
és a nıgyógyászok hozták 
a legtöbb elıadást, a bel-
gyógyászok aktivitása vi-
szont jelentısen csökkent. 
. A „reform” okozta át-
szervezések jelentısen 
éreztették hatásukat töb-
bek között abban is, hogy 
egyes intézmények a ha-
gyományokhoz képest 
töredék számú elıadással 
jelentek meg. A legtöbb 
elıadást a Flór Ferenc 
Kórház munkatársai tartot-
ták. Nagy sikerő és magas 
szintő  elıadások hangzot-
tak el a szatellit szim-
poziumokon, melyek kö-
zül kettı (MSD és EGIS 
Rt.)  a diabetes modern 

November 5-7 között Bu-
dapesten a Vármegyeháza 
termeiben sikeresen ren-
deztük meg a XVIII. Pest 
megyei orvosnapokat. 
Többszöri felhívásunkra 
végül több, mint 100 elı-
adást küldtek be kollégá-
ink a megye szinte minden 
szegletébıl, kórházakból 
és szakrendelıkbıl egy-
aránt. Nagy hiánynak tart-
juk, hogy mostani rendez-
vényünkön egy háziorvos 
sem jelentkezett elıadás-
sal. A korábban megszo-
kottakhoz képest újdonság 
volt, hogy aneszteziológus 
kollégáink aktivitása foly-
tán külön szekcióban tud-

ták elıadásaikat megtarta-
ni. Ugyancsak teljesen új 
színfolt volt az egynapos 
sebészetek külön szekció-
ban való megjelenése a 

rendezvényen. A szerve-
zık külön örömére a me-
gye MINDEN egynapos 
sebészete elıadással is 
képviseltette magát. Ha-
gyományosan a sebészek 
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„...mi  

szükséges  

még ahhoz,  

hogy  

megmozduljunk?” 

Orvosnapi kitüntetettek 

Orvosnapi kitüntetettek 

Dr. Ulbing István kitüntetése 

Folytatás az 1. oldalról 
kezeléseit taglalták és a 
Fresenius szimpozium 
keretében átfogó képet 
kaphattunk a neph-
rológia, a dialíziskezelés 
helyzetérıl és arról, 
hogy mikor kell már a 
beteget a nephrológiára 
utalni . A fıreferátumo-
kat tartó neves szakem-
berek– dr. Janecskó Má-
ria az Egynapos sebé-
szetrıl, prof. Dr. Préda 
István a kardiológiai CT-
rıl tartott felejthetetlen 
színvonalas elıadást. 

Néhány szó a részvétel-
rıl. Ez kis csalódást oko-
zott számunkra, mert 
nem volt több résztvevı 
a korábbi orvos napok-
hoz képest. Az elıadá-
sok zömébıl csaknem 
minden szakterület és a 
háziorvosok is hasznos 
útravalót vihettek volna 
haza. Külön csalódás 
volt a háziorvosok ala-
csony részvételi aránya. 
És itt már csak a költıi 
kérdés marad: 10 credit 

pont, az alacsony részvé-
teli költség mellett adott 
magas szolgáltatási szín-
vonal, melynek 50 %-át 
a kamarai tagoknak me-
gyei kamaránk átvállalta, 
a nyugdíjasoknak adott 
alapítványi 100 %-os 
részvételi támogatás, a 
magas szakmai színvo-
nal (több,mint 15 tudo-
mányos fokozattal ren-
delkezı elıadó) mellett 
mi szükséges még ah-
hoz, hogy megmozdul-
junk? 

         Dr. Kováts Attila 

alakulása óta aktívan 
részt vett a kamara mun-
kájában. 

2005-ig területi és orszá-
gos küldött volt. 

Az Etikai Kollégium 
megalakulása óta tagként, 
majd két ciklusban alel-
nökként és 1998-2002. 

A kitüntetés indoklása 

A Magyar Orvosi Ka-
mara Hippokratesz em-

lékéremben részesíti 

dr. Ulbing István  
Fıorvost 

 
Dr. Ulbing István a Ma-
gyar Orvosi Kamara meg-

között az Etikai kollégi-
um  elnökeként tevékeny-
kedett. 

Visszavonhatatlan érde-
me az Etikai Kódex szer-
kesztése, mely mindenna-
pi orvosi munkánk meg-
határozója hosszú távon 
is. 

díjat dr. Konrády And-
rás, a Jávorszky Kórház 
endokrinológus fıorvosa 
kapta; a Flór Ferenc em-
lékérmet és díjat dr. 
Zsarnóczay Angéla, a 
Jávorszky Kórház radio-
lógus fıorvosa kapta.  

A díjakat dr. Meskó Éva 
a MOK Pest megyei 
TESZ TTT elnöke és dr. 
Kováts Attila, a MOK 

Pest megyei TESZ elnö-
ke adták át. 

A háziorvosok Békássy 
Koppány életmődíjában 
hárman részesültek: dr. 
Deák Ferenc Dabasról, 
dr. Kernács Károly 
Kosdról és dr. Kicsiny 
Gusztáv Pencrıl.  

A díjakat dr. Kováts At-
tila megyei kamarai el-
nök és dr. Huszágh Hed-
vig megyei kamarai tit-
kár adták át. 

A XVIII. Pest megyei 
orvosnapok megnyitó 
plenáris ülésén került sor 
a hagyományokat követ-
ve a tudományos és élet-
mődíjak átadására. A 
Semmelweis Ignác em-
lékérmet és díjat dr. 
Becske Miklós , a Flór 
Ferenc Kórház Gégész 
fıorvosa kapta; az Ará-
nyi Lajos emlékérmet és 

Dr. Ulbing István 

H Í R L E V É L  



A Magyar Orvosi Kamara alapelvei az egészségügy 
jövıképérıl, elvárásai a döntéshozók felé 
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1.) Olyan egészségközpontú, új straté-
giát meghirdetı politikával értünk 
egyet, amely az egészségmegırzést, a 
betegségmegelızést, a gyógyítást és a 
rehabilitációt egységes rendszerként 
kezeli, s azt a gyakorlatban egészség-
központú rendszerként szándékozik 
mőködtetni. Az orvos társadalom ké-
szen áll az új stratégia feltételeinek 
tisztázására és a megvalósításában va-
ló részvételre az egészségügy finanszí-
rozása, az egészségügyi ellátás, vala-
mint az életmódkultúra fejlesztésének 
területén egyaránt. 

2.) Az új egészségügyi stratégia által 
meghatározott célok megvalósításának 
kiinduló feltétele a finanszírozás és 
ellátás szabályainak, feltételeinek, 
szervezeteinek stabilizálása, kiszámít-
hatósága. Átfogó, koherens és kor-
mányzati ciklusokon átívelı reform-
program kidolgozására és ütemezett 
végrehajtására van szükség. Ugyan-
csak szükségesnek tartjuk, hogy olyan 
- megfelelı visszacsatolási mechaniz-
musokat tartalmazó - tervezés kialakí-
tására kerüljön sor, amely összehan-
goltan kezeli a népesség egészsége 
szempontjából érintett ágazatok és 
szakterületek funkcióit, naturáliáit és 

gazdasági eszközeit. Az új terve-
zés, szabályozás elsı elemeként 
az egységes nemzeti kockázatkö-
zösségen alapuló társadalmi 
egészségbiztosítási intézményei-
nek és egészségügyi ellátó szer-
vezeteinek döntıen önszabályozó 
tervezési, mőködtetési rendjét 
szükséges megvalósítani – társa-
dalmi kontroll mellett. 

3.) Az új egészségügyi stratégia 
megvalósításának további feltéte-
le az egészségbiztosítás intézmé-
nyeinek mőködési, hatásköri, 
szervezeti stabilizálása és fejlesz-
tése, mert ez jelenti a minden ál-
lampolgárra kiterjedı egységes, 
nemzeti kockázatközösségen ala-
puló társadalmi egészségbiztosí-
tás alkotmányosan beágyazott 
intézményi és szervezeti hátterét. 

4.) Elengedhetetlennek tartjuk az 
állami felelısségvállalást az 
egyén egészségtudatos magatartá-
sának kialakításában, és ezért 
szükséges az egyéni egészségtu-
datos magatartást ösztönzı szabá-
lyozás jogi környezetének megal-
kotása is. 

5.) A Nemzeti Egészségügyi Kerek-
asztal – többek között az egészség-
ügyben mőködı köztestületek, így a 
Magyar Orvosi Kamara tevıleges 
részvételével – elkészítette és f. év 
június 18-án nyilvánossá tette, va-
lamennyi parlamenti politikai erı 
számára eljuttatta az  

„Az egészség, mint alapérték az új 
demokratikus társadalmi szerzıdés-
ben - Az egészségkultúra fejlıdését 
eredményezı új politika” c. tanul-
mányát, amelyet a következı parla-
menti ciklusok átívelı egészségpo-
litikája alapvetésének tekint. Azt 
várjuk a következı Kormánytól, 
hogy e dokumentum szellemében 
cselekedjék! 

6.) A társadalom alapvetı érdeke, 
hogy az ágazatban lehetséges priva-
tizációt megfelelı, a szakma képvi-
selıinek egyetértését tükrözı tör-
vény szabályozza, amely garantálja 
a szolidaritás elvő, biztonságos és 
minıségi betegellátás hosszú távú 
fennmaradását. Az egészségügy 
vagyona közvagyon, felélése, indo-
kolatlan kivásárlása nem kívánatos. 

Folytatás a 12. oldalon 

meghatározó volt nemcsak az ak-
tuális, hanem a jövıbeni orvosi 
hivatás számára is. 

Betegsége miatt sajnálatosan nem 
tud részt venni a küldöttgyőlésen, 
ezért nevében fia veszi át az em-
lékérmet. Innen is kívánjuk miha-
marabbi gyógyulását, hogy nélkü-
lözhetetlen tanácsaival -melyeket 
mindig az orvosi hivatásért történı 

Megszervezte két ízben az Országos 
Etikai Konferenciát, melyre korábban 
nem volt példa Magyarországon. 

Éveken át elnöke volt a Pest Megyei 
Etikai Bizottságnak. 

A Hippokratész emlékérem kuratóriu-
mának elnöke volt több éven keresztül. 

Dr. Ulbing István orvosi kamarai mun-
kássága, az Etikai Kódex szerkesztése 
és etikai bizottsági ténykedései révén 

aggódás jellemzett- továbbra is él-
hessünk. Felhívom a küldöttgyőlés 
figyelmét egyik legutóbbi dolgoza-
tára, melyet a XVIII. Pest megyei 
orvosnapokra nyújtott be -melyben 
kísérletet tesz a népegészségügy 
néhány alapkérdésének holisztikus 
megközelítésére-, honlapunkon 
megtalálható. 

Kedves Ulbing doktor,  

gratulálunk és köszönjük! 

Dr. Ulbing István kitüntetése  (folytatás) 



ADVENTI LEVÉL 2009. 

Barátaim! 

Advent közeledtével hallgatom a 
vasárnapi igét, és az ismét hozzánk 
szól. Szól és megtöri a szörny idık 
által reámtelepedett hallgatás kény-
szerét. Hiszen ideje lenne a számve-
tésnek. Mi történt velünk az eltelt 
esztendıben? Hamar rájövök, hogy 
levélnyi terjedelemben lehetetlen 
mindent összefoglalni. Ha mégis ezt 
kellene tennem, inkább a történtek 
eredménye horgad fel elıttem, mint 
hatalmas kérdıjel. A mindenfelé 
tapasztalt reményveszettség, a 
közöny és a tudományosan reánk 
szabadított tespedés. A nyomorult 
kis sors, a mindennapi féltése. A 
piszkos és didergetı s mégis 
langymelegnek hitt valami ıriz-
getése. 

A bibliakalauz rendje szerint az 
aranyborjú történetét hallgatjuk, s 
a bölcs és oly aktuálissá váló ma-
gyarázatot. 

Van hát remény! 

Mózes türelmét és hitét vesztett 
népéért könyörgött. Nem hiába. 
Csakhogy hol van nekünk Móze-
sünk? És hány Mózes könyörgése 
érhet fel a mai megsokszorozott 
bőn tengerébıl az égig? Vagy ha 
akadna Mózes van-e még he-
gyünk? S megköttetett-e ama 
szövetség? Mert ami bizonyos az 
csak a tengernyi bőn! Az arany-
borjú, mely még a jelképiségében 
erıt sugárzó bikának is csupán 
karikatúrája. És nekünk elég. Ott 
áldozunk neki, ahol csak lehet és ott 
folyik körötte észveszejtı és önpusz-
tító orgiánk. 

Saját gyengeségünket ugyan miként 
és kiknek sikerült kihasználni, hogy 
idáig jutottunk? Jól sejtjük, egyre 
inkább tudjuk! S mégis s most is 
sikerrel ködösítik látásunkat. Ha meg 
is látjuk, csak egy irányba nézünk, 

pedig sokfelıl leselkedik reánk az 
ármány. 

Csak mese ez, csak múltakba veszı 
írás? Hiszen AZ ÍRÁS nem minden-
kinek nagybetős.  

De elsilányított történelmi és ehhez 
is nélkülözhetetlen bibliai ismeretin-
ket élesztgetve gondoljunk saját ván-
dorlásunkra.  

Hány átmeneti hazán keresztül, hány 
ezredév borzalmait túlélve érkeztünk 
meg a Kánaánnak hitt Kárpát-
medencébe. Hány „egyiptomi sereg” 

pusztult el üldözésünk közben. S ha a 
tenger nem is nyílt ketté elıttünk, de 
tengernyi vész vízoszlopa közt bo-
lyongtunk ezernyi éveket. És amikor 
szomjaztunk akadt ki vizet fakasztott 
és ha nem volt tőzoszlop, hát csoda-
szarvas vezérelt Meotisz tájain. És 
Sionunk is lett a Kárpát-karély által. 

Csak éppen a türelmünk fogyott el. 
Pedig láttuk İT. Láthattuk Árpád, 
Szent Istvánunk és IV. Béla szemé-
vel, és törökön átalmentı fejedel-
mek, gubernátorok bús-bölcs szemé-
vel. És a Nagy Fejedelem éles tekin-
tetével. Kossuth és Széchenyi zseni-
jével. A Tizenhármak, Bethlen Ist-
ván, Teleki Pál, Nagy Imre áldozatá-
val. És életüket vagy egész éltüket 
áldozó nagyjaink cselekedetével. 
Láthattuk, hogy megmaradhattunk.  

Utolsó szörnyő halálos ítéletünk Tri-
anon, bár még hatva hat, de bárdja 

már többször is lepattant nyakunk-
ról, mint a nagy Hunyad fiáéról. 
Félünk, persze félünk mi. Akadhat, 
ki újra szól: hóhér sújts! Már nincs 
joga, de ı úgy hiszi. Hiszi és teszi, 
hogy önmagát mentse és a meg-
szerzettet átalmentse. Ezért akarja 
hinni és hitetni. S ebben partnere a 
külsı világ érdeke. 

Hitet tehát abból kellene meríte-
nünk, hogy itt vagyunk, hogy még-
is élünk. 

Ehelyett járjuk haláltáncunkat az 
aranyborjú karikatúra körül s ösz-
szetörve hevernek kıtábláink. 

Mi táncolunk! Mi! 

Hát persze, hogy vannak bőnösök. 
Ismert és ismeretlen táncoltatók. 

De mi! Mi! Mi mit teszünk? 

Hol vad orgia, hol mindent pusztí-
tó tespedés a tettünk. 

Pedig csak hátra kellene tekinteni, 
s aztán elıre lépni. Lassú, megfon-
tolt, erıs léptekkel. Kıtáblákat hor-
dozó hittel. Magasra tekintı remény-
nyel. 

Akkor minden ármány magától lenne 
semmivé! 

Leányfalu, 2009. adventje elıtt.                                                                 

              Szász István Tas 

KILENCVENEDIK 

Te Benned bíztunk 

eleitıl fogva, 
Boldogasszony Anyánk 

régi nagy patrónánk 
járt közbe nálad Urunk, 

hogy áldd meg a magyart. 
Ezer éve száll magasodba 

az itt lenn fájdalmasan zengı 
s ott fenn hallani remélt 

himnuszok könyörgése. 
És mi még itt vagyunk. 

Megmaradtunk. 
Közben pedig eltőnt mind, 

ki nem talált könyörgı szóra 
zengı, keserves himnuszra 

az egyetlen csillag 
mutatta magasság felé. 

Most csak annyit adj Uram, 
hogy felmérni legyünk képesek 

megmaradásunk csodáját. 
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VIDÁMKODÓ CSAKAZÉRTIS 

Pest megyében, mint köztudott 

mőködik a Kamara,  

s mindent megtesz, hogy ne legyen, 

kritikáknak szamara. 

Győlik, nyüzsög, véleményt mond, 

néha felnyög, ötletet ont, 

képes a bölcs hallgatásra, 

ha kell, magát földbe ássa, 

hogy épp ezzel tegyen rendet, 

gátolván a hamis trendet. 

S bár ez a kor pusztít és esz, 

a tagságunk folyton csak tesz, 

lüktetése nem véletlen, 

mert elméje nem életlen. 

Túléltünk sok válság évet, 

s mégsem értük el a révet, 

a szépet, jót, a reméltet, 

az igazságosnak véltet. 

Persze ennek van hátránya, 

mert, ha igény van ármányra, 

szól az erı: lám megéltek, 

egyrıl a kettıre értek, 

tudják ezek mit tegyenek, 

hálapénzt miként vegyenek, 

hiszik , csak ezen jár agyunk, 

olyan pénzéhesek vagyunk. 

De a lóláb nagyon kilóg, 

fogynak rólunk súlyos kilók, 

s fogyatkoztunk már számban is, 

statisztikánk itt nem hamis. 

Vagyis nem bennünk a hiba, 

máshonnan jön a galiba, 

és hogyha már példánk a ló, 

nem lehet az csak bányaló. 

Helyben járkál, mélyre süllyedt, 

körötte a levegı fülledt, 

bőzlik a rossz szemlélettıl, 

korrupt, kapzsi lehelettıl, 

s nem látja a társadalom, 

e ló alatt nincsen alom, 

(csak egyébbıl egy nagy halom). 

Hulló szırrel ebben állunk, 

s már megszokott az minálunk, 

hogy még így is elindulunk, 

húzunk, békésen baktatunk, 

mert ott van a ló vérében, 

hogy  a beteg a szekérben, 

maga is csak egy áldozat, 

együtt sújt, közös kárhozat. 

Míg e mélységben a helyünk, 

Pegazusként szárnyal tervünk, 

s most, hogy itt az évnek vége, 

s a karácsony csendes éje, 

legyen részünk újra remény, 

tartásunk maradjon kemény.  

Bár évközben néha sírtunk, 

látván, hogy ássák a sírunk. 

jöjjön csak az a Szilveszter, 

mely a kedvünkbıl nem vesz el. 

S bár plakátot ragasztani, 

mással tengelyt akasztani, 

nem a tisztünk, nem szeretünk, 

mert mi gyógyításra tettünk, 

mindent, mint kártyás egy lapra, 

de igaznak hitt alapra, 

ott látható minden tettünk, 

a sok teher mit felvettünk, 

s a szeretet, amit kapunk, 

meg a csalódás adagunk, 

vegye végre észre e nép: 

csak velünk együtt lehet ép. 

2009. december 5. MOK KKGY Mőszaki Egyetem 
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Szász István Tas 



       Isten áldjon TITEKET, 
Hippokratészre felesküdött NAGY 

GYÓGYÍTÓK! 

 

„Egy doktor, de nem orvos”- ahogyan 
Édesapám jellemzett engem csalódot-
tan, miután a jogi egyetemen ledokto-
ráltam, - köszönti nem orvosként, de 
az orvosi hivatás képviselıinek mély 
t i s z t e l e t é v e l  A d v e n t b e n  a 
HIPPOKRÁTESZ-re felesküdve gyó-
gyítókat, az ORVOS-doktorokat. 

Emlékszem, gyermekkoromból még 
az éter szagára, amikor álmomból 
felébredve egy nıvérszobából vagy 
az orvosi szobából kitántorogtam, 
kerestem Édesanyámat, és tudtam, 
hogy vagy valahol az Osztályon talá-
lom meg egy beteg ágyánál, vagy a 
mőtıben. Egy tagbaszakadt óriás ere-
jével nyomtam be a mőtı ajtaját, hisz 
álmos kisgyermekként Édesanyámat 
kerestem, hogy velem is foglalkozzon 
végre. Persze, az ügyeletnek nem az a 
természete, hogy az ott szolgálatban 
lévık a gyermekükkel foglalkozza-
nak… 

      Gyakran törpének éreztem magam a 
nagy, fehérköpenyes óriások között, - és 
valójában az is voltam mind a világhoz, 
mind a körülöttem lévı felnıtt gyógyí-
tókhoz képest-. Sokszor éjszaka volt, 
sokszor késı délután, a többi gyermek 
már otthon volt a családjával, és én is a 
családommal voltam, - ebben nem volt 
hiba, - de folyton egy kórházban, vagy 
legalábbis sokkal többet, mint ahogyan 
én azt szerettem volna. 

 Én akkor ezt természetesnek vettem, 
hiszen ebbe nıttem bele, minduntalan 
oda kellett mennem, - a KÓRHÁZBA - 
ha az ügyeletben lévı Édesanyámat 
látni akartam. Az Ortopédiai Osztály 
szaga most is itt van az orromban, az 
ormótlan zöld mőtıs ruhák, és a fehér 
köpenyek kavalkádját is felidézem, ha 
ezekre az évekre gondolok. Most is ér-
zem a szagokat, és látom az ott megélt 
élményeket, a kórház jól ismert zugaitól 
kezdve a kórteremajtók nyikorgásáig, a 
kiszüremlı fényekig, semmi nem törlı-

dött ki még negy-
ven év után sem… 

      Ennyi megszépítı év távlatából azt 
mondhatom, hogy tulajdonképpen sze-
rettem bejárni a Kórházba, szerettem, az 
ottani ismerıs embereket, - hiszen ott 
mindenki ismerısöm volt, - még a fo-
lyamatosan változó betegek is, az állan-
dóan foltos lepedıjő ágyakban. Gyer-
meki életemben az otthonom mellett az 
volt maga állandóság: a KÓRHÁZ.  

      Nem mindent értettem, ami ott tör-
tént, - hogyan is érthettem volna annyi 
évesen? – de mindent érzetem, és meg-
éreztem, és a gyermeki intuíció fonalán 
eljutottam minden számomra fontos 
magyarázatához anélkül, hogy az ott 
szerzett tapasztalataimat konkrétan 
megfogalmaztam volna.   

Édesapám nem a lakóhelyünk szerinti 
városban dolgozott, neki ráadásul in-
gáznia is kellett, vonattal, az év legna-
gyobb részében sötétben, hajnali kelés-
sel, esti késıi hazajövéssel. Brrrr… Em-
lékszem, amikor Édesanyám ügyelt, 
Édesapám pedig hajnalok-hajnalán in-
dult a kb. 60 km-re lévı rendelıjébe, és 
mi, az öcsémmel otthon maradtunk, 
ketten, az öcsém ilyentájt még aludt 
(szerencséjére!). CSAK arra a pár perc-
re volt ez így, amíg egyik szülınk el-
ment a vonathoz, a másik szülınk pedig 
lélekszakadva, rohanva hazaért az ügy-
letbıl. Hát, azokat a perceket egy gyer-
meknek sem kívánom…(vagy csak én 
voltam túlérzékeny? ) 

 Sötét volt, átszőrıdtek a szemközti 
tüdıkórház fényei, az utcán csak egy-
egy árny mozogott, mert a „normális” 
emberek még aludtak a hajnal ebben az 
órájában, és én álltam a főtıtestnek tá-
maszkodva, elbújva a különben átlátszó 
függöny menedékében, és hallgattam a 
hajnali főtés gyermeki lélek számára 
félelemkeltı, dermesztı hang-játékát. 
Kopp-kopp - mint a manók a mesébıl! 
– melegedtek a főtéscsövek. Én akkor 
csak a sötétet észleltem, csak ezeket a 
hangokat hallottam, és csak azt tudtam, 
hogy nincsen felnıtt, akitıl segítséget 
kérhetnék percekig.  

Ezek a pillanatok 

voltak gyermekkorom legriasztóbb 
hangjai, élményei. Attól kezdve, hogy  
Édesapám a félhomályban feltette a 
lábát az amúgy családi örökségnek szá-
mító, de kopott konyhaszékre, - emlék-
szem, világoszöld volt a konyha sarká-
ban -, és kifényezte a cipıjét, aztán 
megpuszilt, és leoltva az elıszobavil-
lanyt, ráfordította a zárra a kulcsot,
(minı rettenetes hang!) mindaddig, míg 
Édesanyám az ügyeletbıl kopogó, sie-
tıs léptekkel be nem tért a sarkon, úgy 
éreztem magam, mintha a pokol küszö-
bén állnék, és senki nem tudna megvé-
deni. Ez csak egy néhány perc volt, ro-
hanó felnıttként talán elenyészı, én 
azonban mindig féltem ilyenkor.  

Ezt soha nem mondtam el a szüleimnek, 
nem is jeleztem, mert megértettem, 
hogy ık csak a dolgukat végzik, és az 
élet rendje, hogy a megfelelı idıben 
elmennek dolgozni, a beteg embereknek 
szükségük van rájuk, és én ezt nem za-
varhatom meg a saját félelmeimmel, 
mert egy orvosnak ez az élete. Pedig 
gyakran jó lett volna, ha velem törıd-
nek, nem a betegekkel, ha nem hulla-
fáradtan jönnek haza, ha nem egyedül 
kellett volna hajnalonta hallgatnom a 
főtési csövek felmelegedésének zaját, 
mint riasztó manó-csörtetést. Jó lett 
volna… 

Azok a percek óráknak tőntek, vége-
láthatatlan idınek…! És csak azért, 
mert az egészségügyben szolgáló szü-
leim azokban a percekben másokat 
szolgáltak, vagy igyekeztek a hely 
felé, ahol szolgálhatnak! Nem lázad-
tam ezért, de kicsit mégis szerettem 
volna, ha ez nem így van… 

Tiszteltem a szüleim munkáját, és ez 
felnıtti önmagam elıtt leginkább ab-
ban nyer igazolást, hogy nem szóltam 
a legnagyobb lelki válásomban sem 
nekik a kisgyermek fentebb leírt hiá-
nyairól, félelmeirıl. Azt hittem, az én 
kicsi és egyedi „nyőgeimmel”, nem 
zavarhatom meg ıket, akik annyi em-
beren segítenek. İk meg áldozták 
magukat az egészségügy oltárán, és 
talán észre sem vették azokat a mo-
mentumokat, melyekrıl most írok. 

O l d a l  6  



Lehet, hogy több orvos-gyermek 
volt/van hasonló lelki-helyzetben, 
de nem szól, nem jelez, mert mély-
ségesen tiszteli a szülei áldozatos, 
minden nehézséget legyızni-akaró 
törekvését, mely nélkül talán nem is 
lehetne megfelelı gyógyító munkát 
végezni. 

Az ORVOS – SZÜLİNEK az az 
élete, hogy elmenjen a családjától, 
hogy MÁSok szolgálatára legyen, 
MÁSokat meggyógyítson! Az az 
élete, hogy feláldozza saját magát 
és sokszor – az átlagosnál sokkal 
többször - a családjával, és a szeret-
teivel való együttlétet. Hogy a gyó-
gyítás oltárán tulajdonképpen min-
dent feláldozzon, ami az általános 
életfelfogás szerint szent és sérthe-
tetlen. Ezt várja tıle el a társada-
lom, és az ORVOS - doktor erre 
elhivatott, erre esküszik fel mind 
lelkiismeretében maga elıtt, mind 

külsı személyek elıtt, akik aztán el 
is várják tıle, hogy az esküjének 
megfelelı élettel szembeni alázattal 
éljen. Ez pedig az átlagosnál jelentı-

sen nagyobb mértékő lemondást igé-
nyel! 

Ezt a magatartást a praktizálás hosszú 
évei alatt megszokja, evidensnek tartja, 
akkor már nem is tehet mást, mert hitte 
és elhitte, hogy ez az orvos feladata.  

      De vajon, mi, akik egy adott pilla-
natban teljesen kiszolgáltatottként ál-
lunk ezek elıtt a nagy – FEHÉRKÖPE-
NYES VARÁZSLÓK elıtt, - meg tud-
juk ezt becsülni? Tudunk elég erıt adni 
a hétköznapokban azoknak az emberek-
nek, akik bár egyenrangú embertársa-
ink, de akikrıl a legnehezebb élethely-
zeteinkben, - a kór elıretörése idején,-  
menekvést várunk???? 

A fentiekben említett élethelyzetekért 
soha nem éreztem a szüleimmel szem-
ben dacot, vagy ellenérzést. Ezekért az 
élethelyzetkért sohasem haragudtam 
rájuk, egyszerően ebbe nıttem bele, és 
ezt természetesnek fogadtam el. Ez volt 
a gyermekkorom (része), és részben 

hálás is vagyok 
azért, hogy ez 

jutott ki.  

Ezáltal már kora gyermekként megta-
nultam az élettel szembeni alázatot, a 
hivatás elkötelezettségét, azt, hogy nagy 
dolgokat csak nagy lemondások árán, és 
sok erıvel, sok munkával, és kitartó 
odaadással lehet elérni. Ezt köszönöm is 
NEKTEK, ORVOS-DOKTOROK! 

 Azóta felnıttem, sıt már túl vagyok a 
nagy fiatalság korán is. Ezen, a gyógyí-
tó doktorok akarva-akaratlanul felém 
sugallt tapasztalatain, élményein, fájdal-
main és örömein keresztül – melynek 
majdnem nap- nap után részese voltam - 
megerısödtem, és bizonyára a jelenben 
is sokat prof i tálok azokból a 
„beavatásokból”, melyeket már kisgyer-
mek korom óta részem volt átélni. 

Nem lettem orvos-doktor! Nem elem-
zem, hogy miért, ki-ki mélyedjen el 
ebben, és elemezze, hogy a saját gyer-
mekei miért lettek, vagy miért nem let-
tek/lesznek orvos-doktorok! 

Egy bizonyos: kisgyermekkoromban 
felnéztem a fehérköpenyes varázslókra, 
akik életeket mentettek meg, akik csilla-
pították a sikítva panaszkodó emberek 
fájdalmát, akik - szó-szerint -  éjt-
nappallá téve adták teljes tudásukat, 
egész emberi mivoltukat - sokszor saját 
magukat háttérbe szorítva, - azoknak, 
akik bíztak bennük. Akik rájuk-utaltan, 
a rajtuk eluralkodó kórral szemben te-
hetetlenül vergıdve, úgy kapaszkodtak 
beléjük, mint az egyetlen menedékbe. 
És ık, akkor, abban a pillanatban, an-
nak az embernek/betegnek, valóságosan 
az egyetlen reményt, az egyetlen mene-
déket jelentették… Konkrét eredmény-
tıl függetlenül, mert az életünkben van-
nak olyan pillanatok is, amikor nem a 
konkrét eredmény a lényeg, hanem a 
pillanat elviselhetı túlélése… Az elkö-
telezettségük, szaktudásuk és gyakran 
nagy áldozatuk árán sikerült megmente-
niük ezeknek a bennük-bízó emberek-
nek az életét, az élethez szükséges to-
vábbi reményét, sikerült a fizikai és jó 
esetben a pszichés túléléshez kellı álla-
potba hozni az egyes 

p á c i e n s e k e t . 
Nagy szolgálat ez 
a jelen földi társadalmaknak! 

Én, - bár erre nem kaptam szóban senki-
tıl külön felhatalmazást – ezzel az írás-
sal egy nagy össznépi köszönetet szeret-
nék mondani NEKTEK, már neves és 
még névtelen gyógyítók!!!! 

Bátran mondom, hogy mi, magyar és 
nem magyar állampolgárok – de ma-
gyarok -  minden veletek esetleg megis-
mertetett türelmetlenségünkkel együtt, 
bízunk Bennetek, elismerünk TITEKET, 
és kimondjuk, nélkületek bizonyos élet-
helyzeteinkben igen nagy - talán meg-
oldhatatlan -  bajban volnánk.  

Így, Advent idején, kinyilatkoztatott 
köszönettel vagyunk irántatok. Köszön-
jük az egész éves munkátokat, az értünk 
tett lemondásaitokat, a perceket, ame-
lyeket a családotokkal, a szeretteitekkel 
vagy akár önmagatok regenerálásával is 
tölthettetek volna, de velünk, elesett 
betegekkel töltöttetek hivatástudatból – 
mert az orvos nem bújik ki a bırébıl! – 
mondta egy nagytisztelető professzor 
kb. 40 évvel ezelıtt  (csak én ezt akkor 
még nem érettem).  

Annyi erıt és egészét is kívánunk NEK-
TEK, - és a Hippokratészi esküben való 
további erıt-adó bizodalmatok folyto-
nosságát, - hogy lehetıleg lelki- és 
egészségbeli csorbulás nélkül továbbra 
is tudjatok minket ellátni, gyógyítani, a 
mi és a ti megelégedésetekre egyaránt. 

Az összes határon inneni és határon túli 
magyar beteg nevében az Advent–adta 
lelki felhatalmazásból kívánok NEK-
TEK, ORVOS-GYÓGYÍTÓK  annyi 
jót, amennyit a magyar orvosi kar, és az 
egyes gyógyító-orvosok a  SZENT 
ÜGY  érdekében - elbírnak a tarisznyá-
jukban. 

ÁLDOTT ADVENTET, NAGY GYÓ-
GYÍTÓINK!!!!!!!!!!!!! 

  Dr. Patakfalvi-Vígh Katalin 
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 Magyar orvosok 
„arany esıje” 
 

Beszámoló a Magyar Orvo-
sok Sportegyesülete 2009. évi 

tevékenységérıl 
 

Talán a legnagyobb eredményünk, 
hogy változatlanul végezzük mun-
kánkat, melyet bizonyára lehetne 
jobban is és színesebben is végezni. 

Taglétszámunk 88 fı, tagdíjat ez 
évre fizetett 51 fı. Lehetıségeink 
meglehetısen korlátozottak, s ilyen 
körülmények között igyekeztünk 
munkánkra ráirányítani a kollégák 
figyelmét, ha valaki fantáziát lát a 
közös sportolásban, az támogatást 
kaphasson. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az 
Orvos Világjátékokon való részvételt 
tartjuk a legfontosabbnak. Az orvo-
sok által leginkább kedvelt sportágak 
a tenisz, asztalitenisz, atlétika, úszás, 

triatlon, erıemelés, lövészet, fallabda, 
tollaslabda. Ezen sportágak a nemzetkö-
zi versenyein már bizonyított sporttársa-
inkat kértük fel, hogy fogják össze az 
adott sportágban tevékenykedıket. Ez a 
törekvésünk teniszben, asztaliteniszbe, 
triatlonban, atlétikában jól mőködik. 

Az elmúlt év októberi taggyőlésünk után 
Dr. Kovács Viktor kollégánk hathatós 
közbenjárására az Egészségügyi Minisz-
tériumtól egymillió forintot kapott egye-
sületünk, melybıl az Orvos Tenisz Vi-
lágbajnokságon és az Orvos Világjáté-
kokon érmes helyezést elért kollégákat 
szerény összeggel sikerült támogatni. 

Dr. Huszágh Hedvig segítségével a Hír 
TV reggeli élı adásában a Magyar Or-
vosok Sportegyesületérıl, az Orvos Vi-
lágjátékokról és az ott elért eredmények-
rıl tudtam tájékoztatást adni. 

Az eddig elért eredményeink okán ez év 
nyarától a Magyar Orvosi Kamara hiva-
talos lapjában – az Orvosok Lapjában – 

rendszeresen beszámolhatunk a sportoló 
kollégák kiemelkedı eredményeirıl. 

Szerény összeggel támogattuk a Magyar 
Orvos Teniszbajnokságot, az Orvosok 
Országos Triatlon Bajnokságát, a Se-
bészorvosok Országos Teniszbajnoksá-
gát. 

Ez évben is lehetıséget biztosítottunk 
Kiskunhalason az Orvos Világjátékokon 
résztvevı kollégáknak sportolásra, majd 
egy ebédet követı beszélgetésre-
ismerkedésre. Ha szolid akarok lenni, 
azt mondhatom, hogy siralmas volt a 
részvétel. A nagyfokú érdektelenség 
felveti azt, hogy egyáltalán érdemes-e 
tovább csinálni, vagy esetleg egy más 
helyszínnel kellene próbálkozni. 

Sportegyesületünk az Orvosi Kamara 
anyagi és erkölcsi támogatásával tudja 
munkáját végezni, hisz a tagdíjbevételek 
és az Szja 1%-a költségeinket csak na-
gyon szőkösen fedezik. 

Mivel egyesületünk közhasznú egyesü-
let, tudnánk nagyobb számban is fogad-
ni az Szja 1%-ot, de a taglétszám emel-
kedésével a befolyt összeg messze nem 
áll arányban. 

Korábbi beszélgetések során felvetıdött, 
hogy forduljunk az orvoskamarai tagok-
hoz, hogy 1000 forinttal támogassák 
sportegyesületünket, így kellı anyagi 
fedezet lenne a nemzetközi versenyeken 
való részvételt szponzorálására. 

Ha közel 90 fıs taglétszámunkat nem 
sikerül megnyerni arra, hogy az általa 
kötelezıen befizetett Szja 1%-át saját 
magunk szponzorálására fordítsa, ho-
gyan várhatnánk el a 35 ezer orvos 
anyagi segítségét? 

Az Orvos Világjátékokon Alicantében 
kis létszámú magyar orvos képviselte 
hazánkat. Közülük a legeredményesebb 
Dr. Tombor Attila volt, aki tollaslabdá-
ban 3 aranyérmet nyert. Teniszben Dr. 
Baranyi Erika ért el elsı helyezést. Dr. 
Varga Csaba fallabdában ezüstérmet, 
míg Dr. Móricz András teniszben bronz-
érmet és Dr. Matuscsák Tamással az 

oldalán párosban szintén bronzérmet 
nyert. 

Az Orvos teniszezık Világbajnokságán 
Helsinkiben kiemelkedı eredményt ért 
el Dr. Riha Éva, aki egyéniben arany, 
japán párjával ezüst, míg vegyes páros-
ban bronzérmet nyert. 

A Nemzetek Kupájában a Magyar Orvo-
sok Beck Katalin Dr. Duray Éva és Dr. 
Riha Éva harmadik helyezést ért el. 

Sportegyesületünk aktív segítıirıl sze-
retnék megemlékezni. Elsıként Dr. Dani 
Vilmosról, aki a jubileumi 25. Országos 
Orvos Teniszbajnokságot szervezte meg 
magas színvonalon. Dr. Kovács Viktor a 
Magyar Sebészorvosok Országos Te-
niszbajnokságát szervezte meg. 

Dr.  Matuscsák Tamás, aki az 
Alicantében megrendezett Orvos Világ-
játékokra olcsó repülıjáratra hívta fel 
kollégáink figyelmét és ı tagja a Világ-
játékok Szervezı Bizottságának. Dr. 
Póka László évek óta rendszeresen szer-
vezi az Orvos Triatlon Bajnokságot. Dr. 
Huszágh Hedvig és Bedenszky Zsuzsan-
na segítségére is ez ideig mindig számít-
hattam. 

A 2010-es évben Porec rendezi az Orvos 
Világjátékokat, úgy érzékelem, hogy 
nagy az érdeklıdés, hisz talán nem oly 
messze esik hazánktól a gyönyörő Hor-
vát tengerparti város. Remélhetı, hogy 
nagy létszámú magyar küldöttség indul 
majd útra reprezentálva a magyar orvos-
társadalmat. 

Végezetül engedjétek meg, hogy meg-
emlékezzek egy sportoló kollégánkról, 
Dr. Papp Zoltánról, aki az egy éve meg-
rendezett taggyőlésünket követı napon 
tragikus körülmények között távozott el 
közülünk. Erıemelésben és atlétikában 
ért el kiemelkedı eredményeket. 

Pályáztunk a Nemzeti … .Alap és a 
Wesselényi Alapítványhoz – sikertele-
nül, de nem adjuk fel… 

Dr.Huszágh Hedvig 
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Kérés  területi szervezetünk tagjaihoz 

 

Tisztelt Kolléga Úrhölgy, tisztelt Kolléga Úr! 

 

Tagjaink részérıl sok esetben ér minket kritika, hogy nem kapnak megfelelı tájékozta-
tást megyei kamaránk tevékenységérıl. Ennek sok esetben az az oka, hogy küldemé-
nyeink nem jutnak el Önhöz/Hozzád, mivel  idıközben megváltozott a levelezési cí-
me/d, valamint nem rendelkezünk e-mail címével/címeddel. 

Sok esetben a megadott telefonszám is hibás, vagy idıközben változott. 

Az utóbbi idıszakban sokaknak a munkahelye is változott a kényszerő átszervezések,  
kórházbezárások miatt, így emiatt sokakat a munkahelyükön sem tudunk elérni. 

Fenti hiányosságok kijavítására kérem/kérlek, hogy a mellékelt adategyeztetı lap név 
és pecsétszám sora kitöltése mellett azokat a sorokat töltse/töltsd ki, mely az utóbbi 
két évben változott. Feltétlenül fontos lenne, ha a mobilszámát/mobilszámod és az 
e-mail címét/címed  megadnád, mert a gyors elérhetésnek és információközlésnek 
ma már ezek az elengedhetetlen feltételei. A kitöltött lapot megyei kamaránk címére 
kérjük beküldeni: 

 Postai cím: 1115 Budapest, Fraknó u. 26/b. Fsz.3   

vagy fax.: 1/312-4040,  

vagy e-mail cím: pmokiroda@pmok.axelero.net  . 

Segítsége/d lehetıvé teszi, hogy friss információval tudjunk ellátni. 

Együttmőködését/együttmőködésed elıre is megköszönve kollegiális tisztelettel üdvö-
zöl: 

           

dr. Kováts Attila 

MOK Pest megyei TESZ elnöke 



A Pest megyei Orvosokért alapítványt a Pest me-
gyében mőködı helyi orvosi kamarák- mint jogi 
személyek- hozták létre 1997. decemberében, 
melyet a Pest Megyei Bíróság A.1539 sorszám 
alatt 1998. március 3-án bejegyzett. 

Adószáma: 18679494-1-41 

A Pest Megyei Bíróság 2000.10.5-én nyilvántar-
tásba vette az alapítvány közhasznúságát. 

2004. 12.15-én az alapí-
tók módosították az ala-
pítólevelet, mivel meg-
változott az alapítvány 
székhelye, egy tagot 
visszahívtak a kuratóri-
umból és egy új tagot 
választottak a kuratóri-
umba. 

A Pest Megyei Bíróság 
2005.02.25-én hozott 

végzésében a változásokat 
átvezette. 

A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. 
Törvény 26.§ c) pontja szerint az alábbi közhasznú 
tevékenységet végzi az alapítvány: 

3. tudományos tevékenység, kutatás, 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-
jesztés 

2006-ban az országgyőlés elfogadta a szakmai ka-
marákról szóló új törvényt, melynek következtében 
2007. júniusában a helyi orvosi kamarák megszőn-
tek.  Mivel ezzel az alapítók megszőntek, ezért a  
helyi kamarák jogutódjaként a MOK Pest megyei 
Területi Szervezete lépett az alapítók helyébe.  

Ezzel összeférhetetlenség keletkezett, mivel nem 
lehet az alapító képviselıje egyben a kuratórium 
képviselıje is, ezért a kuratóriumot részben meg kel-
lett változtatni. Ugyancsak az alapító levél módosítá-
sát tette szükségessé, hogy a Balassi u. 15. alatt be-

jegyzett alapítványi székhely 2009.08.31– vel meg-
szőnt, mivel az alapítvány székhelye 2005-tıl azo-
nos volt a megyei kamara székhelyével. 

A fenti problémák rendezése érdekében a helyi ka-
marák utolsó elnökei, a volt alapítók képviseletében 
és megyei kamaránk választott tisztségviselıi a jog-
utód alapítók képviseletében 2009. október 21.-én 
tartott alapítói ülésen módosították az alapító levelet, 
a székhelyet és új öt tagú kuratóriumot választottak. 

Az okiratokat az alapítványt 
bejegyzı Pest Megyei Bíró-
sághoz nyújtottuk be, mely 
2009. 12.05-i végzésében el-
fogadta a módosított alapító 
okiratot, bejegyezte az új 
székhelyet és beiktatta az új 
kuratóriumot. 

Fentiek alapján az alapítvány 
új székhelye: 1115 Budapest, 
Fraknó u. 26/b. fsz..3. 

Az új kuratórium elnöke dr. 
Szász István, tagjai: dr. Bá-

nyai Ildikó, dr. Tıke István, dr. Zsámberger György 
és dr. Újhelyi László. 

Az alapítvány tájékoztatói a MOK Pest megyei 
TESZ honlapján megtalálhatóak. (www.pmok.hu) 

Az alapítvány leköszönı kuratóriuma megköszöni, 
hogy az alapítványt támogatta adója 1 %-val . 

Az alapítvány új kuratóriuma kéri, hogy  a 2009. 
évi adóbevallás során is támogassa adója 1 %-val 
a Pest megyei orvosokért alapítványt, hogy ezzel 
is elısegítse az alapítvány céljainak megvalósulá-
sát.  

Az alapítvány adószáma: 

18679494-1-41  

Dr. Kováts Attila és dr. Szász István 
 korábbi és jelenlegi kuratóriumi elnök 

Tájékoztató a „Pest megyei orvosokért” alapítványról 

 A Pest Megyei Orvosokért" Alapítvány 
kuratóriuma megköszöni, hogy 2006. 
évi 2007. évi és 2008. évi adója 1 %-
val támogatta alapítványunkat. 
 
Az APEH által átutalt pénzt a XVIII. 
Pest megyei Orvosnapok (Budapest, 
2009. november 5-7.) támogatására 
fordítottuk. ( nyugdíjas orvosok részvé-
telének és továbbképzésének támogatá-
sa)  

O l d a l  1 0  



Megyei  kamaránk életében a 2009. év nem telt 
el eseménytelenül. Az év elején még nem gon-
doltunk arra, hogy megszokott irodánkat el kell 
hagyni. Májusban kereste meg a Magyar Orvosi 
Kamarát a FIMÜV Rt. , mely a Fıvárosi Köz-
győlés megbízásából végzi a fıvárosi tulajdonú 
ingatlanok hasznosítását. A tárgyalások során 
világossá vált, hogy az eddigi ingyenes bérle-
ményt felmondják és a továbbiakban piaci bérleti 
díjat kívánnak alkalmazni. Ez akkora terhet je-
lentett volna,  melyet nem tudott vállalni sem 
megyei kamaránk, sem az országos központ. ( a 
piaci bérleti díj havonta közel 1 millió Ft-ot tett 
volna ki, mely több, mint a megyei kamara mő-
ködtetésére fordítható havi összeg) 

Fentiek miatt az iroda elhelyezésére megoldást 
kellett keresni. Szóba került alacsonyabb bérleti 
díjú ingatlan bérlése, de ez is több százezer Ft-os 
havi  költséget jelentett volna. Megvizsgáltuk an-
nak lehetıségét, hogy a MOK Szondi utcai köz-
pontjába költözünk, de ott jelenleg egy szabad 

iroda sincs. Ekkor került a képbe a MOK Budapes-
ti Területi Szervezete, mely felajánlotta, hogy szorít 
nekünk helyet a Wesselényi utcai székházában, de az 
is kiderült, hogy a kerületi kamarák jogutódjaként 
rendelkeznek még két ingatlannal, melyek a VI. il-
letve a XI. Kerületi kamarák irodái voltak. A Wesse-
lényi utcai  albérletet azért kellett elvetnünk, mert a 
hely szőkös lett volna és meglevı ingóságainkat sem 
tudtuk volna elhelyezni. Ezért a BOK elnökségével 
többfordulós tárgyalást követıen elıszerzıdést kö-
töttünk a Fraknó u. 26/b alatti lakásingatlan vételére 
és a  végleges adásvételi szerzıdés megkötéséig bér-
leti szerzıdést kötöttünk, melynek alapján azonnal 
használatba kaptuk az ingatlant. 

A használatba vételt követıen az ingatlant felújítot-
tuk, teljes festés– mázolás, ablakjavítás, mellékhelyi-
ség javítás, főtés javítás, elektromos korszerősítés és 
berendezés történt. A bútorozást meg tudtuk oldani 
úgy, hogy az alig 4 éves Balassi 15-ben levı bútoro-
kat méretre igazítva mind fel tudtuk használni és 
csak az elıszobát kellett új bútorral ellátnunk. Az 

irodában el tudtuk helyezni az  Érdi OK bútorait is.  

Az átalakítás költségeit tagi szolgáltatási keretünk 
terhére engedélyezte a TESZT. (területi szervezetek 
tanácsa)  

A MOK elnökével folytatott tárgyalások során a 
MOK tartalék kerete terhére a TESZT hozzájárult az 
ingatlan vételárának fedezéséhez, így meg tudtuk 
kötni a Budapesti OK-val a végleges adásvételi szer-
zıdést. A vételárat két részletben kiegyenlítettük, így 
az ingatlan jelenleg már megyei kamaránk kizáróla-
gos tulajdona. A Földhivatalban a bejegyzés a na-
pokban kerül véglegesítésre. 

Az új iroda szeptember 1-.vel már rendeltetésszerő-
en mőködik és tagjaink rendelkezésére áll. Ügyes-
bajos dolgaikkal tagjaink a hét bármely napján az 
irodavezetıhöz fordulhatnak. 

Fenti jelentıs változás mellett megyei kamaránk az 
Alapszabályban lefektetett kötelességeit rendben vé-
gezte. Ezek közül  rengeteg munkát jelentett még 
ebben az évben is a tagdíjhátralékok rendezésével 
kapcsolatban megyei kamaránkra háruló feladatrész 
is. 

2009-ben megyei kamaránk legfontosabb tagi szol-
gáltatási aktusa volt a XVIII. Pest megyei 
orvosnapok megrendezése, melyrıl  a Hírlevélben 
részletesen külön beszámoltunk. A résztvevık Hírle-
velünk mellékleteként  megtalálják a pontokról szóló 
igazolást. Elektronikusan az egyetemekhez 12. 07-én 
került elküldésre a pontszámjelentés, így a pontok 
jóváírása feltehetıen még ebben az évben megtörté-
nik. 

A 2010. év II. szemeszterére elızetesen akkreditált 
tanfolyamokat kívánunk szervezni tagi szolgáltatás 
keretében. 

Kérjük tagjainkat, hogy AKTÍV tagként vegyenek 
részt megyei kamaránk munkájában, mert a kamara 
minden tagunk összessége. 

Dr. Kováts Attila elnök 

Tájékoztató megyei kamaránk 2009. évi tevékenységérıl 
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értelmően a betegellátástól 
von el figyelmet és energiát. 

9.) Az alkotmányos alapjo-
gokból eredeztethetı állami 
kötelezettségvállalás, az 
egészségügy sürgıs konszoli-
dálása, megfelelı prioritás 
biztosításával a jelen gazdasá-
gi keretek között is, valamint 
az orvosok jogállásáról szóló 
törvény megalkotása rendkí-
vüli módon sürgetı, megke-
rülhetetlen. 

10.) Helyre kell állítani, és 
törvényben kell biztosítani a 
szakmai kamarák jogosítvá-
nyait. Az orvosok egziszten-
ciáját, munkafeltételeit érintı 

 

7.) A szakmai döntéshozatal haladékta-
lanul oldja fel a szakmai protokollok és 
a most közzétett szakmai minimumfelté-
telek között feszülı jelentıs és számos 
ellentmondást. 

8.) Elengedhetetlennek tartjuk az egész-
ségügyi dolgozók erkölcsi és anyagi 
megbecsülését, továbbá az európai 
mennyiségi normáknak megfelelı orvos-
képzés biztosítását. Ehhez a MOK ko-
rábban kidolgozott és számos alkalom-
mal közzétett életpályamodellje legyen 
iránymutató. 

Az értelmetlen és felesleges adminisztrá-
ciós terhelést és a gyógyítók folytonos 
fenyegetését be kell fejezni, mivel egy-

kérdésekben egyetértési jogot 
kérünk. Minden orvosra egy-
séges etikai rendszer mőköd-
tetése, megfelelı súlyú szank-
cionálás lehetıségének bizto-
sításával, a folyamatos to-
vábbképzés rendszerének mő-
ködtetése valamint az orvosok 
mőködési nyilvántartásának 
vezetése legyen egyértelmően 
köztestületi feladat és hatás-
kör. Az ehhez elengedhetetlen 
államigazgatási költségeket 
az állam térítse meg! 

Elfogadta  

a Magyar Orvosi Kamara 
 

2009.12. 05-i küldöttgyőlése 

Budapest 
Fraknó u. 26/b. fsz.3. 
1115 

Telefonszám: (+36-1) 312-4040 
Faxszám: (+36-1) 312-4040 
E-mail: 
pmokiroda@pmok.axelero.net 
Honlap: www.pmok.hu Ügyfélfogadási rend: 

Hétfı 8-16 

Kedd-csütörtök  8-15 

Péntek 8-14 

Tisztségviselıvel történı megbeszélési igényt elızete-
sen kérjük telefonon egyeztetni az irodavezetıvel. 

Magyar Orvosi Kamara  
Pest megyei Területi Szervezete 

A Magyar Orvosi Kamara alapelvei 
…. Folytatás a 3. oldalról 

Tisztségviselık:  

Dr.Kováts Attila   elnök 
Dr. Csernus Zoltán alelnök 
Dr.Farkas József alelnök 
Dr. Bajkó Éva titkár 
Dr.Huszágh Hedvig titkár 


