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Kedves Barátaim!

2016-os év márciusában Megyei 

Kamaránkat nagy veszteség érte 

a MOK Országos Alelnökének Dr. 

Kováts Attilának váratlan halálá-

val. Az alelnök úr az országos ka-

marában betöltött funkciója mel-

lett megyei kamaránkat segítette 

nagy tapasztalatával a szervezési munkában. 

2016. évi kamarai munkánkat meghatározta a XX. 

Jubileumi Pest Megyei Orvosnapok szervezése, 

melyet a 2015. évi tisztújító választások miatt ez 

év október 14-15-én rendeztük meg a ceglédi 

Aquarell Hotelban. A mintegy 130 résztvevővel 

tartott kétnapos konferenciáról Sándor Judit 

írt cikket, melyet hírlevelünkben ismertetünk.

Köszönettel tartozom mindazoknak akik az 

Orvosnapok sikere érdekében munkálkodtak. 

Külön köszönöm irodavezető Bóna Péterné Zsu-

zsa, valamint a Tudományos Tanácsadó Testület 

szervezésben résztvevő tagjainak dr. Meskó Éva 

főorvosnő, dr. Ecsedy Gábor és dr. Szentléleki 

Károly főorvosok munkáját. 

Kamarának érdekképviseleti munkája az idén 

a reprezentatív egészségügyi szakszervezettel 

karöltve eredményre vezetett. Hosszú tárgya-

lásokat, számtalan kompromisszumok mellett 

az ismert béremeléssel zárult. Ennek folytatása 

2017-ben várható. 

Továbbra is igaz, hogy az egészségügyi fi -

nanszírozás politikai döntés kérdése. Annak 

eldöntése, hogy az adófi zetők pénzéből mennyit 

fordítanak saját polgáraikra. Annak az akaratnak 

az ismétlése, hogy a háziorvosok nyújtsanak 

defi nitív ellátást, több akadálya van. Egy, hogy 

szakmai humánerőforrás hiány van. Kettő, hogy 

nincs meghatározva a fogalom a defi nitív el-

látás szakmai mélységét illetően. A háziorvosi 

bérezésnek sincs praxis megtartó ereje, hogy 

arra ösztönözné a fi atal orvosokat, hogy bát-

ran vállalkozzanak a biztos jövő reményében. 

A fi atalok rendszerbe állítása elengedhetetlen. 

Ma a 6300 alapellátást végző orvosból 4500 

túl van az 50. életévén, kétharmada elérte a 

nyugdíjkorhatárt. 

Az orvosi, egészségügyi szakszemélyzet mig-

rációja fontos szakmapolitikai kérdés, a pontos 

szám nem ismert. A távozási szándékot lehet 

követni az engedélyek kiadásával. Jelenleg az 

orvosok 9-12%-a, kb. 3200 orvos él külföldön. 

Ez a szám emelkedő és a kint dolgozók 58 %-a 

35 évnél fi atalabb. 

A társadalom tagjainak egészséges életvi-

teléhez, megelégedettségéhez egészséges 

életérzésének céljából elengedhetetlen az 

egészségtudatos életmód. A Szinapszis Piac-

kutató és Tanácsadó Kft. az Innovatív Gyógy-

szergyártók Egyesületének közreműködésével 

végzett ez irányú vizsgálatot. Ennek alapján van 

még mit tennünk az egészséggel kapcsolatos 

tudásunk fejlesztése érdekében. Komoly prob-

lémát jelent, hogy az élet három egészséggel 

kapcsolatos területén – az egészségért aktív 

tenni akarás, prevenció, egészség fejlesztés 

– igen nagy hiányosságok mutatkoznak. Az 

egyén szintjén ez rövidebb életet, rossz élet-

minőséget, a társadalom szintjén pedig több-

let terhet jelent. Bizonyos társadalmi rétegek 

számára ez a lemaradás fokozódik azokhoz 

képest, akik aktívan tájékozódnak és tesznek 

egészségük megóvása, megőrzése érdekében. 

A magyarok kb. 40%-ának nehézséget okoz 

az orvosi információk értelmezése, értékelése. 

Szinte azt mondhatjuk, hogy tolmácsra lenne 

sokaknak szüksége egy orvosnál tett látoga-

táskor. A családoknak leginkább stabilitásra és 

harmóniára volna szüksége, melynek alapja 

a jó egészség. 

Az egészségpolitika akarata, különböző mű-

ködési technikák beépítése, a bérek emelése, 

az intézetek fi nanszírozásának értéken való 

kifi zetése, valamint a társadalom tagjainak a 

tevőleges együttműködése hozhat megfelelő 

eredményt. 

Elnöki beköszöntő
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A mindennapi életünkben 

visszatérő kérdés, hogy 

mennyire tudunk egymás mun-

kájáról és mennyire érdekel 

ez bennünket. A 

betegek irányítá-

sát családorvosi, 

szakrendelői szin-

ten mi motiválja? 

A területi ellátási 

kötelesség, személyes ismeret-

ség, saját magunk jó vagy rossz 

tapasztalata? Mit gondolunk 

fontosabbnak és tartunk jobb 

garanciának a betegünk ellátás-

ra: az orvos személyét, vagy az 

intézményt ahol működik? Tud-

juk-e egyáltalán hogy a velünk 

egy földrajzi területen működő 

egészségügyi intézményekben 

milyen mennyiségű és milyen 

minőségű munka zajlik, hol 

milyen lehetőség van vagy 

lett az elmúlt években egyes 

betegcsoportok ellátására? 

A fenti kérdések megvála-

szolásához információra, infor-

máció cserére van szükség. A 

mi részünkre, Pest megyében 

élő és dolgozó orvosok részére, 

a Pest Megyei Orvosi Kama-

ra szervezésében 3-4 évente 

megrendezett másfél-kétna-

pos Pest megyei Orvosnapok 

adhatnák a legegyszerűbb 

fórumát. 

Idén október 14-15-én, négy 

éves szünet után rendezte a 

Pest Megyei Orvosi Kamara a 

XX. Pest megyei Orvosnapokat. 

„Saját magunknak” szervezett 

találkozó akkor a legsikeresebb, 

ha minél többen részt veszünk, 

aktív jelenlétünkkel segítjük a 

megyei egészségügyi ellátás 

megismerését, segítését.

A kellemes környezetben 

rendezett Orvosnapokon a 

Gödöllő-Kistarcsa régió intéz-

ményi képviselete a bejelentett 

54 előadásból 19-t jegyzett. 

18 előadás a Flór Ferenc Kór-

házból, egy előadás a Tormay 

Károly Egészségügyi Központ-

ból.  Az előadások átfogó képet 

adtak nehezen kezelhető, de 

ellátásában mindennapi ne-

hézséget jelentő betegségek 

jelenleg már elérhető keze-

lésében, valamint az elmúlt 

évek változásairól fejlődéséről 

a szemészet, angiológia vagy 

a sebészet területén.

A választókerületet érintő és 

az itt dolgozó orvosak munká-

ját elismerő és dicsérő, hogy 

ezévben a Pest megyei Or-

vosi kamara díjazottjai közt a 

dr. Arányi Lajos tudományos 

díjat dr. Krémer Ildikó főorvos, 

a Flór Ferenc Kórház és a Bé-

kássy Koppány háziorvosi élet-

műdíjat dr. Szemerédy István, 

szadai családorvos kollégák 

érdemelték ki.

Bár pontos résztvevői sta-

tisztikát nem készítettem, a 

kongresszuson az előadásokat 

hallgatók száma biztos, hogy 

elmaradt az ideálistól, akadályát 

képezve az információk mind 

szélesebb átadásának lehető-

ségét. A munkájuk bemutatása 

egészen biztosan hiányozott 

a Flór Ferenc Kórház további 

osztályainak, a választmányi 

régió többi egészségügyi in-

tézményei képviselőinek és a 

családorvos kollégáknak.

Pont, mint a KRESZ szabály-

zatban a gépjármű világítása: 

„látni és látszani….”

Szeretnék köszönetet mon-

dani a mind nehezebb kö-

rülmények közt szervezhető 

kongresszus létrehozását a 

PMOK vezetőségének, a kong-

resszust szervező PMOK Tu-

dományos Tanácsadó Testü-

lete vezetőségnek, remélve 

hogy lelkesedésük nem vész 

el, sikerül az ebben sem ak-

tív tagokat megmozdítani és 

mindannyiunk érdekében a 

megye lakosainak ellátásában 

előrelépést elérve a fórumot jó 

egészségben megőrizni.

Dr. Csapó Zsolt

Gödöllő-Kistarcsa 

választókerületi elnök

Egy Kongresszus 
margójára…

XX. Jubileumi Pest Megyei 
Orvosnapok

Hotel Aquarell
2700 Cegléd, Fürdő út 24.

2016. október 14-15.

„Összefogás és biztonság 
a betegellátásban”
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Alkonyira fordult a világ, s elindult útjára a 

félhomályba fényt hozó lámpagyújtogató. 

A remény! A kereszténység áhítattal vesz részt 

az adventi várakozás gondolatébresztő közös 

örömében. Mi is. Csak talán valahogy másként, 

az eltérő nemzeti sors mián.

Mi várakozó nemzet vol-

tunk, s vagyunk! Hol térben, 

hol meg időben menekülve 

várakoztunk a békére. Arra, 

hogy magunkkal, egymással 

s a szomszéddal békében 

élve neveljük a jövő számára, 

sokasodó fi ainkat.

Míg a végtelen sztyeppéken vándorolva 

nemzedékről nemzedékre váltogattuk vezérlő 

Mózeseinket, már nem tudhatjuk, hogy ki volt 

az, aki ismerte, hogyan és honnan tudta: hol van 

számunkra a Kánaán. Térbeli vándorutunkat a 

Seregek Ura hol idegen kard meg íj által, hol a 

magyar ló és a magyar kocsi segítségével terel-

gette nyugatnak. Sűrűn szedtük fel a sátorfánkat, 

hogy újra lecövekeljünk jurtáinkkal, egy hazával 

arrébb, vagyis errébb. Voltunk birodalmak pe-

remvidéke és védelmezője, máskor csatlakozó 

peremnépek lettek védelmezőink.

Mi meg csak mentünk-mentünk és vártuk-vár-

tuk, reméltük, hogy egyszer megérkezünk.

Hunor és Magor népe aztán már Árpád népe 

lett, a csodaszarvas is elvégezte, amire rendel-

tetett. A Magyarok Istene pedig elérkezettnek 

látta, hát elérkezett az idő. S egy végső nagy 

lendülettel valóban megérkeztünk a Kárpátok 

őriző karjai közé.

Nem sokan vártak, tán még nyelvünket is volt 

ki értette, elfogadtak, s mi is elfogadtuk őket. 

Ősi erő vonzotta egybe az érkező törzseket 

meg a kevés ittlevőt. Pusztaszer szép legendája 

hatásában, eredményében élő valósággá lett. 

De még nem készült el a „nagy mű”. Még volt 

mire várni. Nem térben, s nem időben, hanem 

önmagunkban kellett egy hatalmas áldozat árán 

átváltozni, és a hosszú út után megpihenve, 

annak lába elé borulni, aki idáig vezérelt. 

Volt, aki hitte s volt, aki nem. Az egymással való 

megbékélés kellett ahhoz, hogy magunkkal is 

békét köthessünk Az áldozat nem volt hiába. 

Folyt a magyar vér, hullottak a hitetlenkedő 

kemény testvérfejek, de nemzet született és élt 

ettől fogva e hazán. Az áldozat aztán meghozta 

a szomszédokkal való béke reményét is, vagy azt 

az erőt, amely akkor kellett, ha ama szomszéd 

nem a békét akarta. Ez a nemzet többé nem hó-

dított, csak védte a sok várakozás és véráldozat 

árán elnyert szent hazát, sőt eljött az idő, amikor 

ennél is többet. A civilizáció bölcsőjét jelentő 

kontinens nyugalmát. A fejlődéshez szükséges 

békét. Hogy körbehajózhassa a földet és ezt 

utóbb hódításra és rablásra használja fel. Mi meg 

csak véreztünk s vártuk a hálát, az elismerést. A 

szolidaritást. Hiába. Még megismerésünkre sem 

vették a fáradságot.

Így aztán a gyorsan múló időben várakozásaink 

sorra csődöt mondtak. Csak arra számíthattunk, 

amit magunk védtünk meg, amiért magunk 

küzdöttünk meg. Mert ha más közbeavatkozott, 

az még látszólagos siker esetén is kárunkra volt.

Mi fogytunk, mások szaporodtak. Mi befogad-

tunk és integráltunk, mások durván homogeni-

záltak, vagy ravaszul olvasztottak be. 

S eljött annak az ideje is, hogy megismerjük 

azt, amire nem vártunk. Az Isten tenyerének hitt 

haza összezsugorodott, körötte pedig nem békét 

óhajtó, hanem éhesen vicsorgó szomszédság 

kezdett gyarapodni.

Azóta megint várunk. Várjuk az igazságtevőt. 

Lehet, hogy eljön, lehet, hogy nem érdemeljük. 

De mit tehetünk érte? 

Magyar advent
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Csak egyet! Küzdünk az idővel, hogy időt nyer-

ve a teret is megnyerhessük. Vagyis: túlélésünkkel 

képesek legyük kitölteni és megtartani a meg-

maradt életteret. Mert akikkel megosztottuk, 

jórészt megcsaltak és pusztulásunkra várnak, 

még annak árán is, hogy összefogásunk nélkül 

az ma már őket sem kerülheti el.

Várunk tehát! Várunk! Cselekvő várakozással! És 

megpróbáljuk bizonyítani, hogy megérdemel-

jük a magmaradást. Mert annyiszor maradtunk 

meg, talán érdemtelenül, csodamódon. Most 

az Örökkévaló bizonyítékot vár. Nem vért. Nem 

fejeknek hullását. Hanem verítéket, fejtörő és 

tenyeret kérgesítő munkát. És egy másik vá-

rakozást, egy imádságost, egy töredelmest, 

egy igazi láb elé borulást. Mert lehet, hogy ezt 

mulasztottuk el, erről feledkeztünk meg mióta 

ide érkezvén először leborultunk?

Ez a másik egy olyan várakozás, amely soha 

meg nem csal, amelyre még várunk, holott már 

itt van. Nem kíván sem vért, sem verítéket, csu-

pán hitet abban, amit már meg is adott. Az örök 

élet hitét. A Megváltás hitét. A Krisztusi szeretet 

nem vak, hanem hatékony gyakorlását. Ember 

voltunk égbe emelését, egyenként és együtt. 

Egy egész nemzet akaratából.

Az erős hit pedig nemcsak magunkkal békít 

majd ki, de egymással is, azokkal, akik közülünk 

nehezebben járják be ezt az utat, s többet ta-

máskodnak.

Ami pedig a közeli és távoli szomszédokat 

illeti? A hit erejéből majd jut velük szemben 

is megvédeni azt, amire földi utunkon annyit 

várakoztunk. A hazát s az azon élő nemzetet. 

Mert a jogos önvédelem, a hívők sokaságának 

megvédése éppen olyan keresztényi cseleke-

det, mint az elesettek felemelése.  

Az 1962 óta minden évben szétküldött ad-

venti leveleimet folytatva, ezeknek a jegyében 

gondolkodtam tovább az idei advent előtt.

Drága Barátaim! 

Évek óta vannak, kik szelíden fi gyelmeztetnek 
arra, hogy adventi leveleimben nem vagyok elég 
optimista. Ezért térek vissza újfent e kérdés meg-
válaszolására: ha pesszimista lennék, nem írnék 
leveleket. A világot, a kontinenst, a magyarságot 
fenyegető veszedelem oly – sokak számára lefegy-
verzőnek tűnhető – méretet öltött, hogy akár a 
toll letevésére ösztönözhetne. 

A tény, hogy újra meg újra írok, önmagában 
optimizmust jelent. Mert van miért írni! A lát-
szat csupán azért borúlátást sugalló, mert a 
kétféle várakozás közül a földire koncentrálunk. 
Az igazi és örök égi advent, az, amelynek ígérte 
tulajdonképpen nem képezi várakozás tárgyát, 
hiszen több mint kétez al csakis optimista lehet, 
sőt annál sokkal több. Ugyanis a hit bizonyossá-
gával segít a másik, a borúlátásra ösztönző földi 
várakozás megpróbáltatásainak elviselésére és az 
ellenük való védekezésre.

Lássuk hát, mi is okozza és fokozza földi utunk 
borúlátását napjainkban?

A minket körülvevő világ gonoszságában való-
ban dantei mélységeket meghaladó szinten szer-
vezi az emberiség jövőjét. A pénz által szerzett 
politikai hatalom a legkülönbözőbb civilizációkat 
kerítette karmai közé. Már nem összeesküvés el-
mélet a nemzetek feletti világkormányzás őrült 
elképzelése. Teljesen nyilvánvaló, hogy a teremtés, 
vagyis – ami ezzel egyet jelent – a természet és 
az evolúció törvényeit semmibe vevő terveket 
próbál megvalósítani. Ennek körvonalai egyre 
láthatóbbak, sőt nagy önbizalmú előőrsei már 
nem egyszer nyíltan deklarálnak célokat. Vagyis 
fokozatosan meghaladjuk a találgatások idejét, 
és mint a lehúzós képet kapargató gyermek előtt, 
előttünk is kibontakozik a valóság. 

Míg a természetet legyőzni akaró – egykor any-
nyit hallott és dicsőített – kommunista terveken 
nevetgéltünk, vagy szemináriumokon szajkóztuk 
mondataikat, nem sejtettük, hogy a rendszer 
bukása után – éppen a várva-várt buktatók 
jóvoltából – attól képtelenségben semmivel sem 
különböző újabb kori tervek pusztítják majd 
világunkat. Ezenközben a nyilvánvaló és nem 

ADVENTI LEVÉL
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csupán feltételezett következmények a fölgolyó 
őrült kihasználása vagy a népvándorlás, egyként 
hidegen hagyják azokat, akik ezeknek a helyre-
hozhatatlan hibáknak az elkövetői. Sőt! Fel is 
használják terveikhez.

Ami még félelmetesebb, az a leírt valóságot 
megélni kénytelen embertömeg közönye, sőt gyak-
ran együttműködése saját rabságba taszítóival. 
Egy nagy Stockholm szindróma tanúi lehetünk. 
Ez körvonalazódik nem kevés honfitársunk 
magatartásában is. Mintha az Albrecht Dezső 
által nyolcvan évvel ezelőtt emlegetett nemzeti 
elsatnyulásnak lennénk tanúi. Ő mondta, hogy: 
„Ez a nemzeti elsatnyulás okozta azt is, hogy 
válságos órákban tehetségnélküli kalandorok 
ülhettek a nemzet nyakára, anélkül, hogy va-
lamirevaló ellenállással találkozhatnánk. Nem 
lehet évtizedeken keresztül az erős akarást el-
fojtani és aztán egyszerre azt kívánni, hogy egy 
adott pillanatban meglegyen.” A saját sorsunkhoz 
ezért viszonyulhattunk az ismert módon 2004. 
december 5-én, és 2016. október 2-án. Mert a 
veszély nagyságához mérten kevésnek érezhetjük 
a NEM-ek többségét. Bár ugyanakkor biztató és 
példaértékű a 98 százalékos egység. Európa pusz-
tulást hozó vezetőinek ezt kellene észrevennie. 
Hogy kifele mit mondanak, az másodlagos, ha 
belül érzik az üzenet erejét.   

S folytassuk akkor ismét Albrecht szavaival: 
„Szükséges végre már látnunk, hogy mi az, amit 
lehet, és amit nem lehet. Lehet megmaradni 
magyarnak, de nem lehet megmaradni régi 
szellemmel, ha az idő megváltozott. Lehet kis-
szerű viszonyok között is nagyot alkotni, de nem 
lehet közösségi szellem és áldozatos élet nélkül. 
Lehet kis népnek lenni, de nem lehet mégis nagy 
nemzetnek, ha lélekkel nem pótoljuk ki azt, ami 
a számból hiányzik. Lehet nyomorúságosan is 
élni, de nem lehet anélkül, hogy nem tudnánk, 
miért tesszük.”  Mert tenni, tenni kell! Már ak-
kor tudja, hogy „nem a lehet, vagy nem lehet”, 
hanem a „hogyan lehet” kérdésére adott válasz 
vezethet megoldáshoz az azt követő azonnali 
cselekvés által. 

Ma még erőteljesebb történések fi gyelmeztetnek 
az óriási veszélyre. Nincs már idő a habozásra.

Adventi levél ez és nem politikai röpirat, mond-
hatjátok. De elkerülhetetlen megemlíteni azt is, 
hogy nem csupán természeti környezetünk van 
veszedelemben, s nemcsak civilizált életünk meg 
biztonságunk, de lelki-szellemi-belső életünket is 
fenyegeti az, ami elkövetkezhet. S itt elsősorban 
a keresztény gyökerekre gondolok, azokra, ame-
lyek meghatározzák egész létünket. Még azokét 
is, akik nem birtokosai a hit csodájának.

Ha elveszik tőlünk a megváltás és az örök 
élet adományát, mindent elvettek, mert egész 
kultúránk, civilizációnk, hagyományvilágunk, 
szocializációnk, igényeink és reményeink magu-
kon hordozzák látható, vagy láthatatlan módon a 
kereszténység bélyegeit. Még az igazi liberalizmus 
is, bár tagadja, elsősorban ezzel rokon. 

Mi vár tehát reánk? A közelmúlt történései után 
mi a feladat? A „csakazértis” tennivaló! Mert 
létezik ilyen. Mert a magyarság, bármennyire 
korszerűtlennek tűnik ez a megállapítás,- kül-
detéses nemzet. Ennek megértése számos meg-
válaszolatlan kérdésünket képes tisztázni.

Néhány jelesünket idézem a kolozsvári Hitel 
folyóirat szülőházamban szerkesztett számaiból, 
még a múlt század harmincas éveiből, és ezzel 
próbálok nyomatékot adni a minden áron való 
küzdelem szükségességének. Ők már akkor is 
látták milyen jövő vár ránk, és megpróbáltak 
felkészíteni teendőink sokaságára.

 Németh Lászlóval indítanék. Mi volt az ő – 
ahogy mondották – komor alternatívája: „… 
meghalni vagy kovász-népnek lenni.” Amikor ezt 
mondta, Európa megmentésére gondolt. Annak a 
kontinensnek a megmentésére, mely már akkor, 
és általa tetten érve, elkezdte saját keresztény 
gyökereinek felszámolását.

Nagy kockázatot vállalt e kijelentéssel. Igaza 
volt Féja Gézának a következőkben: „A kinyilat-
koztató útja rögös, pályája szenvedés, jutalma kő 
és szitok, mert a szellemi és lelki elkorcsosultakat 
fi gyelmezteti az ember eredeti társadalmi, vagy 
kozmikus, olykor metafi zikai helyzetére, rendel-
tetésére. Nem tehet mást, benne ég a jegy, nyílt 
és rettenetes arcával reá tekint a végzet.”  

Ma is ez az, ami nem tetszik a kiszolgálóknak, 
azoknak, akik vakon haladnak a komprádorság 
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tévútján. Féja ezt így mondta: „Nem tetszett 
mindazoknak, akiknek az élet: haladék egyéni 
ügyeik dús beváltására.”

Innen ered a máig folyó vita, a legelőször Alb-
recht Dezső, majd Tamási Áron által kijelentett: 
„Merjünk nagyok lenni”, azóta nagy vitákká 
duzzadt kérdéséről. Mert ma is sokan vannak, 
akik megtévesztő módon parafrazálják ezt így: 
„merjünk kicsik lenni”, s ez olyan szép szerényen 
szólító szólam, amely valóban sokakat meg-
téveszthet. Csakhogy nem ez a mi hivatásunk.

Makkai Sándort kell most idéznem: „A kicsi 
a gyönge, a szétszaggatott csak akkor remélhet, 
ha a legnagyobbat, a leghősiesebbet, az egyedül 
egyesítőt, a naggyá tevőt van bátorsága vállalni.” 
Majd ezt is mondja: „Az Európában halálraítélt 
magyar nemzet csakis akkor fellebbezheti meg 
és nyerheti meg pörét a jövendő ítélőszéke előtt, 
ha ő maga hű marad azokhoz az evangéliumi 
igazságokhoz, melyekhez Európa hűtlen lett 
és ő maga képviseli azokat mind a saját belső 
életének vezetésében, mind 
mindazokkal szemben kifelé, 
akik létjogát kétségbe vonták, 
támadják és megsemmisítéssel 
fenyegetik.” 

Ez a nyolcvan éves látnoki 
írás soha nem volt olyan aktu-
ális, mint napjainkban.

Ezt egészíti ki szervesen Ju-
hász István, szintén korabeli, 
két mondata: „Európának ezen 
a részén történeti és faji ténye-
zőktől meghatározott népünk-
ben fel kell ébrednie a hivatás 
gondolatának. Az a forradalmi 
újság, hogy nem nagy népek, 
hatalmas kultúrák által ide-oda 
dobált kis nép, lekötözött rab-
szolga vagyunk, kinek sorsa a 
véletlentől függ, hanem van életünknek célja, 
reánk van bízva sajátos, senki más által el nem 
végezhető feladatként egy nagy ügy szolgálata.”

Itt az a pont, ahol a hitünk szerint beteljesült 
transzcendens várakozás, az adventi bizalommal 
és hittel teli várakozás, utat mutat a földi küzdel-

mek reménytelenséget sugalló, lefegyverző, tétlen-
ségre ösztönző, minden-mindegy pillanatiban.

Újfent Juhász Istvánra hivatkozva:  „Csak 
egyetlen út van, mely mint utolsó felelet jön 
a mi végleges reménytelenségünk, mindenről 
való lemondásunk után: az Isten evangéliumi 
kijelentésében adott személyes parancs és életig-
éret. Ezért van ma létjogosultsága és sorsdöntő 
szerepe a magyar életben minden »akció«-nak 
és minden »mozgalom«-nak, mivel mindegyik 
a maga módján, a maga egyházi közösségében 
erre az emberi bukássorozaton kívül eső transz-
cendentális gyökérre mutat, erre a végső alapra 
visz vissza minden kérdést, hogy megújulásunk 
így ne félmegoldás legyen, újabb bukás csirája, 
hanem a legmélyebb szálból kihajtó, hivatás-
tudatában is új élet.” 

****
A Megváltó születésének ünnepére várva, a 

gondolatokban leggazdagabb hetek idején ne 
feledjük tehát a hivatástudatot, ne feledjük az 

egészséges veszélyérzetet, a keresztény gyökerek 
védelmének kötelességét, megmaradásunk zálogát. 
Mindezek egy helyen összegződnek és egymást 
erősítve támasztanak minket földi utunkon, ez 
pedig a nemzettudat!

Ha pedig gyengének érezzük magunkat, ha 
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KEDVES OLVASÓIM!
A történelem minden ezer évben ad egy nagy 

embert.

Az ezeréves magyar 

történelem egy ember-

nek adta meg a „nagy” 

jelzőt. Nagy Lajosnak.

A kétezer éves egyház-

történelem viszont két 

„nagy” pápát ismer. Nagy 

Szent Gergelyt és Nagy 

Szent Leót. Ez utóbbi 

440-től 461-ig uralkodott. 

Ő volt az, aki a világhódí-

tó Attilát visszafordulásra 

késztette. Kiváló szónok 

is volt. Egy karácsonyi 

prédikációjából vett idézettel szeretnék Kedves 

Mindnyájuknak áldott adventi készülődést és 

Karácsonyt kívánni!

„– Ma született Üdvözítőnk, örvendezzünk! 

– prédikálta a szent pápa – Nem lehet helye 

a szomorúságnak, ahol az élet születésnapját 

ünnepeljük. Ebből a vidámságból senki sincs 

kizárva. Minden embernek oka van az örven-

dezésre, mert ahogy Urunk kivétel nélkül min-

denkit bűnben talált, kivétel nélkül mindenki 

megváltására érkezett.

Ujjongjon hát a szent, mivel közelebb került 

a diadalhoz!

Örüljön a bűnös, mert bocsánatot ígérnek neki!

És lelkendezzék a hitetlen, mivel ő is meghívást 

kapott az életre!”

1555 éve annak, hogy a nagy pápa lehunyta 

szemeit. Ma mégis visszhangzik még a szép-

szavú egyházatya felhívása.

Kimaradt valaki? Senki! Mindenki benne fog-

laltatik. Mert Jézus az egyetemes emberiség 

Megváltója és Üdvözítője.

Örvendezzünk Jézus születésének!

Doki atya

ránk telepszik oly sokszor tanácsként is fel-
bukkanó kicsinységünk, akkor ott kell állania a 
küldetéstudat szerény, de mégis önbizalmat adó 
felismerésének, annak a tudatnak, amely tény-
leges gyengeségünkben egyedül képes felemelni 
Megbízónkhoz. 

Mert ezen az úton járva még a legnagyobb 
mélységekből is ki tudtunk jutni a mába vezető 
útra. Ha ezt tesszük, akkor a majdani ma felé, 
tehát a jövőbe vezető út felismerhető lesz szá-
munkra. 

„Ne féljetek”, szólt egy jól ismert fi gyelmeztetés 
a XX. században. A spirituális feladatok terén 
nincsenek kicsik és nagyok, mondhatjuk a leg-
fontosabb és időfeletti felismerés pillanatában. 

Ebben kell egynek lennünk, ahogy Ravasz László 
mondta: a magyar corpus spirituáléban.

Ne legyünk  pesszimisták, de elbizakodottak 
sem, s főleg nem közönyösek. A jövőnk csak egy 
módon képzelhető el: egy keresztény hagyomá-
nyokon továbbépülő kontinens, nemzetállami 
keretek közt élő, magyar nemzettudattal bíró 
közösség keretei között.

Nem mások ellen, nemcsak magunkért, hanem 
másokkal, sőt ha kell másokért. A megváltottak 
nyugalmával, az örökélet hitével, hivatásunk tu-
datával, s azokat is szeretve, akik közülünk ezt 
még nem értették és nem élték meg.

Szász István Tas

2016 adventjére várva.

A történelem minden ezer évben 
ad egy nagy embert
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Pest megyei orvosok talál-

koztak, hogy megmutassák, 

mit tudnak, s hogy átadják 

egymásnak szakmai tapasz-

talataikat. 

„Összefogás és biztonság a 

betegellátásban” mottóval ren-

dezett a Pest megyei kamara 

interdiszciplináris konferenciát 

október 14-15-én Cegléden. A 

XX. Pest Megyei Orvosnapok 

alkalmából beszélgettünk dr. 

Farkas József szervezővel, a 

MOK Pest Megyei Területi Szö-

vetségének elnökével, aki civil-

ben sebész és a ceglédi Toldy 

Ferenc Kórház évente 6-8000 

műtétet végző központ műtő-

jének vezetője. Először is arról 

faggattuk a TESZ élén második 

ciklusát töltő dr. Farkas Józse-

fet, hogy miért fontos a Pest 

megyei orvosoknak szakmai 

találkozót szervezni: 

– A rendezvény egy hagyo-

mány folytatása, Pest megyé-

ben ugyanis régóta vannak 

tudományos gyűlések. A Pest 

megyei kamara és tudományos 

tanácsadó testülete, tisztelegve 

az elődök előtt, gondozásba 

vette a kiemelkedő gyógyító 

és tudományos fórumot, mert 

igény mutatkozott a folytatás-

ra. Nem csoda, hiszen magas, 

2300 körül mozog a praktizáló 

orvosok létszáma a megyében, 

s ezzel az egyetemi városokat 

magában foglaló megyék után 

következik a sorban. Nagy in-

tézményeink is vannak, három 

aktív ellátást nyújtó kórház, 

Vác, Kerepestarcsa és Cegléd, 

de fontos ellátó a törökbálinti 

tüdőgyógyintézet, valamint 

a visegrádi rehabilitációs kór-

ház is. Nagy veszteség volt 

a megyének 2007-ben a Ró-

kus kórház aktív ellátásának 

megszüntetése az orvosok 

személyes érintettsége miatt 

is, akik végül feltalálták ma-

gukat, hiszen a Rókus ma az 

egyik legnagyobb egynapos 

sebészeti centrumként műkö-

dik. Mindezek miatt gondoltuk, 

hogy folytatjuk a hagyományt, 

és háromévente összehívjuk 

a kollégákat, hogy mutassák 

meg, mit tudnak, s hogy át-

adják egymásnak a tudásukat, 

tapasztalataikat. 

– Miért választották az „Ösz-
szefogás és biztonság a be-
tegellátásban” mottót, s mi 
alapján állt össze a tematika?

– Ez a két fogalom szolgálja 

leginkább a beteg és az orvos 

üdvét, s a konferencia ezúttal 

is az interdiszciplinaritás jegyé-

ben zajlott. A biztonság kiemel-

ten fontos, hiszen egyrészt az 

elgépiesedett, protokollokkal 

szabályozott medicinában a 

legkisebb hiba is gyorsan ítélő-

szék elé állítja a kollégát, más-

részt a betegek biztonságos 

ellátása miatt is kiemelt terület. 

Nap mint nap tapasztalhatjuk, 

hogy a szabályozottság, a be-

tartandó protokollok időnként 

gúzsba kötik az orvosi alkotó-

kedvet, az intuíciót. A gyógyí-

tásban nem minden fehér és 

fekete, a beteg élő anyag, egy 

individuum, aki nem mindig 

úgy reagál, ahogy azt elvárná a 

külső környezet. A mottónkban 

szereplő összefogás pedig arra 

utalt, hogy mennyire fontos az 

ellátás különböző területein 

dolgozó orvosok együttmű-

ködése a betegek érdekében 

a három, súlyos tünetekkel járó 

betegségcsoportban is, mint a 

keringési betegségek, a diabé-

tesz és az onkológiai betegsé-

Összefogás és biztonság a betegellátásban
 – orvosnapok Cegléden
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gek. Leginkább ezek a témák 

és az egynapos sebészet moz-

gatják meg az egészségügyet, 

ezért is ezeket a kérdésköröket 

választottuk a szekcióknak.

– Hogyan épült fel a szekciók 
munkája?

– A három betegségcso-

portban, illetve az egynapos 

sebészet témakörben egy-egy 

magasan képzett, országosan 

elismert szakembert kértünk 

fel a referátum megtartására, 

és ezek köré csoportosítottuk 

az előadásokat. Például a diabé-

tesz témában prof. dr. Kempler 

Péter, az Semmelweis Egyetem 

I. Sz. Belgyógyászati Klinika 

egyetemi tanára tartott referá-

tumot, a keringési betegségek 

szekcióban az érbetegségekről 

dr. Sallai László, a Szent Imre 

Kórház főorvosa, a perifériás 

érbetegek korszerű terápiájá-

ról prof. dr. Bihari Imre tartott 

előadást. Az immunvasculitisek 

diagnosztikájáról és terápi-

ás lehetőségeiről értekezett 

prof. dr. Domján Gyula a Szent 

Rókus Kórházból. Ma hihetet-

len mennyiségű alvadásgátló 

kezelés van, s hogy a kezelő-

orvosnak mit kell tennie, arra 

prof. dr. Gadó Klárától, a Szent 

Rókus Kórház belgyógyász 

hematológus főorvosától kap-

hattak választ a résztvevők. Az 

onkológia szekcióban dr. Do-

hán Orsolya, az SE Onkológiai 

Központ főorvosa az emlőrák 

és a colorectalis karcinómák 

onkológiai kezelésének új-

donságairól beszélt. Az utolsó 

szekció az egynapos sebészeté 

volt, a referátumot dr. Göböl 

Zsolt, a Szent Rókus Kórház fő-

igazgatója és dr. Szarvas Tibor, a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

igazgatója tartotta. 

–  A szervezésben kiknek kö-
szönhető a gazdag program?

– Az előadásokat a MOK Pest 

megyei TESZ Tudományos 

Tanácsadó Testülete szervez-

te, hihetetlenül nagy munkát 

végeztek dr. Meskó Éva elnök, 

valamint dr. Ecsedy Gábor és dr. 

Szentléleki Károly titkárok. Ne-

kik köszönhető, hogy hatvankét 

előadást hallhattak a kilenc 

referátummal együtt a szakmai 

program résztvevői, akik közel 

százharmincan voltak.

–  Kialakult-e élénk szakmai 
vita a szekciókban?

–  Rendkívül jó benyomást 

tett rám, hogy hihetetlenül, a 

szokásosnál is aktívabb volt a 

társaság. Az egynapos sebészet 

iránt nagy volt az érdeklődés, 

hiszen külföldön nagyobb az 

aránya a manuális szakmákon 

belül, beleértve a szemészeti 

lencseműtéteket, az ortopédia 

különböző egynapos, illetve 

a sebészet egyes beavatko-

zásait. Polémia alakult ki az 

egynapos sebészet működése 

kérdésében, s a hozzászólók 

a fi nanszírozás kapcsán nem 

tartották megfelelőnek, hogy 

a kormányzat csak a fekvőbe-

teg-ellátásban nem limitálja a 

beavatkozásokat, ugyanakkor 

épp azok a járóbeteg-ellátók, 

amelyeknek főprofi lja az egy-

napos beavatkozás, nem kapják 

meg ezt a lehetőséget. Ilyen 

például a Rókus, a vecsési vagy 

a dabasi intézet, amelynek lét-

kérdés ez, s jelzik is az egészség-

ügyi államtitkárságnak. Sokan 

hozzászóltak az alvadásgátló 

kezelésekkel kapcsolatos elő-

adásokhoz, hiszen ez mind a 
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beteget küldő, mind a beteget 

fogadó orvost érinti. 

–  Ha már említette a szak-
államtitkárságot, képviselte-e 
valaki tárcát vagy az ÁEEK-et?

–  Most nem érkezett erről a 

területről hozzánk senki. Ven-

dégünk volt dr. Éger István el-

nök úr, aki a megnyitó részben 

az aktuális kérdésekről tartott 

részletes, alapos, mondhatnám, 

hogy markáns tájékoztatást. 

Például az egyetemi kórhá-

zak témakörében, amelyben 

ellenvetése van a kamarának 

a kormányzattal szemben. 

Az orvosegyetemekről érke-

ző elnöktársaim beszámoltak 

arról, hogy a képzés a fi zetős 

oldal felé tolódott el, az egye-

temek igyekeznek minél több 

bevételt szerezni azzal, hogy 

a külföldi hallgatók képzését 

preferálják. Most már ötven 

százalék körül mozog arányuk 

a hazai oktatásban. A külföldre 

távozó kollégák miatt azonban 

a gyakorlati képzés egyre job-

ban megsínyli ezt a helyzetet, 

gondolok arra, hogy míg az én 

időmben az adjunktus vagy 

tanársegéd oktatta a gyakorla-

tot, addig most a felsőbb éves 

tanítja az alsóbb évest. 

– Az izgalmas szakmai, szak-
mapolitikai kérdések után ün-
nepélyes események is szerepel-
tek a programban.

– Minden orvosnapon ünne-

pélyes ceremónia során díjakat 

adunk át a Pest megyében 

dolgozók munkájának elisme-

réseként. A tudományos díj 

három fokozatú. Az első fokozat 

a Semmelweis Ignác díj, ame-

lyet több évtizedes kimagasló 

gyógyító, tudományos tevé-

kenységért adományozunk, 

idén dr. Szentléleki Károly, a 

váci kórház sebész főorvosa 

kapta. A második fokozat az 

Arányi Lajos díj, ezt szintén 

hosszú éveken át kimagasló 

gyógyító tevékenységért és 

tudományos munkáért adjuk, 

idén dr. Krémer Ildikó, a kistar-

csai kórház aneszteziológus 

főorvosa kapta. A harmadik fo-

kozat a Flór Ferenc díj, amelyet 

fi atal, tíz-tizenöt éve dolgozó 

szakembereknek adunk, idén 

ceglédi sebészeti osztály ve-

zetője, dr. Banai Zoltán főorvos 

kapta az elismerést. A követke-

ző díjunkat a fi atalon elhunyt, 

aktív kamarai tevékenységet 

is folytató ráckevei háziorvos, 

Békássy Koppány emlékre ala-

pítottuk. Idén Békássy Koppány 

háziorvosi életműdíjat kapott 

dr. Bencsik Erzsébet ceglédi 

háziorvos, aki negyvenhét éve 

XX. Jubileumi Pest Megyei 
Orvosnapok

Hotel Aquarell
2700 Cegléd, Fürdő út 24.

2016. október 14-15.
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dolgozik családorvosként, dr. 

Szemerédy István szadai házi-

orvos, aki szintén sok évtizede 

gyógyít, valamint dr. Kun László 

dunavarsányi háziorvos és dr. 

Szőnyi Mihály váci háziorvos. 

A díjesőt követte a Patkós Irma 

Művészeti Szakközépiskola nö-

vendékeinek előadása, amely 

fergetegesen jól sikerült, tet-

szett a kollégáknak. A napot 

gálavacsorával zártuk, ahol 

lehetőség volt a kötetlen be-

szélgetésre, baráti találkozásra. 

– Egy ilyen szakmai prog-

ramnak fontos szerepe van a 
személyes találkozások meg-
teremtésében…

– Hogyne, hiszen ez a lénye-

ge, törekszünk is a személyes 

kapcsolatok építésére, s re-

méljük, hogy az orvosnapok 

közelebb hozza egymáshoz 

Pest megye gyógyítóit. 

– Hogyan összegezné az idei 
orvosnapok eseményeit?

– Közfelkiáltással szervez-

tük idén Cegléden a szakmai 

programot, aminek lokálpatri-

ótaként is örültem 2012-ben is 

nagyon meg voltak elégedve a 

helyszínnel és a szervezéssel is 

orvosaink. Most is visszajelzések 

érkeznek folyamatosan, hogy 

csináljuk meg legközelebb, 

mert nagyon jól érezték magu-

kat, színvonalasak voltak az elő-

adások, aktív volt a hallgatóság, 

mindez arra sarkall minket, de 

legalábbis az utódomat, hogy 

ezt a tudományos programot 

folytassuk. 

Sándor Judit

Kibővült választókerületünk sok szempontból 

jelentett változást az előzőleg külön-külön 

működő orvos-közösségeink életében.

A szponzorálások szigorításáig 

jól működő Dunakanyar Orvosi 

Kamara és annak orvos klubja, 

és a szintén aktivitásáról ismert 

Pilisvörösvári Területi Kamara 

tevékenységét nem csak e szi-

gorítások, de a választókerületté 

alakulás is befolyásolta. A két 

tényező együttes hatása lazította az interper-

szonális kapcsolatokat, amelyek addig éppen 

a továbbképzésre épített rendezvényeink 

rendszerességén keresztül összekovácsolták a 

közösségeket.

A kívülálló könnyen mondhatta, hogy ennek 

nem sok jelentősége volt, de a valóságban egé-

szen mást tapasztalhattunk. Ugyanis ezeknek a 

kapcsolatoknak a kötőereje és szükség esetén 

a puff er hatása számos gondot oldott meg a 

maga természetességével és spontaneitásával. 

Olyan gondokat, amelyek a kapcsolatok romlása 

vagy azok létrejöttének elmaradás által negatív 

módon hatottak a mindennapi gyógyító te-

vékenységre. Ezek feloldása közvetve a beteg 

érdekeit is szolgálja.

A megváltozott helyzetben és fi gyelembe véve 

az orvosok összetételében azóta végbement 

jelentős változásokat, próbáltuk élesztgetni a 

már bevált hagyományt. Szerencsés volna az 

országos szinten többfelé jól működő orvos 

klubok példáját, a nálunk korábban már bevált 

módon, ismét feltámasztani.

Minden kollégát megkértünk, hogy fi gyeljen 

a továbbképző rendezvények szervezésének 

lehetőségére és azonnal értesítse a választó-

kerületi elnököt arról. Így néhány alkalommal 

már sikerült összegyűlni a kibővült tagság ak-

tívabbjainak.

Jó hagyomány volt a felülről szerzett infor-

máció rendszeres továbbítása is a kollégák felé. 

Választókerületi gondolatok 
a Dunakanyarból
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Ezért az elnökségi üléseken szerzett információk 

továbbítását is elkezdtem, de minden tudo-

másomra jutott hasznos információt, mint. pl. 

pályázatokat, rendezvényeket, egészségpolitikai 

híreket, stb. is igyekszem megosztani a tagság-

gal. Nehézséget okoz, hogy adatvédelmi okok-

ból csak egy szűk e-mail listával rendelkezem, 

a teljes tagság azonnali elérése csak áttétellel 

oldható meg.

 A Pest Megyei Orvosi Kamara elnökségének 

szelleme, az ott tapasztalható őszinte, kollegi-

ális hang és az állandó tenni akarás kisugárzik 

a választókerületekre is. Azt szeretnénk, ha a 

tagság legszélesebb köreiben is ez a szellem 

oldaná fel az elzárkózó magatartás maradványait.

Az év végén gratulálunk a megyei vezető-

ség eredményeihez és köszönetet mondunk 

a felvállalt áldozatos munkájukért. Örömmel 

nyugtázzuk az egészségügyben tapasztalható 

új és reményteljes előrelépéseket.

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog, si-

keres új esztendőt kívánunk megyei kamaránk 

minden tagjának.

Dr. Pázmány Annamária

elnök

Pilis-Dunakanyar Választókerület

Költségvetés: 
megvannak a jövő évi számok

A háziorvosi ellátásba hatmilliárd 

forinttal jut több, és 746 milliárd 

forintra emelkedik az összevont 

szakellátás kerete az ideihez képest.

A parlament honlapjára kedden 

késő este felkerült előterjesztés 

szerint az Egészségbiztosítási 

Alap jövő évi előirányzata kö-

zelítőleg 2059 milliárd forint, 

szemben az idei 1963 milliárd 

forinttal. A javaslat szerint a 

gyógyító-megelőző ellátáson 

belül a háziorvosi, háziorvosi 

ügyeleti ellátásra valamivel 

kevesebb mint 113 milliárd 

forint az előirányzat az idei 107 

milliárddal szemben. Az alap-

ellátásra és népegészségügy 

fejlesztésére 4,5 milliárd forint 

szerepel. Összevont szakellá-

tásra jövőre 746 milliárd forint 

fordítható, ez 112 milliárddal 

több az idei 634 milliárdnál. 

A központi alrendszer funk-

cionális kiadásaiban a kórházi 

tevékenységre és szolgálta-

tásokra a jövő évi előirányzat 

1874,7 milliárd forintra nő az 

idei 1659,8 milliárdról.

Gyógyszertámogatásra jö-

vőre 247 milliárd forintot szán-

nak a javaslat szerint, ez 16 

milliárddal több az ideinél. A 

gyógyszer-támogatási céltar-

talék előirányzatát 8 milliárd 

forinttal magasabb összegben, 

58 milliárdban határozták meg. 

A szerződések szerinti gyógy-

szergyártói és -forgalmazói 

befi zetések előirányzata az idei 

7 milliárddal szemben jövőre 

11 milliárd forint, a folyama-

tos gyógyszerellátást biztosító 

gyógyszergyártói-forgalmazói 

befi zetések és egyéb gyógy-

szerforgalmazással kapcso-

latos bevételek előirányzata 

a javaslat szerint 55 milliárd 

forint az idei 51 milliárd forint 

helyett. Változatlanul 3,6 milli-

árd forintot szán a kormány a 

gyógyszertárak támogatására 

jövőre, illetve szintén nem 

változik a patikák szolgáltatá-

si díjára fordított előirányzat, 

ami 4,5 milliárd. A kisforgalmú 

gyógyszertárak működési tá-

mogatására az idei 700 millióval 

megegyező összeget szán a 

kormány, a Patika Hitelprogram 

kamattámogatására pedig 

szintén változatlan összeget, 

370 millió forintot.

Légimentési eszközpark bér-

lésével összefüggő kiadások 

sem változnak érdemben a 

jövő évi javaslat szerint, erre 

valamivel kétmilliárd fölötti 

összeget szán a kormány. Men-

tésre 29,4 milliárd a jövő évi 

előirányzat, ez is megegyezik 
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Magyarországnak nincs társadalmi 

szerződésen alapuló egészségpoli-

tikája – mondta többek között Éger 

István a HírTv-ben, ahol az ágazat 

aktuális kérdéseiről faggatták.

A centralizálás nem csak 

politikai, hanem szakmai kér-

dés is – mondta a HírTv-ben 

Éger István, a Magyar Orvosi 

Kamara elnöke, amikor a fő-

városi szuperkórházakról kér-

dezték. Hozzátette, Budapest 

kórházi infrastruktúrája azért 

van lemaradásban a vidéki in-

tézményekkel szemben, mert 

a közép-magyarországi régió 

kimaradt az uniós fejleszté-

sekből. Mint fogalmazott, régi 

mese, hogy szükség van új 

szolgáltatókra a fővárosban, de 

„erről nem csak fantáziálni kel-

lene”. Bár a kormányzati szán-

dék megvan a szuperkórházak 

felépítésére, ugyanakkor a jövő 

évi költségvetésben mindössze 

negyvenmilliárd forintot ter-

veztek erre előirányzatként, 

ami még a tervezésre is csak 

részben elegendő.

Az alulfi nanszírozottságról 

szólva elmondta, nem az ér-

tékén fi nanszírozzák a telje-

sítményeket, miközben az 

intézmények állami kézben 

vannak, az Állami Egészség-

ügyi Ellátó Központ felügyeli a 

kórházakat, amelyek egy lépést 

sem tehetnek önállóan. Leg-

nagyobb probléma azonban, 

hogy Magyarországnak nincs 

társadalmi szerződésen alapu-

ló, deklarált egészségpolitikája, 

sem önálló társadalombiztosí-

tási intézménye, amelynek az 

volna a feladata, hogy olyan 

fi nanszírozási tételeket állapít-

son meg, amelyben a szakmai 

szempontok priorálnak.

Keveset ülnek a tárgyaló-

asztalnál – folytatta a MOK 

elnöke. Bár voltak eredmé-

nyes bértárgyalások, és van-

nak egyeztetések az ágazati 

kollektív szerződésről, pedig 

hektikus a helyzet a túlmunka 

elszámolással, vagy a pihenő-

idő kiadásával kapcsolatban, 

az ehhez főződő tárgyalások 

viszont leblokkoltak. Azonban 

szó sincs komoly, koncepcioná-

az idei kerettel. Gyógyászati 

segédeszközök kölcsönzéséhez 

is támogatást nyújt a kormány, 

erre jövőre 200 millió forintot 

különítettek el. Az egészség-

ügyi szakképzési (rezidens) 

rendszer működésének jövő 

évi előirányzata megközelítő-

leg 7 milliárd forint, ahogyan az 

idén is. Az új budapesti kórház 

előkészítésére 500 millió forint 

szerepel a javaslatban műkö-

dési kiadásként, és 3,5 milliárd 

forint felhalmozási kiadásként. 

Idén egymilliárd forint volt erre 

szánva.

A népegészségügyi termék-

adóból (chips-adó) 31,7 mil-

liárd forint az előirányzat, ez 

ötmilliárddal több, mint az idei 

előirányzat volt. A dohányipari 

vállalkozások egészségügyi 

hozzájárulásából az idei 11,5 

milliárddal szemben jövőre 

mindössze 540 millió forintot 

vár a kormány. Az egészség-

biztosítási ellátások kiadásai 

fejezeten belül táppénzre 79,3 

milliárd a kiadási előirányzat, 

szemben az idei 65,16 milliárd-

dal. Növekedés látszik a gyer-

mekgondozási díj kiadásainál; 

az idei 116,3 milliárdhoz képest 

jövőre megközelítőleg 125 mil-

liárd az előirányzat.

A gyesen és gyeden lévők 

hallgatói hitelének célzott tá-

mogatására az ideivel egyező-

en 690 millió forintot szánnak. 

Varga Mihály nemzetgazdasá-

gi miniszter kedden a Parla-

mentben nyújtotta át Gulyás 

Gergelynek, az Országgyűlés 

alelnökének a jövő évi büdzsé 

tervezetét. A tárcavezető azt 

mondta, a jövő évi költség-

vetésben minden szakterület 

számára többletforrást bizto-

sítana a kormány az idei évhez 

képest. A miniszter közölte: 

az egészségügyi 167 milliárd 

forint többletforrást tartalmaz 

a javaslat.

(forrás: MTI ) 

Éger: Nem csak fantáziálni kellene!
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lis egészségpolitikai ügyekről, 

döntésekről, és különösen nem 

arról, hogy a tárgyaló feleket 

ezekbe bevonnák.

A szeptembertől életbelépő 

bérmegállapodás ígéretes és 

komoly, ezért nincs itt a sztrájk 

ideje. Ha a jövő novemberi 

béremelés is életbe lép, az 70 

százalékos béremelést jelent 

a szakorvosok számára. Kö-

vetkező lépésekről csak akkor 

lehet beszélni, ha 2017 végén 

a magyar szakorvosok keresete 

még mindig kevesebb lenne, 

mint a szlovák kollégáké.

A praxisvásárlási programról 

szólva, amelyre idén 23 orvos 

jelentkezett, Éger elmondta, 

egy praxis betöltését szocio-

lógiai, geográfi ai és kulturá-

lis tényezők is befolyásolják, 

a hiányosságokat komolyan 

kompenzálni kell. Azonban egy 

vállalkozás csak akkor vonzó, 

ha a benne dolgozókat el-

tartja, ezért a háziorvosoknak 

olyan bevételt kell biztosítani, 

amiből legalább annyi fi zetést 

tudnak kigazdálkodni, mint a 

kórházban dolgozó szakorvos 

kollégáik.

(forrás: Hír TV )

A jelenleg hivatalban lévő Fel-

ügyelő Bizottság tagjai a 2015 

októberében összehívott tisztújító 

küldöttgyűlésen kaptak felhatal-

mazást a felügyelő bizottsági mun-

ka végzésére, s folyóév tavaszán az 

érdemi munkát is megkezdhettük. 

Tavasszal került sor ugyanis megyei kamaránk 

éves rendes Küldöttgyűlésére, melynek kere-

tében Bizottságunk beszámolási kötelezettsé-

geinek is eleget tett. Megállapítottuk, hogy a 

felelős gazdálkodásnak, a racionálisan szervezett 

működésnek köszönhetően problémamentes 

volt a Pest Megyei Kamara működése, törvény-

sértést nem tártunk fel. 

Beszámolónkat a Küldöttgyűlés egyhan-

gúan elfogadta. Felügyelőbizottsági munka 

összehangolása, bizonyos ellenőrzési feladatok 

egységesítése céljából az Országos Felügyelő-

bizottság elnöke is segítségünkre kelt, a cél egy 

ellenőrzési protokoll kidolgozása volt. Bízom 

benne, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott 

ellenőrzési protokoll segítségével munkánkat 

még hatékonyabban végezhetjük a jövőben. 

Köztestületünk, s a Felügyelő Bizottság zavar-

talan működésének hangulatát Kováts Attila 

alelnök Úr halálának híre azonban beárnyékolta, 

hiszen megyei kamaránk életének egyik legmeg-

határozóbb alakját veszítettük el személyében. 

A közelgő ünnepek, a várakozás időszakának 

csendessége pedig sokunknak eszébe juttatja 

mindazokat, akik már nem lehetnek közöttünk, 

Isten nyugosztalja őket.  

Zavartalan kamarai működésünk hangulatát 

olykor nem csak az érzelmi tragédiák befolyá-

solják, hanem céljaink eléréséhez vezető rögös 

utak nehézségei. 

Köztestületünk célja pedig nem lehet más, 

mint szeretett szakmánk körülményeinek 

javítása, s bízom benne, hogy a rendelkezé-

sünkre álló eszköztárak segítségével ezért 

mindent meg is tehetünk, ehhez azonban 

még nagyon sok akadállyal teli, rögös utat 

kell végig járnunk. 

Ezen céljaink eléréséhez kérem a Jóisten segít-

ségét, az előttünk álló ünnepekre pedig áldását, 

hogy békességben, s szeretetben zárhassuk le 

a mögöttünk álló esztendőt.  

Dr. Békássy Szabolcs

Pest Megyei Orvosi Kamara 

Felügyelő Bizottság elnöke

Visszatekintő gondolatok 
a várakozás meghitt hangulatában
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KEDVES KOLLÉGÁK!

A legutóbbi Hír-

levélben 2015 

decemberében 

az akkor néhány 

hónapja működő 

újonnan válassz-

tott Etika iBizottság bemutatása 

kapcsán esett már szó az etikai 

helyzetről.

Változott valami egy év alatt? 

Igen. A változó világ, a felszínre 

került társadalmi problémák 

hatására a már meglévő kedve-

zőtlen tendenciák kifejezetteb-

bé váltak, illetve megjelentek 

újak is.

Új és nem is szórványos je-

lenség, hogy panaszos súlyos, 

konkrét panaszt fogalmaz meg, 

megnevezi a panaszolt kollé-

gát, de saját neve elhallgatását 

kéri. Máskor a panaszt nem azo-

nosítható módon elektronikus 

úton küldi, nevének, adatainak 

közlését kérő hiánypótlásra pe-

dig vag ynem is válaszol, vagy 

nem adja nevét a panaszhoz, 

inkább visszavonja azt. Elgon-

dolkoztató! Kiszolgáltatott? 

Megtorlástól fél? Nem jogos a 

panasz, csak kötekedni akar? 

Mindegyik igaz lehet, de a vég-

eredmény többnyire azonos: 

tisztázatlan marad az ok is, de 

maga a panasz is. Kivétel per-

sze van, valós panasz névtelen 

bejelentése hivatalból indított 

eljárást is eredményezhet, mint 

ahogy már eredményezett is.

A panaszok is mások lettek, 

jellemzően nem a „klasszikus” 

etikai ügyek, Megváltozott a 

világ, a hatalmas információ-

áradat nyomán az emberek 

gondolkodásmódja, de a tár-

sadalmi értékrend is.  Orvosnak 

lenni ma már önmagában nem 

jelent társadalmi rangot, sem 

tekintélyt, sem elismertséget, 

az orvoslás szolgáltatássá silá-

nyult. Olyan „fi zetett?” szolgál-

tatássá, amihez mindenki ért, 

hiszen az ismereteket – leg-

alábbis úgy gondolja – meg-

szerezheti az interneten. Ennek 

megfelelően a panaszok egy ré-

sze kollégák szakmai tevékeny-

ségét nyíltan megkérdőjelező 

vád, de előfordul az is, hogy 

a panasz lényege a panaszos 

részéről elvárt – akár jogtalan 

– előny nem teljesülése.

Nemcsak az ügyek bonyolul-

tak, de a tárgyalások maguk is 

egyre nehezebbek és időigé-

nyesebbek. Nem ritka, hogy 

a panaszos a tárgyalás alatt 

minősíthetetlen hangnemben 

kéri számon panaszolt kolléga 

általa „műhibának” véltszak-

mai tevékenységét. Az Etikai 

Bizottság ilyen esetekben nyil-

vánvalóan nem tűrheti el azt 

a magatartást, másrész – bár 

nem feladata – kénytelen nem 

ritkán részletes szakmai fel-

világosítást, mintegy „tovább-

képzést” tartani a panaszosnak.

De egyre több sértés, tá-

madás éri magát az Etikai Bi-

zottságot is. Előfordul, hogy a 

panaszos ugyan nem jelent be 

elfogultságot, de már a tárgya-

lás kezdetén kijelenti, hogy az 

eljárástól nem vár semmit, mert  

véleménye szerint a Bizottság 

úgyis a vétkes orvost védi. A 

jószándékú békéltető kísérle-

tet és a szakmai felvilágosítást, 

illetve a panaszban foglalt 

kifogások szakmai cáfolatát 

is gyakra félreértik: a „mundér 

becsülete védelmének” értéke-

lik. Előfordul az is, hogy a jogi 

ismeretekkel rendelkező ügy-

fél – panaszos vagy panaszolt 

– nem az ügyre, a bizonyításra 

vagy cáfolatra súlyoz, hanem 

nyíltan, eljárási hibákat keresve 

támadja a Bizottságot. Arra is 

van példa, hogy az elmarasztalt 

kolléga vádol utólag elfogult-

sággal, a panaszos irányába 

történt részrehajlással. 

Mindezek miatt maga a tár-

gyalás és az arra való felkészülés 

egyre koncentráltabb fi gyel-

met kíván a Bizottság minden 

tagjától, ami – ha fi gyelembe 

vesszük, hogy mindannyian 

aktív orvosok vagyunk –  nem 

könnyű feladat.

Egy éve az ígértük, hogy 

„korrekt, becsületes, a ténye-

ket a lehető legrészletesebben 

feltáró, elemző munkával, min-

den erőnkkel és tudásunkkal 

megvédjük a kollégákat, nem 

engedünk teret az alaptalan 

rágalomnak, a bármely indít-

tatásból fakadó vagy sugalma-

Gondolatok az etikáról
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zott lejáratásnak”. Azt ígértük, 

mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy a hozzánk 

forduló panaszosok reális képet 

kapjanakaz orvosi munkáról. 

Hiszem, hogy 2016-ban így 

is cselekedtünk, és ismét ezt 

ígérjük. 

Mit kérünk? Fogadják el a 

kollégák, hogy az Etikai Bizott-

ság nem ellenség, de a vétkes 

kollégákat elvtelenül nem véd-

hetjük és nem is védjük meg. 

Jól tudjuk, hogy választott 

hivatásunk, az orvoslás nehéz, 

egyre több a feladat, folyama-

tosan nő a társadalmi elvárás, 

miközben az elismertség alig 

vagy egyáltalán nem. Ennek el-

lenére el kell fogadnunk, hogy 

emberek vagyunk és hibázha-

tunk, és ha képesek lennénk ezt 

elismerni a beteg vagy annak 

hozzátartozója előtt is, lehet, 

hogy nnem lenne több dolga 

az Etikai Bizottságnak.

Végezetül a közelgő ünne-

pek alkalmából magam és az 

Etikai Bizottság minden tagja 

nevében kívánok mindnyá-

juknak Áldott, Békés Kará-

csonyt és sikerekben gazdag 

Új Évet!

Krémer Ildikó

az Etikai Bizottság elnöke

Arra kaptam felkérést, hogy – mint ahogyan 

már évek óta szokásosan, az év végi Hírle-

vélben –  írjak összefoglalót a 2016-os év etikai 

ügyeiről, tapasztalatokról. 

Végiggondolva, hogy mi újat tudnék írni 

azokhoz a témákhoz képest, amelyeket éveken 

keresztül minden decemberi számban feldol-

goztam, megállapítottam, hogy tulajdonképpen 

„nincs új a Nap alatt”, az orvos etikai ügyekben 

sem történtek olyan szignifi káns változások, 

amelyekről akár már többször is ne cikkeztem 

volna. 

Írtam már arról, hogy milyen fontos az or-

vos-beteg kapcsolatban az orvos hangneme, 

stílusa, modora, a beteggel történő kommuni-

káció maga, az hogy (meg)történjék (a) kommu-

nikáció, milyen fontos annak tartalma, és hogy 

legalább ilyen fontos az, ahogyan a kezelőorvos 

a vizsgálat/kezelés közben a pácienssel és/vagy 

az aggódó hozzátartozókkal viselkedik. 

Írtam arról is, hogy az esetek jó részében az 

esetleges szakmai szabályszegések mellett a tá-

jékoztatási kötelezettség részben vagy egészben 

való elmulasztása (és így az ún. informed con-

sent =  tájékozott beleegyezés lehetőségének 

ellehetetlenítése); a dokumentációs fegyelem 

megszegése (nem a szakmai protokoll alapján 

vezetett, vagy egyáltalán nem vagy hiányosan 

vezetett orvosi dokumentáció) vagy az orvos a 

páciens/hozzátartozó irányában tanúsított ma-

gatartása (modora, hangneme, beszéd-stílusa, 

szóhasználata, mimikája, testbeszéde) elleni ki-

fogás alapozza meg az etikai panasz benyújtását. 

A 2016-ban a PMOK Etikai Bizottságához be-

nyújtott és kivizsgált panaszok vonatkozásában 

is a fentiekben leírt kifogások – külön-külön de 

inkább vegyesen – indították el a panaszosokban 

azt a szándékot, hogy végül a kezelőorvosuk el-

len forduljanak, – a több jogorvoslati lehetőség 

közül –azt választván, hogy az Etikai Bizottsághoz 

etikai panaszt nyújtanak be. 

E körben már többedszerre, de évről évre 

nyomatékosabban igyekszem felhívni a fi gyel-

met, hogyha az orvos el szeretné kerülni, hogy 

a páciense ellene forduljon (pl. etikai panaszt 

tegyen ellene), úgy – fordítson hangsúlyt kiemelt 

fi gyelemmel a beteggel való bánásmódjára. Tu-

datosan fi gyeljen arra, hogy a betege megérezze 

és átélhesse, hogy vele, az orvosával szembeni 

bizalma megalapozott, hogy az orvos valóban 

megérti őt és szakértelmével, emberi empátiájá-

val körül is veszi őt. Ennek a közegnek az orvosi 

rendelőben az orvos által történt megteremtése 

már önmagában gyógyító hatással lehet/van 

a fi zikai panaszokkal avagy lelki eredetű, de 

elsődlegesen fi zikai bajokban megnyilvánuló 

panaszokkal orvoshoz forduló emberre. 

A SZÉP SZÓ védelmében
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A PMOK Etikai Bizottsága számára minden 

etikai panasz kivizsgálásakor  nyilvánvalóvá válik, 

hogy az orvoshoz bármely okkal forduló páciens 

a panasza, betegsége mellett meghallgatásra, 

megértésre, emberi szavakra vágyik, melyet az 

elhidegült, nyugodt és mély emberi kapcsolatok-

ban szűkölködő világban fájdalmasan nélkülöz. 

Ezt az emberi igényt minden – emberekkel 

foglalkozó – szakembernek folyamatosan szem 

előtt kell/kellene tartania. Állíthatom, ha ez sike-

rül, az a szakember (legyen orvos, pedagógus, 

pszichológus vagy bármely más emberekkel 

foglalkozó személy) valószínűsíthetően sosem 

fog szembekerülni a hozzá különben korábban 

bizalommal forduló embertársával. Ha valakiben 

megbízhatunk, ha úgy érezzük, hogy a másik 

akár csak csekély mértékben, de megért min-

ket, foglalkozik velünk, az ilyen típusú törődést 

– mert mindenkor vágyunk ilyenre – inkább 

megbecsüljük, minthogy az ezt őszintén és 

emberi alázattal adó személy ellen fordulnánk. 

Már csak azért is megbecsüljük, – és így esetleg 

kisebb hibák miatt, de akár nagyobb hibák miatt 

sem fordulunk az ellen a személy ellen, akivel 

ilyen típusú bizalmi kapcsolatban vagyunk, mint 

amilyen bizalmi kapcsolatban van az ember az 

orvosával, – mert ezt a kapcsolatot meg akar-

juk őrizni és nem elveszíteni az embert, akiben 

bízhatunk, akihez segítségkéréssel fordulunk.

Az etikai panaszok kivizsgálása során igen 

gyakran hangzik el a panaszosok részéről, 

„hogy ha a doktor úr/doktornő elismerte volna, 

hogy hibázott, ha bocsánatot kért volna, nem 

ülnénk itt”. 

Mindannyian tudjuk, hogy ebben az erőteljes 

anyagi/pénzvilágban a jogi útnak a páciensek 

általi választása gyakran kifejezetten a pénzszer-

zés lehetőségén alapszik, ennek reményében 

történik. Láthatjuk nyugati, főként amerikai 

fi lmekben, hogy erre szakosodott jogász szak-

emberek állnak a kórházakban, műtők előtt, 

folyosókon és azokban a páciensekben is bi-

zalmatlanságot ébresztenek/igyekszenek azt 

ébreszteni az egészségügyi ellátás, de főként a 

kezelőorvosok iránt, akik különben elégedettek 

a kezeléssel. Az elégedetlenebb betegek pedig 

– ilyen típusú jogászi „segítséggel” – válnak a 

műhiba perek felpereseivé. 

Az elmúlt 10-15 évben Magyarországon is 

tapasztalható ez a tendencia, ami azonban – 

szerencsére – még nem vagy nem úgy jellemző, 

mint pl. az USA-ban. Nem kizárható azonban az 

orvosi munka során – mint ahogyan más, em-

berekkel foglalkozó pályákon sem, – hogy az 

orvos „belefut” egy olyan páciensbe, aki pénzt 

lát abban, hogy az orvost akár koholt, vagy 

peresíthető okként néhány évtizeddel ezelőtt 

még fel sem hozható indokkal eljárás alá vonja.    

Az orvosok ellen csupán az anyagi haszon-

szerzés reményében indított peres (bíróság 

előtti) vagy peren kívüli (kórházi fegyelmi vagy 

kamarai etikai) eljárások az összes, az orvosok 

ellen indított eljárások töredékét teszik ki azon-

ban. Sokkal nagyobb számban vannak ennél az 

emberi megbántottságból, az orvos magatar-

tása miatt megalázónak érzett élethelyzetből, 

a mellőzöttség, meg nem értettség érzetéből 

eredő, és ezen negatív emberi érzések alapján 

a páciensek által orvosaik ellen kezdeménye-

zett eljárások. 

Meggyőződésem, hogy ezen utóbbi, érzelmi/

indulati alapon az orvosa ellen forduló páciens 

szándéka – az esetek legnagyobb részében – 

nem alakulna/nem alakult volna ki, ha az orvos 

tudatosan fi gyelne/fi gyelt volna arra, hogy a 

páciens ne jusson el a megbántottság vagy 

mellőzöttség, illetőleg egyéb az orvos magatar-

tásához fűződő negatív érzelmek kialakulásához. 

Nyilvánvaló, hogy az orvos foglalkozása a 

legtöbb, emberekkel foglalkozó szakmánál is 

nehezebb foglalkozás, hiszen azon túlmenően, 

hogy emberekkel foglalkozik (ami már önma-

gában is rizikó faktort jelent a mai világban), az 

őt felkereső emberek konkrét lelki, fi zikai vagy 

lelki és fi zikai problémával egyaránt keresik fel 

őt, benne remélvén bajaikra a megoldást. A 

páciens legtöbb esetben nem tudja felmérni, 

hogy az orvosa szakmailag megfelelően kezeli-e 

őt vagy sem. Lelki és/vagy fi zikai problémáiból, 

fájdalmából, elesettségéből, kiszolgáltatottsá-

gából eredően viszont a beteg ember – foko-
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zott érzékenysége miatt – még az átlagosnál 

is erősebben érzékeli, hogy orvosa milyen 

mértékű empátiával, türelemmel, nyugalom-

mal, felé-fordulással bánik vele. Mint ahogyan 

fokozott érzékenységgel érzékeli ennek csekély 

voltát vagy esetleges hiányát is. 

Úgy gondolom, hogy az orvosi szakma éppen 

ezen az alapon válik egyszerű foglalkozásból 

hivatássá. Az orvos egészségügyi szakember-

ként és emberként is gyógyít, és ha az utóbbi 

hiányzik a páciensével való kapcsolatából, ezt a 

beteg ember gyakran nem tolerálja. Úgy gon-

dolom ezekből az élethelyzetekből kerülnek ki 

az orvosokkal szemben indított bármely típusú 

jogi eljárások. 

Ha pedig egy eljárás megindul, annak kivizsgá-

lása során – általában – az orvosi munka egyéb 

hiányosságaira is fény derül, ami gyakran akár a 

panaszban kifogásolt magatartásért különben 

kiszabható/kiszabandó szankciót súlyosbítja/

súlyosbíthatja.  Mindez elkerülhető a szép szó 

használatával, melyből a beteg ember megérzi, 

nincs egyedül a bajával.

Összességében arra buzdítom mind a MOK 

Pest Megyei Területi Szervezete kötelékében 

működő orvos kollégákat, de az ország egész 

területén működő orvosokat is, hogy – bármely 

nehéz is legyen ez a jelenlegi magyarországi 

egészségügyi ellátó rendszer elnehezültségé-

ben – orvosként nemcsak szakembernek, hanem 

empatikus embernek is lenni és ezt a páciens 

tudtára is adni, ez az alapvető módja a beteg 

ember elégedettségének, és egyidejűleg a jogi 

eljárások kezdeményezése megelőzésének is. 

Álláspontom szerint a türelmes, megnyugtató, 

bizalmat megalapozó orvosi magatartás (modor, 

stílus, hangnem, testbeszéd, és minden olyan 

eszköz, amelyből az emberi kommunikációban 

a másik fél ért) maga a gyógyítás/gyógyulás 

útja. Ha az emberek ezt nem is fogalmazzák 

meg így, ekként, ennek hiánya alapozza meg 

végül, hogy az orvos-beteg kapcsolaton kívüli 

fórumokhoz, hatósághoz, bírósághoz fordul 

az orvosában a bizalmát leveszítő, és emiatt 

csalódott (és valószínűsíthetően a gyógyulás 

útján sem haladó) beteg ember.   

Folyamatosan tapasztalom családomon belül 

is – ahol több orvos is van, – hogy milyen nehéz 

feladata van annak az orvosnak, aki nemcsak 

szakemberként, de tudatosan, emberként is 

foglalkozik a hozzá forduló páciensekkel. 

Annak ellenére, hogy látom és érzékelem, 

milyen fokozott nehézséget ró az orvosra az 

előbb jellemezett orvosi magatartás tanúsítása 

az egyre betegebb és elöregedő társadalom 

tagjaiból formálódó végeláthatatlan sorokat 

alkotó páciensek a kezelőorvost (is) terhelő 

lelki és fi zikai nyomásában, a „futószalag”-rend-

szerszerűen működő, soha meg nem szűnőnek 

tűnő/meg nem szűnő betegellátásban, amikor 

pl. egy háziorvosi rendelőben egy páciensre 

max. 10 perc jut,  járványi időszakban egy 4 órás 

rendelési időn belül egy rendelés alatt 100-120 

beteget is el kell látni, mégis arra bíztatom az 

általam már többször hangsúlyozottan  nagyon 

tisztelt orvos kollégákat, – arra bíztatlak Benne-

teket Nagy Gyógyítók, – hogy mind a pácien-

seitek, de a magatok érdekében is tudatosan 

kíséreljétek meg éreztetni a hozzátok forduló 

emberekkel, hogy ott, akkor csak és kizárólag 

ővele/ővelük törődtök. 

Ha ez valóban sikerül, úgy hiszem ezzel a 

magatartással el lehet kerülni, hogy bármelyik 

páciensetek ellenetek forduljon. 

Mindenki tudja, hogy a szép szó gyógyít. Ez-

által azonban véd is. Védi azt, aki hallgatja, de 

védi azt is, aki kiejti.

Így hát az ünnepek közeledtével ezzel a (szép) 

végszóval kívánom nagy tisztelettel mindany-

nyiuknak/mindannyiótoknak, hogy – minden 

körülmények között – örökké, egész pályájuk/

pályátok folyamán legyen elég türelmük/tü-

relmetek, egészségük/egészségetek, és lelki 

derűjük/lelki derűtök  ahhoz, hogy az Önökhöz/

Hozzátok forduló embertársak megtapasztalhas-

sák az orvosi „szép szó” gyógyító erejét. 

Mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánok!

Dr. Farkasné dr. Patakfalvi-Vigh Katalin

A PMOK Területi Szervezete Etikai Bizottságának 

jogtanácsosa
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TISZTELT OLVASÓ!
Az elmúlt év számos, főleg technikai, ügyviteli 

jellegű eseményei közül kiemelném, hogy vég-

leg lezárult az ÁSZ válaszával a kamaránknál 

folytatott vizsgálat, mely a Pest Megyei Terü-

leti Szervezetet is érintette. Az ÁSZ tudomásul 

vette a kifogásolt, gyakorlati jellegű problémák 

megoldására tett javaslatainkat, annál is inkább, 

mivel legtöbbjét már a válasz megadásának 

idejére korrigáltuk.

Fontos fejlemény, hogy a 2016. március 1. 

napjától hatályos, módosított Tagdíjszabályzat 

II. fejezet új, 5. ponttal egészült ki, melynek lé-

nyege, hogy a tag kötelezhető adategyeztetésre 

és szankcionálható az adategyeztetési kötele-

zettség elmulasztásakor

Abban az esetben, amennyiben a megadott 

határidőn belül az Adategyeztetési lap nem 

érkezik vissza kamaránkhoz, úgy a Tagdíjsza-

bályzat fent említett pontja alapján jelenlegi 

kedvezmény kategória megszűnik.

Fontosnak tartom továbbá kiemelni, hogy 

a jelenleg 2330 tagot számláló Pest Megyei 

Területi Szervezet tagjai közül jelenleg is 186 

tagnak voltunk kénytelenek felszólító levelet kül-

deni hátraléka miatt, ebből jelen cikk eladásáig 

még 172 tag nem rendezte tartozását. Látható 

tehát, hogy a 2-3 éve megindult tendencia 

napjainkban is tart, a tagság kb. 8-10%-a nem 

tartja eléggé fontosnak kamarai tagsági díját 

időben rendezni.

További megkeresések is érkeztek az Elnök-

séghez. Ezek egyikének lényege, hogy a PHD 

hallgató milyen tagdíjkedvezmény – a 25 %-os 

vagy az 50 %-os – kategóriába tartozzon?

A kérdést a MOK Elnöksége is tárgyalta, állás-

pontja kifejtve megtalálható a hírlevélben.

A PMOK megrendezte a XX. Pest Megyei 

Orvosnapokat, melynek helyszíne Cegléd volt. 

Bátran állíthatom, hogy a rendezvény mind 

szakmai, mind pedig egyéb szempontok alap-

ján is komoly sikert aratott.

Továbbra is rendszeresen érkeznek meg-

keresések jogi tanácsadás céljából az ügyvi-

teli irodához, azaz az ügyviteli vezető részére, 

melyeket eddig is és ezek után is igyekszünk 

legjobb tudásunk szerint megválaszolni. Ezek 

jelentős része továbbra is az önkormányzatokkal 

megkötendő, illetve megújítandó alapellátási 

szerződésekkel kapcsolatos.

Dr. Téglásy Balázs

ügyviteli vezető

teglasy@drteglasybalazs.hu

Ügyviteli kérdések

MOK ORSZÁGOS ADATFRISSÍTÉSI KAMPÁNY

Kérjük Tagjainkat, hogy nyilvántartott adataikat a www.mok.hu „adatfrissítés” felületen ellen-

őrizzék, a hiányzókat pótolják, a hibás vagy idejétmúlt adatokat javítsák! Köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy, 

hogy november 22-én kiküldésre kerültek 

e-mailen az automatikus egyenleg értesítők 

a hátralékkal bíró tagoknak. Kérjük, hogy a 

hátralékot rendezni szíveskedjenek. 

Aki a hátralékát nem rendezi, annak köz-

igazgatási hatósági eljárást követően de-

cember 31-vel megszűnik a MOK-tagsága, 

melynek folyománya, hogy Magyarországon 

egészségügyi tevékenységet nem végezhet.

A tagdíjfi zetés mértéke 2014. február 16-ától

havi 2.300 Ft, azaz évi 27.600 Ft

A Magyar Orvosi Kamara közös tagdíj-

számlája

(CIB Bank): 11100104-19008501-37000004.

A közleményben kérjük feltüntetni a tagdíj-

fi zető orvos nevét és pecsétszámát!
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A The World Geography szak-

lap összesítése szerint, a 

világ legszebb, legérdekesebb 

vízesése a szomszédos Romá-

niában található, Magyarország 

határától alig 300 kilométerre. 

A Bigér vízesés mellett, a Kras-

só-Szörényi érchegység több 

kisebb-nagyobb zuhataggal 

csábítja a túrázókat.

A Románia területén fekvő, 

történelmi és földrajzi szem-

pontból nagy múltú Bánság, 

több szempontból is kirándu-

lásra alkalmas régió. A Kras-

só-Szörény megye 67 százalé-

kát kitevő hegyek magaslatai 

között látványos vízesések, 

tavak bújnak meg. Az említett 

érchegység nemcsak jelentős 

karsztterület, de ma is működő 

bányavidék. A hegyvidék vizei, 

többek között a Néra is a Duná-

ba ömlenek. A Néra- Beusnita 

Nemzeti Park vízesései jelentős 

turisztikai ereje lehetne szom-

szédunknak. A Bigér vízesést 

választották a világ vízeséseinek 

élvonalába, úgy, hogy Románi-

ában alig ismerik.

Az Aninai-hegység szom-

szédságában, a Ménesvölgy-

ben lévő természetvédelmi 

területen a Ménes-patak vize 

különleges természeti jelen-

séget táplálva csorog bele a 

Néra-folyóba. A többek között, 

ma már muzeális vasútvonalá-

ról ismert Oravicabánya irányá-

ból induló 57 B jelzésű úton 

zötykölődve közelíthetünk. 

A térképen festőinek jelzett 

szakasz vadregényes környe-

zetben, hegyen-völgyön halad 

át. A Ménesvölgyi víztározó 

tava után, Bozovics falu előtt tíz 

kilométerre találjuk közvetlenül 

az út mentén, szinte jelenték-

telenül rejtőzve. Parkoló nincs, 

az itt megállók elférnek az út 

mentén. Ottjártunkkor belépőt 

nem szedtek, igaz, hétköznap 

TISZTELT KOLLÉGÁK!

Pár szóban magamról, mely az írással kapcsolatos. Az orvosi hivatásból adódó szellemi, 

és fi zikai megterhelés kompenzálására nagyon fontosnak tartom az aktív kikapcsolódást. 

Körülbelül 2 éve túrázok rendszeresen. A kezdetekben rövidebb sétákat mára hosszabb, 

szervezettebb  túrák váltották fel. Feltöltődésem élményeit már le is írom, melyeket a Turista 

Magazin online felülete rendszeresen meg is jelentet. Első, nyomtatásban is megjelent cik-

kem a Turista Magazin 2016. áprilisi számában olvasható, majd 2016. augusztusi számában 

is volt szerencsém cikket közölni az itt is közzétett illusztrációkkal. 

 Tisztelettel: Dr. Kocsis Tünde

Bánáti vízesések
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délután volt. Barátságos fa-

kerítés és fapalló választja el 

az autózókat a vízesések ver-

senyének első helyezettjétől. 

A tájékoztató tábláknak csak 

a képeit néztük meg, a szöveg 

ugyanis csak románul olvasha-

tó. A kis térkép részletekből a 

Nemzeti Park közeli célpontjai 

ismerhetőek meg. Elsétáltunk a 

patak mentén az „izbucul Bigar” 

feliratú tábláig, mely a szikla 

alól előtörő forrást jelezheti. 

Útközben a víz hangos morajjal 

zubogott alá, a sziklákon meg-

törve kis vízeséseket alkotva. 

A számos neves természeti 

jelenséget ( Ausztráliai, Egyesült 

Államokbeli, Fülöp-szigeteki 

vízeséseket)  maga mögé uta-

sító zuhatag egy harang alakú 

mészkőtufa képződmény, me-

lyet élénk zöld mohatakaró fed. 

A víz nem egyetlen sugárban 

ömlik az alatta lévő patakba, 

hanem több -a leírások szerint 

45- apró, párhuzamos szálra 

bomolva. A zöld mohára eső, 

vízen megtörő fény játéka, a 

szokatlan szikla alakzat és az 

arról lefolyó vízfüggöny teszik 

igazán izgalmassá a Bigéri víz-

esést. Laikus, természetjáró 

szemmel értékelve a magasból 

eső, monumentális társait lát-

vány alapján biztosan többre 

értékeljük, ami magyarázhatja 

a Bigéri vízesés kisebb látoga-

tottságát. Ha igazán közelről 

akarjuk szemlélni, nem csak 

a híd tetejéről előnyte-

len szemszögből, akkor 

az út menti szalagkor-

lát mellett a fák ágaiba 

kapaszkodva leeresz-

kedhetünk a vízeséssel 

szembeni sziklajárdára, 

aminek lehetőségét a 

merészebbek ki is hasz-

nálják. Miután számtalan 

fényképen megörökítet-

tük a Föld elképesztő-

nek titulált kaszkádját, 

továbbálltunk, mert a 

Beusnita vízesés meg-

közelítése már nem tűnt 

ennyire kényelmesnek. 

Útközben láttunk még 

egy, a hegyoldalból „csak 

úgy előtörő”, meg nem 

nevezett zuhatagot, de 

itt ez a csoda szinte már 

a többségnek fel sem 

tűnik. Potok faluból egy 

keskeny, egy sávnyi asz-

falt út vezet hosszan a 

Néra-szurdok egyik bejáratá-

hoz. Innen már gyalogosan 

folytattuk utunkat a sárga sáv 

jelzésen. A kb. 5 kilométe-

res bevezető szakasz sem telt 

unalmasan, mert a Vaioaga 

vízesés meglepetésszerű fel-

tűnése már izgalmassá tette 

az amúgy is vad szurdokot. A 

pisztráng neveldéig autóval 

is be lehetett volna hajtani, 

mert az itteni kemping lakói 

ezt amúgy meg is teszik. A 

Bég-patakot tovább követve 

hamarosan újabb csoda állta 

utunkat. Vízesésének szépsége 

miatt nem kell szégyenkeznie, 

még ezen a vidéken sem. Alig 

eszméltünk fel az egyik él-

ményből, máris ott a másik. A 

Bég-szeme tó („Ochiul Beului”)  

kristálytiszta vize és sajátos zöld 

színe tengerszemként ragyog 

az erdő közepén. A leírások 

alapján tudjuk, hogy még té-

len sem fagy be, mert állandó 

hőmérsékletű forrás táplálja. 
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A tavacskán híd vezet át, amin 

áthaladva már a piros kereszten 

igyekeztünk tovább. Az út kissé 

meredekebb kaptatóvá vált, 

eddig a szintkülönbséget ész-

revétlenül tettük meg. Jobb kéz 

felől a mellettünk folyó patakot 

a meredek lejtő és a benne lévő 

lépcsők nagy iramban zuhogó 

folyammá varázsolja. Pár száz 

méter megtétele után a víztől 

távolabbra kerülve, a napsü-

tötte Beusnita rét virágokkal 

teli, rovarzümmögéstől han-

gos tisztása szakította meg az 

erdei ösvényt. A nemzeti park 

ritka virágoknak is otthona. A 

sápadt- és majomkosbor sajnos 

már itt is elvirágzott, sallang-

virágot pedig annak ellenére 

sem találtunk, hogy mindvégig 

meresztettük rá a szemünket.

A Beusnita vízesés korona-

ként aranyozta be az út végét. 

Az eddig látott kisebb-na-

gyobb vízesésnél különlege-

sebb látványt nyújtott. A moha-

zöld sziklákról alázúduló fehér 

habok a köveken keresztül egé-

szen a lábunkig folytak. Egyik 

kőről a másikra ügyeskedve 

egészen a sziklafal közelébe is 

el lehet jutni, ahol a vízpermet 

felfrissíti arcunkat. A vízesést 

körülvevő buja növényzet, a 

lila holdviola szirmok és a víz 

együttese esőerdei hangula-

tot kölcsönöz a bánsági tájnak.

A visszafelé vezető 7 kilo-

méter, a már lábunkban lévő 

ugyanennyivel, már jóval fá-

rasztóbbnak tűnt, de a meg-

annyi szépség még hosszabb 

utat is megért volna. A nemzeti 

park még számtalan látványos 

túraútvonalat kínál. A Szászka 

irányába vezető Néra-szurdok 

itt bejárható szakasza a vipe-

rákon kívül például szokatlan 

sziklaalagutakkal teszi egyedül-

állóvá a terepet. A varázslatos 

dél erdélyi táj mindenképpen 

visszavár.

Dr. Kocsis Tünde
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Felelős kiadó: Dr. Farkas József elnök

MOK Pest Megyei Területi Szervezete 

1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. fszt.3.

Tel./fax: 06-1/312-4040, 

e-mail cím: iroda@pmok.hu, honlap: www.pmok.hu

Megjelenik 2500 példányban

A Magyar Orvosi Kamara 

(MOK) minden Magyar-

országon működő orvos 

független, demokratikus, 

céhszerű testülete, amely 

tagjainak szakmai, erkölcsi és 

anyagi érdekvédelmet hiva-

tott biztosítani. Működését 

köztestületként a képviseleti 

demokrácia elvei szerint fejti 

ki. Átlátható működésével és 

befolyásával nemcsak tagjait, 

hanem a lakosságot és annak 

egészségügyét is szolgálja 

„a beteg üdve a legfőbb tör-

vény” szellemében.


