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A Magyar orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Teruleti szervezete a Szervezeti
és Működési szabályzat, illetve az iigyrendek szerint az Alapszabály és a
Kamarai Törvény alapján mlikódik Kózponliink változatlan, ahavi bértetidij is
(30210- Ft l.
Elnoksegtink, Felügyelő és Etikai Bizottságunk, ügyviteli szervezetunk változatlan
szemelyi összetételű, jogászaink. valamint az országos és tertileti kuldótteink
személye sem változott
A 2017, evet 1474 tó aktiv taggal nyitottuk ldén eddig 36 fő kérte felvételét a
kamarába (dóntáen rezidensek), m tb keiult kiléptetésre kérésre vagy elhalálozás
miatt végleges kizárás nem volt Jelenleg 1500 to az aktív kamarai létszám Teruleti
szervezetilnkben
Az általában s havonta ulesezd TESZT munkájában folyamatosan részt veszek A
TESZT-nek ebben az évben is volt kihelyezett rilésélTiszakecske, 2017 május
13-20) A inaiirezán beszámoltam a megye egeszságugyi helyzeléról,a
problémák mellett a iejleszteseket is megemlltve. Az ulesen a konyvvizsgáld
részletes értékelésében Teruleti szervezetünk a tavalyi évhez hasonlóan a
legjobbak kozé tartozott
Tagjaink folyamatos jogi és egyéb irányú segitségnyúitásban részesülnek dóntoen
ugyelettel kapcsolatos problémák, illetve a háziorvosi praxisok és az
onkormányzatok kozótti vitás kérdések miatt.
Az ismételten megiijitotl kórházi honlapon www kmk hli)a"telephelyiiniormáoiókt
ra kattintva érnetó el a kamarai felület
AKeoskemét Megyei Jogú város Közgyülése által az Egészségügyi es szociális
intézmények igazgatósága lntézményvezetái munkakorere kiirt pályázatot elhlráló
bizottság munkájában Teriileli Szervezetünk delegáltja, ni, Fischer László vett
reszt. Az állást ni Pataki Mariann nyerte el. Asáos. Kiskun Megyei Kórház
sebészeti osztályának oszlályvezetó ioorvosi állására kiln pályázatot elbiráló
bizottság munkájában én vettem részt. Azállást DL sikorszki László kapta meg,
A kinevezésekről az eddigi gyakorlatnak megfelelően tájékoztattam Dr. Nagy
Ferenc tótitkár urat
Az Állami Egészségugyi Ellátó Kozpont által kiirt, annak ieiintartásában mükodö
kórházak igazgatói pályázatát személyes meghallgatáson véleményezik, ahol a
kamaia is képviselteti magát. Ezt megelőzően a pályázatot tartalmazó lemezt
levélben küldik meg a TESZT elnókének A lemez nem másolható és nem
nyomtatható A pályázatot zárt elnokségi ülésen van mód megvitatni es
véleményezni Az ezen iilesen 'sz| vevók írásbeli, aláirt titokranási
kötelezettségetaTEsz-eknek kell meg izni, iktatva, bármilyen esetleges későbbi
lelszálalás esetére A személyes meghallgatáson részt vevő kamarai delegált
magával viszi alemezt és az aláirt titoktaitási kotelezettsegról szolo nyomtatványt,
majd ezeket átadja az ÁEEK kijelolt munkátársának



A MOK Elnöksége rendszeresen kér tájékoztatást az egyes intézményekben,
illetve az alapellatásban előforduló, ellátási zavart okozó szakembernlárlyról Ezen
jelentések minden alkalommal határidőre elkészültek és elkuldésre kerültek.
A MOK többszürüsen kimerített minden jogi és politikai fórumot az Ismétlődően
kötelező MKlKvI regisztrációs dijfizetes eltörlése érdekében. mindhiába. A TESZT
által elrendelt aláliásgyűjtést lebonyolltottuk. orszagos szinten az ugyben érdekelt
kdzel 20 ezer kollégánk közül kevesebb, mint rnl en hannadik szignálta a
tiltakozó kezdeményezést Kevesebb, mint 6 ezer alá ással nem lehet érdemi
nyomást gyakorolni. Területi Szervezetünk 495 alaltast gyűjtött, ezzel
letszámarányosan a harmadik helyen állunk a területi szervezetek közu. Szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, skik aktivan reszt vettek ebben a munkában.
További alalrasok gyűjtendük, Azalalm ivek a MOK honlapjáról letölthetők
Az aláirt eredeti példányokat postán kerjuk elkuldenl Teruleti szervezetunk
címére.
A tagszolgaltatasok kú t és a kvóta eves osszeget a TESZT határozza meg a
MOK koltségvetéseben. Teruleti Szervezetunk tagjai az Ismert szabályok szerint
egyéni es csoportos támogatást igenyelhetnek a megadott lenetásegek kozúl EVI

keretünk 2.194,791,- Ftvoll, EbbÖIZ 024 927: Ftkerultfelhasználásla Amúlfévhez
képest javult a felhasználás, jelenleg 92% volt, 172.864 Ft maradt A TESZwek
54 millió Ft-os keretösszegeböl 76%vo|takihasználtság.
Terdleli szervezetünk sportolói az iden is szép eredményeket ettek el Az
orvos-egeszsegugyi Világjétekokcn 2017 július 7-14-e kczötl Marseille-beh
korasztalyukban csszesen 6 db arany; 2 db ezust s 5 db bronzérmet szereztek
Dr. Jeremias Attila erőemelesben 4 aranyérmet. könnyüatlétikában DrRédi Imre 2
arany-, 2 ezüst-és Bbronzérmetmlg Dr. Lele László 2 bronzermet szerzett.
Mindhármuknak szívből gratulálok. Dr. Jeremias Attila az idel- december 2-i
oKGven sporleredrrienyeiert es a spon területen végzett közösségi munkájáért
"Közösségen Díj"e|lsmerést vehetett at. Ehhez is gratulálok.
Elnbkkent suJmos alkalommal kellett a kamarát képviselnem interjúk adásakor,
illetve kulonbozö, szakmapolitikal kérdésekkel foglalkozó fórumokon Ezek k' ül
emlltest erdemel a Magyar Gyógyszerészi Kamara IX. Varldargyülése e tti

napon - 2017 március 30-án - megrendezett szakmapolitikal megbeszélés,
ahol Dr Hankó Zoltán a MGYK országos elnöke és Dr Fang Simon a MGYK
Bács Kiskun Megyei szervezet elnöke megtilvásara vettem reszt helyi politikai es
egeszsegpolitikal vezetők mellett. Tobbek között a gyógyszerellálással kapcsolatos
tapasztalatokról és elvárásokról volt szó Megfogalmazódctt a MOK Bács- Kiskun
Megyei Teruleti szervezete es a MGYK Elacs- Kiskun Megyei Szervezete kuzbttl
kapcsolatepltes igenye.
2017. majus 11-én a Bács-Kiskun Megyei Kórházban 2x70 percben
kommunikáció - fejlesztő és slresszkezelő programot szerveztünk Az előadó a
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi intezetenek klinikai es mentálhigieniai
szakpszichológusa, relaxációs terapeutája, Dr. kollarJános egyetemi adjunktus volt
A rendezvénynek - 35 fő volt a reszt vevők száma, elsösoman kórházi orvosok,
néhány háziorvos, illetve a MGYK Bács- kiskun Megyei szervezet Elnoksegenek
tagjai - óriást sikere volt. Többek között megtanulhattuk a konfliktuskezelö
technikákat és a stresszkezelű módszereket, beleértve a relaxáció alapjainak
megismerését is ( azaz miként lehet kb 10 perc alatt mintegy 4 órás pihenésnek
megfelelő lelki és fizikai állapotot elérni).
2015, január 13wtól isrnet Indul a MOK Akadémia iegi kurzus A tanfolyam
hiánypótló, a megszerezhető tudás minden egészségugyben dolgozó kollega



számára fontos. Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatáskéntingyenes.
Jelentkezési határidő. 2017 december 20. Részletek a MOK honlapján
A 2017. december 2-i OKGY neuralgikus napirendi pontja a tagdíjemelés kérdése
volt Az Elnokség a területi vezetők egyöntetű nelyzetértékelése után ( a TESZT
ülésen ellenszavazat nélkül a fejlődés mellett szavaztunk ) azt az álláspontot
képviselte, hogy az eddig rendelkezésre álló anyagi kereteket maximálisan
kihasználtuk, ezért a tovább lépéshez lényegesen megnovelt eröforrásokra lenne
szükség Vagy meg akarjuk tartani képzett munkavállalólnkat országszerte,
iavitani akarjuk a tagszolgáltatásl lehetőségeinket, honorálni akarjuk az eddig
térítésmenetesen dolgozó kollégáinkat etikai blzottságainkban és lóként meg
akarjuk szüntelnl az évenkénti veszteséget, vagy durva megszorítással - például a
tagdijkedvezmények telyes megszüntetésével - biztosítjuk a "túlélést", nem törődve
a távolabbi lövővel. A tagdilemelés ellen érvelők nagy része nem IS az emelés
mértékével nem értett egyet, hanem azt kifogásolta, hogy rövid volt az idő a tagok
meggyőzésére A pro és kontra érvek utkoztetése utan aküldöttek 51 %aa a havi
l7Ü0- Ft-os tagdílemelés mellett voksolt, mlg 43 %-a ellene l a tobbl küldött
tartozkoootl ), Igy nem volt meg a minbsltett - 213-es - tobbség személyes
véleményem, hogy a nemmel szavazó leendő vezetők a politikai bulvar
szóhasználatával élve "lábon lőtték magukattA tagdilflzetési fegyelem egyébként
megyénkben romlott.
AZ információáramlas alapvetően fontos kérdés. A kamarai tisztségviselőknek
( elnoksegt tagoknak, országos és területi kuldotteknék, valasztokeruleti
elnökoknek ) is felelőssége van ebben a kérdésben, de felelősek maguk a kamarai
tagok is. Tagjaink többsége lnformáclúhiányban szenved, pedig aki akar,
lnlormáclóhoz tud jutni. A kamarai hírekről számos helyen lehet tájékozódni ( MÜK
Honlap. Kamarai Hlrlevél, a MOK Immár tobbezres táborral rendelkező lacebook
oldala, orvosok Lapja ). Sajnos azok a legfőbb hangadók és zavarkeltök. akik az
informáclúszerzés lehetőségeit nem használlak ki, például az orvosok Lapját
felbontás nélkül a kukába dobják
Végezetül szeretném felhívni a figyelmet, hogy a MOK elkészltette és 2017
tavaszán nyilvánosságra hozta a Deklaráció-t az egészségügy helyzetének
bemutatásaés elvárásainktömürltvenyekent. Ateljes hátteret részletesen bemutató
mü pedig konyv formájában e napokban kerül az olvasó kezébe. Csak remélni
tudjuk és minden eszközzel azon vagyunk, hogy ágazatunk megítélése
szemponllából oly fontos politikai páradigmáváltás végre bekovetkezzék

Tisztelt kollégákl
Köszönom a figyelmet, egyben kérem a küldötteket, hogy az elnöki be
fogadlák el.

Kecskemét. 2017. november 5.

Dr. Borda Ferenc
TESZ elnök


