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A Magyar On/osi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete a
Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az ügyrendek szerint az
Alapszabály és a Kamarai Törvény alapján működik. Központunk
változatlan, a havi bérleti díj is (30.210.- Ft).
Elnokségünk, Felügyelő és Etikai Bizottságunk, Ügyviteli Szervezetünk
továbbra is változatlan szemelyi összetételű, jogászaink, valamint az
országos és területi küldötteink személye sem változott.
2018. december 5-ig tagjaink összlétszáma (aktív tagok) 1496 fő
(országos szinten 48252 fő), inaktiv tag 256 fő (elhunytak, kilépők, főleg a
külföldön dolgozók és a vissza nem regisztráltak). A TESZT 2018. február
21-én kelt 3/2018. sz. határozatával -2018. július 1. napjától natályosulóan
- változtatott a MOK Tagdijszabályzatán, egyszerűsítve és egységesitve
azt (a MOK tagdíj havi 2300 Ft, azaz évi 27600 Ft). Tagjaink közül 100%
tagdíjat fizet 1160 fő, 50% tagdíjat fizet 46 fő (akik GYES-en, GYED-én
vagy GYET-en - főállású, legalább három kiskorú gyermekes szülö-
vannak). Teljes tagdijmenlességet élvez 290 fő (akika 70. életévüket
betöltötték).
A tagdljfizetési fegyelem tagjaink körében sajnos nem javult, ami rengeteg
időt és energiát sziv el.
A 3 havonta ülésező TESZT munkájában folyamatosan rész veszek, idén
is volt egy kihelyezett ülés - május 24-26. -a korábbiakhoz hasonlóan
Tiszakécskén. A manrézán beszámoltam a megye egészségügyi
helyzetéről, anenézségek mellett a fejlesztéseket is megemlítve. A
problémák élén a humán-erőforrás kerdésköre áll, ami elsősorban a kis
kórházakat érinti. A legnagyobb probléma Kalocsán van, alapszakmakban
is kevés az owos. de a szakdolgozók száma sem elegendő. A rezidensek
száma viszont országos viszonylatban isjónak mondható, jelenleg csak a
Kecskeméti Megyei Kórházban 120-130 rezidens dolgozik. Ami az
alapellátást illeti, még mindig sok a betöltetlen praxis (a helyettesítések
csak tűzoltást jelentenek). Különösen a gyermekkörzetek vannak nehéz
helyzetben, kevés a házi gyermekorvos. Beszámoltam arról is. hogy
mindkét Hivatali Kapu létrehozása megtörtént BACSMOK és
BACSMOKEB néven A Cégkapu is megvan Ugyancsak megtörtént



mindkét Hivatali Kapuhoz az E-paplr igénylés is A CIB Bankhoz való
átigazolás rendben lezajlott, Az ülésen a könyvvizsgáló részletes
értékelésében Területi Szervezetünk a tavalyi évhez hasonlóan ismét a
legjobbak köze tartozott. Mindezen eredményes munkáért ügyviteli
vezetőnket és irodavezetőnket illeti a dicséret, A manréza zárásaként
határozatban fogadtuk el és tettük közzé 6 pontban a Magyar Orvosi
Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető
kérdésekben.
A MOK Elnöksége rendszeresen kér tájékoztatást az egyes
intézményekben és az álapellátásban előforduló, ellátási zavart okozó
szakemberhiányról Ezen jelentések minden alkalommal határidőre
elkészültek és továbbításra kerültek.
A tagszolgáltetások körét és a kvóta éves összegét a TESZT határozza
meg a MOK koltségvetésében, Területi Szervezetünk tagjai az ismert
szabályok szerint egyéni 's csoportos támogatást igényelhetnek a
megadott lehetőségek kö ül, melynek odaítéléséről az elnökség
dönt. Amegyei kórház honlapjának kamarai felületén tagjainkat tél
évente tájékoztatjuk a felhasznált, illetve a még rendelkezésre álló
összegekről, Az ez évi tagi szolgáltatási keretünk: 2.193.039.-Ft volt. Ezt
az összeget szolgáltatói kamaraként csaknem teljesen
felhasználtuk, mindössze 2.192,-Ft maradt. A december 1-én
megrendezett" l. Kecskeméti Hlrös Hypertonia Nap" rendezvényen részt
vevők támogatása kapcsán (tagdijhátralékkal nem rendelkezők
regisztrációja) ismét bebizonyosodhattunk arról, hogy egy ilyen
támogatásnak olyan pozitív hozadéka is van, hogy sokan ilyenkor
rendezik a tagdijelmaradásukat).
Területi Szervezetünk sportolói idén is szép eredményeket értek el június
végén a 39. Orvos Világjátékokon. Az 1978 óta évente megrendezett
versenynek Málta fővárosa La Valetta adott otthont, ahol 42 nemzet kozel
1500 orvos sportolója vett részt, Hazánkat 22 orvos (12 férü és 10 nő)
képviselte, közülük 14-en tagjai a Magyar Orvosok Sponegyesületének. A
nemzetek rangsorában 9 sportágban 86 éremmel a 4. helyezést érték el,
ebből a nök 24, míg a férfiak 18 aranyérmet szereztek (27 ezüst és 17
bronzérem), Területi Szenrezetünk orvosai közül atlétikában Dr. Jerémiás
Attila 2, míg Dr Kosztelny Iván 1 aranyérmet szerzett. Eröemelésben
Dr. Jerémiás Attila aranyérmet szerzett. Eredményeikhez szívből
gratulálunk AAO. Orvos Világjátékoknak Montenegro ad majd otthont.
Folyamatosan hangoztatjuk, hogy az információáramlás mennyire fontos.
Valamennyi kamarai tisztségviselönek felelőssége van ebben a
kérdésben, de felelősek maguk a kamarai tagok is. Tagjaink többsége
informáciöhiányban szenved, a partvonal mellől hangoskodok is. Pedig
aki akar, intormáciohoz tud jutni. A kamarai hírekről számos helyen lehet
tájékozódni (MOK honlap, helyileg a Megyei Kórház honlapjának már
emlltett kamarai felülete, Kamarai Hirlevél, a MOK immár többezres
táborral rendelkező facebook oldala, Orvosok Lapja), de sajnos ezeket a
lehetőségeket nem használják ki



Jövőre ismét indul a MOK Akadémla. mely hiánypótló, a megszerezhető
tudás minden egészségügyben dolgozó kolléga számára fontos,
Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes.
Befejezésként felhívom mindenki szíves fxgyelmét az Országos
Küldöttközgyűlésen már bemutatott és a kamara honlapján olvasható
"MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 2018- Diagnózis és terápia" című
helyzetértékelésre, mely magában foglalja a tényeket, a
következményeket és a következtetéseketegyaránt.

Tisztelt Kollégák!

Köszönöm a figyelmet, egyben kérem a küldötteket, hogy az elnöki
beszámolót fogadják el. '

Kecskemét, 2018. november 29.
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