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A Magyar On/osi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete a
Szewezeti és Működési Szabályzat, illetve az ügyrendek szerint a
Kamarai Törvény és az Alapszabály alapján működik.
Központunkváltozatlan, a havi bérleti díj is ( 31.720- Ft .)
Elnokségünk. Felugyelö és Etikai Bizottságunk, Ügyviteli Szervezetünk
továbbra is változatlan személyi összetételű volt. jogászaink személye
sem változott.
2019. október 25-ig kamarai tagságunk összlétszáma 7 785 fő ( aktiv
tag: 1.505 fő, inaktív tagz28o fő - elhunytak, kilépők, főleg a kulfoldon
dolgozók és a vissza nem regisztráltak ).
A tagdíjnzetési fegyelem tagjaink körében sajnos nem javult, az ezzel
kapcsolatos ügyintézés rengeteg időt és energiát szív el.
A 3 havonta ülésezőTESZT munkájában folyamatosan részt vettem. Idén
is volt egy kihelyezett ülés - 2019. május 23-25, között - a korábbiakhoz
hasonlóan Tiszakécskén. A manrézan beszámoltam a megye
egészségügyi helyzetéről, a fejlesztések mellett a nehézségeket
kiemelve. A problémák élén a humánerőforrás kérdésköre áll, ami
elsősorban a kis kórházakat éflnll, A legnagyobb probléma továbbra is
Kalocsán van, az alapszakmákban is kevés az orvos, de a szakdolgozók
száma sem elegendő. A rezidensek száma országos viszonylatban csak
Kecskeméten mondható jónak A Kecskeméti Megyei Kórházban jelenleg
k'ozel 120 rezidens dolgozik. Ami az alapellátást illeti, még mindig sok a
betöltetlen praxis ( a helyettesitésekcsak tűzollástjelentenek) Különösen
a gyermekkörzetek vannak nehéz helyzetben, kevés a házi
gyermekowos. Az ülésen a konyvvizsgáló részletes értékelésében
Területi Szervezetunk a tavalyi évhez hasonlóan ismét a legjobbak
között volt. Mindezen eredményes munkáért ügyviteli vezetőnket és
irodavezetonkel illeti a dicséret
A 2019 április 15-26 között megtartott távválasztás csak a Kiskunhalasi
választókerületben volt eredményes. választókerületi elnöknek Kovács
Tamás belgyógyász szakon/est választották a 4 területi és 2 országos



küldött mellett A Kecskeméti és aBajai választokeruletben második
fordulót kellett tartani, mely 2019, május 13-20. között meg örtént. A
Kecskeméti választókerületben a 20 területi és 10 országos k" dött mellett
választókerületi elnoknek a Központi Anaesthesiológiai és Intenzív
Terápiás Osztály főorvosa, Kiss Zsolt került megválasztásra A Bajai
választókerületben pedig az 5 területi és 2 országos küldött mellettTolnay
Zsuzsanna háziorvost választották meg
A MOK Elnöksége rendszeresen kér írásos tájékoztatást az egyes
intézményekben és az alapellátásban előforduló, ellátási zavart okozó
szakemberhiányrol. Ezen jelentések minden alkalommal határidőre
elkészültek és továbbításra kerultek
Az osziályvezető főorvosl kinevezések kapcsán a Bíráló Bizottság
munkájában - ahová mindig meghívást kapunk -Területi szervezetünket
éri képviseltem.
A tágszolgáltatások körét és a kvóta éves összegét a TESZT határozza
meg a MOK költségvetésében Területi Szervezetünk tagjai az ismert
szabályok szerint egyéni és csoportos támogatást igényelhetnek a
megadott lehetőségek kozül, melyek odaítéléséről az Elnökség dönt, A
Megyei Kórház honlapjának kamarái felületén tagjainkat fél évente
tájékoztatjuk a felhasznált, illetve a még rendelkezésre álló összegről. Az
ez évi tagi szolgáltatási Keretdsszegünk: 3.086 138.-Ft. Ezt az összeget
szolgáltató kamaraként mindig igyekszünk felhasználni Az első fél
évben 155S.447.-Ft került felhasználásra, a második fél évben
eddig 390.000: Ft.
Az Elnökség a múlt év december 1-énmegrendezett "I Kecskeméti Hírös
Hypertonia Nap" rendezvényen a tagdíjhátralékkal nem rendelkező
résztvevők regisztrációs díjának átvállalása után, idén is hasonlót
tervezett ( anyagi iorrást különített el ) Ezt követően derült ki azonban,
hogy idén nem kerül megrendezésree szakmai program, így
elképzelhető, hogy nemtudjuk elkölteniateljes keretösszeget, bár még
jöhetnék újabb megkeresések
A szakmai kollégiumi tanácsokba két tagunkat delegáltuk. Belgyógyászat,
endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek vonatkozásában a
Kalocsai Kórház Belgyógyászati Osztályának vezető főorvosát,
Zolyomi Szilárdot, Megelőző orvostan és népegészségügy, kórházi
higiénia vonatkozásában pedig a Kecskeméti Megyei Kórház Higiénés
Osztályának vezető főorvosát, Patyi Mártát.
A megyei háziorvosi és házi gyermekorvosi kollegiális szakmai vezető
választással kapcsolatban, megyei háziorvosi kollegiális szakmai
vezetőnek Móczár Csaba, megyei házi gyermekorvosi kollegiális
szakmai vezetőnek pedig Szentannay Judit pályázatát támogattuk.



A 2019. szeptember 21-i Nagygyülésre több kolléga regisztrált, erre igény
szerint buszt indítottunk.
Területi Szervezetünksportolói idén lS szép eredményeket értek el 2019.
június 22-29. között a montenegrói Budva városában 40. alkalommal
megrendezettOrvos Vilagjátékokon, ahol 45 ország mintegy 1200 orvos
sportolója 22 spoitágban, 6 korosztályra bontva mérte ossze
felkészültségét Hazánkat 42 orvos képviselte, valamennyien
éremszerzök voltak. Összesen 44 arany-, 35 ezust- és 21 bronzérmet
szereztek, ezzel Magyarország, Németország és - mindössze 1 arannyal
lemaradva - Franciaország mögött a 3 helyen végzett. Területi
Szervezetünk orvosai közül a 76 éves kiskunhalasi Jerémiás Attila
erőemelésben. fekvenyomásban aranyérmet szerzett.
Tóth Ildikó Katalin kecskeméti háziorvos 200 m-es futásban 1

, mig 400
m-es futásban 2. helyezést ért el, a kecskeméti nőgyógyász-onkológus
Kosztelny Iván pedig 400 m-es futásban 1., 800 m-es futásban 2., mig 200
m-es futásban 3. helyet szerzett. Eredményeiknez szívből gratulálunk. A
41. Orvos Világjátékoknak a portugáliai kis óceánparti városka, Vila
Real de Santo Antonio ad majd otthont. 2019 április 12-én a P' i

Orvostudományi Egyetem és a Magyar Orvosok Sportegyesulete közös
sportrendezvényén Jerémiás Attila az eröemelö versengésen
fekvenyomásban 115 kg-ot teljesitett.
Az információáramlás fontosságát folyamatosan hangoztatjuk Ebben a
kérdésben valamennyi kamarai tisztségviselőnek komoly felelőssége van,
de felelősek maguk a kamarai tagok is Tagjaink többsége
informacióhiányban szenved, a partvonal mellől hangoskodók is, Pedig
aki akar, könnyen információhoz tud jutni A kamarai hírekről számos
helyen lehet tájékozódni ( MOK honlap, helyileg a Megyei Kórház
honlapjának már említett kamarai felülete, Kamarai Hírlevél, a MOK immár
többezres táborral rendelkező faoebook oldala, On/osok Lapja ), de sajnos
ezeket a lehetőségeket nem használják ki
Jövőre ismét indul a MOK Akadémia, mely hiánypótló, a megszerezhető
tudás minden egészségügyben dolgozó kolléga számára fontos
Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes
Felhívom a figyelmet ( területi küldötteink közül nyolcan országos
küldöttek is ), hogy az Országos Kuldöttközgyülés2019.november29-30
között lesz, melynek során tobbekközott az Országos Elnökség
újraválasztására is sor kerül Kérem az országos kuldotteinket, hogy
valamennyien vegyenek részt a Küldöttközgyülésen!
Végül engedjék/engedjétek meg. hogy különböző országos és
megyei tisztséget betöltve, 30 ÉV KAMARAI SZOLGÁLAT után
elbúcsúzzak, a későbbiekben kamarai tisztséget már nem vállalok.



Természetesen a kamara munkáját aktív tagként továbbra is támogatom.
A már korábban megválasztott választókerületi elnökök, országos és
területi küldöttek munkájához sok sikert kívánok, a most megválasztandó
Elnökségnek és a tobbl tisztségviselőnek pedig kitartást, erőt kívánva
gratulálok

Tisztelt Kollégák!

Köszönöm á figyelmet, egyben kérem a küldötteket. hogy az elnöki
beszámolót fogadjak el,

Kecskemét, 2019. október 15.
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