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Tisxtelt Kollégák!

mi vagyunk a kamara országos tlszlújíló másén. varakozassai nézek a jovöbe. Ám az országos
vezetőség eikepzeieseiői mggaiianiii nekünk is adódik feladat. Bízom abban, hogy ez tubhés
kevésbé találkozikmajd a füsadar eikepzeieseiyei,

A magam részérai egyrészt szemeiyesebbre kivanem venni a kapcsolatot. Ehhez egy
rendsxeresített megbeszélést Javaslok. Hogyan strukturáljuk? Ha! vegyenek es mikor?

(Minden, amit lavaslok, szabad vita tárgya. Mert az együtt kialakított, yallak keretek lesznek
csak éielképesek.)

A Bács-Kiskun Megyei TESZ tagsága szerintem négy oemmm köré csupnrtosítható. Ezek
iehetnének a megbeszélések helysziner Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunhalas. (A sorrend
(udatnsan aifabetikus, és nem fontossági, (I. a megbeszélések súlyát, fontosságát nem a heiv,
hanem a tartalom és az aktivitással hozzáadott érték Inga adni.)

1 kérdés: Elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy aaját Iehetőségeiteket iawa- iooraiiaare
felvállaijátukataíálkozásházigazdájánakaszerepét?

Miiyen gyakoriak legyenek a iaiaikozasok. Van-e bölcs eiareiakasunk arra, miiyen témákban
ken megoidasi karesninaiaini. vagy legalább egyurt ganueikoumv Avagy a1 eddigiHképviselem
a tagságot" küldetést hús-vér tartalommal megtölteni? A magam részéről a negyedéves
találkozókat nem tartommi sűrűnek (süt, témától, neiyzezzöi fuggűen lehet, hagy nem is iasz
elég), ám a iei évest márvmármi ritkának.

2. kérdés: indulásként elfogadhatóra számotokra a negyedévente tárténő taiálkazás?
(Ami a későbbiekben konszenzusos alapon akárváltozhat ISJ

Mindig elindulni nehéz. Javaslom a ianuan, A saját oeisgiorgaimi iapasziaiaiom alapján a
Január (s egyéb hónapok] másodík reie enyhülést szokott hozni. s a ne: második felén már
csökken a nyomás



3, kérdés, Január (s a lobbi lidnapl 3. vagy 4. hete megfelelő lenne-e? s pl. csütörtök
délután 147 (konkrétan akkor zozo. január 15, vagy ianiiér 13. Délután 14 ára.)
Gondoljuk tovahbváprilis 15 vagy 23, vagy az elsa megbeszélés alkalom legyen ennek
a iinpmlrasazrav

Nem végtelenítstr történet a megbesz Sok minden belefér 1 órába. No le, még
beszélgessünk is a kiszámíthatóság cél bál 2 órás időtartamat Javaslok. lÉs ez sincs kápé
vésve.)

4 Zárt vagy nyílt legyen a megbeszélés? szerintem kezdetben a magunk kereteit
alakltsuk ki, később szabadon látogatható legyen (Utóbbi
élö/leléledövoltán)

Aientiek a keretek kialakításáról szólnak. Alarmáról.

gazolna a szervezet

Ám nem elnanyagalnato a tanalom. (A térnék felvetése elstt egy személyes vallomás: a
kamara az én énelmezésemben egy olyan színtér, aripl közasségl megoldásokban kell

gpndolkedni. Az egyéni problémák liarrerélien is azt a kozos alapot keresnl, amin keresztvl
a tobbség -talan meg sem fogaimazutt-bajára ismegadiuk a választ.A kézos gondolkodás,
a ielyamatpk túhb szempontú értelmezése, a megoldáshoz vezető iavaslaiok egyvrres
kidplgozasa ugyan az általános sikan ielenik meg, ám az eredmény már az egyén szintjén
fog kamatozn-rl

Ezek vtan néliany téma: (Miután szakmankéni más-más súllyal slerepelhetnek ezek a

témák, a sorrend nem ielent fontossági sorrendet.)

1. van egy olyan kprmanyrendeletunk (izss/zous lxllzs.) Karmréndll, mely bizonyos
betegségek fennállása esetén addjdyairást tesz lehetővé, vayon az a hivatás, amely az
egészség megőrzésére, aririak helyreállítására hivatott, nem kerul-e érdekellentétbe
azokkal az állampolgárokkal, akik a rendeler alral felbátorítva anyagilag válnak
érdekeltté egy-egy betegség ,,beszerzésében". Egy, a betegség lgamlása irányába
elmozdító rendelet rossz motivációs eszköz. A felelős egészségpolirika az egészséget
kellene, hogy szplg na jutalmaz, akkor tegye ezt a szűréseken valo igazolt részvétel
elismerésével,

z. Az alapellátas (is) nenéz lielyzetlzen van. vayon mennyire tehető ezert lelelossé a

praxisjug yogintézménye? Lehet-e viragpmbplni a kabátot? Kinek az érdekét vegyvk
figyelembe. a pályakezdő fiatal kollégaét, a méltó visszavonulásra vágyó kollégáét, az
onkorményzatét, netán a páclenseinkét" vagy egyszerre mindenkiét?

3. És a darazsiészek, ahol minden mindennel összefügg. A jéghegy csúcsa a

paraszolvencia, van-e reális képunk arról, nagy ki hogy viszonyul hozzá. szakmán belul
és szakmán kiiiiil. Klnekmilyen az altirudie a hálapénzrendszerrel kapcsolatban. Kinek
mi az elképzelése a megoldást Illetűen. is vaion ezek lsszinte elképzelésekre?) s ezek
az elképzelések egy mederbe terellierök-e. s na voltak (mert voltak) már felmérések,
azok miért nem noztak eddig áttorésl. Akarvnk-e tukret tartana magunk elé, és
akarunkre őszintén belenézni? s mindezt megmszerezem még a magánrendelés és tb-



finanszírozott rendeies diszkrét ósszemnsásával. És mindenki szeretneegvtlsnességes
rendszerben jó egzisztenciavaiwrvoshozméltó rizecessei- megélni.

4. És... nem folytatom. Men itt kellett volna kezdenem. Hiszen a kamarai tag a fontos.
Men icr kovetkexik az 5 panasza. Az a panaszából kiinduiva ieiépizen. a fennekel. Az a
panaszát "íelardítani" a rendszer nyeivere. Keresni, es megcaiáini a megoldást. Akarni
és tudni megcsinálni a dolgunkat, És akkor jobb lesz. Az egyénnek is, a pátienseinknek
(értsd társadalomnak) is. És ez nem csak pénz kerdese

És végül a stílus. Amit közösen aiaklturik, egyen-egyenként a magunk karakterével. Rajtunk
múlik, hogy fogjuk érezni magunkat az elkavetkezó néhány évben. Ezen az úton ken
elindulnunk, Kérlek benneteket, hogy fontoljátok meg a fentieket és legkésőbb úréi/i;
jelezzetek vissza. Hagy tovább tudjunk iepni.

K e c s ke m é t, 2019. december 11,
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