
Feljegyzés

Kedves Kollégák!

Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de számomra már-már követhetetlenné válnak az
események, teljesíthetetlenné a feladatok. Már-már…

A májusi  bajai  találkozásunkkor, sőt még a múlt hét elején is úgy tűnt,  hogy kegyes lesz
hozzánk  őfelsége  COVID.  De  nem  így  történt.  A  minden  „végvárból”  beszivárgó  hírek
emberfeletti  terhelésről,  a  szociális  érintkezés  –még  ha  szakmai,  vagy  szakmapolitikai  is
lenne az– korlátozásáról szólnak. A szerdára tervezett megbeszélésen eredetileg részt venni
tudó és akaró kollégák is besoroltak a helyi szabályok és feladatok mögé; sorra mentették ki
magukat a halasi találkozó alól.

A józan megítélés arra késztet, hogy a szerdai megbeszélést lemondjam, elhalasszam. 

Ezúton is köszönöm a halasi kollégák támogatását. 

A megbeszélést elhalasztjuk, azonban a közös munka lehetőségéről nem kívánok lemondani.
Mert feladat van. És nem csak konkrét orvosi feladat. 

Vegyük sorra röviden ezeket:

1. Elkészült  az  Etikai  Bizottság  új  szabályzata.  Mellékelten  minden  elnökségi  tag
megkapta.  Kérem  ennek  véleményezését,  ill.  elfogadás  esetén  annak
visszajelzését.

2. Tavasszal elfogadtuk az új Tagi Szolgáltatási Szabályzatot. Nem gondoltam volna,
hogy  valaha  is  az  jelentsen  gondot,  hogyan  költsünk  el  okosan  és  hasznosan
pénzt. Ezen a téren azonban egyre feszítőbb a feladat. Az évből hátra van még 3
hónap. Gondolkodjatok jó megoldásokon. 

3. A  korábban  meghirdetett  felmérésekből  az  elsőt  elindítottuk.  A  praxisjoggal
kapcsolatos attitűd felmérése, ill. annak első fordulója siralmas eredményt hozott.
A kérdőívvel elért 300 háziorvos kollégából 14 küldte vissza a véleményét. 

4. A  megbeszélések  tartalmát  hagyományteremtő  módon  új  elemmel  szerettem
volna  bővíteni.  Az  adott  város,  régió  bemutatása  után  essen  szó  az  őket
foglalkoztató  problémákról.  Mindezt  azzal  a  céllal,  hogy  a  helyi  gondokból  mi
értelmezhető, fogható meg rendszer szinten. Mi lenne megfogalmazható megyei
vonatkozásban, s erre milyen formában keressünk megoldást, adjunk választ. 

5. Különös  aktualitást  ad  ennek  az  elképzelésnek  a  kinevezés  előtt  álló
kórházigazgató(k)  kamarai  véleményezése.  Ezt  is  jó lenne felelősen rendszerbe
foglalni.



6. Kérem az elnökséget, hogy a lent felsorolt pályakezdő kollégák kamarai felvételét
támogassák.  

Dr.  El-Salhat  Nabil  Haytham,  
Dr.  Annus  Kornél,  
Dr.  Komlósi  Kinga,                  
Dr.  Rohonál  Bettina,  
Dr.  Repáruk  József,  
Dr.  Tóth  Ákos, 
Dr.  Tóth-Szeles  Roland,  
Dr.  Orosz  Réka,
Dr.  Gömöri  Kristóf, 
Dr.  Balogh-B.  Nikolett, 

Dr.  Janositz  Gréta. 
Dr.  Kovács  Bence,
Dr.  Árgyelán  János,  
Dr.  Bóka  Bence,     
Dr.  Hornyák  András, 
Dr.  Ancsa-Molnár  Dóra,  
Dr.  Juhász  Antal  Tamás, 
Dr.  Feczák  Donáta,  
Dr.  Jean-Yves  Mougou, 
Dr.  Kollár  Anita            

Dr.  Gergely  András,

7. A 6. ponthoz kapcsolódik egy javaslatom: a következő, személyes találkozást már
lehetővé  tevő  találkozásunkkor  legyen  egy  „ünnepélyes  befogadása”  a  fiatal
kollégáknak.  Nem  arra  gondolok,  hogy  a  diplomájukat  újra  kiosszuk,  azt  már
megkapták,  hanem  arra,  hogy  kapjanak  néhány  biztató  szót  az  orvoslás
szakmaiságán túl is. 

Komoly  kihívást  jelent  a  „személytelenség”.  Nem  tudjuk,  hogy  a  járvány  mennyi  ideig
korlátozza a működésünk, mozgásunk. Bízom abban, hogy előbb-utóbb helyreáll a rend, és a
személyes kapcsolat természetes módon tudja segíteni a kamarai építkezést. Mert az nagyon
ránk fér. 

Az  „eredeti”  menetrend  értelmében  a  következő  megbeszélést  Kecskemétre  terveztem
november  végére,  vagy  december  első  felére.  Nem  tudom,  mit  hoz  a  jövő.  Ha  kegyes
hozzánk valóra válhatnak reményeink.

(A kényszerű on-line kapcsolattartásra most nem is akarok gondolni.)

Kedves Kollégák!

A fenti kérésekre legkésőbb szeptember 30-ig adjatok választ. 

Kecskemét, 2020. szeptember 21.

                                Segítő együttműködésetek megköszönve, 

                                                                         Baráti üdvözlettel:

                                                                                                                      Dr.  Gaszner András 


