Budapest, 2014. június 10.

Tisztelt Elnök/Főtitkár Asszony/Úr!

A MOTESZ vezetősége fontosnak tartja, hogy az egészségügy most megújuló állami vezetése
tájékozott legyen a magyar orvostársaságok, egyesületek és az általuk képviselt orvosi szakmák
véleményéről, javaslatairól, elvárásairól. Mindezt részletes felmérés alapján, jelentés formájában
törekszünk összesíteni és az érintettek elé tárni. Ennek érdekében - ahogy azt korábban már jeleztük
- megküldünk egy kérdés-sort, amelyre várjuk Társasága vezetőségének álláspontját tükröző tömör
válaszait elektronikus formában (Word formátumban, szerkeszthetően) legkésőbb 2014. július 15-ig
(az office@motesz.hu címre).
A beérkező válaszokat jelentés formájában összegezzük. A közös, nagy többségi konszenzuson
alapuló álláspontok mellett helyet kívánunk adni a csak egy-egy szakma számára jelentős és a vitás,
de fontos és aktuális témáknak is. Nem szükséges terjedelmes kifejtés, néhány mondat elegendő, de
minden kérdésre kérünk feldolgozható, idézhető választ. A feldolgozás során, szükség esetén,
egyeztetünk a válaszadókkal. A kész jelentés-tervezetet észrevételezésre megküldjük a
válaszadóknak. A jelentést a MOTESZ elnöksége véglegesíti.
A kész jelentést megküldjük az Országgyűlés, a Minisztérium és az Államtitkárság illetékes vezetőinek
– az egészségügyért felelős bizottsági Elnöknek, Miniszternek és Államtitkárnak, továbbá tömörített
formában nyilvánosságra hozzuk.
A kérdések, amelyekre Társaságuk, ill. Egyesületük vezetőségének válaszait várjuk az alábbiak:
A) Rövid szöveges választ kérünk az alábbi hat kérdésre:
1. Melyek a folytatásra érdemesek az előző kormányzati időszakban megkezdett egészségügyi
intézkedések, tevékenységek közül az egészségügyben általában és a saját szakterületén?
2. Melyek azok a területek, problémák, amelyek eddig nem kaptak elég figyelmet, illetve mielőbbi
intézkedéseket igényelnek az egészségügyben általában és a saját szakterületén?
3. Melyik az a három legfontosabb kormányzati intézkedés, ami a legnagyobb javulást hozná
belátható időn belül a lakosság egészségi állapotában?
4. Melyik az a három legfontosabb kormányzati intézkedés, ami a megfelelő emberi erőforrás
biztosításához szükséges az egészségügyben hosszú távon?
5. Miben látja az orvos-társaságok és saját társasága/egyesülete legfontosabb teendőit az
elkövetkező időszakban?
6. A politikán túl van-e elvárása a társadalom, a közélet más tényezőivel szemben?
B) Kérjük,hogy pontonként adjanak besorolást 1-5-ig (5=kitűnő, 4=jó; 3=közepes, 2=elégséges;
1=elégtelen) és lehetőség szerint indokolják is az osztályozást, továbbá – amennyiben szükségesnek
tartják – fogalmazzanak meg intézkedési javaslatot is az adott ponthoz!
1.
A betegek ellátása progresszivitási szintenként, a beteg-utak, a gyógyszer- gyógyászati
segédeszköz ellátás.

2.
Az egészségügyi dolgozók megbecsülése, személyi minimumfeltételek, továbbképzés.
3.
A szolgáltatók szakmai hatékonysága, minősége, hatásköre, a betegek igényeihez való
alkalmazkodás.
4.
A szolgáltatói tulajdonviszonyok, szakmai széttagoltságuk (alap/szak; járó/fekvő; patikák).
5.
Az irányítás, hatósági/szakmai felügyelet, a beavatkozások/változtatások irányai.
6.
A forrásteremtés szakmai megalapozása, módja, adósságrendezés, a magánforrások szerepe.
7.
Az ármegállapítások alapját képező szolgáltatások szakmai azonosíthatósága.
8.
A szakmai beavatkozások és a finanszírozási technikák, biztosítás-vásárlás, érdekeltség,
ösztönzés.
9.
A szakmai egyeztetés, párbeszéd módszerei a döntésekben, a jogalkotásban.
10.
Az orvos-beteg kapcsolatok, a helyi közösségek betegellátást ellenőrző/véleményező
szerepe.

Együttműködésükre számítunk és Társaságuk válaszokban tükröződő véleményét nagyon várjuk!
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