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Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

 

 

A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság (MSOTKE) nevében - mely az oxyologia-

sürgősségi ellátást biztosító Kollegákat és a sürgősségi rendszerhez kapcsolódó 

résztvevők széles táborát képviseli itthon és minden kapcsolódó nemzetközi fórumon – 

tisztelettel gratulálok államtitkári kinevezéséhez! 

 

A hazai betegellátást globálisan és kritikusan érintő probléma és egyúttal a gondok 

megoldásban való aktív támogató szándék jelzésével is szeretném igénybe venni 

idejét! 

Az együttműködés mindkét oldal részéről nyitottságot és közös terminológiát feltételez. 

A sürgősségi ellátás nemcsak egy egységes és önálló diszciplína, hanem a XXI. század 

társadalmi elvárásainak megfelelni tudó stratégiai szemlélet is egyben. Ön pontosan 

érti és ismeri azt a jelenséget, hogy egy ilyen multidisciplináris és integratív szakterület – 

megfelelő menedzsmenti támogatás és szakmai képviselet mellett – milyen szinten ír át 

egy kórházi struktúrát, teszi azt még betegközpontúbbá, hatékonyabbá és 

hasznosabbá, nem csupán az akut jellegű ellátás szintjén.  

A bő egy évtized alatt egységessé kovácsolódott oxyológia-sürgősségi orvostan 

mesterséges szétválasztása prehospitális és hospitális ellátási formára az utóbbi időben 

már jogszabályi környezetben is megmutatkozik. Finanszírozási érdekből egyes 

szakterületek önálló sürgőssége – mint szakmai paradoxon – teret nyer. „Sürgősség” 

hívószavával fejlesztett, de nem sürgősségi rendszerek, melyek megfelelő szemlélet és 

szakemberek hiányában, szakmai feltételrendszer nélkül veszélyeztetik az akut jellegű 

ellátásban megjelenőket. A nyitott - ezért a kényszerű és torz beteg-utakat is pontosan 

leképező - sürgősségi rendszer visszajelző funkciója nem érvényesült, illetve nem 

használódott ki.  

A hagyományos hazai akut jellegű ellátás, költséges és társadalmilag is igen szenzitív 

rendszerében a sürgősségi elvek, így az integrált ellátási forma, az idő-dependencia és 

a szakmai allokáció nem érvényesül. Ennek a heterogenitásnak is köszönhető, hogy az 

egyes, sürgősségi elveket képviselő modulok szervezet idegenek.  
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A sürgősségi ellátás szakmai allokációs alapját képező triázs rendszer – melynek 

szakmailag előírt menedzselését, hazai rendszerbe állítását önerőből, az MSOTKE végzi – 

fejlesztését és bevezetését a szakmapolitika ezidáig nem támogatta. Tette mindezt 

annak ellenére, hogy a rendszer biztosította adatok strukturális, menedzsment, 

finanszírozás és fejlesztés szintjén egyaránt felhasználhatóak volnának.  

A kritikus humánerőforrás hiány megoldására tett erőfeszítéseink - melynek többek 

között eredménye lett egy standardizált, hazailag egységes, minden hazai képzőhely 

és nemzetközi szervezetek által is támogatott, EU-konform képzési rendszer – egyelőre 

jogszabályi szinten nem befogadottak, így formálisan a képzés nem támogatott. A 

sürgősségi szemlélet rendszerszintű térnyerésének hiánya egyik magyarázata a 

szakterületünkön észlelhető migrációnak. 

Utóbbi időben, nem utolsó sorban a rendszerben dolgozó Kollegáinknak szánt üzenet 

révén kértük a szakterület stratégiai ágazattá nyilvánítását, kérésünk lényegi reflexió 

nélkül halt el. 

Az akut jellegű ellátórendszeren belüli feladatunk és pozíciónk kapcsán tisztában 

vagyunk a hazai rendszer globális krízis helyzetével. Ez a látószög és ismeret ad alapot 

arra, hogy a helyzet elemzéséhez értékes információkkal tudjunk Önnek szolgálni, illetve 

az akut jellegű ellátást érintő stratégiai út kidolgozásához, eléréséhez – javító 

szándékkal, közös és globális célok érdekében – érdemben tudjunk hozzá járulni. 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

Mind szűkebb szakterületünk, mind az ezen a szakterületen dolgozó Kollégák 

szempontjából alapvető kérdés, hogy az Ön által meghirdetett szükséglet alapú ellátási 

rendszerben az akut ellátás felületén a sürgősség alapelvei mentén képzeli-e el a 

szükséges struktúrát!  

Ha igen, kérem Önt, éljen a Társaságunk által felajánlott támogató együttműködés 

lehetőségével! 

 

A társadalom számára meghatározó munkájához sikereket, kitartást és jó egészséget 

kívánok! 

A közös munka és együttműködés reményében, tisztelettel: 

 

 

 

  

 

Berényi Tamás dr. 

az MSOTKE elnöke 


