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Tisztelt Államtitkár Úr!
Reflexió nélkül hagyott, 2015.10.28-án kelt megkeresésem nem szokványos laudáció volt
és különösen nem Társaságunkat pozicionálási szándéka indukálta. A megkeresés egy
kiégő szakterület „cry for help”-je volt, amit a sürgősségi ellátásban dolgozók tömegének
életérzése és a valós környezet tett szükségessé.
Tisztában vagyok az Ön által vállalt feladat nagyságával, vezetőként azzal is, hogy a
feladatokat priorizálni szükséges. Azonban pont ebben a relációban lett volna
meghatározó az Ön válasza, hogy az Ön által meghirdetett és szükségszerű struktúra
váltást az akut jellegű (számunkra sürgősségi) alapelvek mentén képzeli-e, vagy sem. A
sürgősségi ellátást hazánkban még képviselő, képviselni képes közel ezer egészségügyi
dolgozó, a jelzett elvek miatt ezt a szakterületet vállalni kész hallgatók és jelöltek erre a
kérdésre várnak explicit választ. Ezt a választ a szakmai képviselet magában nem adhatja
meg, mi „csak” az elvet tudjuk képviselni és segíteni azokat, akik ezt fel szeretnék használni.
Ebben a megközelítésben ajánlottuk fel Önnek is segítségünket, együttműködésünket.
Most november végén zajlott le a XIV. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, ahol közel
félezer résztvevőben fogalmazódtak meg ugyanezek a kérdések. Elértük azt, hogy a
sürgősségi ellátás felületén több szakmával tudunk közös értékek mentén, közös célokat
megfogalmazni. Elértük azt, hogy egyre több fiatal érti, vallja és vállalná is a sürgősségi
ellátás szellemiségét. A hazai akut jellegű ellátás biztosításához azonban olyan
szakemberekre van szükségünk, akik hisznek az ellátói struktúrában is, ahol a sürgősségi
ellátás megfogalmazott, XXI. századi értékeinek, alapelveinek helye és súlya van. Politikai
üzenet nélkül magának az elveknek nem lesz megtartó ereje. Ezért várjuk továbbra is
Államtitkár Úr válaszát!
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