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Kedves Kollegáink! 

 

Társaságunk vezetősége nevében köszönjük azt a lehetőséget, hogy képviselhetjük 

szakterületünket! Köszönjük minden velünk dolgozó Kollegának, hogy 2013-ban is munkával, 

rendszerben való tevékenységgel, aktivitással hozzájárult szakmánk fejlődéséhez!  

Változó, kihívásokkal teli világunkban a sürgősségi ellátás képviselőire nehéz és megalkuvás 

nélküli munka vár. Szakmai képviseletünk átlátható, tiszta és hagyományosan demokratikus 

alapelveken nyugszik, ez jelenti azt is, hogy időnként és esetenként konfliktusokba is 

keveredünk. Ezek a konfliktusok elsődlegesen, az alapcéljaink és saját identitásunk 

megőrzését célzó, érték- és strukturális konfliktusok. Ezek az epizódok nem öncélúak, hanem 

a felelősség vállalásából eredő aktív problémamegoldás kényszerű formái. Egy-egy konfliktus 

mélyíti önismertünket, identitásunkat, együvé tartozásunkat és ezen keresztül is stratégiai 

céljaink megvalósítását segíti. 

Ez a szemlélet és értékvállalás tette szükségessé a decemberi állásfoglalásunk 

megjelentetését. A szakmai érvrendszerünket figyelmen kívül hagyó jogalkotási folyamat 

lezárultával, a szakmai- és szemléleti alapelvek sérülése kapcsán kiadott állásfoglalásunkra a 

mellékelt választ kaptuk. 

Tény és pontszerűen: 

1. Született egy rendelkezéscsomag, melynek egyes elemeit sérelmesnek érezzük, mert 

sérti az eddig mindenki által elismert sürgősségi ellátás alapelveit. 

2. A „sürgősségi osztály” státuszának felhígítása veszélyes folyamatokat indít, 

visszalépést egy korszerűtlen egészségügyi struktúra irányába.  Ez a folyamat 

független attól, hogy aktuálisan melyik – egyebekben részünkről megbecsült – 

szakterület finanszírozási problémáját kívánják ezen az úton megoldani. A 

„szakmaspecifikus sürgősség” kifejezés rendszer és szervezet szinten ellentmond a 

sürgősségi orvostan alapelveinek, véleményünk szerint az így involvált betegeink 

nagyobb hányadát veszélyeztetheti. 

3. A sürgősségi ellátás feltételrendszerének leírása évtizedes folyamat. Ebben a 

folyamatban a szakma képviselete konzekvensen és egységesen betegérdeket és 

biztonságot garantáló feltételekhez ragaszkodott. A tárgyalások, egyeztetések 

végtelen folyamatában a képviselet kompromisszumkészsége a szakmailag 

elfogadható szintekig terjedt, kritikus limiteket és ellátási igényhez progresszív 

formában, funkcionálisan adaptálható értékeket jelölt. A mellékelt levél vonatkozó 

része ebből a komplex véleményből, egyeztetési folyamatból került összevágásra. A 

szerkesztett, szituatív – és ebből fakadóan rövidtávú – véleményalkotást különösen a 

szakmapolitika szintjén elutasítjuk, elfogadni azt nem tudjuk. 
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4. Külön, szakmapolitikai problémát jelöl a szakemberképzés könnyítésének, 

priorizálásának hiánya. A képzés széleskörű, támogatott kiterjesztése és egy valós 

értékeket és célkitűzéseket tartalmazó életpálya modell bevezetése elmaradt. 

Ehelyett egy olyan, általunk megalapozatlannak tartott érveléssel szembesültünk, 

mely a szakma által képviselt humánerőforrás igényt a jelen helyzetben 

teljesíthetetlennek jelöli. A szakmai szempontból elfogadhatatlan „alaptézisre” 

építkezve pedig a betegellátás veszélyeztetésének lehetőségét is magába foglaló 

szinteket ír elő, egy tényszerűen valótlan szakmai támogatásra hivatkozva.  

5. Visszautasítjuk a levélben sugallt, valós alapokat nélkülöző gondolatot, miszerint a 

szakma képviselete nem konzekvens szakmai állásfoglalásainak megfogalmazásában! 

Elutasítjuk a kommunikációnak ezt a megosztást célzó formáját! 

 

Végezetül ismételten kijelentjük: a kérdéses rendelkezések átgondolatlanok, veszélyeztetik, 

a létszámcsökkenéssel pedig esetenként egyenesen ellehetetlenítik nem csak az egyes 

sürgősségi egységek, hanem az általunk képviselt sürgősségi ellátás, mint rendszer 

működését. Ennek megfelelően nem vállalhatjuk a felelősséget a történtekért azok helyett, 

akik a szakma véleményét figyelmen kívül hagyták, utólag pedig a képviselet konzekvens és 

szakmailag megalapozott véleményalkotását is megkérdőjelezték. 

 

Budapest, 2013. január 20. 

 

az MSOTKE vezetősége 

 

 


