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A magyar egészségügy történései a szerző publicisztikájának tükrében, 
2002. júniusa és 2007. decembere között,  

különös tekintettel az alap és járóbeteg ellátásra. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szerző EGY HAZA – KÉT ORSZÁG című sorozatának XII. kötete. 
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Ezt a könyvet, az egészségügyi ellátás 
zavaros és felelőtlen átalakítása miatt, 
a fizetőképes rétegektől leszakadó  
magyar betegeknek, és az értük mégis 
töretlen hittel küzdő kollégáknak ajánlom. 
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PRAEFATIO 

 
 

Szász István Tas könyveit lapozva az olvasót olyan érzés fogja el, mintha egy régen ismert táj 
tisztára sepert, széles útjaira jutott volna, ápolt kertek, átláthatóan tiszta ablakú, formában 
gazdag házak közé, ahol jó illatú a levegő, és a felhőkön áthatolnak a nap sugarai. 
 
 Ezt a vizuális élményt bennem a Szerző klasszikus műveltségében gyökerező stílusa, 
tiszta magyar nyelve keltette, és az a tiszteletreméltó tulajdonsága, hogy az emberi-társadalmi 
relációk minden területén a lényeglátó, értékőrző, bátor megfogalmazásai nem hajlanak meg, 
nem szürkülnek el az államhatalom vagy „a globalizáció úthengere” előtt sem. 
 
 Régi latin szerzőkre emlékeztet írásainak tömörsége az olvasót újra és újra 
gondolkodásra késztetve. Ezt a fegyelmezett gondolatsort helyenként egy sokat látott ember 
kesernyés humora, szellemes szójátéka oldja fel. 
 
 Hitvallását a „Záloghazák” című könyvében népmesei stílusban így foglalja össze: „A 
gyökerek tisztelete, a hagyomány őrzése, a szülőföld szeretete, a haza iránti felelősség, a 
barátság melegének igénye, a használni akarás lendülete mind-mind ott lapulnak kezdetektől 
fogva átalvetőinkben, s mi, mint mesebeli legkisebb fiuk járjuk még ma is a hetedhét 
országot. Rőzseszedő öregasszonyokat segítünk, tövist húzunk ki vergődő vadak talpából, 
letöröljük a hétmérföldes csizmájában pityergő óriás könnyeit, hogy utóbb sárkányokkal és 
boszorkányokkal, gonosz szellemekkel és ravasz uralkodókkal vívjuk harcainkat az élet vizét 
keresvén.” 
 
 Ez a kötet az „Egy haza két ország” című sorozat 12. könyve, „Az egészség nem ügy” 
nevet kapta. Tartalmilag egy életen át folytatott küzdelem döntő csatáinak tanúsága. 
 
 Az értékgyilkos, pénzalapú, profitimádó, „reform”-nak álcázott, végső soron orvos és 
betegellenes intézkedések hatalmi arroganciájával szemben, „a belső emigrációba 
kényszerített hazaszeretet”, a nemzettudat, a család védelmében, az orvosi munka 
hatékonysága, a beteg-orvos kapcsolat, a hivatás presztízse érdekében elkeseredett küzdelmet 
folytat. Soraiból a cyranói vallomást vélem hallani: „verekedni kell akkor is, ha nem bíztat 
siker”, hisz „az alkuk és manipulációk tárgyává süllyesztett egészségügy orvosért kiált.” 
 
 A szerző érzi az anyagi romlás, a céltudatos globalizálás – sajtótól támogatott – 
lélekromboló hatását, az emberi értékrend, a társadalmi morál zuhanórepülését. Írása minden 
pontján, minden sorában küzd ezek ellen. 
 
 Hitvallását Szász István Tas egy ádventi gondolatban így zárja le: „Csilingel talán 
mégis egy szán valahol a Bakonyban és a Hargitán is. És az a jászol sem marad üres. 
Próbáljuk mi is feltölteni lelkünk jászlát egymás iránti felelősséggel, szakmaszeretettel, hittel 
és… azért tanítsuk meg a fiatalabbakat is a várakozás tudományára! Sohasem haszontalan.” 

 
 Sapienti sat. 

 
        prof. em. Brooser Gábor 
       A Magyar Orvoskamara volt elnöke 
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     2002. június 19. 

 
 

Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2002/2. 
 

KESERGŐ 
 
 

Itt állok, másként nem tehetek. Így szól a klasszikus vallástörténeti szállóige, mely egykoron 
elindította azt a hatalmas reformot. 

 
Hát, mi is itt állunk, s azt tesznek velünk, amit akarnak? Tegnapelőtt, tegnap és ma? 

Remélhetjük a 100 nap pozitív hírei után, hogy holnap már nem ez történik? 
Megtanultuk természetesnek érezni azt, hogy mi csak eszközök vagyunk a beteg 

érdekében. Az utóbbi években viszont azt tanuljuk, hogy magunk sem tudjuk hány és milyen 
érdek (fogyó)eszközeivé silányulunk. 

Rendszerváltás előtti sorsunk tiszta sor(s) volt. Tudtuk, ki-ki erkölcsi normái és 
otthonról hozott lelki szoftvere szerint, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ettől függetlenül módunk 
volt tudni, hogy mit szabad, és mit nem, mi lehetséges, és mi nem. Szenvedtünk sokan jobb-
létre szenderítve, mások felvették a lépést, ha kellett a díszlépést, és bal-ra igazodtak. (Balra? 
Vajon az bal volt? Mennyire zavarosak mára e sablonos szavak.) Alapjában véve azonban 
egyszerű volt a képlet. 

Rendszerváltás után (utána vagyunk-e, hiszen ez nem csak a régi lebontását, de egy új 
felépítését is jelenti), eljött nekünk a demokrácia. És, mint annyi minden a Kárpátok alatt, ez 
is főleg árnyoldalaival örvendeztetett meg minket.  

Kormányok jönnek, kormányok mennek. Családok és baráti kötelékek szakadnak bele. 
Nem ketté, sokfelé van darabolva lelkében ez az ország. És benne mi is: az orvosok. 

Nevetségesek vagyunk. Igen – nevetségesek. 
A diktatúra vírusát nem tudta semmiféle demokratikus vírusölő program kitörölni. Még 

karanténba sem tehette. Neve paraszolvencia és hatalomvágy. A polgárosodás hagyományos 
folyamatát, és annak valamelyest védelmet nyújtó, eligazító, kapaszkodót nyújtani képes 
eszméit valójában átugrani próbáló ország, tudatában kitörölhetetlen lokálfeudális 
hagyományaival a legújabb kori világpolgárosodásba akar lépni. Gondoljunk csak vissza! 
Nálunk még a szocializmus is valamiféle feudál-szoci-ál-izmus volt. Hűségesen szolgáltuk a 
felettünk több szinten is élő hűbérurainkat. Itt bent és ott kint. Ennek a gondolkodásmódnak 
egyik legfőbb táptalaja a magyar egészségügy. 

Annyira egyszerű minket kézben tartani, annyira kézenfekvő, hogy a fejlett 
demokráciával és polgárosodással dicsekedni képes országokban respektált orvostársadalom 
itt egy nagy többségében néma, csalódott, kétkedő, passzív, önállótlan, sőt megfélemlített 
tömeg. Azzá tette a régi és az új rendszer. Azzá tették régi és új urai. Ne sértődjenek meg! 
Napi tapasztalat ez mostanság. 

Hiába szerveztük meg kamaránkat, minden politikai erő megszégyenítő módon kezeli, 
és kikapcsolja a valódi döntéshozásból. És nem tudunk tenni ellene. A szakszervezeti 
mozgalomtól eltávolodott az orvos és fordítva is. A legjobbak próbálnak visszahúzódni és 
csak a szakmával foglalkozni, s ha egy-egy megszállott azt érezvén, hogy esküje erre is 
kötelezi mégis szót emel, ellehetetlenül. Ha csak nem csatlakozik politikai erő mellé. De 
akkor már nem a magáét mondja. Mert nálunk pártfegyelem az van. Nézzünk csak magunkba, 
mi is felkapjuk a fejünket, ha valaki kilóg a csapatából, s azonnal elfogadjuk megbélyegzését. 
Itt is, ott is. 
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Törvényeket véleményezünk, változtatásokért harcolunk, s ha tessék-lássék egyik-másik 
mégis befogadást nyer, térül-fordul az idő, s máris kiderül, hogy most mégis valahogy az a jó, 
ahogy először kitalálták, ahogy nem akartuk.  

Van valahol egy felsőbb erő? Van valahol egy felsőbb, mindenek feletti érdek? 
Olyan egyszerű elmagyarázni nekünk, s pláne a homogenizáltra tervezett tömegnek, 

hogy ez a mi javunkra van, ez az ő érdekük. 
Nehezen érthető paragrafusok fedik el az igazságot, (nem)tartalmazzák a számunkra 

tervezhetetlen jövőt. 
Nekünk biztosan nem ez a jó. 
De immár bőven több mint egy évtizede mindenkor akad valaki, akinek más kell, mint 

nekünk. És képes is érvényesíteni akaratát. 
Nincs orvosság, csak egy. Egységes orvostársadalom. 
De ez ma többszörös utópia. 
Vagy ettől függetlenül elkezdhetünk ismét pozitívan gondolkodni? 
Azt hiszem a bizalmat minden újnak meg kell szavazni. Jólesne végre kellemesen 

csalódni. Vagyis szívesen fizetnék utó-piát tévedésem beigazolódása alkalmából. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2002. július 11. 
 

A „SOROKBA” SZORÍTÁS CSŐDJE, ÉS AMI MÖGÖTTE LEHET 
 
 

Annyi éven át olvastuk a nekünk kiosztott egyensajtót, annyi éven át neveltek minket a 
hallgatásra vagy lózung skandálásra vastapssal. Azonban több mint egy évtized telt már el 
azóta, hogy járogatjuk a szabad sajtó útjait, ha még nem is azt a hatsávos suhanóst, de a 
gödrök óvatos kerülgetésével mégis járhatót. 

És akkor egy sorsfordítónak tűnő pillanatban nem szólal meg a mély, még a felszín sem 
fecseg, s különösen csendesek a fentiek. Nagy tisztelet a jelen számunkban is felbukkanó 
kivételnek. 

A hiba kétségtelenül bennünk van, hiszen az a lózungos nevelés rossz lóra ültetett, de az 
is bizonyos, hogy nem csak bennünk. Jó lenne, ha azok, akik nem akarnak részt venni abban, 
hogy információt adjanak arról, ami a fejünk felett történik, elgondolkodnának. Ha jól- 
„nevelt” (idomított) is ez az orvostársadalom, de a régi jó hallgatagok fogynak, és lassan eljő 
az idő, mikor olyanok veszik át a helyü(n)ket, akik nem érik be a hallgatással. Akkor pedig 
bajok lehetnek, mert előbukkan az az erő, amelyet a világon először nálunk sikerült sarokba 
szorítani. Az egészségügy minden rendszer által rettegett, palackbazárt szelleme. Csak 
egyszer kell rájöjjenek a saját erejükre, és könnyűszerrel érhetik el, amit csak akarnak. Azt is, 
ami már nem ésszerű.  

De ennél is rosszabbra utaló jelek észlelhetők. Nevezetesen az, hogy a helyünket nem 
lesz, aki átvegye. A békés tiltakozásnak ennél veszedelmesebb formája nincs. Lábbal 
szavaznak. 
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Most még van lehetőség észszerű kompromisszumra, sőt ígéret és „ráutaló magatartás” 
is van erre. 

Ezért volna jó, ha cselekednének, és erről szólnának is, ha nem félnének attól, hogy a 
sarokba szorítottak „sorokba” szorítsák őket, pontosabban a birtokukban levő információt. 

Ennek szükséges kiegészítője lenne, ha itt alant magunkkal is kellő józansággal 
követnénk el ugyanazt, és mernénk írni arról, amire gondolunk. 

Akkor persze könnyebb dolga lenne a szerkesztőknek is. 
 

*** 
 
A fenti sorok írására a szerkesztőséget egyebek között az is késztette, hogy számos 

kolléga, illetve szakintézet visszaszívta beszámoló vagy cikk írására adott szavát, és őszintén 
megmondta, hogy arról, ahogyan megoldotta problémáit, nem mer írni. Nem jártunk jobban a 
felsőbb régiókban sem azzal próbálkozván, hogy választ kapjunk interjú jellegű és távolról 
sem agresszív kérdéscsomagunkra. Bíztató kivétel államtitkárunk segítő szándéka, tisztázó 
értékű válaszaival.  

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2002. szeptember 2. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2002/3. 
 

NAGYOT ÜTVÉN BOTJÁVAL, A SZAMÁRFEJÉRE 
 
 

A dialektika ősmarxi spirálján szédelegvén évek óta vissza-visszatér az első fellélegzésünket 
már annak idején beárnyékoló téma. Az egészségügy önkormányzatok kezére adott részének 
megújuló, és veszélyeiben soha fel nem ismert, soha el nem ismert kérdése. 

Csak jómagam kötetet tudnék kiadni a témában közölt jajkiáltásaimból, hát még mi 
mind, az ágazat (s)írnokai. 

Most kaptam a legújabb horogütést, magam sem tudom honnan. Nem jobbról és nem 
balról, hanem (ha a boxban lenne ilyen) független irányból. Vagy mégsem? Ki tudja? 

Az Önkormányzati Egészségügyi Napok néven immár hagyományokkal bíró és igen 
színvonalas rendezvényen, a miniszter asszony, a parlamenti bizottság elnöknője és a 
pénzügyminisztérium magas beosztású képviselője előtt tett említést az OEP főigazgató 
asszonya arról, hogy az 50%-os emelés ügyében több önkormányzat kereste meg őket 
levélben (magam – hasonló témában – egy személyes utazásról is értesültem), azt kérve, hogy 
ne adjanak emelést az ágazat területükön tevékenykedő dolgozóinak.  

A Főigazgató asszony értetlenül állt a kérdés előtt. A hallgatóság – nevéhez hűen –
hallgatott. 

A konkrét esetet – cáfolhatatlanul – magam sem tudom magyarázni, de a jelenség nem 
lep meg. Jóval több mint egy évtized rossz, és minden igyekezetünk ellenére semmibe vett 
tapasztalatai védenek meg a csodálkozás felesleges izgalmaitól.  
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Íme honnan és hova vezetett az az út, amelyet ebben a tíz-tizenkét évben bejártunk. 
Ahelyett, hogy a feszültségek oldódtak volna, immár (mint a fenti bizonyíték kétséget 
kizáróan igazolja) drámaian felháborító méreteket öltenek. 

A Medicus Anonymus című testvérlapunk 7-8. számában a Csalay László dr. által festett 
körkép, mely a rosszul dirigált (vagy az ismeretlen karmesterek szerint esetleg jól?) 
orvosokkal kapcsolatos közhangulatot életszerűen ábrázolja, kiegészül az általunk szolgáltak 
hangulatának ábrázolása mellé elkerülhetetlenül szükséges másik képsorral. Azok 
véleményével, akik felülről jelenleg a leginkább képesek befolyásolni sorsunkat. Mert ugye, 
amit tettek ezek a bizonyos önkormányzatok, abban véleménynyilvánítás is van. 

Miközben ennek okain és megváltoztathatóságának reménytelenségén gondolkodom, 
elkerülhetetlenül merül fel annak a soha el nem érhető kétharmados törvénynek a 
szükségessége, mely saját lábunkra állíthatna, és amelyik semmivel sem rövidítené meg az 
önkormányzatokat. Azok ugyanis csupán láncaiktól szabadulnának. Persze csak akkor, ha 
nem soroljuk hasznos, értékes és óhajtott jogaik közé: a kiskirálykodást, a települések 
csúcsértelmiségéhez tartozó orvosokon való uralkodás kéjes érzetét, a nepotizmus 
alkalmazásának időnként és helyenként felbukkanó lehetőségét, és az esetleges ügyeskedések 
vagy ilyen-olyan haszonhúzások gyakorlását. Meg sok más, főleg alantas emberi tulajdonság 
kiélésének élvezetét. 

Sajnos a kívülálló – aki ezeket a sorokat olvassa – azt hiszi, hogy most elvakult és 
felelőtlen véleményt olvas.  

Annak, hogy ide jutottunk azonban az egyedüli oka éppen az, hogy az ezzel kapcsolatos 
figyelmeztetéseket soha nem vették komolyan, s ha esetleg akadt is olyan, aki erre hajlandó 
lett volna, az tehetetlen volt a politikai csapdahelyzet folytonos ismétlődése miatt. Mert 
amikor az egyik fél azt mondta, hogy akarja a megoldást, a másik csakazértis hátatfordított, s 
aztán a szerepek megfordultak. 

Jelenleg azonban ismét felcsillant a remény. 
Éppen a felhozott eset lehet az egyik szemnyitogató érv a megoldás szükségessége 

mellett. A kormánypártok az előző években tettek olyan nyilatkozatot, hogy óhajtanák a 
kétharmados törvényt, a mai ellenzék pedig mostanság, számos általa közérdekűnek vélt 
kérdésben konstruktív volt. 

Itt van a talán még sokáig vissza nem térő alkalom. Bizonyítsanak, mondhatnánk. 
Sajnos azonban egyre gyakrabban hangzik el az, hogy a kétharmados törvényre (ma már csak 
így emlegetjük) semmi remény. 

Pedig, ha megszabadítanának ettől a kereszttől, újabb lendületet kaphatnánk az önerőből 
történő fejlesztések útján, újabb milliárdokat spórolhatnánk meg az államkasszának, újabb 
milliárdokat használhatnánk fel ésszerűbben a jó gazdára jellemző módon. 

És utóbb a legsandább önkormányzat is rájönne majd, hogy ő is jól járt. 
Az orvos sanyargatásának hiányérzetétől szenvedő mérges önkormányzati vezető pedig 

nagyot üthetne botjával a szamár fejére.  
Pontosabban a szamárfejére, mert e fej – szamár híján – lehet, hogy éppen a sajátja 

lenne. 
Miközben ezeket írom, újabb szomorú megfigyelést kell tennem. Amikor a választási 

vitákon és a különféle egészségügyi fórumokon az intézményi privatizációt emlegetik, 
majdnem kizárólag a kórházakról beszélnek. Sejteni engedik azonban, hogy amit erről 
mondanak, az a járóbeteg-szakellátási intézményeket is érinti. Hangoztatják, hogy nem 
elképzelhető itt és most az orvos OEP direkt szerződés. Vagyis, marad az önkormányzat, vagy 
a tőkebefektető, akinek azt az önkormányzat átadja, (játssza?) S még jó, ha velük szerződhet. 
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Hogy kemény voltam? Nem eléggé. Gondoljanak arra, amit OEP főigazgató asszonyunk 
elmesélt. Gondoljanak a már eddig is ott ólálkodó felvásárlókra, akik többször is és több 
helyen is felajánlották, hogy saját csapatukkal jönnének. És hoznák a megváltást. 

Érdekes, hogy az ágazatot keresztként eddig a hátán e Golgotáig hordozó orvos nem 
lehet megváltó. Az egészségügyi piétán, az eddig szenvedő, most éppen kiszenvedett orvost 
majd leemelik a keresztről és elsiratják. A tőke, s a vele kiegyezett önkormányzat  pedig 
mennybe megy? 

Mi mást kívánnánk! 
 
 

Leányfalu 

       
* 

 
 
2002. október 13. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2002/10. október. 
 

KIBÚJT A SZÖG A SOVÁNY TARISZNYÁBÓL? 
 
 

Kedves összeférhetetlen kollégáim, kik nem indultatok az önkormányzati választásokon, vagy 
mégis kísértitek jogállamunk jogtalan törvényeit. Gondolkodjatok el a következő sorokon! 

A kétharmados törvényt remélve évtizednyi idő telt el úgy, hogy az önkormányzatok 
minden kontroll nélkül tehettek velünk bármit. 

Állt ez a megállapítás arra is, hogy packázhattak velünk és szerződéseink is veszélyben 
voltak, olykor össze is omlottak. Ha meg kiharcoltuk igazunkat, a tisztátalan módszerek 
kényszeríthettek visszavonulásra. 

De van itt még valami, egy a megszokás következtében ma már ritkábban emlegetett 
tényező. Egy olyan, amelyet az ármányosan fogalmazott alaptörvény csűrés-csavarása miatt is 
már megfáradtunk számonkérni.  

Ez a duális finanszírozás elve. 
Ott, ahol erről tudni kellene, semmit sem tudnak róla. Vagy nem akarnak. 
Az önkormányzati választásokra készülő országban szertenézve azt hallom sok felől, 

hogy a mindenfélét igérgető jelöltek a legritkábban mernek az egészségügy olajfilmes 
pályájára lépni, és különösen nem lehet hallani olyanról, ki a duális finanszírozás jegyében 
nyilatkozna. Jobb arról nem tudni, nem beszélni, s hagyni a félreértésnek kendőzött ködfoltot 
terjengeni felette. 

Különös módon azonban éppen az egyik rossz törvény tisztázza a másik homályos 
paragrafust. 

Miről lenne szó? 
Nos, a vállalkozó háziorvos összeférhetetlenségét az önkormányzati szerepvállalással a 

törvény szerint az önkormányzattal szembeni anyagi függőségével magyarázzák. 
De hol van ez az anyagi függőség? Hiszen az önkormányzatok zöme mindent elkövet, 

hogy anyagilag teljesen függetlenek legyünk tőlük, s nem hogy nem ad, de inkább sarcol. 
Iparűzési adóval meg amivel még teheti. 
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Ez az anyagi függőség egyetlen ponton lehetne fellelhető. Ha az önkormányzatok 
elismernék a duális finanszírozásban rejlő felelősségüket, és valóban anyagilag is 
hozzájárulnának feltételeink javításához. 

A szög tehát kibújt az egyébként elég sovány tarisznyából. 
De a csendet most sem veri fel a felismerő kiáltozás. 
Íme, mennyire meg lehet szokni az alárendelt állapotot. Mennyire közönyösre lehet 

taposni egy réteget. Ugyanaz történik, mint általában. Ha a vállalkozó orvos, vállalkozásának 
előnyeit keresi, figyelmeztetik, hogy ő csak kvázi vállalkozó. Ha azonban hátrányait nyögve 
hivatkozna kváziságára, fejére olvassák: te is vállalkozó vagy, mint bárki más! 

A nagylelkűen – egyelőre három hónapra – megítélt átalányt köszönjük, reméljük 
megtalálják a megoldást a folytatáshoz is. De szeretnénk, ha a vezetésváltás felcsillantaná egy 
szemléletváltozás várva-várt jeleit is. A fenti avittasan ravaszkodó szemléletet szeretnénk látni 
végre a reform szemétdombján. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2002. november 1. 
 
 

ATTÓL FÉLÜNK, HOGY 
 
 

Sokan vagyunk, kik egész életet éltünk már le átmeneti állapotok közepette, várva, várakozva 
arra, hogy megkóstolhatjuk - legalább egy késői lakoma erejéig - a nyugodt, jókedvvel, 
eredményeinknek örvendve és megbecsülten végzett munka ízét. Mindhiába. 

Hiába ismerjük el, hogy - irtóztató lemaradásunk verem-mélyén - üdítő volt a 
fizetésemelés, a valódi elmaradás méretein gyakorlatilag szinte semmit sem változtatott, és 
nem éri el hatását sem mint munkaerő elvándorlás ellenes lépés, sem mint munkaerő 
kivándorlást megelőző, s pláne nem, mint olyan, amelynek presztízs javító, főleg pedig 
pályára vonzó hatása lenne. 

Ez az értékelés nem hálátlanság. Először is azért, mert a magunk módján mi hálásak 
vagyunk, ilyennek neveltek, de nem az, főleg azért, mert nem kellene hálásnak lennünk. 
Töredékét kaptuk vissza annak, amiért hosszú éveken át megdolgoztunk, egy 
letörleszthetetlen tartozás törlesztéséből a kamatok töredékét. 

A legfontosabb mégis egy másik mondatba kívánkozik. Nem a nemzet hálájának 
megnyilvánulása volt ez, mint ahogy a praxisjogról sem fogadtam el, hogy a nemzet ajándéka 
lett volna, hanem egy, a választási ígéretek betartásával kampányoló koalíció okos, bölcs 
lépése. Okos és bölcs, de… politika! Nem beszélve arról, hogy még lehetnek veszélyes 
következményei, s arról sem, hogy ha nem követi folyamatos szintentartás, akkor hamarosan 
semmivé válik. 

Politika tehát! És itt van a kutya eltemetve, barátaim. 
Attól kell félnünk, hogy az egészségügy – melyről verbális szinten minden eddigi 

kormányerő elismerte, hogy ciklusokon átnyúló szakmai kérdés és nemzeti érdek – továbbra 
is csak annyit remélhet, amennyit a politika a hatalmi játszmák szempontjából hasznosnak 
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érez. Választásokat befolyásoló ígéretek betartásáig, hatásosan felvállalt prioritásokkal való 
foglalatosság bizonyításának erejéig. 

Mi egészségügyiek nem vagyunk, nem lehetünk bal vagy jobboldaliak. Nekünk 
egyformán fáj, ha egy bal, vagy egy jobboldali betegünknek a bal vagy a jobb lábát 
amputálják. A szakma jövője szempontjából mi nem foglalkozhatunk ezzel. Nekünk el kell 
várnunk, hogy bárki van hatalmon, ágazatunkat az azt megillető – most már – európai módon 
támogassa, és nem politikai érdekek meghatározta mértékig, hanem a szakma előírásainak 
megfelelően. Ezalatt pedig szakmai értelemben vett egészségpolitikát és szakmai értelemben 
vett orvostudományt is értek. Egyaránt. E kettőbe aztán majdnem minden belefér. Az is, ami 
az egészségügyön kívül működő – nagyobbik – fele az egészség kérdésének. 

De ezzel még nem mondtam el mindent, amitől félünk. Mert bár az eddigi a 
legszélesebb keret volt, s az ember azt hinné, hogy az mindent magába foglal, de mint látják, 
van itt egy „majdnem” is. 

Újra meg újra felmerül a kétely bennünk, hogy mit keres ebben az ágazatban a tőke, mit 
várunk mi itt a tőkétől, amely nálunk boldogabb országokban is csak az itt remélt vagy 
hangoztatott mértéknél sokkal kisebb fokban van jelen. És ezen ott nem csodálkoznak. Mert 
tudják, hogy ilyen az egészségügy természete, és ilyen a tőke természete. Most majdnem 
durva voltam, azt akartam mondani, hogy az apácakolostorokat sem stricik működtetik. De 
ezt csak az indulat diktálta, és nem is pontos a hasonlat. 

Ami pedig az orvosok saját jövőjükkel kapcsolatos félelmeit illeti, úgy tűnik, hogy 
minden, ami számunkra gyanús, zavaros, szorongáskeltő, az olyan lépések következménye 
lehet, melyek minket szakembereket is kiszolgáltatnak a tőkének, ezzel is hívogatva azt a nem 
neki való terepre. Ez pedig nem lehet közömbös a betegek szempontjából sem. 

Vagyis, ahogyan eddig az egészségügy abból működött, hogy javadalmazásunkat az 
elmúlt évtizedek alacsony színvonalához képest is a lehető legalacsonyabbra szorítva ebből 
takarították meg a működőképesség alsó határáig szükséges anyagiakat, úgy a jövőben is 
azzal akarják a tőkét – tehát a tehermentesítő erőt – idecsalni, hogy minket löknek oda 
zálogba.  

És akkor még nem beszéltünk arról az állítólagos több mint ezer milliárdról, amit az 
egészségügyből – a legnagyobb elosztórendszerből – kivonva, az eddig elért, s oly büszkén 
emlegetett változásokat az élet más területein is finanszírozták. 

Úgy gondoljuk, hogy a politikusoknak lehetne már más ötletük is, s főleg a 
gazdaságpolitikusoknak. Azok az ötletek miatt pusztuló viccbéli libák is csak egyszer 
döglöttek meg. Itt azonban még a kimúlt ludakat is előrángatják, és megpróbálják még 
egyszer levágni. 

Hol van az a gazdasági szakember, aki végre ráébred arra, hogy van lelkiismeret is, sőt 
ezenfelül létezik a nemzeti érdek, mi több: gazdasági észszerűség? Mert ezek a libák, 
aranytojást tojnának, ha hagynák. Még tömni sem kellene őket, csupán etetni. De a fosztásból 
is elegük volt már. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2002. november 11. 
 



 13 

Megjelent: Medicus Anonymus 2002/12. december. 
 

GYANÚBA KEVEREDÜNK  
 

(Tán még kolhozba is?) 
 
 

Már feljajdultam egyszer ezért, de most veszélyérzetem erősebben riaszt. Ne higgyetek a 
gyógyszerfelírás redukálásában rejlő megosztott haszon hasznosságában! Ne szédítsen meg 
senkit sem a pénz szaga! 

Egy mindenáron spórolásra kényszerült biztosító kétségbeesett kapkodása ez csupán, 
mely csábító formában akar láncra verni.  

Ha pedig valaki most azt kérdezi, hogy miként, csalódnia kell. Nem a pénzről szól a mi 
esetünkben ez a történet. Másról. Nekünk nem kell ez a pénz. 

Maga az egyszerű tény, hogy az orvostársadalom hasznot húzhat abból, amit a 
betegektől – úgymond – elvon, tönkreteheti amúgy is megroppant presztízsünket, és ha van 
olyan, akinek ez nem is számítana akkor azt is tudnia kell, hogy semmivé válik a betegek 
bizalma is, mely nélkülözhetetlen a gyógyításhoz, a gyógyuláshoz. Ez pedig máshol kerül 
pénzbe a biztosítónak. A sors iróniája lehet, ha éppen ott, ahol nyerni akar. Mert a hiányzó 
bizalom okozta „gyógyulásveszteséget” lehet, hogy újabb pirulákkal kénytelen kiváltani az 
orvos az erre határozottan igényt tartó magyar betegnél. 

Aki ezt kitalálta, nem járt betegek közelében, vagy valóban csak a kasszában 
pillanatnyilag számolgatható pénz érdekli. Nem ismeri az összefüggéseket. 

De ez sem elég, hiszen még meg sem született az őrült határozat, s már megindult a 
marakodás közöttünk. Hogy miért csak a gyógyszerek 80-90 százalékát író háziorvosok 
kapnak a koncból? Kétségbeejtő rövidlátás egy orvostól. Kétségbeejtő kisstílűség. Ennél 
többek kellene legyünk! 

Érthetetlen, hogy akkor, amikor már többször visszaszorult ez az ötlet, és azt hittük 
felismerték képtelenségét, újra előveszik (sok más halva születettel együtt) a cilinderből. 
Értsék meg végre, hogy nem a háziorvos az, aki fosztogatja a gyógyszerkasszát! A háziorvos 
végrehajtásra van kényszerítve, vagy végrehajtani kénytelen a szakma más szintjein vagy 
szektoraiban előírt kezeléseket. E perctől a 80-90 százalék felírás egészen más színbe kerül. 
Mert az a – mondjuk – hat recept, melyet a szakorvos egyszer felírt, lehet, hogy háziorvosi 
szinten tízszer-húszszor kerül felírásra havonta egyszer, míg a beteg újra visszakerül 
ellenőrzésre, ahol kis változtatással általában megint előírják, s lehet, hogy ott helyben már fel 
sem írják azokat, csupán a módosításokat. Bizonyos, hogy az a gyógyszermennyiség, melyet 
valóban a háziorvosok írnak fel, nem vinné csődbe a kasszát. 

Tudjuk, hogy a felesleges gyógyszerek felírásának csökkentése céljából lehet kitalálni 
okos és segítőkész, figyelemfelhívó módszereket. Volt is ilyen próbálkozás, nem is volt rossz, 
hatása is volt állítólag, csak mintha elhalt volna. Pedig dicsekedtek hatalmas elektronikus 
hátterével. Azt elfogadhatjuk, abból nincs hasznunk. De ha haszonnal kecsegtetve akarnak 
ilyet bevezetni, annak még a sajtóban megjelenő emlegetése is elég, hogy soha senki ne 
mossa le rólunk a cinkosság és haszonélvezés gyanúját. Ezernyi példa mutatja, hogy ez a 
minden téren sajtócsúsztatásokon nevelkedett közönség, miként harap rá az ilyen hírekre. 
Emlékezzenek az elfuserált 100 000 forintok idején elhangzott megjegyzésekre a rendelőkben 
és várótermekben! Emlékezzenek a pszeudo-privatizáció vagy a praxisjog idején történtekre, 
pedig akkor nem kínálkozott ilyen konkrétan a vádaskodás lehetősége. De ez a legkényesebb 
terep, erről már eddig is rebesgettek, és a gyógyszergyárakkal való összejátszásunkról 
beszéltek. 
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Mindezt pedig hatványozza a mindenkori egészségpolitika rövidlátó nemtörődömsége, 
amely valamennyi olyan intézkedést, mely a betegeknek kínos, kellemetlen, fájdalmas, zsebbe 
vágó stb. az orvossal tálaltat, ráadásul a bizalom legfőbb letéteményesével: a háziorvossal. 
Hogy lehet ezt összeegyeztetni? Külön felelőse kellene legyen annak, hogy miként 
továbbítják a kellemetlen kényszerintézkedéseket a „gyógyítóerő” csökkentése nélkül. 
Természetesen ezt senki sem vállalja szívesen, s könnyebb a felelősséget lerázni, átruházni. 

Higgyék el végre, hogy a bizalomvesztés hosszú távon többe fog kerülni, mint az a 
kettéosztott tízszázaléknyi nyereség! Ha lesz ilyen. 

Mert – mint mondottam – a háziorvos mások által előírt recepteket kénytelen 
kinyomtatni, és ha munkáját jól végzi, pontosabban minél jobban végzi, minél többet szűr és 
gondoz, annál több beteg terápiás lapja jelenik meg a számítógépen a szakorvosi 
kivizsgálásokon (is) előírt kezelésekkel, melyeket előírás szerint havonta nyomtatnak ki a 
nővérrendelésen, és ha a beteg nem jelentkezik, utánaérdeklődnek, hogy miért nem jön, mi 
több, jó esetben házhoz viszik receptjeit. 

Ha pedig ez a Johan Béla Program célkitűzése, akkor miért hozunk olyan intézkedést, 
mely egy kétes eredmény reményében keresztbe tesz a lelkiismeretes munkának? A szekunder 
prevenció kiterjesztése a gyógyszerfogyasztás növekedésével fog járni. Erre szakmailag és 
pénzügyileg fel kell készülni. Ahogy politikai, társadalmi és pénzügyi hibák makacs „szinten 
tartásával” sikerült beteggé tenni ezt az országot. A gyógyszerfogyasztással járó, és 
könnyedén oszlopokba gyűjthető kiadások pedig szembeötlőbbek lesznek, mint a nehezebben 
összeszámolható és jóval később jelentkező, de ezen számoszlopoknál is nagyobb összegeket 
jelentő egészségnyereség. És akkor még csak a pénzügyi oldalról beszéltünk. Hol van az ezen 
felül megjelenő, és piszkos anyagiakkal nem kifejezhető egyéb nyereség, mely aztán különös 
módon ismét anyagi nyereséggé lényegül? 

Gondolják meg! Nem mi vagyunk a fosztogatók. A magas gyógyszerfogyasztás okait 
elemezni lehet, megoldásokat keresni kell, de nem bármi áron, s főleg nem úgy, hogy a 
drágán megfizetett gyógyszer által elérhető eredményeket más oldalról fokozottan 
veszélyeztetjük. 

És minekutána elolvastuk ezt a hírt, kiderült, hogy a békát csomagban kell nyelni. Újra 
itt egy nem általunk óhajtott, hanem inkább kétes célokból bevezetendő csoportpraxis terve. A 
közös gyógyszergazdálkodás céljából? Vagy ki tudja? Az első sajtóhír rövid, és tudjuk, hogy 
a hír nem vész el, csak átalakul. Azért lehet sejteni mögötte egy irányított betegellátási modell 
országos csíráját is. 

Summa-summarum, újra leírom, a háziorvosi pszeudo-privatizáció után, mely úgy-
ahogy mégis a reform egyetlen bizonyított (rész)sikere eddig, most beterelnének a közösbe? 
Felülről. Nem kötelező. Erről felénk azonban mindenkinek a földosztás jut eszébe, és az azt 
követő lelkesedés, majd a kolhozosítás. Amely ugyebár szintén nem volt kötelező. Csak a 
fogakat lehetett otthagyni. 

Rossz hangulat, keserű szájíz, veszélyérzet, oda-vissza háromoldalú paranoia, 
szorongások, félelmek. 

Ez lenne hivatásunk választásának ára? 
Orvoshiány alakul, háziorvos hiány is lesz. 
Miközben egyre jobban eluralkodik felettünk a számoszlopokon dolgozó hideg 

embertelen szemlélet.  
Ezután már csak az emberbarátinak hitt tőkét kell a nyakunkra hozzuk. Az majd nem 

csak azt mondja meg, hogy mennyi gyógyszert írjunk, nem csak azt, hogy mit, de azt is, hogy 
kinek a gyártmányát. 

De az áldott nyugdíj közeleg. 
A megváltó havi 55000. 
Persze ebben a szerencsés helyzetben csak néhányan vagyunk. De egyre többen leszünk! 
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Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2002. november 21. 
 

     Egy mérnök, akit nem szeretnek, még megtervezheti 
a legjobb gépkocsit, de az orvos, akit nem szeretnek, nem tud 
gyógyítani.  

 A társadalom, a minden terület közt legmagasabb 
elvárásaival terhelt orvosait, hátsó gondolatok nélkül kell 
szivébe fogadja. Ha ez akár az orvosok, akár mások - esetleg 
éppen a társadalom - hibájából nem sikerül, a gyógyítás 
sikertelenné és megfizethetetlenné válik. 

 
ROSSZAT SEJTEK 

 
 

Hogy egy katasztrofális helyzetig fejlődni képes folyamat mikor tetőz a szemlélődőben, az 
sok mindentől függ. Főleg az információk mennyisége és milyensége, a felelős gondolkodás, 
a veszélyérzet fejlettségének szintje, meg még sok egyéb dönti el. 

Magam már hónapok óta szeretném leírni, hogy nagy baj van. 
Írnak, irogatnak erről, ennek elemeiről, részleteiről. Megvilágítják a kérdést innen-

onnan. De, hogy a magyar orvostársadalom helyzete, s a vele szoros korrelációban haladó 
egészségügyé milyen módon közelíti a kritikus pontot, azt senki sem mérte még fel. 

Bár erre nincsen mértékegység, nincsenek a viszonyokra adaptált tudományos 
módszerek, de egy több részfolyamatban tettenérhető veszedelmes tendencia sejthető. 

Sajnos ennek ellenére sem kiált fel senki. Senki sem azok közül, akiknek hallgatnak a 
hangjára, és pláne nem azok közül, akiknek ez lenne a feladata. 

Hogy ezeket a gondolatokat mégis leírjam, arra a végső lökést egy a problémához képest 
apró és látszólag oda nem illő esemény adta. 

Tudomást szereztem arról, miként vesztette el ismét egy kolléga az állását az ármányos 
önkormányzat és egy az orvosi etikát alighanem semmibe vevő kollégája miatt. 

 
Az elszabadult önkormányzati önkényről már sokat írtam, írtunk. Kedvem lenne a 

primitív jelzővel is illetni, de akkor azt mondanák a kevesebbet tapasztaltak, hogy 
szélsőségesen fogalmazok és egész gondolatmenetem hitelét veszíthetné. Pedig csak a mai 
napon – véletlenül (?) – már hárman kértek tanácsot tőlem szorult helyzetükben. 
Mindhármukat kistelepülések önkormányzatai próbálják kijátszani, hogy elveszítsék 
praxisjogukat. 

A második elem azonban még érdekesebb. Ez az, amely még nagyobb lökést adott 
elkeseredettségemnek. A praxisjogát eladni készülő – becsületben őszült – orvost egy fiatal 
ANTSZ-es kolléga segített kijátszani. Ráadásul egy elképesztő ötlettel. Az önkormányzat által 
tőlük a jelöltekről hivatalból kikérendő rangsorolásban kétségtelenül első helyre érdemes 
vevőt úgy ütötte ki, hogy azt a háziorvossághoz „túlképzettnek” minősítette.  
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A játszmát tehát végül az orvostársadalom önvédelmének teljes hiánya miatt vesztette el 
az említett orvos. Nem ritka eset, kis történet, mi a köze a nagy egészhez, kérdezhetik. 

Nos itt a cseppben a tenger esetéről beszélhetünk. 
A végveszélyben, mely a magyar népesség gyógyításának is végveszélye, az egyetlen 

esély az egység és az ebből kialakítható egységes és határozott fellépés lehetne. A magyar 
orvostársadalomnak már nem kell attól félnie, hogy népszerűtlen lesz a tiltakozás ilyen vagy 
olyan formái miatt. A jelen helyzetben már joga, sőt kötelessége lenne a szemléletváltás 
kikényszerítése. Nem várhatja, hogy ennek okait a társadalom széles rétegei is megértsék. 
Azok ezt vagy soha vagy csak akkor fogják megérteni, ha az ellátás összeomlását észlelik. Ha 
az orvosnak kötelessége segíteni a betegen, akkor azt nem önmaga balga öngyilkos 
feláldozásával szolgálja. Ellenkezőleg! Ha módja van, köteles harcolni a segítségnyújtás 
feltételeiért, így saját talpon (és hazájában) maradásáért is. Az mértékadó európai szokás ez 
lenne. Ilyen körülmények között azonban erre hiába várunk. 

De lépjünk túl a mai – fájdalmas, és sokak számára nevek nélkül is ismerős – történeten! 
Honnan a bennem  kérdőjelként horgadó, figyelmeztető veszélyérzet? 
Onnan, hogy évek óta fokozódó mértékben lehet észlelni a politika és a számunkra 

legfontosabb pénzügyi politika közönyét (vagy csupán színpadias, kényszerű, politikai 
nyereséget remélő érzékenységét), és ami ennél is rosszabb – a politikát szolgáló média 
jóvoltából is – a társadalom szimpátiájának elvesztését. 

Újságok, rádió, televízió, vagy alkalmi beszélgetések győznek meg arról, hogy az 
anyagi vészhelyzet állandósulása miatt elkerülhetetlen hanyatlásunk nem arra riasztja a 
társadalmat, hogy mellettünk lépjenek fel, hanem ellenszenvüket fokozza irányunkba. A tény, 
hogy a megmentésünkhöz szükséges tiltakozás helyett inkább esetenként és „egy az egyben” 
próbálják „megvenni” jobb ellátásukat. És ezen semmit nem változtat. Sőt. Ugyancsak ők 
lesznek azok, akik utána fejünkre olvassák azt, hogy tulajdonképpen cinkosaik lettünk. 

Figyeljenek a viccekre (főleg a médiában), figyeljék a híreket, olyankor amikor adnak 
nekünk valamit! Figyeljék a visszhangokat, a feltételezéseket! És aki több információval bír, 
nézze a magyar törvényhozás utolsó másfél évtizedét! Végig nyomon követhető a növekvő 
orvosellenesség. Akik a törvényalkotás munkáját kissé közelebbről követhették, elképedve 
érezték azt, hogy milyen ellenállásba ütközik az orvosok elemi érdekeinek figyelembevétele. 
És nem csak a kívülről jött törvényalkotók, kodifikátorok és egyéb aktorok részéről, de a 
közülünk „felfejlődött” menedzsment részéről is. Ők már más érdekeket szolgálnak. 

Azt a tényt, hogy az egészségügyet áldozatos munkánk mentette át az utóbbi 
évtizedeken, bár mostanság többen emlegették, de senki sem hallotta meg. Sem fenn az 
elosztórendszer csapkezelői, sem pedig lenn a közvélemény s főleg annak formálói. 

Csakhogy, vajon a mi hibánkból kialakult ellenérzésekről van szó, vagy mesterségesen 
ápolt hangulatokról? Olyanokról, amelyek a legnagyobb elosztórendszer legjobban csapolható 
pontját, a legkisebb ellenállású pontnak bizonyult orvostársadalmat akarnák „kezelni”, a 
költségvetés vagy olykor akár ennél egyénibb célok (csoportok) „érdekében”?  Mert a 
privatizáció mentén ilyen is elképzelhető. 

Mindennek az eredményeként ma már észrevétlenül átbillentünk egy vízválasztónak 
nevezhető vonalon, s ha most nem cselekszünk, akkor visszafordíthatatlan folyamatok sora 
következhet. Előttünk áll egy szörnyű láncreakció réme. 

A pálya elvesztette vonzását, a képzésre jelentkezők száma csak a meglevő helyek 
kitöltésére elég. A pozitív szelekcióra semmi esély. 

Közben kiderült, hogy az évtizedeken át hangoztatott orvostöbblet tévedés volt. Az 
ország tele van betöltetlen orvosi állásokkal. Ma már az irigyelt körzeti orvosi praxisok 
eladása is problémás. 

Az orvosok jelentős számban hagyják el a pályát. Fiatal jólképzett rezidensek tűnnek el, 
és velük a kiképzésükre fordított nem kis pénzek. De nagytapasztalatú és hiányszakmákban 
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dolgozó orvosok is sokan mennek, s még többen mennének nyugatabbra, ahol a magyar 
orvosképzésnek még jó a híre. 

Mi ezenközben szintén keletről próbálunk utánpótlást elszívni, de ugyanakkor ennek 
ellenállunk minden erőnkkel. Skizofrén helyzet. Kell a négermunkás, de nem szeretjük a 
négereinket. Akik persze szinte valamennyien kisebbségi magyarok. Elhangzott nyilvánosan, 
hogy jobban járnánk az itt képzett közel és távol-keleti orvosok alkalmazásával, mint a 
kisebbségből érkezőkkel. Ez a történet is külön tanulmányt érdemelne. 

És ne feledjük, hogy a legveszedelmesebb pillanatok még ezután következnek. 2004 az 
Unió határainak megnyitása. Beláthatatlan következményei lehetnek. Hiszen ott tíz-
tizenötször nagyobb fizetések csábítják azokat, akik hazai taszítóerők hatására is kénytelenek 
engedni a csábításnak. 

Mégis minden hiába. 
Nem történik semmi. 
Mi meg napról napra kapjuk a jeleket és üzeneteket, hogy minket nem szeret a 

nagypolitika, nem szeretnek az önkormányzatok, nem szeret a társadalom. 
Magunkba nézünk, s kiderül, magunkat sem szeretjük. Belső hibáinkat mi látjuk 

legjobban. Persze, azt is mi tudhatjuk leginkább, hogy mi az, ami elvezetett ezekig a hibákig. 
Hiába.  

Ezen a színvonalon is csak egész pályánk (életünk) feláldozásával voltunk képesek 
fenntartani azt az ágazatot, amelyről – mint legnagyobb elosztórendszerről – sokszor húzták 
már le a bőrt a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében. S a lehúzott bőr elsősorban a mi 
semmibevevésünk volt. Az a bőr, a mi bőrünk volt.  

De nem szeretnek minket. Nem akarnak szeretni. Ismerjük ugye: a tolvaj is haragszik 
arra, akit meglopott.  

A fizetésemelést fogják most sokan ellenérvként emlegetni. Valóban jól jött. Mint a 
gyógyíthatatlan betegnek a kábító fájdalomcsillapító.  

Már mosolygunk is csendesen, kábán. És belepusztulunk. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2002. november 28. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2003/1. 
 

EÜTSZ? 
 

 
Három nap alatt két fontos találkozó is zajlott az irányított betegellátási modell kérdésköréről. 
De más fórumokon is gyakran fordul elő ez a kérdés a manapság „egészségügyi szakértő” 
néven futó aktorok témái között. 

Néhány évvel ezelőtt egyszer már felkapott kérdés volt. Aztán csendesedett körülötte a 
zaj. Egy időben – emlékezhetünk –, hogy a média a modell bukását emlegette, ami 
természetesen túlzás lehetett, hiszen kísérletről lévén szó, legfeljebb azt mondhatták volna, 
hogy a kísérlet nem hozta a remélt eredményeket. Erre csupán azért emlékeznek az 
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egészségpolitikai közleményeket olvasó túlbuzgók – mert furcsa kontrasztként – röviddel 
utána a hírek az ellenkezőjéről kezdtek szólni, és a történet sikerként vonult be a média 
számára nyitott agyakba. 

Most egyértelműen arról szól az információ, hogy a modell, melyet közel félmillió beteg 
bevonásával működtetnek, bevált. 

Mielőtt tápot adnék a szorongásra hajlamos, évtizedek óta frusztrációkra idomított 
kollégák nyugtalanságának, jelzem, hogy eleddig sehol sem volt kötelező, és működik olyan 
helyeken is, ahol a praxisok többsége nem vesz részt benne, a gyógyszertárak pedig eleve 
elutasították az együttműködést. 

Ezután arról számolnék be, hogy ezek a gondolatok egy igen kellemes LAM Klub esten 
ébredeztek, ahol a szokott kollegiális hangulatban,  nyugodtan és nyíltan vitattuk meg pro és 
kontra a témát. 

Nem mondható el ez a PRAXIS SERVER KFT rendezte Irányított Betegellátási 
Konferenciáról, ahol a rendező cég közölte, hogy nem óhajtja bebocsátani a sajtót, ha csak 
nem hajlandó maga is fizető résztvevőként belépni. Nem akartunk. Meglepődtünk egy kicsit, 
de aztán arra gondolva, ami manapság kies honunkban folyik, letettünk a meglepődésről is. 

Mégis, minthogy az információ szent, legalább a programfüzetből próbálunk idézni. Az 
Irányított Betegellátási Egyesület elnöke ezt mondja: „Annak aktualitását, hogy úgy 
gondoljuk, a szakmai fórum nem halogatható tovább, az adja, hogy az egészségpolitikai 
kormányzat prioritásai között tünteti fel az irányított betegellátást, annak kiterjesztését, az így 
ellátott lakosság bővítését. Ez a szándék a jövő évi jogszabályi szintű változásokkal már túllép 
a politikai elhatározás küszöbén, így nélkülözhetetlenné vált az egészségpolitika 
célkitűzéseinek, valamint a megvalósításukhoz vezető eszközöknek áttekintése, szakmai 
körben történő megtárgyalása.” 

De térjünk vissza a LAM Klub kellemes esti hangulatába. 
- A modellről, annak alkalmazóitól és az OEP képviselőjétől megtudtuk, hogy számos 

erényt hordoz magában. Elsősorban a háziorvos és a kórház együttműködése válik 
harmonikussá és eredményessé, a szakmai kontroll nyomán javul a színvonal, a kezelések 
egységes elvek alapján történnek. Szakmai protokollokat dolgoztak ki, és a továbbképzés is 
szervezett. A prevenció terén kiterjeszti tevékenységét a kötelező formákon túl is. A 
gyógyszerfogyasztás 15% csökkenést mutat, a párhuzamos kezelések száma minimálisra 
csökken. Sajnos egyelőre még csak virtuálisan kezeli a pénzeket, de megvan a remény arra, 
hogy valóban rendelkezni fog – önállóan – ezzel. A betegek az orvos döntése, vállalása által 
kerülnek be a rendszerbe. A betegelégedettségi felmérések, a más esetekben is ismert 
irreálisan jó eredményeket hozták. 98% feletti elégedettség. Az orvosok is elégedettek, hiszen 
szerződés alapján részesülnek a megtakarításból, aszerint, hogy ahhoz milyen mértékben 
járultak hozzá. A modellhez nem volt szükség máshonnan pénzt elvonni. Hallhattuk, hogy 
kétmillióra akarták emelni az így ellátottak számát, de végül egymillióban állapodtak meg. A 
végső kiértékelés 2003 végén lesz. Stb. 

- De felmerültek a kérdőjelek is. 
Miért kísérleteznek egy olyan modellel, amely modell „hazájában”, Angliában, 

megbukott, és most építik le fokozatosan? 
Az orvosi közvélemény – annak idején számtalanszor elhangzott és nem is titkolt 

információ szerint – úgy tudja, hogy a modellhez adott plusz hozzájárulást az alapellátás zárt 
kasszájából vonják el. Legalábbis az elején. Még összegszerűen is emlegették azt. 

OEP-hez közel álló kitűnő szakember is kijelentette, hogy nem volna szabad a 
félmilliónál magasabb számú ellátottal kísérletezni, mert az már nem kísérleti modell, hanem 
pozitív diszkrimináció lenne az ország lakosságának másik 90 vagy 80 százalékával szemben. 
Tehát fel kell ismerni az etikailag megengedhető határokat. 
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Felmerült a betegek jogainak kérdése is. Hogy kerülhet be a rendszerbe, aki akar, és 
miként kerülheti el az, aki nem óhajtja?  Még az alkotmányellenesség gyanúját is felvetették. 

Kiderült, hogy készültek felmérések, amelyek a rendszer által elért megtakarítást 
véletlenül pont annyinak találták, mint amennyi a számára biztosított plusz összeg. Tehát 
valódi megtakarítás nem volt. Felesleges kiadás viszont igen. Igaz, hogy az ellátók javára. 

Volt, aki a modellt egy egészségügyi torzónak nevezte, hiszen a legdrágább ellátások 
kikerültek belőle. 

Azt sem lehet tudni, ki az ideális ellátásszervező, az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, 
vagy a fekvőbeteg ellátás. 

 Jelezték, hogy ebben az esetben a kórház nem lehet érdekelt, hiszen a jelenlegi 
szabályozók szerint számára nem előnyös, ha a beteget már alacsonyabb szinteken 
meggyógyítják. 

Aggodalmaim közül külön kérdeztem rá arra, hogy ha az orvos olyan előnyöket élvez, 
melyekhez a gyógyszerfelírás – akár ésszerű – megszorítása vezet, mekkora kockázatot vállal. 
A betegek ugyanis a médiából erről értesülvén olyasmikre gondolhatnak (s ez felénk nem 
ritkaság), ami nem igaz, de ami a nélkülözhetetlen bizalmat aláássa. A bizalom nélkül végzett 
gyógyítás pedig kevesebb és valószínűleg drágább egészségnyereséggel jár.  

 
Így aztán sok válasszal és még több kérdőjellel zártuk a vitát, melynek végén az egyik 

modellvezető megköszönvén építő kérdéseimet, a válasz nélkül maradtakra csak ennyit 
mondott: bonyolult kérdés, nehéz ügy ez. 

Magam – a kevés információval rendelkezők szorongásait megértve – arra gondoltam 
megint, hogy milyen is volt, amikor a magyar parasztot földosztás utáni első öröme közepette 
kezdték kolhozba terelni. 

Egyelőre azonban az EÜTSZ nem kötelező. 
Igaz a TSZ sem volt az. 
 
 

Leányfalu                 
 

 

* 
 
 
2002. december 21. 
 
Megjelent: Szentendrei Tükör 2003. január. 
 

TISZTA VIZET A FECSKENDŐBE 
 
 

A gyakorlott olvasó tudja, a kevéssé gyakorlott pedig sejti, hogy honunkban nagy 
előszeretettel hoznak zavaros törvényeket. Ebben ciklus-semleges a gyakorlat és a gyarló 
állampolgár – kellően el nem ítélhető módon – azt látja benne, hogy ez azért jó, mert így lehet 
a kisembert megvezetni. 

Mondogatják az okosak, hogy kérem itt nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak. Ami 
a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy ki vagyunk szolgáltatva a jognak. 

Nem más a helyzet az egészségügyi törvénykezésben sem, pláne ha az egészségügy 
általános érvényű paragrafusok hatálya alá kerül. 
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Már az első szabadon választott parlament képtelennek bizonyult arra, hogy világosan 
megfogalmazza az önkormányzatok, és a felelősségi körükbe tartozó egészségügyi 
szolgáltatás viszonyát. A kötelességeket és jogokat. Akkor mint a sajtó képviselője is 
faggattam őket erről, s soha nem felejtem válaszukat: Hetekig fogalmaztuk a kérdést, s végül 
csak ez a néhány zavaros mondat mehetett át a kétharmad képtelen szűrőjén. 

Nos, azóta is ennek a levét isszuk. 
Az önkormányzat köteles az alapellátás működési feltételeit biztosítani, ami az 

ingatlanok és a nagyértékű felszerelések biztosítását jelenti a mindenkori 
minimumfeltételeknek megfelelő szinten. A működési költséget az OEP, vagyis az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár adja. Ez a sokat vitatott kártyapénz, mely egy fix összegből és a 
tulajdonképpeni kártyák után járó pontok – forintosított és folyamatosan lebegtetett, tehát 
változó – értékéből áll. 

Ezt követően ennek értéke csak csökkent. Voltak kísérletek a rendezésre, de a helyzet 
nem változott, és az idén reálértéken már az egykori felét sem érte el a folyósított összeg. Az 
őszi fizetésemelés itt nem 50% volt, hanem egy átalány, mely 2003-as folyósításának 
hogyanjáról még nem döntöttek. A csökkenési folyamatot ez a kiegészítés csak ideig-óráig 
fékezi, de nem fordította meg. 

Ehhez hasonló mértékű csapás, hogy az ország önkormányzatainak egy jelentős része, 
kiszállt az egészségügyből, és bár a feltételekben említett ingatlant és felszerelést adja, de 
annak karban- és szintentartásáról nem hajlandó gondoskodni. Így aztán az ellátó a 
minimumfeltételektől egyre jobban elmarad, és ideiglenes ANTSZ engedélyekből élve 
tengődik, amíg az ANTSZ is úgy akarja. Mikor felmerült a teljes privatizáció, az akkori 
országos tisztifőorvos azonnal kijelentette, hogy remek, legalább lesz kin számonkérni a 
minimumfeltételeket, mégpedig azonnal. Az önkormányzatokon ugyanis nem tudták eleddig 
ezt behajtani. Ennek eredményeként a privatizáció, bár törvényi feltételei adottak, elmaradt. 

A nagyközönség azt hiszi, hogy az orvosok maszekok. Sajnos még az önkormányzati 
képviselők egy része is ebben a tévhitben él. 

Nem erről van szó. Amikor az úgynevezett vállalkozói státust kimunkálták, és 
becsalogatták az orvosokat, a cél éppen a közhiedelemben élőnek az ellenkezője volt. A 
ráfordítandó pénzt nem tudván emelni, a vállalkozói cím adományozásával akarták elérni, 
hogy a csökkenö apanázst a saját bőrét vásárra vivő orvos okosabban használja fel. Az 
állampolgári járulékforintokból fix összeget kap, és ebből működtet mindent. A csökkenő 
összeg viszont csak csökkenő színvonalat tud garantálni. 

Az önkormányzatnak a finanszírozásból történt kivonulása miatt, még a felszereléseket 
is az orvos kénytelen megvenni, és ezt csak a fizetések rovására teheti. Akárcsak az állami 
vagy önkormányzati tulajdonban levő kórházakban. Eleinte ezt törvény tiltotta, de mikor 
látták, hogy nem tudják az önkormányzatokat törvény adta kötelességük betartására bírni, 
megengedték, hogy ezt az önkizsákmányolást hivatalosan tegyék. Az önkormányzatok 
somolyogtak a markukba. Lehet, hogy van, aki emlékszik még az elhíresült csongrádi 
kórházperre, mely ennek iskolapéldája volt. 

Ekkor érte el a teljes csődöt az úgynevezett duális finanszírozás, a kettős finanszírozás 
elve. Azaz ezt még képesek voltak tetőzni. 

Itt érkezünk meg egy Szentendrén most divatos történethez, az orvosi iparűzési adó 
történetéhez. Már az elején rájöttek, hogy amikor a költségvetés érdekében (az említett jobb 
pénzfelhasználás céljából) az orvost vállalkozónak és nem szabad szellemi foglalkozásúnak 
„szervezték be”, akkor belekeverték a profitorientált vállalkozásokkal járó hátrányok 
sokaságába. Ha előnyt keresett azért nem kaphatta meg, mert vállalkozó, ha hátrány sújtotta, 
azért sújtotta, mert vállalkozó, csak éppen a vállalkozások igazi előnye: a profitszerzés volt 
számára teljesen lehetetlen. Ettől függetlenül szakmán belül és kívül mindenki irigyelte. Mert 
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az akkori közalkalmazotti státusnál még ez is jobb volt. Siettek is a definíciót csiszolni, s ettől 
kezdve emlegették az egészségügyi vállalkozást, mint „kvázi vállalkozást”. 

A vállalkozások, mint ismeretes, iparűzési adót fizetnek. Tehát az orvosi vállalkozásnak 
is ezt kell tennie. Hogy ezt a hibát kiküszöböljék, felkérték az önkormányzatokat, hogy 
tegyenek kivételt, és méltányosságból ne fizettessenek adót abból a pénzből, amit az 
egészségügyi kvázi vállalkozás az egészségügy működtetésére kap. Ne tegyék ezt különös 
tekintettel arra, hogy nekik a törvény betűje szerint éppen adni kellene, s ennek ők nem 
tesznek eleget. Az önkormányzatok a tanácsot – vérmérsékletük szerint – elfogadták vagy 
nem. A cirkusz évek óta folyt és folyik. Most az új parlament, mely elfelejtette a régi 
gondokat, ismét nem figyelt oda a sajátosságokra, s megerősítette, hogy az iparűzési adót 
kötelező fizetni. Minden vállalkozónak. De véletlenül mégis maradt egy kiskapu. Azoknak és 
ott, ahol értő és etikus emberek foglalkoznak az ügyekkel. Az önkormányzatok még most is 
felmentést adhatnak alóla, ha ezt határozott időre teszik. Ezzel kellene éljenek a józanul 
gondolkodó testületek. A kérdés ugyanis meghaladja valódi összegszerű jelentőségét. 
Megoldása nem menti meg az alapellátást, de világossá teszi, hogy még vannak elveink. És 
van becsület. 

Hogy megbecsülés van-e? Döntsék el önök! 
Az egészségügy következetes alulfinanszírozottsága (amit minden politikai kurzus 

elméleti matadorai vitatnak, csak a benne bolyongó betegek és dolgozók nem) 
elkerülhetetlenül vezet el egy morális válsághoz. Míg azonban az előbbit az államon, az 
utóbbit az egészségügyi dolgozón kérik számon. De az is ember. Évtizedek óta hordja hátán a 
megoldást. Most éppen összeroppan, kivonul, feladja. Ennek kétségtelen jeleit tagadni 
felelőtlenség. 

Európában másként szokás. 
 
 

Leányfalu 
 

 

* 
 
 
2003. január 2. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 2003/1. január. 
 
                                    PRAXIS AZ ORSZÁG(ÚT) SZÉLÉN 

 
 

A hagyomány szerint ismét engednem kell a szelíd erőszaknak, mely eddigi kísérleteimre 
hivatkozva újra noszogat. Arra kérnek, számoljam össze az átlag magyar körzet bevételi és 
kiadási adatait, az utóbbi két évben tapasztaltakat, mert közeleg a nagy változás, és az nagy 
veszélyeket rejthet magában. Veszélyeket, mert a tapasztalat szerint az eltelt esztendők 
döntései a valóságot mellőzve, vagy azt nem ismerve születtek. 

Elég, ha arra gondolunk, hogy ha a jelzett tervek szerint 2003 második félévétől a 
jövedelemkiegészítő pótlékot más formákban építik be pénzügyi ellátmányunkba, eddigi 
tapasztalatok szerint azzal csak rosszabbul járhatunk. Ez a „rosszuljárás” pedig kétszeres 
lehet. Hiszen alkalmazottaink, munkatársaink eddig megkapták rajtunk keresztül a teljes 
összeget, mégpedig úgy, hogy ezután az iparűzési adót rajtunk hajtották be (aztán, ha 
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vállalkozók, akkor rajtuk is, másodszor húzva le a bőrt), de a jövőben – ha ez valamilyen más 
formában jön, s ezért esetleg kevesebb lesz – mi már nem nagyon csökkenthetjük azt a 
közben megszokott szint alá. Így csak saját jövedelmünk, vagy az ellátási színvonal kárára 
tarthatjuk meg az utóbbi időben kialakult szinten. 

De ne most merüljünk el a részletekben! Ez csak arra volt jó, hogy buzgólkodásomat 
megindokoljam. 

 
Kiindulásnak ismét egy körülbelül 1500-1600 kártya közötti vegyes körzetet veszünk, 

ha igaz, hogy a körzetek száma szaporodott, ez közel is állhat a magyar átlagos 
körzetlétszámhoz, vagy nem sokkal van alatta. 

Legutóbbi módszeremtől eltérően nem az orvosnak az APEH szerint kötelező 
jövedelmét vonom le először, mert állítólag ez az elvárás már nem él. Mivel azonban az orvos 
még él, meg is kell éljen valamiből. Az ezt szolgáló összeg mostani számításomban a 
maradék lesz, és amikor e sorokat leírom, még fogalmam sincs arról, hogy mekkora összeget 
jelent. A kedves olvasó most ne kapja fel a fejét! Ugyanis én, amikor e számításokat közlöm, 
akkor a Magyarországon dolgozó, a magyar törvényeket és adóelvárásokat betartó, a magyar 
állampolgári öntudatot – sajnos ésszerűtlenül – meghaladó módon becsületes, tehát az 
elméletileg elképzelhető ideális állapotot és hozzáállást veszem figyelembe. Ilyen pedig, 
gyakorlatilag nincs. No, nem azért mert csupa aljas és pénzéhes vállalkozó orvos dolgozik az 
alapellátásban, hanem csupán azért, mert ha a nagy adok-kapok adójátszmában ismeretes 
kiskapukat és lehetőségeket valaki-mindenki nem használja ki, akkor az alapellátás 
megszűnik. Ha viszont számon kérik, akkor az igazságszolgáltatás újabb „elkülönítőkbe” kell 
összegyűjtse megtévedt többezres csapatunkat.  

Azt is már induláskor meg kell jegyeznem, hogy a kezdetekhez képest, az évekkel 
ezelőtt már „elért” 50% feletti finanszírozási reálérték-csökkenésünk az eltelt években sem 
szűnt meg, legfeljebb csak lassult, és az, amiről most – retrospektiv adatokról beszélvén – 
még nem esik szó, vagyis a legújabban adott átalánydíj is csak pillanatnyilag javított a 
mérlegen. Mint legutóbb a szakminisztérium és a szakszervezet vitájából megtudhattuk, 
ebben az átalányban két év emelése volt benne, és nem áll az az ígéret, hogy ez csak egy első 
lépése volt felzárkóztatásunknak. 2003-ban - az ott elhangzottak szerint - újabb emelés nem 
lesz. Tehát még fontosabb azért küzdenünk, hogy az év derekára ígért „jövedelembeépítés” ne 
jelentsen ismét valami rejtett csökkenést, vagy legalábbis igazságtalanságot. 

 
De lépjünk át a számok hűvös világába. 
 
A számadatokat az eltelt két esztendő átlagát véve adom meg, hasonlóképpen a 

kiadásokat is. 
Ismétlem, ebben nem szerepel a folyósított átalány, mely csak az utolsó hónapokban 

jelent meg, és amely gyakorlatilag csak átfolyt rajtunk, mint közvetítőn. Ha egy-két év múlva 
újra számolunk, annak – természetes módon – ez is szerves része lesz. 

2001 és 2002 átlagában, az említett elméletileg működő praxis éves bevétele, 
mindenféle juttatást beleszámítva, ideértve az iskolaorvosi tiszteletdíjat és az eseti ellátások 
díjait és feltételezve, hogy az eszköztámogatási díjat is igényelték: 5 765000 Ft volt. 
Megjegyezni kívánom, hogy ez a kétéves átlag, a 2000. évben számolt 5 200000 Ft-nál bő 
félmillióval magasabb, és ez havi 47 083 Ft-nak felel meg.  Ha csak a 2002. évet számoljuk 
akkor a két éves növekmény mintegy 800 000 Ft Ami havi 66 666 Ft-ot jelent. 

 
Kezdjük most el a kiadások lajstromát! 
 
                         Először a munkaerővel kapcsolatos kiadásokat számoljuk össze! 
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- Egy pályája közepén járó ápolónőnek számoljunk fel 70 000 havi 
 bruttó fizetést. Ez a munkáltatói járulékokkal 93 000 Ft-ra nő. 
 13. havi fizetéssel szorozva  tehát  =                                                             1 209000 Ft 
- Az egyre növő adminisztratív terheket részben átvállalni képes  
írnokot minimálbéren alkalmazva, 68 000 x 13 =                                           880 000 Ft 
- A félállásban alkalmazott takarítónő minmálbérből kalkulált évi 
 fizetése kb. az előző fele, vagyis                                                                      440 000 Ft 
- A könyvelés mai árakon kb.                                                                           250 000 Ft 
 
                          Most nézzük meg a másik nagy tételt, a gépkocsit! 
 
- Sajnos tudomásom szerint mind a mai napig nem jelenik meg ez a  
legfontosabb munkaeszköz a minimumfeltételek listáján. A XXI.  
században viszont ez az elvárás természetes, mint ahogy ma már a 
beteg elvárja a mobil telefon használatát is. Csak a kívülállók tehetnek 
fel itt kérdést. Aki a szakmában dolgozik, tudja: elvárják. Hogy ne  
vádolhassanak elfogultsággal, és feltételezve hogy a vállalkozó orvos a  
gazdaságosságot figyelembe veszi, a gépkocsit már nem lízing útján  
számolom. Feltételezem, hogy van saját tőke, melyet bevisz a 
vállalkozásba, és a kocsit a lehető legolcsóbban, tehát egy összegben  
veszi meg, majd amortizálja öt évig. Így önmagának ad kamatmentes 
kölcsönt. Ha egy 3 000 000 forintos gépkocsival számolok, az évi =               600 000 Ft                     
De, ha nincs saját tőkéje, és nem mond le annak kamatairól is, 
akkor lízingel öt évre ennél jelentősen magasabb összegért. 
- A gépkocsi üzemeltetése, ha csupán havi 2000 kilométert számolok=          500 000 Ft 
- A biztosítása (CASCO + kötelező) =                                                              300 000 Ft 
- Cégautóadó, járulék és súlyadó =                                                                   240 000 Ft 
- Kötelző garanciális vizsgálatok, téli-nyári gumi, minimális javítás kb. =      100 000 Ft 
Balesettel nem is számoltam, amikor a magas önrész miatt vannak jelentős kiadások. 
                                                      
A továbbiakban az egyéb kiadásokat és a rezsit számoljuk össze: 
 
- Iparűzési adó =                                                                                                115 000 Ft 
- Közepes rendelő fűtése =                                                                                150 000 Ft 
- Villanyszámla =                                                                                                60 000 Ft 
- Víz-csatorna =                                                                                                 120 000 Ft 
- Szemételszállítás =                                                                                            25 000 Ft 
- Veszélyes hulladék =                                                                                      120 000 Ft 
- Tisztítószer =                                                                                                     90 000 Ft 
- Irodaszer, posta =                                                                                              60 000 Ft 
- EKG, számítógép, nyomtató, fax stb. működtetése =                                       40 000 Ft 
- Szoftver bérleti díjak =                                                                                    150 000 Ft 
- Telefon és mobil telefon =                                                                              300 000 Ft 
- Javítások, meghibásodások, jó esetben =                                                          50 000 Ft 
- Előfizetések =                                                                                                    60 000 Ft 
- Szakkönyv =                                                                                                      50 000 Ft 
- Kötelező továbbképzések díja és költsége =                                                     90 000 Ft 
- Tagdíjak =                                                                                                         30 000 Ft 
- Gyógyszer, kötszer, fogyóeszköz =                                                                180 000 Ft 
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- Sterilizátor ANTSZ ellenőrzés =                                                                      20 000 Ft 
- Munkaruhák =                                                                                                   50 000 Ft 
- Biztosítások =                                                                                                    80 000 Ft 
- Rendelő évi kifestése =                                                                                   120 000 Ft 
 
Ezek az összegek nincsenek túlbecsülve, és minden bizonnyal vannak még 
kimaradt tételek, főleg a váratlan kiadások terén. 
 A végösszeg tehát =                                                                                       6 479 000 Ft 
 
Ha visszapillantunk a folyósított finanszírozásra, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a 

praxis máris túlköltekezett 714 000 forinttal, és az orvos még egy fityinget sem kapott. 
Akkor megérthetjük, hogy miért emlegettem a kiskapuk keresését, és azt, hogy aki nem megy 
tönkre, az máris fehérgalléros bűnözéssel vádolható. 

Ha a középkorú, természetesen szakvizsgázott, pláne más szakvizsgával is rendelkező 
orvosnak megadnánk a közalkalmazotti szinten előírt bért, az további 2 860 000 forinttal 
terhelné meg a praxisát, s így a hiány évi 3 574 000 forint lenne. 

Ha pedig valaki most a legújabban folyósított bérkiegészítésre hivatkozik, mint olyanra, 
mely ezt a kérdést megoldotta, akkor közölhetem, hogy – mint már említettem – az 
alkalmazottaké csak átáramlik a praxison, az orvosé pedig évi 990 000 Ft. Amit, ha levonunk 
a 3 574 000 hiányból, még mindig marad  2 584 000 hiány. Ezzel pedig már a jövőt is 
előrevetítettem anélkül, hogy a várható áremelkedéseket hozzácsaptam volna az elmúlt két év 
árfolyamán számolt végeredményhez. 

 
Hogyan lehet, hogy mégis élünk? Jogosan kérdezi a kívülálló.  
Ismétlem: abból, hogy magunkra vettük a vállalkozás rizikóját, az ügyeskedésekből, a 

csökkenő hálapénzből, a fizetések minimum szinten tartásából, a szolgáltatás színvonalának 
stagnálásából és hogy ezt ne kelljen megtenni, ahol van rá mód és tehetség, abból, hogy 
mellékállásokat és kiegészítő tevékenységeket vállalunk fel. 

Röviden: kizsákmányoljuk önmagunkat és a velünk dolgozókat. Továbbra is eltartjuk az 
ágazatot. És közben tűrjük, hogy az OEP kasszák kifosztóinak nevezzenek, és 
ellenőrzésünkből, szorongatásunkból, a beteggel történő szembeállításunkból próbáljanak – 
semmire sem elég – filléreket kisajtolni. 

 
Eltelt 12 év, és az annyiszor megígért szemléletváltás nem következett be. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2003. január 3. 
 
 

IMHOL A BIZONYÍTÉK 
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Percekkel ezelőtt hallottam az esti krónikában azt az interjút, mely mások számára 
jelentéktelennek tűnő két mondatával sok-sok éves munkám, bizonyítási eljárásom 
helyességét igazolta. Persze az is lehet, hogy elfogult vagyok, hiszen most kiadott, közel 
félezer oldalas kötetemben újra megjelent írásaimnak egyik fő motívumáról van szó. 

Fura érzéspár, egyrészt az elégtétel, hogy végre elhangzott, másrészt a bosszankodás, 
hogy ezt most nem hallotta mindenki, mindazok, akik fütyültek arra, amit bizonygattam, s 
amit még sokan mások is próbáltak bizonygatni. 

Hogy ne beszéljek rébuszokban, már itt fellebbentem a fátylat e kérdés mibenlétéről. 
Ismét az önkormányzatoknak az alapellátás – és általában az egészségügy – iránti anyagi 
felelősségéről van szó. 

Azzal, ahogy a mindenkori egészségpolitika folyamatosan kibújt egy világos 
állásfoglalás alól, és hiába szólítgattuk, nem jelentette ki határozottan, hogy igenis van az 
önkormányzatoknak törvény által előírt ilyen felelőssége, elérte, hogy lassan-lassan az egész 
feledésbe merült, szőnyeg alá seprődött. A mai napig is kérdőjel marad sokunk számára, hogy 
miért történt ez így. Miért voltak partnerek az egészségügyi politika és a felelősségben 
„társtettes” tárcák az önkormányzatokkal ebben a „sumákolásban”? Miért nem volt számukra 
jó, hogy kimondják az igazat. És rögtön utána azt is megkérdezhetjük, miért volt érdekük – 
pont nekik – ez az egészségügy érdekével ellentétes magatartás? 

Csak eszébe juttatom az olvasónak azt, hogy néhány éve még nem volt szabad az OEP 
működési költséget beruházásra fordítani. A „csongrádi per” néven elhíresült precedens 
igazolta, hogy akkor ezt az OEP-nél komolyan gondolták. Tehát, ha nem is nagyon dobra 
verve, de annak, aki értett a szóból, ez lett volna a figyelmeztetés arra, hogy igenis van 
önkormányzati felelősség anyagi síkon is. Aztán, ha jól emlékszem két évvel ezelőtt, jött az 
önkormányzatokat és paradox módon a kényszerhelyzetben levő cserbenhagyottakat is 
fellélegeztető módosítás. Használhatjuk az OEP pénzt, ahogy akarjuk. Az adott 
kényszerhelyzetben könnyítést, de elvi tartalmában a gyeplőnek az önkormányzatok közé 
dobását jelentette ez. 

És akkor most hallgassuk a ma esti kis interjút, mely egészen más témakörben készült! 
Máris hangsúlyozom, hogy nem óhajtok foglalkozni azzal, amiről tulajdonképpen szólt. 
Engem most a minket érintő tagadhatatlan áthallás ragadott meg, és késztetett e sorok 
leírására. 

A köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött törvényről beszélgettek. Arról, 
hogy ez a törvény mennyiben befolyásolja az egyházak által működtetett közfeladatot ellátó 
intézményeket és lakóik sorsát.  

- A kérdező először Harrach Péter volt szociális minisztert faggatta az ügyről.  
Az exminiszter válaszában kiemelte, hogy nem helyes a juttatások egy részének az 

önkormányzatokkal kötendő szerződésekre bízása. Körülbelül ezt mondta: az önkormányzati 
szerződéssel az ügy ki lesz szolgáltatva azok kénye-kedvének, mindenkori és esetleges 
összetételüknek vagy szándékaiknak. 

- Ezután Lendvay Ildikó kapta meg a kérdést.  
Ő pedig ezt (is) mondta: Az államtól az egyházak megkapják az eddiginél jóval nagyobb 

juttatást, és emellett az önkormányzat a szerződés alapján kell fizessen „mint a katonatiszt”, 
mert az egyházi intézet olyan feladatot lát el, ami önkormányzati feladat. Hangsúlyozásában 
még a „punktum” is benne volt.  

Figyelje meg az olvasó, hogy a mi szempontunkból mennyire igazoló erejű mind a bal, 
mind pedig a jobboldal kiemelt mondata. Mi az oka annak, hogy ebben az egyébként valóban 
fontos, de nagyságrendjében az egészségügyhöz nem mérhető kérdésben, már a vita első két 
napján felbukkan mindkét oldalon az a válasz, illetve az az igazság, amelyre mi 12 éve várunk 
hiába? 
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Leányfalu 

 
 

* 
 
 
2003. január 25. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2003/1. 
 

EX LEX? 
 

Meg aztán osztásnak indulva? 
 
 

Az úgynevezett intézményi törvény (született: saláta) úgy tudtuk, hogy felfüggesztett 
állapotban leledzik. Most értesültünk arról, hogy csak bizonyos részletei vannak 
felfüggesztve. 

Egyébként is, amiért vártuk, várták, az eddig is megléphető volt. Privatizálni lehetett. 
Aki mert, akinek hagyták, ahogy lehetett. Volt, aki mert, és megtette, és volt a többség, akik 
féltek. Akik megszokták, hogy félni kell, s már nem képesek erről leszokni. Nem csoda, 
ebben születettekről van szó, akik végigcsinálták azt a bizonyost. Ők azok, akik beleszoktak a 
paternalizmusba és a szocialista „páternoszter” keringette őket pince és padlás, pokol és 
mennyország között. Akik azt hitték a piacgazdaságról, hogy mindent kapunk, semmit sem 
kockáztatunk. 

Most itt tartunk. 
Akik átlátják a dolgokat, vagy legalábbis azt hiszik magukról, most azon 

nyugtalankodhatnak, hogy az év közepén felszabaduló privatizáció, amelyik központi ígéret 
szerint tartalmazza a szükséges beépített fékeket, beindul. Egyesek szerint a tőke ránk se fog 
nézni, mások sorban álló befektetőkről mondanak történeteket. De akárhogyan is, valami 
megmozdul majd. A jelen tervek szerint azonban az orvosi jogállásról szóló törvény csak jövő 
év elején lép majd érvénybe. 

Mi, akik – mint már előbb vázoltam – félelemre szocializálódtunk, most attól tartunk, 
hogy egy fél évig ki leszünk szolgáltatva teljesen a privatizálóknak. Hogy utána mennyire, az 
még a törvénytől függ. S ha jó is lesz a törvény, akkor majd az előtte kialakult helyzetet kell 
újrarendezni. Mindent átalakítani patron és alkalmazott dolgában? Így vetjük el előre 
ellentétek magvait? 

És még akkor is marad a nagy kérdés, hogy igaz-e a tőkéről az a sok jó, amit 
feltételeznek? Hogy nem akar-e gyorsan megtérülni? Hogy nem fog alacsony jövedelmünkre 
spekulálni? Hogy nem fog elöregedett, de drága ingatlanként számon tartott kórházaink 
eladásából hasznot húzni? Hogy ha már nem érdemes csinálni, adott pillanatban nem fog-e 
kivonulni? 

A törvényalkotók vagy annak megrendelői nagyon akarják ezt a tőkét mely, ha 
önmérsékletet mutat, akkor is lassan meg akar térülni, a végén meg majd minden az övé 
marad. De vannak vélemények, melyek szerint ugyanazt érnénk el akkor is, ha kölcsönökből 
oldanánk meg a gondokat és ugyanabból a pénzből, amelyet a tőke remél haszon gyanánt, 
letörlesztenénk azokat. Ami aztán így keletkezne, az a miénk maradna. 
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Vagy naiv az elképzelés? Biztosan vannak közgazdászok, akik megmagyarázzák ezt. 
Mások meg az ellenkezőjét. 

Mi pedig?  
Mi csak dolgozzunk. Ahogy hagyják. Amennyiért hagyják. 
A mi munkánk értéke vajon mennyi lesz? 
Apropó! Azt mondják, mindenkor nagy hiba volt, ha többet osztottak ki, mint amit 

megtermeltünk. Ezt számos helyzetben vágták a fejünkhöz. 
Most jut eszembe. Mi évtizedek óta szinte a semmiért termeltük meg azt, amit nyugati 

túlfizetett kartársaink. Sőt. Sokan tudjuk már, hogy ennél többet is. 
És akkor? Mit osztanak nekünk? Most és nemsokára Európában. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2003. február 8. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2003/2. február. 
 

GONDOK SPIRÁLJA 
 
 

Bevezetőben, az általános rossz hangulatot oldandó, jegyezzek meg annyit, hogy az 
alapellátás gondjainak spirálján nem arra aspirált, amit most kapott. 

Én viszont mélyet respirálva újrakezdem a számolgatást, most éppen arról, amit 
váratlanul aspirálnunk kellett, s amitől most úgy prüszkölünk. 

Egyre jobban utálom a politizálást, de nálunk lassan mindent elönt ez a gyanús öntet. 
Mit tehetek, vállalnom kell, hogy ha azzal vádolnának meg, ami nem szándékom. Szerencsére 
sokan ismernek. Immáron 12 éve leírom azt, ami van, függetlenül attól, ami felettünk van. 
(De jó lett volna most azt írni, hogy ami értünk van.) 

 
Tehát, volt egyszer az 50 százalékos emelésről szóló, és ha jól emlékszem talán 610 

milliárdos egészségügyi konszolidációs ígéret (az biztos, hogy kicsivel meghaladta a FIDESZ 
600 milliárdját), melynek jelentőségét ne bagatellizáljuk. Ez egymagában is a mérleg nyelve 
lehetett a kismértékű, de döntő jelentőségű győzelemben. Negyedmillió egészségügyi dolgozó 
és családjaik. Csak azon csodálkozom máig, hogy ha a pénz ott volt a pénztárban, az 
elődöknek ez miért nem jutott eszébe? 

Ezt követően jött a 100 napos program. És jött az ígéret betartása. Sokan vitatták, hogy 
50 százalék az emelés, de senki sem vitathatta, hogy itt egy esetünkben soha nem tapasztalt 
méretű, jelentőségű és kihatású intézkedés történt. Meg is köszöntük, magam is. 

Az alapellátás megint rendhagyó eset volt. Itt nem az 50 %-os emelés lett a megoldás, 
hanem átalányt kaptunk. Előnye is volt. Hiszen pontosan meghatározott összegről lévén szó, 
fillérre adhattuk át a címzetteknek, s korrekt praxisban nem lehetett körülötte vita. Ráadásul 
az összeget nem lehetett lenyelni a vállalkozásban, mert akár alkalmazott, akár alvállalkozó 
kapta meg, annak ezt fizetés gyanánt kellett felvenni, és a vele járó terheket vállalni. Vagyis, 
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ha valaki félteni kezdené az államot, ne tegye, mert az a szokott csatornákon visszakapta a 
magáét.  

Mondták már az elején is, hogy négy hónapról van szó, és addig a pénzek eljuttatására 
kidolgozzák a végleges megoldást. 

Így is lett. De a kidolgozással valami baj történt. 
Amikor arról hallottunk, hogy a kártyapénzbe fogják beolvasztani az erre szánt összeget, 

azonnal tudta minden vállalkozó háziorvos, hogy nagy igazságtalanságok következhetnek, s 
ezért bízott abban, hogy ennek megelőzésére megtalálják a megfelelő módot. Mindenekelőtt 
pedig készítenek egy negyedóra alatt papírra vethető hatástanulmányt, amelynek eredménye 
minden bizonnyal kimutatja, merre ne menjenek. 

Nem tudom, hogy dolgoztak-e a kérdésen, nem tudom, készült-e hatástanulmány, a 
lényeg az, hogy mégis éppen arra mentek. Amerre nem kellett volna. 

Következő gondolatként máris elmondhatom, hogy itt Magyarországon sokan úgy 
gondolják, ha valamit okos emberek kellő idő birtokában is rosszul csinálnak, akkor nem 
tévedésről van szó, hanem arról, hogy ezt akarták. Vagyis biztosan visszavontak az alapellátás 
támogatására így elköltendő pénzekből. Az elképzelés nem logikátlan, tehát az intézkedés 
politikailag is baklövésnek minősíthető. 

Feltételezzük azonban továbbra is, hogy valóban tévedés esete forog fenn. Tegyük 
hozzá a szörnyű híreket is, melyekkel előkészítették a lépést. Eszerint egyes orvosok túl sok 
személyt jelentettek be. Volt olyan, aki még a könyvelőt is. 

És akkor mi van? Kérdezem én. 
Bejelenthette a keresztmamáját is, ha nem járt utána az emelés, inkább ne adták volna. S 

még azt is megreszkírozom, hogy ami gyanús volt azt pedig ellenőrizték volna le. Tudtommal 
még az alkalmazottak szerződéseit is bekérték. Vagy hamis szerződéseket vittünk volna be? 

Szóval, ezt érvnek elfogadni nem lehet. Az ügyeskedésre nevelődött orvostársadalom 
egyes tagjaival lehet, hogy elszaladt a ló. De nem lehetett belőle trójai. Azonnal kiszűrhető 
helyzetről volt szó. 

Jelenleg OEP felől érkezett értesülések szerint a helyzet a következő: A lebegtetett 
pontértéket felemelték pillanatnyi 166,34 Ft-ra, és a fix díj is megemelkedett 13 – 19 000 
forinttal. 

Amint azt az alábbi táblázatom igazolja, ennek két következménye van. Minél kisebb egy 
körzet, annál jobban sújtja az új elosztás. A veszteség pedig még nagyobb ott, ahol nagyobb 
létszámú a team. A legnagyobb veszteséget ott szenvedik el, ahol mindkét tényező jelen van, a 
kettő közül viszont a magasabb létszám jelenti a nagyobb hátrányt. 

Miről beszélünk évek óta? Minőségbiztosítás és megelőzés. Tehát többletmunka. Mit 
mondtunk, mi ennek a megoldása? Ha ellátható méretűek (kisebbek) a körzetek, vagy az ott 
dolgozó csapat létszáma nagyobb. Ha igaz az információ, tavaly 1,3 alkalmazottja volt egy 
átlag körzetnek. Nem elhanyagolható az a szempont sem, melyet évek óta sehol nem 
válaszolnak, s pláne nem oldanak meg: A körzeti orvos esetleges rezidensét maga fizeti. 
Amint elhagyja a kórházat, az állam leveszi róla a kezét. Aztán csodálkoznak, hogy hova 
tűnnek a jól és addig drágán képzett fiatalok. Ezt eddig - más ágazatban dolgozó – 
egészségügyi nagyjaink sokasága nem is akarta nekem elhinni. 

Visszatérve a kérdés fősodrához, anélkül, hogy ezzel megosztani akarnám 
társaságunkat, tagadhatatlan, hogy a minőségbiztosítás lehetőségeit kereső, a 
minőségbiztosítást felvállaló körzetek szenvednek leginkább hátrányt azok, akik ezen 
szemléletük őszinteségét áldozattal, vagyis pénzbe kerülő munkaerő alkalmazásával is 
igazolták. 

Ismétlem, nem akarom megosztani az alapellátást ezen a törésvonalon. A megoldást 
nem abban látom, hogy azoktól, akik egy kicsit jobban jártak, most elvegyenek. Inkább olyan 
intézkedés kellene, amelyik ösztönöz a létszám emelésére, vagy legalábbis azt lehetővé teszi. 
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Nézzük meg azonban, hogy egy képzeletbeli, állandó és nem öregedő, tehát 

folyamatosan azonos lakossággal bíró körzet, melyben egy szakvizsgával rendelkező orvos, 
egy nővér és egy képzett orvos írnok dolgozik, mennyi pénzt kapott 1997 után minden 
decemberben, majd 2003. januárjában. Külön sorban jelzem azt a változatot, amelyben 
rezidenst is működtetnek. 

Az összegeket a mindenkori lebegtetett pontérték és pontszám szorzatát, a fix díjat és a 
területi pótlékot, utóbb pedig a bérkiegészítést is összeadva számítottam ki, kerek számokkal. 
Kis, a lényeget nem érintő eltérések lehetnek, a lélekszám, a szakképzettségek stb. szerint. 

 
1997.            1998.            1999.           2000.            2001.           2002.            2003.           
dec.              dec.               dec.             dec.               dec.             dec.               jan.             
 
3000 pont esetében 
 
345 000 Ft  398 000 Ft  396 000 Ft  415 000 Ft  462 000 Ft  669 000 Ft 655 000 Ft    
      Ha rezidenst is alkalmaz:                                                        752 000  Ft.   
 
A veszteség tehát:                                                                                           -  14 000 Ft                                                                                                       
Ha rezidenst is alkalmaz:                                                                                - 103 000 Ft 
 
2000 pont esetében 
 
257 000 Ft  298 000  Ft 300 000 Ft   313 000 Ft   346 000 Ft   531 000 Ft   491 000 Ft 
Ha rezidenst is alkalmaz:                                                              614 000 Ft. 
A veszteség tehát:                                                                                           -  40 000 Ft 
Ha rezidenst is alkalmaz:                                                                                - 123 000 Ft 
 
A legfontosabb következtetést, a minőségbiztosítás mint népegészségügyi érdek 

hátrányba kerülését már említettem, megpendítettem az eljárás politikai szempontból is 
fellelhető ügyetlenséget jelentő következményeit. Nem beszéltünk még azonban arról, hogy 
az orvos, aki a vállalkozói létnek kevés előnye mellett minden hátrányát is viseli, miként 
képes így tervezni. A közben megjelent amortizációs és hitellehetőségek kihasználását is a 
tavaly ősszel kapott finanszírozásra alapozva határozta el, munkatársainak fizetését a 
megemelt magasabb szintre állította be stb.  

Mi most a teendő? 
Mit remélhetünk és mikor? Vagy meggyőznek arról, hogy a cél valóban a visszakozás 

volt? 
 
 

Leányfalu  
 
 

* 
 
 
2003. március 28. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2003/2. 
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BURN OUT SZELENCE 

 
 

Valaha a burnótot, mely kellemesen pácolt dohány pora volt, szépséges szelencékben tárolták, 
hogy egy-egy csipetnyit felszippantva jókorákat tüsszentsenek tőle. 

Mi kiégett, vagy kiégés, pontosabban kiégetés alatt álló orvosok most a burn out 
szindrómától* prüszkölnénk, ha nem égtünk volna ki annyira, hogy már prüszkölni sincs 
kedvünk. 

Bevallom, nagy elégtétellel olvastam a Magyar Orvos márciusi számában az Orvosi 
Kamarák Európai Fórumának nyilatkozatát, és a Magyar Orvosi Kamara elnöke, dr. 
Kupcsulik Péter professzor által készített remek összefoglalót. Az elégtételt azért éreztem, 
mert nem első alkalommal igazolta vissza az idő évtizedes sírámaimban elhangzott 
figyelmeztetéseimet. Mert azt a szelencét még – akkori reményem szerint – prüszkölésre nem 
refraktér éveinkben elő-elővettem, és felkínáltam tartalmát. 

Ilyeneket írkáltam, mint például, hogy az a társadalom, amelyik megtanulta megbecsülni 
és karbantartani gépi eszközeit, melyek a termelést szolgálják, bizony megbecsülhetné azokat 
is, akik a termelő gépeket működtető embert tartanák karban. Akkor még nem tudtam, hogy 
olyan globalizált világ hatalmasodik el felettünk, amelyikben már nem is a termelés a legfőbb 
érték, hanem a megtermelt érték nélküli pénzszerzés módszerei, a pénzből pénzcsinálás. Ahol 
a tömeg beszabályozott tudattal, s ha kell megtervezett életkorral szerepel a nagy egészben, 
mint termelő és fogyasztó, s főleg mint mindent elhinni képes lakos avagy humán erőforrás, 
emberanyag. – Ennek parafrázisa a mi beteganyag kifejezésünk is. 

Kétségtelen azonban, hogy az anyagnak az a része, mely ma minket alkot, beteg anyag. 
Mert beteggé tettek. Betegeinkkel együtt. 

Vajon képes lesz-e az Orvosi Kamarák Európai Fóruma felébreszteni valamit, valakit? 
Nem vagyok optimista. 

Olyanokat is írkáltam, hogy az az orvos, akit évtizedek óta mindenféle rezsim és 
kormányzat a legindolensebb módon arra használ, hogy saját életévei árán működtesse az 
egyik legnagyobb elosztórendszert, nem lehet erre képes sokáig. Ilyen megoldásokra a 
szükségállapot kifejezés a megfelelő, de még soha nem vált egyetlen szükségállapot sem 
véglegessé. Még akkor sem, ha diktatúra nevet vett fel. A magyar egészségügy viszont 
évtizedek óta úgy él, mintha egy először lágyuló diktatúrában, majd egy nehezen alakuló 
demokráciában, de azon belül külön az ő számára kitalált diktatúra nyomása alatt roskadozna. 
Ne beszéljünk egyébről, csak például arról, hogy nem volt hajlandó egy kormány sem egy 
méltó és kellőképpen erős kamarai törvényt alkotni. 

Meg azt is mondtam, hogy az orvos a legmagasabb társadalmi elvárás és saját esküje 
által is felfokozott szinten pörgő lelkiismeretének két malomköve közt őrlődik úgy, hogy az 
elvárásokhoz semminemű támogatást nem kap. Sem anyagit, sem erkölcsit. Holott már az 
egyik is tragédia lenne, hiszen az anyagi megbecsültség hiánya magától vezet az erkölcsi 
romlás felé. Automatikusan. Ugyanis nagy tévedés a hippokráteszi esküvel fizetni, sőt 
zsarolni ott, ahol negyvenezer szakemberről van szó. Közöttük akadhat néhány száz 
megszállott, őrült, avagy szent, aki kenyéren és vízen, cölibátusban végzi missziós munkáját, 
de tízmillióból negyvenezret nem lehet találni. Ezt máshol és máskor az idők során soha nem 
is próbálták. Magától értetődő volt, hogy meg kell becsülni, tehermentesíteni kell a napi 
gondoktól, s csak úgy várható el tőle a jó teljesítmény. Vagy, ahogy mondták (először Németh 
László), gondtalanságot biztosító pénzt kapott, hogy ne pénzért gyógyítson. 

Ehelyett ma mindezt feledve közlik velük, hogy a törvény is a tökéletességet várja el 
munkánk, magatartásunk terén. Nem hibázhatunk. Eszerint nem is vagyunk emberek. 
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Ezenközben a merítés, a szelekció lehetősége már meg is szűnt. A pályára jelentkezők 
száma oly kicsiny, hogy abból válogatni nem lehet. Elindul a kontraszelekció, és ha egy 
korosztály kihal, olyan helyzet jöhet létre, amelyikben csak egy, sőt két évtized helyes 
hozzáállása fordíthatja meg a folyamatot, de még az sem kizárt, hogy hosszú időre 
irreverzibilis lesz. 

Ráadásnak cinikus megjegyzések hallhatók. Majd jönnek máshonnan orvosok. Nem baj, 
ha itt nincs, nem baj, ha a java elmegy. Jönnek máshonnan – keltről dolgozni, nyugatról 
tőkével rabszolgát tartani, profitálni. Egek! 

És az utóbbi időben egyre gyakrabban kellett írnom arról, hogy nem elég a 
kizsigerelésünk, a megalázásunk, még ujjal is mutogatnak ránk. Mi pénzhajhászok vagyunk, 
mi biztosítói pénztárak kifosztóivá lettünk, mi vigyázzunk csak magunkra, mert ellenőriz ez s 
majd amaz. Reszkessünk!  

Még írtam betegtörvényről, mely nem hajtható végre, és felelősségről, mely nem 
életképes, és arról, hogy milyen volt egykor, s hova jutott az orvostársadalom, mely egy 
ország értelmiségének éléről, lassan a megvetettek legalsó bugyraiba taszíttatott. Bizony jól 
tudjuk már, hogy nem vagyunk mi Istenek, de még embernek is nehezen érezhetjük 
magunkat. 

A magamfajta öreglegény rálegyinthetne. Már kiléphetek belőle. Csak korosztályom 
neveltetése nem teszi ezt lehetővé, mert valamiért erősebben él még bennünk a nemzetért 
érzett felelősség.  

Az említett összefoglaló tanulmány felsorolja a negatív jellemzőket: a túlterhelést, az 
elégtelen eszközöket, a túl sok papírmunkát, az alacsony fizetést. Ebből a sorból maradt ki az, 
amit fentebb taglalok. Megalázó helyzetünk és örök védekezésre kényszerített állapotunk. 
Orvosként, értelmiségiként, emberekért dolgozni esküdt emberként. 

Ismét egy hír Európából. A magát „érintett laikusnak” definiáló elnökünk, aki a hírt 
kitűnően közvetíti, talán azt remélné jelezni, hogy Európa ébredezne?  Amit mi tapasztalunk, 
azonban inkább olyan, mintha Európa felé menetelve a sorsunkról döntők, az azt 
befolyásolók, alva masíroznának. Valószínűleg ők is refraktér állapotban vannak már czifra 
szelencéjük tartalmára, melyben alapos pácolás után mi már csak isa por és hamu vagyunk. 

Prüszkölés nincs. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* Az orvos kiégésének tünetegyüttesét állítólag azért nevezik így, mert a rakéták űrbe juttatásakor ez a neve 
annak a pillanatnak amikor már nem kell üzemanyag, és tehetetlenül keringenek tovább az űrben. 

 
 

* 
 
 
2003. április 1. 
 
 

VELÜNK TÖRTÉNIK 
 
 

Különös érzés fogja el a nehéz évszázad nevelte kifelé ballagót, ha arra gondol, ami vele és 
főleg a vele együtt őrködőkkel történik. Főleg a csoporttal, mert neveltetésénél fogva nem egy 
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minden és mindenki eltaposására szocializált egyén, hanem még a közösség embere, hiszen 
bár farizeus módon, de még az átkos is erre nevelte, hát még az azelőtti mégátkosabbnak 
tartott. 

Az egészségügy a globalizáció elkerülhetetlen útján immár teljesen az elüzletiesedés 
felé halad. Egészségügyi piacról beszélünk, egészségnyereségről, cost-benefitről, és főleg 
arról ami benne fitt: a tőkéről. 

Ha csupán a világszerte növekvő tendenciát nézzük, mely azt mutatja, hogy a 
technikailag, szakmailag elérhető, és az anyagilag lehetséges közötti különbség rohamosan 
nő, akkor igazat kellene adjunk annak, hogy mindent a legésszerűbben kell megtervezni, 
megszervezni és végrehajtani. De azonnal változik a kép, ha azt látjuk, hogy abból az egyre 
kevesebből, ami az egészségügyre jut, mi még profitot is hajlandók vagyunk felajánlani az 
elitnek, akkor máris más a leányzó fekvése. Mert arról szó sem lehet, hogy az erre fordítható 
összeget nekünk adják, hogy a megújítás feladatát ránk bízzák. 

Ez az, aminek hosszútávú hasznosságáról épeszű embert nem lehet meggyőzni. Odáig 
még elmehetünk, hogy pillanatnyilag itt-ott mentőövet dobhat a tőke, de nyilvánvaló, hogy ezt 
utána többszörösen visszaköveteli, és az egészségügy egy ugyanolyan adósság-spirálban 
találja magát, mint az ország. A globalizáció természetét már annak kedvenc gyermeke: maga 
Soros György is viviszekciónak vetette alá.  

Ez az adósságspirál aztán társul még azzal is, hogy az egészségügy vagyona kikerül a 
biztosítottak kezéből, és szabad préda lesz az éhes üzletemberek és ügyeskedő kiszolgálóik 
számára. Elvész mindörökre.  

Mellékhatásként pedig megjelenik az ellátás kettészakadása a gazdag és szegény 
betegellátásra. 

Nem hinném, hogy tévedek, ha e folyamat kapcsán az ellátás szakmai és etikai 
sorvadásától is félek. 

Térjünk azonban vissza oda, hogy az egészségügyet átszőtte a pénzhiány, annak minden 
következményével. Megoldásnak csak a benne dolgozók kizsákmányolása maradt. Ez a 
módszer viszont elérte végnapjait. Következményei katasztrofálisak, és rövid időn belül 
lehetetlenné válik szőnyeg alá seprésük is. Nem taglalom ezeket, hiszen közismertek. Ma már 
az is ismeretes, hogy miközben évekig a „túl sokan vagyunk” elméletet hirdették, mára 
kiderül, hogy nincs elég orvos. Itt, ott, amott. Mit mondjunk, ha a valaha csak nagy 
összeköttetések vagy szerencse segítségével elérhető nőgyógyászati sebész szakmában a 
rezidensi helyek hatvan százaléka üres. 

Amiről tulajdonképpen írni akartam, most következne. Csak igényelte ezt a felvezetést. 
Arról szeretnék szót ejteni, miként is viszik tökélyre pénzügyi kihasználásunk ravasz 
módszereit a különféle kormányzatok szakemberei. Hogyha feltennénk a kérdést, hogy 
miként is gondolkodnak ők rólunk, a megvezetettekről, ármánykodásaik tárgyairól, azt 
kellene hinnünk, hogy csakis abban az esetben sikerülhet ezt ilyen eredményesen csinálniuk, 
ha ellenségnek tekintenek, vagy legalábbis nagyon alábecsülnek. 

Ezt a feltevést erősíti az az általam már sokszor feszegetett gondolat, hogy még az 
ilyenkor lélektanilag elvárható vagy akár félrevezető kis gesztusokra sem hanyagolják 
energiáikat. 

Miközben minden apró forintot megpróbálnak kihúzni finanszírozásunk bugyellárisából, 
fittyet hánynak azokra a lehetőségekre, melyek számukra pénzbe nem kerülnének, nekünk 
viszont pénzt, s ami ennél nem kevesebb, jó közérzetet jelentenének. 

Hol van az egészségügyi tárcánál vagy a minket ellenőrző, vezető, képviselő szerveknél 
olyan valaki, aki gondjainkat lenne köteles feltérképezni? Tucatnyi lehetőség lenne 
közérzetjavító intézkedések kidolgozására. Egyetlen ilyen sem lát napvilágot, miközben 
pénzelvonó ötletek sokasága születik havonta.  
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Véletlen ez, felületesség, magabiztosság, a megosztott orvostársadalom feletti könnyű 
uralkodás tudata vagy esetleg más? Lehet, hogy ez is tudatos, és próbál ezzel is összezúzni, 
semmivé tenni, megosztani, ellenállásra képtelenné degradálni?  

Ki tudja? 
Annyi azonban biztos, hogy a jövő-menő kormányok erre egyformán nem gondoltak. 

Ahol pedig felmerült ez a látszat, előbb-utóbb kiderült, hogy egészen más oka volt, vagy ki 
sem derült semmi, mert hamvába hullt. 

Egy dolog azonban tény, és ezt gazdasági szakemberek számtalanszor elismerték: az 
egészségügyből mára már jóval ezermilliárd forint feletti összeget vontak ki. Ez csak azáltal 
vált lehetségessé, hogy a magyar egészségügy dolgozói a hátukon vitték ágazatukat.  

Akkor, amikor jobb vagy baloldali szakemberek arról beszélnek, hogy az esetleg nekünk 
juttatható összegeket csak a plusz feladatok csapjain át szabad adagolgatni, nagyot tévednek, 
és a bevezetőben említett szellemben járnak el, még az egyelőre elméleti vita terén is. 

Tőlünk azt a pénzt elvették. Mi azért megdolgoztunk. Sokan közülünk már soha nem 
kaphatják meg érte még a köszönetet sem. 

Tehát először minket kell konszolidálni. Szintre kell hozni. Ez távolról sem kerül 
annyiba, mint amit elvettek. Azt már soha vissza nem kapjuk. 

Majd ha ez megtörtént, akkor kerülhet szóba az, hogy többletfeladatért, 
minőségbiztosításért stb. juthassunk hozzá újabb forrásokhoz. 

És akkor még nem is beszéltünk arról, ami most történt, hogy ígértek, adtak, 
visszavontak, elrejtettek, abból külön munkáért adnának vissza, és közben tudjuk, hogy 
mindez az ígért és megadott első lépésre szánt összeg csupán. A további lépésekről belátható 
időn belül szó sem lehet. Ezt már közölték is. 

Vagy mégis? 
Azt hiszem „szó” lehet róla. Valószínűleg nemsokára, ha új kampány indul. És a verkli 

majd újra kezdi a csábos dallamot. Az idő gyorsan telik. Figyeljünk majd rá! 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2003. május 12. 
 
Megjelent: Szentendrei Tükör 2003. május. 
 

CREPTO MÁNIA 
 

Tekercs az egészségügyről 
 
 

Nem is olyan régen a deja vu idézte, s így aztán feledni lehetetlen múltban jól éldegélt a derék 
magyar nép. Volt egy kis szabadság, volt néha útlevél, volt Trabant sőt Lada kiutalás, volt 
deszkabódés telkecske és három sör is a vederbe hűtve, és volt a biztos munkahely, mely nem 
volt biztos, hogy munka hely, csak a kis fizetés volt garantálva munkával avagy anélkül. S ha 
szerencsések voltunk, meg is toldhattuk. Ki hogy. Többletmunkákkal, vagy azzal, amit 
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hazamenthettünk. Lett légyen az a munkahelyi WC papír, mely akkor még nem volt Crepto 
gyártmány. Csak az így szerzett előny maradt kripto jövedelem. 

Ismerjük el, hogy a szocializmus építése, annak máig ható adósságok árán reformálása, 
és a kapitalizmus építésére való átállás között nem volt szükség hosszas történelmi 
folyamatra. Egy generációnak sikerült bevenni a hajtűkanyart. 

Most aztán a piacgazdasággal együtt jár a tőke istenítése, mint a mindenek feletti 
haszonszerzés útja, és bizony ennek mond ellent a nagy elosztórendszerek működtetése, meg 
pláne az egyre jobban elavuló szolidaritás-elv. Hol van már az a bizonyos árok, amelyik 
valaha a jobb és bal között húzódott? Azt bizony sikerült betömni. Van helyette persze egész 
árokrendszer, és egészen más helyeken, mint azt a klasszikus értékek ismeretében elvárná az 
ember. 

Így lett vörös posztó (sic!) az egészségügy, a nagy luk, ami a kimentendő puttonyon 
tátong. 

A jó menedzser azonban a lukból is hasznot húz elő. Ez az igazi teljesítmény. 
Ennek útja az egészségügy e célnak megfelelő módszerekkel való privatizálása, és a 

benne dolgozók akaratukon kívül létező fontosságának letörése is. 
És ebben segítség a langyos dagonyán nevelkedett magyar, ki nem meri szavát 

felemelni, aki manipulálható, ijesztegethető, félrevezethető. Főleg olyankor, ha feltűnik valaki 
vagy valami, ami megmutatja annak módját, ahogy ki lehet térni a tőke éhes aligátorszája és a 
fogai között fellelhető maradékokat csipegető jómadarak ügyeskedései elől. 

Ilyenkor besározzuk azt, bizalmatlanságot keltünk vele szemben, rémképeket 
ábrázolunk sötét szándokairól, és megmozgatjuk a naivokat, a tájékozatlanokat, a 
kisembereket, a folyton félőket. Kevéske az, ami van, de csak ez maradjon meg legalább! Ne 
kelljen többet dolgozni, ne kelljen újat tanulni, ne zavarjuk fel az állóvizet! Egy szomszédos 
ország közmondását lefordítva: „bűzlik, büdös, de langyos.” Ez az embertípus az, akit a 
szocializmus készített elő a globalizációra. Soha még előző rendszer ennyire nem vetette meg 
az utána következő ágyát. Amerikában a népet generációkon át kellett hülyíteni, hogy a globál 
termelő-fogyasztó bunkópolgár kialakuljon. Gyártom, veszem, eszem, fizetem. Hol a reklám, 
amely megmondja mit? Ez az, ez kell nekem, erre hajtok! Repül a Crepto, és kezeinket égbe 
emelve nyúlkálunk utána. 

Amikor a magyar egészségügy mindent és mindenkit kiszolgáltató privatizálását, és a 
benne dolgozók fizetett rabszolgává alázását előkészítő törvény megszavazás előtt áll, 
válaszra vár a sok félrevezetett. Választ kér a dolgozó, aki nem tudja, hogy mit tegyen, és 
választ remél a beteg, mert nem tudja milyen is az a működési forma, amelyik őt jobban 
kiszolgálja.  

Sokmindent lehet mesélni és magyarázni. De maradjunk a nyers és tagadhatatlan 
igazságoknál! A tőke remélt mentőöve nem fog semmit megoldani. Nem létezik olyan tőke, 
amelyik fogyni akar. Sem rövid, sem hosszú távon. 

A jelenlegi magyar egészségügyi kormányzatnak, elődeinek és utódainak, adott összeg 
állt és áll majd rendelkezésére, hogy a pénzügy által herdálásnak tartott munkát elvégeztesse. 
Ez a pénz is a mi pénzünk. Tőlünk kapják, vagy vonják el. Ez a pénz a jelenlegi formában 
nem bizonyult elégnek. Többet nem akarnak adni, de azt állítják, hogy a tőke majd ad.  

Ez az, ami ebben a leegyszerűsített formában nincs. Ami nem létezik sehol. Mert a tőke 
meg akar térülni, sőt gyarapodni is akar. S ha itt akar gyarapodni, akkor az jelentősebb kell 
legyen annál, amennyivel a bankban pihenve gyarapodna. Minden befektetett forintot előbb 
vagy utóbb megfialva vár vissza a tőkés.  Aki ezt kimondja, az nem politizál, csak tényeket 
állapít meg. A globalizáció világszerte élesen ütközik az egészségügy és a növekvő 
átlagéletkor problémájával. Az általa felkínált megoldások enyhén szólva is ármányosak. Pont 
nekünk nem volna szabad észrevenni ezt?  
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Nyilvánvaló, hogy ha a magyar állam nem tud többet adni az egészségügyre, ha nem 
tudunk megtermelt jövedelmünkből erre többet fordítani, akkor a profitot az egészségügybe 
érkező tőkének abból kell megszereznie, ami eddig is volt. Vagyis kevesebbet szolgáltatnak, 
kevesebb szolgáltatást vesznek meg, kevesebb szolgáltatót működtetnek és főleg olcsóbban. 
A betegek kapnak majd egy minimumot, s ami ezenfelül szükséges, azt ők kell megvegyék 
újabb terheket vállalva. A dolgozók örülhetnek, ha munkahelyük megmarad. A 
közalkalmazotti státus amúgy is rövidesen a múlté lesz, ha belépünk az Unióba. Oda a 
szocializmus utolsó áldása. Ráadásnak, ha az új tulaj gyártó is (mondjuk egy gyógyászati 
segédeszköz, gyógyszer vagy műszergyárral is rendelkező társaság), akkor tetszik, nem 
tetszik a magyar beteg az ő termékeitől(vel) kell majd meggyógyuljon. Vagyis piacot vett 
magának az okos. Az ő rendelőintézetében a saját Crepto fog lógni. Még akkor is, ha csak 
silány, olcsó, egyrétegű. Még akkor is, ha könnyen átszakad. A tőke mossa kezeit. 

Ha viszont a magyar állam azt mondja, hogy fizeti a többletet, tehát az elvárt profitot, - 
akkor miért nem tudja ezt megtenni a most és még magyar tulajdonban működő 
egészségüggyel? Mindenáron el kell adni (kótyavetyélni) drága ingatlanjainkat? Maguk is 
beismerték, hogy a privatizált egységekből egy bizonyos százalék majd csődbe megy. Persze, 
ha már célját elérte. 

Van-e itt megoldás? Ha már folyton külhoni példákat lesünk, van. De van hazai példánk 
is már erre. A szakorvosoknál ez az lenne, ha privatizálnának azzal a funkcionális módszerrel, 
amely az alapellátásban már működik, ami a feladat ellátásának privatizálását jelenti, a 
vagyon a mienk, mindnyájunké maradhatna (állami, önkormányzati). A szakorvosok ugyanis 
erre nem tartanak igényt. Akik vagyonosodásuk miatt irigykednének, azok ezt még egyszer 
olvassák el! 

Ami a kórházakat illeti, azok döntő többsége világszerte nem magántulajdon. Kivételt 
általában az alapítványi, egyházi, vállalati vagy gazdagokat ellátó luxusintézmények 
jelentenek. A java azonban nem így működik, mert nem működhet így. Túl drága lenne még a 
gazdag országok pénztárcájának is. A tőkés a kórházán belül takarékos lenne, ugyanakkor – e 
formát választva – a költségvetés pazarolná az állampolgárok pénzét, és kockáztatná az ellátás 
színvonalát. Tehát nem ezt teszik. 

A Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
tiltakozik. Ellenállásra szervezkedik. Nehéz megmondani, mit tehetünk a tiltakozáson kívül. 
Egy mindenesetre tény. Menekülni csak előre lehet. Ahol tehetik, privatizáljanak az orvosok, 
és vegyék saját kezükbe sorsukat! Hasznos, ha az erősek állnak az élre, és a gyengéket segítik, 
a sorsukkal hozzájuk kötődő dolgozókat is támogatják. Nem kis felelősség, de egyedüli kiút, 
és már számos példa igazolja sikerességét. 

Ne hallgassanak tehát a ködkeverőkre, a zavarost felkavarókra! Akinek nincs hátsó 
gondolata, annak meg kell találnia a helyét és védelmét ebben a működési formában. 

Sokszoros és furcsa ellentmondásosságban élünk, amikor a szocializmust egykor 
falazgató kezeink a szocializmust bontogatják, majd a kapitalizmust kénytelenek építeni. A 
történelem így hozta ezt, de tudni kell, hogy nem tehetjük a szocializmus módszereivel. 
Azokkal is lehet próbálkozni, de csak rükvercben. Mint tudjuk, előrefele nem sikerült. 

 
 

Leányfalu 
 

 

* 
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2003. május 16. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2003/2. 
 

TANULSÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS A VIGADÓBAN 
 
 

A MOK 2003. május 16-ra összehívott küldöttgyűléséről élménydúsan, de nem túl vidáman, s 
főleg nem igazán emelt fővel távozhattunk. 

Nem lenne helyes a vita részleteivel untatni a kedves olvasót, hiszen azt már száz 
formában olvashatta az, akit érdekel a saját sorsa, és e százegyediket sem fogja elolvasni az, 
akit nem érdekel. 

A leglényegesebb tanulság talán az volt, hogy választott, tehát a közel 40000 magyar 
orvos bizalmát hordozó küldötteink, nem voltak képesek megjelenni olyan számban, hogy 
szavazóképességünk meglegyen. Mindösszesen 42 fő hiányzott a szavazóképességhez, de 
ezzel nem csak a Magyar Orvosi Kamarát kényszerítették jelentős és felesleges kiadásra, 
hanem semmibe vették az ott megjelent nagy többséget is, akik az ország minden részéből 
hiába utaztak fel a fővárosba. 

Tudjuk, hogy sokan szidják a kamarát olyan hiányosságokért, melyekről az eleve nem 
tehet, tudjuk, hogy sokat bírálják olyanokért is, amelyek igazak, de semmibe venni egyetlen 
olyan lehetőségünket, amely még rendelkezésre áll, amely más országok példáját látva nem 
csak eredményes lehetne, de még ebben a mesterségesen gyengített helyzetben is szinte 
mindent kikényszeríthetne, az kérem felelőtlenség. Ha a nagy nyugati demokráciák 
kormányai tartanak a helyi orvostársadalomtól, az azt képviselő kamaráktól, akkor mivel 
magyarázhatjuk azt, hogy ismét csak magyar sajátosságként, magyar kivételként nálunk azt 
tehetnek velünk, amit akarnak. Ha gondolják a képünkbe is nevethetnek. Ezért, csakis ezért 
mi is felelősek vagyunk. Mert hagytuk, hogy súlytalanná váljunk, s ezáltal kezelhetők és 
megoszthatók legyünk. És erre már nem felelet az a szabvány szöveg, hogy a hálapénzt féltő 
orvosokat kézbe lehet tartani. Többről van itt szó. De ez egy másik történet. 

Megdöbbentem, amikor az intézményi törvényről és jórészt a járóbeteg szakellátás 
privatizálásának problémáiról folyó vitában sok felszólalás között három háziorvos is 
megnyilatkozott, okosan, a járóbeteg ellátás iránti empátiával, a kollégák gondjait értve, és az 
egyik reakció mégis azonnal az volt, hogy ez nem háziorvosi szekció. De az is jól követhető 
volt, hogy az óriási többség mellett kik azok, akik közös érdekeink ügyében nem mernek erre, 
vagy arra állást foglalni. Mert – hogy jót is írjak – akkor, amikor végre mindenki számára 
letisztult a kép, és valamennyien láttuk, hogy itt a törvény módosítására semmi esély nincs, 
egyedül annak visszavonása adhat erre lehetőséget, a vezetőséget ezen álláspont képviseletére 
felszólító szavazáson kb. 335 igen mellett csak két nem szavazat volt, s talán ugyanennyi 
tartózkodás. Vajon az a kettő átérezte felelősségét, vagy ez az elsöprő többség sem tudta 
meggyőzni arról, hogy ha meg is van győződve igazáról, mégis itt valami nem lehet rendben? 

A jelenlevők a kormánytól, a kamarai küldöttséget váró miniszterelnöktől is ezt remélve 
indultak haza.  

De visszatérve a délelőttre, ha valóban tárgyilagosan akarok e napról beszélni, dr. 
Kökény Mihály államtitkár úr szavaiból is ki kell emelnem néhány érdekességet. A baj csak 
az, hogy ezeket a pozitívumokat eleddig nem eléggé tudatosították az érintettekben, és főleg, 
hogy ezek még csak az ígéretek szintjén vannak, de leginkább az, hogy megvalósulásuk 
esetén is nem egy esetben már csak eső után köpenyeget jelenthetnek. 

Így például megemlítette, hogy a pályázatok során azonos feltételek esetén előnyt élvező 
orvosok megsegítésére, majd pedig a megfelelő hitelfeltételekre biztosítékokat dolgoznának 
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ki. Bizony régen vártuk ezt a hírt, és régen emlegetjük. De hol tart majd a privatizáció, mire 
ez ígéretből valóság leend?  

Az is kiderült, hogy a privatizáló cégeknek foglalkoztatási kényszere lesz. De azonnal 
azt is megtudhattuk, hogy ez csupán két évig tart, és ezalatt is csak a fizetések változatlansága 
– nem értékőrző képességének garantálása – a kötelező. Az addig ott dolgozók 
közalkalmazotti jogviszonyukat is továbbvihetik, mint szerzett jogot. Arról viszont végleg 
nem esett szó, hogy mit hoz az EU, ha nem lesz már közalkalmazotti státus. 

Az egészségügyi célvagyon elkótyavetyélését megakadályozandó, minden ilyen 
vagyoncserében az állami elővételi jog érvényesítését ígérik. 

Az önként vállalt többletmunka magasabb értéket fog képviselni, és megjelenik majd a 
nyugdíjkiszámításnál is. 

Segíteni akarják az iparűzési adó eltörlését, pénzalapot óhajtanak létrehozni a 
praxiscserék, a belépés és elkerülhetetlen kilépés megkönnyítésére. 

Arra is készülnek, hogy a MOK szerepét erősítsék. 
A minimumfeltételekkel kapcsolatos rendelkezések is változni fognak, és nem a 

kubatúra meg más hasonlók lesznek a döntők, hanem gyakorlatiasabb szempontok. 
Ami a vagyont illeti, ahol ilyen jellegű privatizációra kerül sor, ott az álam részesedése 

nem lehet 50% alatt. 
Az amortizáció kérdését is tanulmányozzák. 
A standard kérdésre, hogy a mindenkor és mindenütt megtérülni akaró tőke miből fogja 

elvonni a profitot, a következő választ kaptuk: A tőke meg kell értse, hogy az egészségügyben 
csak hosszú távon térülhet meg. Ha megjelenik a gyanús, gyors megtérülést óhajtó tőke, azt 
nem fogják beengedni. Azt nem hallottuk, hogy erre és az ezzel kapcsolatban felmerülhető 
korrupciós lehetőségek vagy csupán gyanakvások megelőzésére mi a garancia? Ami a 
hosszútávú megtérülést illeti, elhangzott, hogy addigra a pénzügyi kormányzat képes lesz 
többletforrást biztosítani, hogy ez a megtérülés megvalósuljon. Ebben előnyt élveznek majd a 
magas technikát behozó cégek. 

A délelőtti fórum konklúziójának kissé leegyszerűsített összefoglalója így szólhatna: Az 
intézményi törvény, az eddig is sok formában végrehajtható privatizációt szabályozott keretek 
közé akarja terelni. Annak ismeretében, hogy (a kormány erről szóló ígéretei ellenére) az 
egészségügy forrásigényei nem kielégíthetők, sürgetően szükséges a külső tőke bevonása, 
mégpedig valamilyen okból a gyártókkal együtt, azokat nem diszkriminálva. Ugyanakkor 
megnyugtatják a szorongó orvostársadalmat, hogy a tőke nem fog rohanni mindent 
privatizálni. Csak itt-ott fog felbukkanni. Tehát, ne izguljanak!  

 
Az okosdi hallgatóság soraiból el is hangzott rögtön a kérdés: akkor meg minek ez a 

nagy igyekezet? 
 
A délutáni vita elsősorban arról szólt, mit is tegyen a MOK küldöttsége a 

miniszterelnöki találkozón. Mint ismeretes a miniszterelnök úr meghívta a MOK vezetőit egy 
a törvénytervezet beterjesztését két nappal megelőző időpontra. Akkor azonban már a 
törvénytervezeten jogalkotás-technikai okok miatt változtatni egy jottányit sem lehetett. Ha 
ekkor azzal rohanják le az államfőt, hogy vonja csak vissza a tervezetet, ez tovább rombolta 
volna a már amúgy is végletesen leterhelt viszonyt. Meglepően sok vita és értetlenkedés után 
jutott el odáig a szópárbaj, hogy adott körülmények között egy racionalizáló felvezetés után, 
magának a miniszterelnöknek kelljen kimondania a kellemetlen igazságot, vagyis hogy nem 
lehet módosítani. Erre pedig már elővezethették a kérést: akkor pedig vonja vissza, és újabb 
egyeztetés után néhány hónap múlva, a jogállást szabályozó törvénytervezettel együtt, úgy 
ahogy ez ésszerű is – kerüljön a parlament elé! 
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Mire e sorok az olvasó kezébe kerülnek, az már mindent tudni fog, de nem tartottam 
érdektelennek elmesélni ennek az élménydús napnak a történetét, hiszen főleg tanulságai 
miatt érdemes rá figyelni.  

 
 

Leányfalu 
 

* 
 
2003. június 17. 
 
 

A KOCKA EL VAN VETVE 
 
 

Alea jacta est? Minden bizonnyal! 
Ha eddig a politika sötét módszereit kívülről nézegettem, most alkalmam volt azt 

belülről megismerni. Olyan eseményekről hallottam véleményüket, melynek magam voltam 
részese, szem és fültanúja. 

Amit a médiában erről kommunikáltak, az – a pesti zsargon szerint szólva – köszönő 
viszonyban nincs az igazsággal. 

A naiv egészségügyi gladiátornak ezek után valóban le kell számolnia minden 
illúziójával. Persze ezt eddig is sejtette, de most közvetlenül, a saját bőrön, a saját 
tapasztalatból származóan… szóval ez már sok(k). 

Felesleges lenne századszor is sorolni érveinket, melyek egy Európában páratlan 
kísérlettel kapcsolatos félelmeinket tükrözik és nem csak a saját jogos érdekünkben, hanem a 
betegeink érdekében is. 

Most azonban már nem erről van szó. A kockát elvetették. Ha becsületes akarok lenni, 
most azért kell szurkolnom, hogy álságosnak tűnő érveik igaznak, saját őszinte kételyeim 
tévedésnek bizonyuljanak. Más itt az én fájdalmam. 

Az utóbbi napokban a legrövidebbre zárva győződhettem meg arról, hogy a politika a 
médiában ravaszul csúsztat, nem mond igazat, rágalmaz és félrevezet. S ha ez erősnek tűnne, 
akkor mondjuk azt, hogy hibásak információi, tévesek következtetései, nem ismeri a 
számokat, és nem ismeri el(fel) becsületességünket. 

A MOK két küldöttgyűlést tartott az utóbbi hónapban. 
Az elsőn 340 küldött jelent meg és 42 személy hiányzott a szavazóképességhez. Ekkor 

két ellenszavazattal fogadta el a jelenlevő választott küldöttek sokasága, hogy a vezetés csak a 
törvénytervezet visszavonásáról tárgyalhat. 

A most megtartott második rendkívüli küldöttgyűlésen (itt elég lett volna a 30% jelenlét 
is) 372 küldött jelent meg és a miniszterelnöknek küldött levelet (melyben a tervezet 
visszavonását kértük) 369 igen, egyetlen nem és két tartozkodó szavazattal fogadtuk el. 

Mindezt a politika az emberek felé úgy kommunikálta, hogy az ellenzék által 
összeszervezett 200 körüli ellenző szavazott ezen a gyűlésen. 

Az ezt megelőző küldöttgyűlés után a szavazóképtelenséget emelték ki. Nem azt, hogy 
nyilvánvalóan szavazóképesen sem lett volna más az eredmény. Hogy a magyar 
orvostársadalom bizalmát élvező küldöttek egy emberként figyelmeztetik a politikát, hogy 
megállj! 

Azt szuggerálták, hogy saját önző érdekeinket védelmezzük, a régi kiváltságokat féltjük. 
A társadalom pedig aszerint, hogy kinek akar hinni, veszi vagy nem ezt az információt. 
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A szomorú, hogy senkinek sem jut eszébe az életünk árán bizonyított igazság. A magyar 
betegek egészségügyi ellátása a mi áldozatvállalásunkból él évtizedek óta. És talán még sokan 
mások is élnek ebből, az itt megspórolt pénzekből, jelek szerint nem is rosszul. Az az 1500 
milliárd sokfelé oszlott, ahogy mondták nemrég: nem veszett el csak átalakult. 

És mi továbbra is maradunk szerények, hallgatagok s vezető nélkül valók. 
Várjuk, hogy elkeljünk a rabszolgapiacon. Állítólag, majd kiválthatjuk magunkat, ha fel 

tudunk venni annyi bankhitelt, amennyivel lekörözzük vagy legalábbis kiegyenlítjük a multik 
ajánlatát. Ez az, amit pozitív diszkriminációnak neveznek mostanában. 

Mert mi nem vagyunk Istenek, ahogy azt a politika egy nagy barátja kérdezte tőlünk a 
kibic jogán, költői módon és fejcsóválva. 

 
 

Leányfalu 
 

* 
 
 
2003. július 26. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 2003/9. szeptember. 
 

LACTATIO BENEVOLENTIAE 
 

 
Meglepő cím alá rovom soraimat – az olvasóra bízva annak lehetséges értelmezéseit. 

2003. július 25. este van. Keserű humorral gondolok erre a mai délelőttre, meg erre a 
tavaszi-nyári periódusra. A politika felettünk aratott diadala mellett csak a terembérbeadók 
sikere érdemes igazán említésre. 

Mert a politika – legmesszebbmenő jóhiszeműségünkkel visszaélve – háromszor 
dörzsölhette markát tehetetlenségünk láttán, remélt és beteljesült megoszthatóságunk okán. 
Aki még nem érti, fussa végig a törvénytervezet történetéről két oldalról leírt eseménysort a 
többnyire tárgyilagosabb egészségpolitikai médiában, meg az ezúttal is legjobb formáját hozó 
országos médiában, és látni fogja, kik vagyunk, s mennyire tartanak minket, vagy mennyire 
tartanak tőlünk. Semmire és semennyire. Engedelmükkel megjegyezném, hogy ez is egy 
hungaricum. Ez is csak itt lehetséges.  

A teremkiadóknak háromszor tejelt le a kamara abban a jóhiszemű reményben, hogy a 
magyar orvostársadalom, mely folyton a kamarát ócsárolja, annak – törvény biztosította – 
tehetetlensége miatt, végre megpróbál legalább annyit megmutatni, amennyi kétségtelen 
létező és tudatosan beépített korlátai között lehetséges. 

Háromszor gyűlt össze a 40 000 magyar orvos bizalmát élvező küldöttgyűlés, és egyszer 
sem tudott megjelenni a választott küldöttek legalább fele. Ez szignifikáns. 

Mint amiképpen még e szerény 44-47 százalékos megjelenés mellet is szignifikáns volt 
a mindössze két, illetve egy ellenszavazattal kinyilvánított ellenző vélemény, mellyel a 
jelenlevők az ominózus törvényt elutasították. 

Miközben erre gondolok, már kapom az első hírt. Egyik magyar szakrendelőintézetet 
állítólag egy gumijavító cég vette meg. Minden bizonnyal rugalmasabban fogják kezelni a 
kérdéseket és a betegeket. Majd a vulkanizálás is megjelenik a gyógymódok között. 
Remélhetőleg jól pontozzák majd oepék az időskori durrdefektek javítását. 
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De nem csak anyagi volt a kamara vesztesége. Letejeltünk mi bizalomból is úgyszintén 
nagy jóhiszeműséggel.  

Mindenekelőtt, és szerintem ez a legszomorúbb, eljátszadoztak bizalmunkkal azok, akik 
elfogadták megtisztelő küldötti megbízatásukat, majd fütyültek annak eleget tenni. 
Gondolom, ők fogják leghevesebben emlegetni a MOK tehetetlenségét. Azért nem jöttek, 
mert ők előre tudták, hogy nem érdemes. 

De bizalmi válság alakult ki a tagság és az országos vezetőség között is. 
Utólag könnyű okosnak lennem, de előbb sem nekem kellett volna. 
Akkor, amikor a közel száz visszahívó aláírás pillanatok alatt összegyűlt (ami azt jelenti, 

hogy ha kellett volna, és van rá idő, ennél jóval több is összegyűlt volna), arról volt szó, hogy 
mást értett a küldöttek jelenlevő 374 fős tömege és a vezetőség. Ha ismét a jóhiszeműség 
szilárdnak hitt álláspontjától indítok, a hallgatóság úgy értette a feltett kérdést, hogy mivel 
már nincs idő a törvénytervezet módosítására, kérjék a miniszterelnököt (pontosabban hozzák 
abba a helyzetbe udvariasan, de ügyesen), hogy vonja vissza azt. De úgy, hogy legyen idő 
módosítani is rajta. Tehát a visszavonást követően kellett volna újratárgyalni. Az elnökség 
egy része viszont úgy értelmezte, hogy tárgyalásra kapott felhatalmazást. Kérdezhetném, hogy 
miről, ha már nem volt idő a módosításra! A formálisan adott pár nap és a formálisan beépített 
néhány jelentéktelen mondat ezen nem változtat. A MOK alapvető követelései nem találtak 
meghallgatásra. Ezt nem is tagadták. De a politika iránti jóhiszeműségük is tagadhatatlan volt.  

Itt merül fel két fontos gondolat. 
Az egyik az, hogy mennyivel könnyebb dolga lenne a függetlenített vezetőknek. Őket 

nem érhetné olyan vád, hogy kiszolgáltatottak a hatalomnak. Persze ez sem rajtunk múlik. Így 
találtatott ki ab ovo. A jelek szerint nem hiába. 

A másik azonban mindent megoldott volna. 
A majdnem 100 aláíró többsége nem elsősorban és nem csupán a szerintük 

egyféleképpen értelmezhető megbízatás megszegését akarta megtorolni. A többség nem is 
személyes indulatoktól vezetve írt alá szerintem. A hatalomnak akartak ezzel üzenni!! 

Ha ezt a gondolatot a Magyar Orvosi Kamara vezetőségének legyőzött kis hada 
magában felveti, akkor a vereség után azonnal és önként le kellett volna mondjon. Ha ők 
tényleg a tagsággal együtt voltak elégedetlenek, ha közülük senki sem kötött alkut a 
hatalommal, akkor ennek semmi akadálya nem lett volna. 

Ha ezt teszik, akkor a dolgok világossá válnak mindenki előtt, a média csúsztatásainak 
lehetőségei nagyon beszűkülnek, és az egész ország megtudja, hogy itt egy egységes 
orvostársadalom áll szemben a törvénytervezettel bátran és határozottan, s nem csak saját 
érdekében, de a betegeiért is. Ez a lépés tette volna igazán vereséggé a tervezet durva 
áterőltetését. 

Ebben az esetben most azért kellett volna összehívni az újabb küldöttgyűlést, hogy 
tapsvihar közepette és egyhangú felkiáltással válasszuk újra ugyanazokat a vezetőket, akik az 
ellenszélben és a lehetetlent is megkísértve mindent megtettek. 

Sajnos azonban ez senkinek sem jutott eszébe. 
Nehéz helyzetben voltak, megalázó helyzetben voltak, vereségérzet nyomasztotta 

lelküket stb. De mindez hiába. 
Most már elkezdődött az okok keresése, és az egyes személyek szerepének, 

hozzáállásának, érdekeinek, kiszolgáltatottságainak vég nélküli elemezgetése. S a 
találgatások. 

És ez is a politika sikere. 
Hogy mi várható egy orvostársadalomtól, amelyik nem tud kiizzadni magából 400 

felelős küldöttet, akik aztán megválasszanak féltucat alkalmas vezetőt, azt ezek után úgy 
érzem, hogy magam sem tudom. 
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Csak egy biztos, hogy szomorú vagyok nagyon, csalódott, és ha kívülálló kérdez, 
szégyenkezem is. 

Mert nem tartottuk be a hippokráteszi esküt, mely nem csak a pirulák helyes felírásáról 
és a szikék megfontolt forgatásáról szól. 

A külső ellenséggel a harcot csak akkor tudjuk sikerrel felvenni, ha belülről is képesek 
leszünk szembenézni gyengeségeinkkel. A sirámok és mutogatós panaszkodások ideje elmúlt. 
Meg kell keményítenünk magunkat. Ha nem, akkor cinkosok lehetünk egy veszedelmes 
folyamatban. És mellesleg áldozatok is. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2003. október 3. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2003/10. október. 
 

A TISZTÁZÁS KÉNYSZERE 
 
 

Nehéz egy most fellépett akut kórképről havilapban irogatni. Könnyíti a helyzetet, hogy egy 
krónikus folyamat heveny fellángolását éljük. 

Most éppen Vojnik Mária némileg reménytkeltő nyilatkozatát olvasom az interneten. 
Fény az alagút végén. Remélem nem lidércfény. 

Persze vannak ezzel egyidőben furcsán durva megjegyzések is. Például: mivel érdemelte 
ki Éger István – alig megválasztott kamarai elnök – hogy máris aljas cselszövőnek tartsák? 
Hogy nem értesítette ki a minisztériumi levélről a megyei szervezeteket? Hol tanítják azt, 
hogy a vitapartnerről (mert ez lenne a helyes meghatározás egy ilyen szópárbajban, és nem 
ellenfél, nem ellenség, pláne nem a túloldalhoz tartozó cselszövő kis összeesküvő csoport 
vezére, nem a sátántól való valaki) eleve azt kell elhitetni, hogy tisztességtelen. Mert ez a 
feltételezés ezt sugallja. 

Szóval próbáljunk lehiggadni, és megnézni mi is történt! 
A magyar egészségügy valóban több kormány eredményes távolságtartása nyomán oda 

jutott, ahol vagyunk. Felesleges leírnom egy egészségpolitikai rovat olvasóinak, hogy hova. 
Az európai viszonylatban beteg magyar nemzet állapota gyógyulásért kiált. 
Aki ezért felelősséget érez, aki ezért is esküt tett, aki nem csupán tunya, közönyös 

szakmai stréber, annak fel kell emelnie a hangját. 
Nem különös véletlen, hanem logikus élethelyzet, hogy a saját érdeke és azoké, akikért 

köteles felszólalni egyezik. Ha nem így lenne, akkor is ezt kellene tennie. De sajnos így van, 
és ezt is próbálják ellenünk fordítani. 

Közel másfél évtizede várjuk reménykedve azt a kormányt, amelyik erre megoldást 
talál. Ha türelmesek vagyunk, mondhatjuk, hogy ez ciklusokon átívelő feladat, és a ciklusok 
egymás munkáját hivatásszerűen leromboló váltakozása akadályozta. Már ez is elég nagy folt 
a politika becsületén. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy nem csupán tudatosan menekültek a 
nagy elosztórendszer okozta megoldhatatlan gond elől, hanem még azt is megpróbálták, hogy 
az egészségügy humánus indíttatására, esküjére alapozva kijátsszák azt, munkáját hazai mérce 
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szerint is alulértékeljék, és így jussanak máshol elherdálható, immár bizonyosan több mint 
1500 milliárd forinthoz. Ugyanis ezt az 1500 milliárdot már néhány éve mondogatják, s az 
elvonás azóta sem szűnt meg. Talán világos számunkra, hogy a tavalyi béremelés ennek csak 
töredékét törlesztette.  

De máris meneküljünk a saját fizetés, a saját érdek ingoványos talajáról! Mert az 
elvonás nem csak az alulfizetett egészségügyiek erkölcsi válságán, nem csak egy beindult 
kontraszelekció (merjük magyarul „ellenválogatódásnak” nevezni?) begerjesztésével, hanem 
a korszerű ellátás késlekedése, az embertelen körülmények gyilkos mellékhatásai által, és még 
sok más módon is hatott. 

Az, hogy most az van, ami történt, a marxizmus felejthetetlen tételeit alkalmazva, egy 
mennyiségi felhalmozódást követő minőségi ugrás. 

Mert például az előző kamarai ciklusok vezetősége sem tudott megbirkózni az első négy 
esztendő végén érthetetlenül gyengére tervezett kamarai törvény ellehetetlenítő hatásaival. Az 
előző kamarai négyévekben is voltak a megalkuvásra kényszerülésnek pillanatai. Most 
azonban úgy látszik, hogy betelt a pohár. És azok fizették meg a pillanat elkerülhetetlen 
következményeit, akik éppen most voltak soron. Tettüket erőteljesebb fénybe helyezte az 
ellenfél ügyetlenségből vagy túlzott magabiztosságból eredő erőpolitikája is. Most nagyobb 
bűn volt a bűn. Mert eljött a pillanat. 

Az, hogy a változás körül bábáskodók között volt a kor szokása szerint felcímkézett 
ember is, csak lehetőséget adott arra, hogy a politika fogást kereshessen rajta. De óriási 
tévedés az egészet a politika és főleg a jobb és baloldalra ásott gondolkodás szemszögéből 
reflektorozni. 

Ugyanis, ha jól emlékszem, az első szavazáskor 340 ellenében két ellenszavazat volt, s 
másodszor 370 ellenében egy. A törvényről szavaztunk, melyet oly nagy erőszakossággal 
nyomtak keresztül a törvényhozói darálógépen. 

Hogy elejét vegyem a szavazóképtelenségre hivatkozásnak, ezt is magam jelzem előre. 
Mindkétszer hiányzott a küldöttek több mint fele. Először negyven feletti, másodszor tíz 
feletti létszám hiányzott az ötven százalék átlépéséhez. 

Most pedig gondolkodjunk együtt! 
A negyvenezer orvos megválasztotta küldötteit. Erre a feladatra legjobbjait küldte el. 

Kétszeresen is. Mert ezekben bízott, s közülük is ezek voltak azok, akik felvállalták ezt az 
áldozatot. Tehát felelős emberekről van szó. Legalábbis olyan felelős emberekről, 
amilyeneket ki tudtunk izzadni magunkból. A küldöttek azon ötven százaléka, mely a rossz 
időpont s az ismétlések ellenére eljött, ezek közül is a legmagasabb felelősségtudattal 
rendelkezőkből verbuválódott. De befolyásolta a jelenlétet az is, hogy a fővárosiaknak 
könnyebb volt megjelenni, mint azoknak, akik egész napot vagy hétvéget kellett erre 
áldozzanak. Így a budapestiek relatív túlsúlya természetesnek volt mondható. 

Akkor ha a magyar orvostársadalom ezen válogatott társasága majdnem száz százalékos 
arányban szavaz valamire, nem lehet azt mondani, hogy nincs semmi baj. S pláne nem, hogy 
egy ilyen vagy olyan oldali csoport izgatta volna őket e cselekedetre.  

Nem lehet jobb vagy baloldalról beszélni. Mert nem lehet, hogy csak a jobboldali 
orvosokban lenne felelősségérzet, s csak ők jöttek volna el, amiként nem lehet, hogy a 
baloldaliak előre tudták mi lesz, s ezért tüntettek távolmaradásukkal. Itt egy a helyzetet 
ismerő, megélő és felelős orvoscsoport, választott képviselőink színe-java döntött, és tört 
pálcát a törvény felett. 

Ezt tették a vezetők visszahívásának javaslatát mérlegelvén is. Elsöprő volt a fölény. 
Az, hogy utóbb jórészt a budapesti kamara tagjai egy – hír szerint – kollektív döntés 

nyomán a vezetőségcseréről részben másként döntöttek, csak arra volt elég, hogy fent említett 
okokból érthető túlképviseltségük az elsöprő fölényt – ebben a kérdésben – meggyőző 
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fölényre szelídítse. A személyenkénti szavazáskor átlag 56 százalék körüli volt a leváltásra 
szavazók aránya némi egyénenkénti különbséggel. 

Aki itt éket próbál verni, aki itt csoportokról beszél, az jobb és baloldalt egyaránt sért. 
Csoport vagy csoportok lehettek, mindig vannak. A döntés azonban kollektív, 

demokratikus és meggyőző erejű volt. Biztosan képviselte az orvostársadalom véleményét. 
Annak ellenére, hogy most más szervezetek kerülnek előtérbe, és azok „véleménymásságát” 
illik emlegetni. Nagyobb súlya és nagyobb tömegháttere egyiknek sem lehet. Ha jól 
meggondolják, még kényelmetlenül is kellene érezzék magukat e helyzetben, hiszen saját 
hitelességük kérdőjeleződhet meg az orvosok nagy tömege előtt. 

Hogy az új vezetés mire lesz képes, még nem tudni. Ők maguk is érzik, hogy egy 
kísérlet részesei. Megpróbálják azt, amit eddig még nem mert a kamara megtenni. Azt, ami 
Európában szokványos. Megpróbálják annak ellenére, hogy a törvény a kamarának nem adott, 
és sajnos nem is remélhetjük egyelőre, hogy adna olyan felhatalmazásokat, amilyenek 
Európában szokványosak. 

Tehát nem csak az orvosok bére van távol Európától, nem csak a betegellátás anyagi 
színvonala halad visszafelé, de az e téren meghatározó fontosságú, a mindenkori egészségügyi 
kormányzatokat tehermentesíteni képes kamarai jogok és felhatalmazások is messze vannak 
attól, ami jövő év május elsején több mint illendő lenne. 

Magyartalankodjak egy kicsit! Snassz magatartásnak érzem, hogy most az orvosok 
feketelábúak lettek médiaszerte. Pillanatnyilag hasznosnak képzelheti ezt a hatalom, de 
hosszabb távon önmagának árt az ilyenekkel. Mert ismerjük bűneinket, de annak gyökereit, 
okait is, és főleg tudjuk, hogy nem e percben lettünk pellengérre érett bűnösökké. 

Naivkodjak egy kicsit! Én valahogy úgy képzelném el, hogy a szakminisztérium a 
magyar egészségügy érdekében körmeszakadtáig harcoljon a pénzügyérekkel, bár tudom 
nehéz harc lenne, és nem vezethetne gyors eredményre, mi több a pénzügyéri felelőséget is 
megértem. És azt gondolnám helyesnek, hogy harcában támaszkodjon az orvosokra – tehát a 
Kamarára is. Ha kell örvendezzen, és tekintse segédeszközének a demonstrációt a 
sztrájkolókkal pedig érveljen. Ha így tennének, akkor nem éreznék úgy, hogy az a sztrájk 
ellenük szerveződött. 
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GONDOLATOK AZ ÁLDÁS, NÉPESSÉG KONFERENCIA 

CSALÁDI-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORTJÁNAK MEGALAKULÁSAKOR 
 
 

Egy évvel ezelőtt hallottam először Csép Sándor barátomtól a szuggesztíven szellemes névre 
hallgató „Áldás, népesség” kezdeményezésről, és örömmel üdvözöltem az ötletet, mely úgy 
éreztem, hogy egy igen gyakorlatias lépést fog jelenteni napjaink kevés eredményt hozó, és 
olyannyira túlverbalizált világában. Úgy gondoltam, hogy ha rajtam múlna, ebből egy hasonló 
névre hallgató Kárpát-medencei mozgalom bontakozhatna ki. 
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Egy héttel ezelőtt kaptam meg a felkérést, hogy a közelgő kongresszuson koordinálnám 
a Családi-Egészségügyi Csoport munkáját. A felkérés meglepett, hiszen a nemzetért aggódó 
magyar értelmiségi érdeklődési körét meghaladó mértékben soha nem foglalkoztam 
demográfiai kérdésekkel. 

Hogy mégis igent mondtam, és bátorságot vettem a feladathoz, részben azzal a 
reménnyel magyarázható, hogy mint annyi minden mást, ezt is majd menet közben kell igazán 
megtanulni, de erős hatással volt rám Für Lajos Magyar sors a Kárpát-medencében című 
hézagpótló művéből a bevezető fejezetet záró bekezdés is. E sorokat nem felejtettem el, – ezt 
írja: „Ez a könyv nem szakmai ambíciók, nem tudományos kíváncsiság terméke. Sokkal inkább 
valami olyasmi, amit ha ritkán is, de átérezhetünk. Olyasmi, amit a népközösség iránti 
felelősségnek lehetne leginkább nevezni. Olyan felelősség, amit mégis önmagával szemben 
érezhet az ember: Amit tud, tegye meg!” 

Tudjuk, hogy utolsó percben vagyunk a nemzet fennmaradásának e fontos kérdésében, 
és tudjuk, hogy sorsdöntő éveket élünk azért is, mert a globalizáció lendülete fokozódik. 

Óriásai gazdasági potenciál és médiahatalom állja útját minden olyan törekvésnek, 
amely nemzeti. A nemzeti tudat léte vagy nemléte pedig – mint arról már meggyőződhettünk 
– a népesedési gondoknak is egyik sarkalatos pontja. 

 
Magam a tájékozódás álláspontját elfoglalva azt várom, hogy a munkára hajlandó elmék 

ötleteit kellő gondossággal összegyűjtve és kellő alapossággal szintetizálva készíthessük el azt 
a cselekvési programot, mely: 

kivitelezhető,  
hatékony,  
a helyzet alakulásához rugalmasan alkalmazkodni képes, 
és nem ösztönzi, de nem is tűri a formális tevékenységet.  
 
A tervnek alapozással kell indulnia, tehát először keveset, de lényegeset kellene 

markolnia, és menet közben kellene kialakítania az időszak, a lehetőségek, a helyi viszonyok 
szerint szükséges cselekvési programját. 

Meg kell becsülni az aprómunkát, s minden kis ötletet felkarolni. A nagy átfogó 
intézkedésekben reménykedve el kell kezdeni a túlélés programjait, s ahol már valami 
megmozdult, azt támogatni, bővíteni és kipróbálni máshol is. Valahogy úgy, amint az eleven 
seb szokott gyógyulni. Nemzetünk nagy és fájdalmasan eleven sebeit talán már nem is lehet 
sebészi módszerekkel kezelni, újabb durva metszések vagy varratok nem elképzelhetők. De 
remélhető a seb hámosodása, és egy mindent befedő erős, ép védőhám sarjadása a kicsiny 
szigetekből, amint az valódi sebek esetében is megtörténik. 

A népességfogyás összetett okainak áttekintése a kongresszus feladata és a szakemberek 
dolga volt. Ennek eredményeit összesítve kapjuk meg az iránytűt.  

Ott szerepel az okok között egy sor olyan tényező, mely a családot érintő, annak ártó, 
azt romboló befolyásán keresztül gyakorol hatást a népszaporulatra. A családon keresztül 
érvényesül ugyanis a legtöbb ártó és a legtöbb gyógyító hatás.  

Feltehető, hogy a családok pillanatnyi állapotának felmérése azok egészségi állapotát is 
magában foglalja majd. Az egészség fogalma pedig, mint tudjuk, nem egyszerűen a 
betegségmentességet jelenti, mert az magában foglalja egy sor testi és lelki-szellemi 
szükséglet kielégítésének lehetőségét is, annak minden áldásos következményével 
egyetemben. Így aztán tévhitnek bizonyul az, hogy az egészség, mint olyan az egészségügy 
szuverén munkaterülete. Mai tudományos iskolák felfogásai szerint az egészségügy mintegy 
7-20 százalékban lehet felelős egy populáció egészségi állapotáért. Hogy mikor és hol éppen 
mekkora ez az arány, az számos mellékkörülménytől függ.  
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Az egészségügy befolyással lehet a népesedési mutatókra a natalitás oldaláról is, ami az 
élve születések számát illeti, de főleg a mortalitás oldaláról, a csecsemő és 
gyermekhalandóság vonatkozásában, elsősorban pedig az átlagéletkor növekedésén keresztül. 
Ezen belül Magyarországon kiemelkedően fontos a munkaképes korú férfiak halandóságának 
csökkentése, elsősorban a megelőzés módszereivel. Mégis el kell ismerni, hogy távlati 
szempontból fontosabb az általa kisebb mértékben befolyásolható natalitás. 

Ezenkívül, és éppen esetünkben, azt sem kell elfelejteni, hogy a népességi mutatók 
alakulását nem csak a natalitás és mortalitás, hanem a vándormozgások is jelentősen 
befolyásolják. Ezen belül is a nemzetközi, tehát a külső vándorlás, mely Erdély 
vonatkozásában a rendszerváltozás után olyan százalékos értéket mutat, hogy az az egykori 
Magyarország előző századforduló körüli szomorú mutatóit idézi. Nem jelentéktelen azonban 
a belső mozgás sem, mert az újabb szórványosodáshoz vezethet. Ezzel magyarázható a 
homogenizációs törekvésekre hajlamos többségi társadalmak ezt támogató, sőt erőltető 
igyekezete. Ezt mára már a következményekből visszakövetkeztetni képes tudomány is tetten 
éri. 

Vagyis már első pillantásra kiderül, hogy munkánkat nem végezhetjük a többi csoporttól 
függetlenül. 

Hogy azonban az egészséges család, mint a nemzetfogyás megakadályozásának 
legfontosabb sarokköve felbukkant a munkacsoportok kialakítóinak gondolatában, az máris 
mutatja, hogy nem fellegekben járó, hanem nagyon is a valóság talaján álló tervekről van szó. 
Esetünkben a csoport munkájában a családon kell legyen a hangsúly, és az egészségügyi 
terület ennek valamivel kisebb szeletét képezi. 

Kiemelten fontos tény, hogy a humán erőforrás reprodukciójának költségeit a család 
jórészt maga viseli, s az ezzel mit sem törődő államot így tehermentesíti. 

Ismét Für Lajos egy bekezdését idézem, ahol ezeket mondja: „A család alatt azonban 
ma már nem csupán a jogi-egyházi értelemben házasságra lépett személyek és gyermekeik 
mikroközösségét értik. A „de jure” állapoton kívül elfogadott, mondhatni társadalmi rangra 
emelkedett a „de facto”, nem-jogi kapcsolaton nyugvó szülői család is. A család – szól az 
egyik mai és hazai meghatározás – a házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban 
együtt élők legszűkebb köre.” Utána még felhívja a figyelmet arra, hogy bár demográfiailag ez 
egybemosható, és nem nézik morális oldalát, de hatása a gyermekvállalásra korlátozó jellegű. 
Hasonlóképpen a család uralkodó rendjét lazítja a válások magas száma és az elváltan élő 
népesség növekvő számaránya is. 

Hangsúlyozni óhajtom, hogy az egészséges család, az atomizálásra szánt világ 
legveszedelmesebb ellenfele. Építőeleme kisközösségeknek, településeknek, régióknak, 
nemzeteknek, országoknak és egy túlélésre képes emberiségnek. Nem véletlen, hogy ennek 
szétzúzására készül az a mai őrült és megannyi a józan ésszel ellenkező célt szolgáló 
liberalizmus, mely nem hasonlítható ahhoz, amit a nemzeti liberalizmus egykori kitalálói 
megálmodtak. 

Úgy gondolom, hogy ha sikerül a családot megerősíteni, lefektettük a demográfiai 
fellendülés alapjait. A család egészségének biztosítása, vagyis a testi és lelki egészség, az 
anyagi biztonság, a személyiség családon belüli kiteljesedésének lehetősége adja meg azt a 
biztonságérzetet, amely a jövőt is látó, a folytatás igényét magában felismerő, a kisebb és 
nagyobb közösség érdekeit felvállaló, és azokat magáénak érző ember felnövekedésének fő 
feltétele. 

Sajnos azonban a helyzet mégsem ilyen egyszerű. 
Az egészséges család ugyanis ott áll egy hatalmas csapda előtt, és jelenleg igen kevés 

esélye van arra, hogy abba bele ne lépjen. Ez pedig éppen az oly fontos, és mégis legalább 
annyira veszedelmes igények kialakulása terén leledzik. A jólét igénye valaha az anyagi 
felhalmozásra ösztönzött, és mivel ennek oszthatósága határos volt, az utódok számát is 
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behatárolta. Ismerjük a kalotaszegi tragédiát. Éppen Csép Sándor munkája világította meg 
ennek hátterét. Ma is van hasonló veszedelem, csak ma már a fogyasztói társadalomnak az 
előbbinél sokkal gyarlóbb és értékekben szegény vonzereje, a napi fogyasztás igénye tartja 
határok között az utódnevelés óhaját. 

Egyaránt hangsúlyt kap ez Kárpát-medencei és anyaországi szempontból, s egészen 
különöset az elszakított területek viszonylatában. Ott, ahol a kisebbségi magyar népességet 
nem csak a szaporulat csökkenése, de a másodrendűség, s miatta-mellette még az elvándorlás, 
sőt az európainál magasabb halálozási mutatók is sújtják. Azt is tudnunk kell, hogy bár az 
általános érvényű okok a többségi nemzeteket is érintik, de azok egészen más számbéli 
alapról indulva, a kisebbség elnyelésének képességét nem veszítik el. 

Térjünk vissza azonban ahhoz a bizonyos igényhez! Az anyagi jólét természetes igénye 
tehát a fejlődés mai lefojtott szakaszában s a világfalu csábításainak kitéve egymagában 
mindenképpen visszahúzó erő. Ugyanakkor, ha bizonyos fokú igény a felemelkedésre, az 
egészség fogalmának megközelítésére nincs, az is népesedésgyorsulást gátló tényező lehet. 
Az ennek ellentmondó példák – mint tudjuk – számunkra nem követhető modellek. Itt arra 
gondolok, hogy a legnyomorúságosabb viszonyok között élő közösségek szaporulata 
magasabb a társadalom többi részénél. A nyomorúság kiterjesztése azonban nem lehet a 
népszaporulatot fokozó célkitűzés. Mit lehet hát tenni?  

Ilyenkor a némileg hasonló sorsú népek, elsősorban a lengyelek adataiba szoktam 
kapaszkodni. Tudjuk, hogy Lengyelország a II. világháború után egy 20 millió alatti ország 
volt. Ma viszont népessége meghaladja a 37 milliót. Ilyen alapon Magyarország is lehetne 
már 20 milliós, a Kárpát-medencei magyarság pedig közeledhetne a 30 milliós álomhatár felé.  

Mi volt az, ami a lengyeleknél volt, és nálunk nem? Nos, csakis a keresztény hit hatása, 
és egy történelmi szenvedésekből nagy erővel sarjadó nemzeti tudat tehette ezt a csodát. Ez 
képezte gyökerét a lengyel messianizmusnak is. Hisznek nemzetük elhivatottságában. És íme 
ennek eredménye! Hát még ha eszünkbe jut, hogy jócskán juttattak szaporulatukból a lengyel 
diaszpórának is. 

És hogy mi az, ami Lengyelországban, ebben a hozzánk hasonló 40 évet megért 
országban nem volt, és nálunk pedig igen? Ez az a kérdés, amit még érdemes lenne kellő 
bátorsággal feszegetni, mert a nemzetpusztító és önpusztító igyekezet és hajlam sehol a 
kontinensen olyan erővel nem jelentkezik, mint éppen Magyarhonban. Ez a hatás pedig igen 
hamar kigyűrűzik, és tudatosan kiszerveződik az elszakított területekre is. 

Pedig a nemzeti tudattól nem kellene félni a csak gazdaságban gondolkodóknak sem. 
Hiszen ez a furcsa és általuk vitatott valami, anyagi erővé válik a munkakultúrára gyakorolt 
hatásán keresztül. A nemzeti tudat gyarapodást eredményez, az pedig megalapozhatja a 
termelőerők reprodukcióját is. Hogy az ő nyelvükön próbáljak beszélni. 

De az elszakított magyarság túsztartói sem kellene féljenek. Éppen Románia a kitűnő 
példa arra, hogy az idegengyűlölő homogenizálással mit veszített. A balkáni, gyenge 
munkakultúrájú, trik-trak vagy táblé-társadalom még sokáig eltartókra szorul. A megroppant 
Erdély adja ma is a nemzeti jövedelem 70 százalékát. Mire lenne képes ez az ország, ha itt 
élne egymillió erdélyi szász, ha lenne gazdaságát mozgató zsidósága, és kétmillió elégedett 
magyar szolgálná boldogulását európai kultúrájával, megújulni képes munkaerejével és 
szorgalmával? Milyen példa lenne ez az ország elmaradott részének? És, ha valaki ezt 
sértőnek érzi, mondok más, saját, magyar példát. Gondoljanak Burgenland hatására a 
Dunántúlra! Az anyaországban ezt nem szégyen emlegetni. 

Beszéljünk azonban ismét saját témánkról: a családról és az egészségről. 
Kik lehetnek befolyással erre? 
Anélkül, hogy a százalékos arányok részünkről megalapozatlan találgatásába 

belemennénk, anélkül, hogy közöttük sorrendet állapítanánk meg, fel kell sorolnunk egy 
néhány ágazatot és tényezőt. 
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Kissé leegyszerűsítve: az orvos lenne az egyik ilyen, bővebben és gyakorlatiasabban 
pedig: az egész egészségügy. Az orvos nem csupán mint gyógyító-megelőző szakember, 
hanem, mint példát szolgáltatni képes vezető értelmiségi. 

Hasonló és az előbbitől nehezen elválasztható szerepet kap a pedagógus. Az 
egészségügy hatásfokát a megfelelő oktatás, az egészséges igények kialakításával, azok 
bemutatásával megsokszorozhatja. 

Nem kevésbé fontos – sőt – a közösség lelkipásztora, szélesebb értelemben: az egyház. 
Adott történelmi körülmények között szerintem ez az a tényező, melynek jelentősége a többi 
fölé nőhet. Ez az az erő, mely segíthet áthidalni a még hosszú ideig hiányzó anyagi és ehhez 
kötődő lehetőségek szakadékát, mert sajnos nem számíthatunk gyors megoldásokra. A jelen 
nehéz helyzetben kell megtenni az első lépéseket. Itt újra a lengyel példát említem, s 
kiemelném az egyháznak a nemzeti tudat alakulására gyakorolt hatását is, különösen a 
kisebbségi körülmények között 

Az adott közösséget képviselő politikai elit szerepe is elkerülhetetlen tényező. A 
körülmények javítása, a jogok kivívása, a perspektíva tágítása, a pusztító ellenerőkkel 
szembeni oly szükséges hatékony kiállás, mind-mind azt kívánja, hogy rendelkezzünk egy 
ilyen elittel. Megmaradásunk alapfeltétele, hogy a magyarságnak olyan vezetői legyenek, akik 
megpróbálják a globalizáció útvesztőjében úgy vezérelni a szétszaggatott nemzetet, hogy az 
kivédhesse a káros hatásokat, és kihasználhassa az előnyöket. Főleg pedig védekezni legyen 
képes a globalizáció tankjának védelmében ellenünk settenkedő ellenérdekelt erőkkel 
szemben. A két pogány közt utat mutató politikusok nélkül helyzetünk reménytelenné válhat. 

Egy adott közösségnek azonban még számos olyan csoportja van, mely képes annak 
éltét megnehezíteni avagy megkönnyíteni. Kezdve a szolgáltatóktól el egészen a művészekig. 

Nagyot merítve mondhatnám azt is, hogy nincs olyan tagja a társadalomnak, amelyik a 
maga módján ne tudna és ne volna köteles hozzájárulni ahhoz, hogy annak a társadalomnak az 
alapvető építőeleme: a család, egészségesen működjön. 

Kiemelt jelentősége van annak a ténynek, hogy a sokat emlegetett globalizáció 
körülményei között – azt tetszik vagy sem, elfogadva – kell cselekednünk. Tudnivaló, hogy a 
családot leginkább veszélyeztető láthatatlan erőről van szó. Ezért ezt a kérdést kissé 
alaposabban is körüljárnám. Ennek átgondolása nélkül ugyanis nem lehetünk eredményesek.  

Az államnak a globalizáció világában ellentmondásos szerepe van. Bár az új 
világrendnek az állam szerepvállalására fokozódó szüksége lenne, ugyanakkor gazdasági 
hatáskörét korlátozná, mert az az általa kiépített korlátokkal a globalizációnak akadálya is. A 
nemzetállam esetében mindez fokozott mértékben igaz. Minthogy az állam létének feltétele, 
szerepének célja: a nemzet, a globalizáció liberális szelleme nemzetellenes, illetve tőle 
független nemzetellenes erők által kihasználható. Bár egyes teoretikusok, mint például Porter, 
a nemzetet (nem a nemzetállamot) a globalizációs verseny fontos szereplőjének ismerik el. 
Boyer és Drache szerint „a globalizáció újradefiniálja a nemzet-államnak, mint a 
nemzetgazdaság hatékony menedzserének a szerepét”. 

Sajnos olyan jeleket is láthatunk, melyek arra utalnak, hogy a világ boldogabb felén egy 
nemzet eltűnése kisebb gond, mint egy rovarfaj kihalása. Ez ugyanis szerintük a génvagyon 
csökkenését okozza, amaz meg csak egy haszontalan kulturális színfolt. Az eltűnt nemzet 
helyén keletkezett demográfiai vákuumba aztán a túlnépesedő világ taszíthatja kitaszítottjait. 
Náluk egész primitíven így érvényesül a hulljon a férgese elv. Még az sem kizárt, hogy a 
globalizáció számára bizonyos – általunk ma még – öröknek hitt emberi értékek jelentik a 
férgest? Vagyis a számukra károsat? Ha nem sikerül globalizációs tév – és álhiteket 
megváltoztatnunk, akkor ilyen kategóriába kerülhet a nemzet és építőeleme: a család is. 
Feladatunk azt tudatosítani, hogy a globalizáció egysíkú gondolkodása – mely úgy viszonyul 
a tőlünk megszokotthoz, mint roboté az emberihez – saját értékeit is lerombolva, hosszú távon 
önpusztulását okozhatja. Sikerül-e a globalizáció mögött valahol ott található kapzsi 
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szürkeállományt ráébreszteni, hogy létező értékeik csak az általános emberi értékekkel 
karöltve tehetik hosszú távon is életképessé rendszerüket? Mert, ha ez nem történik meg, 
akkor marad a minden parazitára érvényes örök példa. Az élősködő saját gazdaszervezetével 
együtt dől sírba. 

Léteznek szakembereik, akik azt állítják, hogy a globalizációt hamisan megítélő 
vélemények miatt részben jobboldali, nacionalista, részben radikális baloldali jelszavak 
mentén a globalizáció elleni fellépésre felszólító ideológiák és politikai mozgalmak jelennek 
meg. 

Vajon szerintük a nemzetben gondolkodók nacionalisták lennének? Utópia lenne 
minden próbálkozás az emberi értékek és a globalizáció elfogadható előnyeinek 
összebékítésére? Mert azt láthatjuk, hogy a vak szembefordulás életveszélyes lenne, és 
értelmetlen is. Mi nem géprombolók vagyunk, minket nem az ikonoklasztázia szelleme hat át. 
Bizony, jó lenne, ha a Heckschner-Oklin-Samuelson-tétel szerint a globalizáció a nemzeti 
jövedelmek konvergenciáját, a nemzetközi gazdaság harmonikus egyensúlyát hozná meg. 

Sajnos azonban egyelőre egy rablógazdálkodás rémét látjuk elterpeszkedni felettünk. 
Vagy a globalizációnak több arca is lenne? Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a fentiektől 
függetlenül számos más negatív hatása is van. Ilyen az elszegényedés, a munkanélküliség, a 
szociális költségek lefaragása, stb. 

Mindezek természetesen éppen a családot sújtják.  
A globalizációnak a nemzeti kultúrákra gyakorolt negatív hatása is ismert, és mint ilyen 

felülről lefelé hatva bomlaszt. Ha a nemzetet alkotó családok gyengülése alulról pusztítja azt, 
a nemzet gyengítése viszont felülről sorvasztja el a családot. A virágozzon minden virág elvet 
valló és a másság tiszteletét szajkózó liberalizmus durva gazdasági vontatója legázolja a 
másság virágait. 

Deacon szerint az emberjogi aktivistákat már nem őrangyaloknak tekintik a világban, 
hanem globális gengsztereknek, akik etikai igényeket használnak fel a globális hegemónia 
erősítésére. Nézzünk csak körül e gondolat jegyében saját helyi tapasztalataink tájékán! 

Tomasewski mondja: „Ha egy kormány képtelen úgy bevételre szert tenni, hogy 
megfeleljen emberjogi kötelezettségeinek, az emberi jogok garanciái illuzórikussá válnak”. 
Bizony az emberi jogok jelszavával remekül lehet manipulálni. Nyilvánvaló ugyanakkor, 
hogy az általános emberi jogok globalizálódása, a politikai demokrácia és a szociális védelem, 
illetve biztonság és a munkához való jog egyetemessé válása a család szempontjából is nagy 
előrelépés lehetne. 

Az információs társadalom is nagy perspektívákat nyit a közvetlen demokrácia előtt, 
természetesen az anyagi lehetőségektől függően. Ugyanakkor ismeretesek ennek éppen a 
családra leselkedő hatalmas veszélyei is. 

„Nem mindegy, hogy a globalizáció társadalma az emberi jogokra hivatkozva továbbra 
is csupán az állampolgári és személyiségi jogok tiszteletben tartását követeli meg, vagy 
olyanokról is szól, mint a nemzeti, etnikai, vallási és egyéb hovatartozástól független, 
valóságos emberi jogok tiszteletben tartása? Kérdés, hogy tovább erősíti-e a nacionalizmust, 
a vallási fanatizmust, a morális képmutatást, a kettős normák alkalmazását, a kirekesztést, az 
idegennel való szembenállást, a gyanakvást, vagy általános normává teszi a megértést, a 
toleranciát, az emberi kultúra és civilizáció sokféleségéből adódó egyetemlegességét”, írja 
egy helyen Szentes Tamás, a Magyar Tudomány című lap oldalain. 

Mindezeknek egy Trianon-sújtotta és szétszaggatott nemzet életében kiemelt fontossága 
van. Ugyanis Trianon nem történelem. Trianon él és hat. A Trianon traumatizált társadalom 
hármas T-je még sokáig elkísér minket, és szorosan összefügg a népesedés problémáival. E 
trauma fokozatos feldolgozása és kiheverése lehet a legbiztosabb út a népesedési gondok 
megoldásához is. És úgy hiszem, hogy ez fordítva is érvényes. Egy javuló népszaporulat 
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segítője lehet a trauma feldolgozásának, az pedig lényeges eleme egy olyan 
biztonságérzetnek, mely egyik alapja a gyermeket vállaló családnak is. 

Ennek kapcsán egy részletre is kitérek, mert mint mondani szokás, ebben lakozhat az 
ördög. Tragikus látványt mutató ablakot nyit a nemzettudatot, a nemzeti önbecsülést 
olyannyira befolyásoló külső képünkkel kapcsolatos jelen helyzetre a minket tárt karokkal 
fogadó Európa bemutatásunkkal kapcsolatos két kísérlete. A rólunk írt, csúsztatásokkal és 
ordító hézagokkal telt történelmi összefoglaló és a most aktuális kiállítás, mely objektív 
bemutatásunk helyett a művészi szabadság leple alatt csak szégyenfoltjainkkal foglalkozik. A 
magyar politikai elit pedig nem próbál okos ellenlépésekkel védekezni, hanem mentegeti, sőt 
támogatja, vagy egy-két ejnye-bejnye után elhallgatja ezeket.  

Ha igaz, hogy a világmindenség mozgásait a virágon tanyázó pille szárnyának rebbenése 
is befolyásolja, akkor ehhez hasonló igazság érhető tetten a mi esetünkben is. A társadalom 
minden tagjának minden apró cselekedete befolyással van környezetének egészséges életére, s 
ezen keresztül visszahat önmagára is. Ez is egyfajta globális szemlélet. 

Francis Fukuyama értelmezésében mi, akik még nem globalizálódtunk teljesen, egyelőre 
a történelemben élünk, de haladunk annak vége felé, ez pedig maga a globalizálódás. 
Állítólag a rendszerváltást is ennek köszönhetjük. A peresztrojka felismerte volna, hogy nem 
szabad erről lemaradnia!? 1989 mindenesetre egy hatalmas globalizációs ugrás volt. Sajnos 
azonban vezetőink a hazai érdekek elhanyagolásának vétkébe estek és az 
eurokompatibilitáson át hajszolják a globalizáció előkészítését.  

El kellene érjük, hogy felébredjenek. Mert jelenleg a globalizáció meglovagolása helyett 
a közös szekérből éppen a nemzetet, a családot vetették a vágtató paták alá, miközben a 
hánykolódó kocsiból szétszóródó értékek elkapkodásával vannak elfoglalva. 

Végezetül dr. Szabó Endre kollégámat idézném: „Az ország lakossága néhány éven 
belül tízmillió fő alá csökken. Érthetetlen módon a demográfiai katasztrófa előképe a 
nagypolitika szintjén egyszerűen fel sem merül. Az okokat kutatva a logikusan gondolkodó 
polgár fejében két magyarázat lehetséges: az egyik, hogy a napi események ad hoc kezelése 
miatt, a nemtörődömség következtében nem jut e fontos kérdésre megfelelő figyelem. A másik 
magyarázat az lehet, hogy a demográfiai problémára tudatosan kevés figyelmet szentelnek. 

A családtámogatási rendszerek sok pénzt igényelnek, ugyanakkor, ha valaki 
utánagondol és alaposan utánaszámol, a befektetés idővel közgazdasági szempontból és 
erkölcsi értelemben egyaránt bőségesen megtérül. A vizsgálatok szerint ugyanis az 
értékközpontú családokban szocializálódott egyének nagyobb valószínűséggel válnak olyan 
egészséges szemléletű, devianciáktól mentes, gyermekszerető (vagyis a társadalom számára 
hasznos) egyénekké, akik képesek az élet és az erkölcsi értékek továbbadására. (…) Még 
csupán anyagi szempontokat figyelembe véve is egy nemzet, egy társadalom jövője a 
gyermekvállalásban, a következő termelő generáció kinevelésében rejlik. Ezt mégsem értik 
meg sokan.” 

Ha tehát nagyon konkrétan, mondhatni földhözragadtan akarjuk megfogni a dolog 
lényegét, akkor a család egészségének szolgálatában álló munkacsoport olyan cselekvési 
programot kell kidolgozzon, amelyik nem egyszerűen szót emel a gyermekáldás érdekében, 
nem csak az abortusz valós veszedelmeit ecseteli, nem csak arról szónokol, hogy egészséges 
életmóddal tovább élhetünk, nem csupán azt magyarázza, hogy a betegek legjobb helyen a 
családban vannak, s gyógyulásuk ott a legbiztosabb, hanem rövid távon felhasznál minden 
túlélésünket segítő ötletet, s közép, valamint hosszú távon pedig olyan segítséget tud nyújtani, 
amelynek eredményei már a szellemi értékeket is magába foglaló igények szintjén jelennek 
meg, és képesek befolyásolni az egyes közösségek életszínvonalát, közérzetét, szellemét, – 
kialakítani biztonságérzetét, azt a kollektív fészekmeleget, amely alapját képezheti a 
gondolkodni is egészségesen képes családok kialakulásának. 

Hallatlanul sokrétű munka ez, és olyan, amelyben minden-mindennel összefügg. 
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A feladat tehát nehéz és szép. 
Kérem, hogy akik ötletekkel rendelkeznek, segítsenek azokat asztagba rakni, s utóbb jó 

együttműködésben kicsépelni és összeőrölni! 
Csak ezt követően foghatunk hozzá a jövőt és megmaradást jelentő új szellemi kenyér 

kisütéséhez. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2003. november 1. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2003/3. 
 

PILLANATKÉP 
 
 

Nehéz történet végén vagyunk. De ebben sem lehetünk bizonyosak. És persze azt is tudjuk, 
hogy e történet vége ugyanakkor egy talán még nehezebb történet kezdete. Mert ezt is meg 
kellett próbálni. 

Amikor az elmúlt hetekben, hónapokban már kétségtelenné vált, hogy a magyar orvos 
ellentétben szinte valamennyi külhoni kollégájával, politikai és csoportérdekek 
manipulációinak lehet az áldozata, elgondolkodhattunk. 

Könnyű lenne egyszerűen az orvosok nyakába varrni, hogy ide sikerült leküzdeniük 
magukat, de nyilvánvaló, hogy ilyen különbség nincs orvos és orvos között Európában. Az is 
nyilvánvaló, hogy azt, ami az orvosok valóban észlelhető morális válságához vezetett, szintén 
külső manipulációk eredményezték. 

Van-e erre jobb példa a hálapénznél? Nem az orvostársadalom iránti aggódásáról 
nevezetes az a vezető ügyvéd, aki egy előadásában – mint jól informált kortárs – magyarázta 
el, miként indította útjára a hálapénzt Gerő Ernő. A kor találmányai közül az egyik 
legördögibb és legéletképesebb ez volt. Felmérhetetlen károkat okozott az 
orvostársadalomnak, és nagyobbat mint felmérhetőt a társadalom egészének, bár tudom, hogy 
e kettő nem elválasztható, hanem inkább egymást generáló folyamat. 

A betelefonálós műsorok elszomorítóan tájékozatlan beszólói tanúskodnak erről, de 
ezek mellett – a nyilvánvalóan felismerhető bornírt tévedéseket kijavítani nem óhajtó, sőt 
azok hozadékát élvezni nem szégyenkező – politikus vitatkozók inkorrekt hallgatása is erről 
árulkodik. 

Az orvosok és önkormányzatok szembeállítása is évtizedes „munka” eredménye. 
Nemrég rótták fel a Kamarának önkormányzati oldalról, hogy miért foglalkozik a bérekkel, 
inkább etikai kódexén dolgozna, és még azt is fejéhez vágták, hogy nem volt képes a 
nyilvántartási rendszer elkészítésére sem. Hogy ehhez mekkora segítséget kapott…? Persze ez 
és a hasonló megjegyzések már a „csúnya kamarának” szólnak 

Az Orvosi Kamarával kapcsolatos vihar politikai résztvevői sem tudták visszafogni 
magukat, és sűrűn éltek a hálapénz emlegetésének fegyverével, ezzel is bizonyítva, hogy 
mennyire nem érdekük annak végleges felszámolása. Hatalmas nyereség bármely hatalom 
számára, ha az egyik legproblémásabb, nagy és erős államokban is rettegett erőt, az 
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orvostársadalmat kézben tudja tartani. Ennél is szomorúbb volt az, hogy a kamarai 
nyilatkozatokat nem valódi formájukban közvetítették az emberek felé, s ebben a média is 
segítségükre volt. Emlékezzünk csak: „sztrájkot akar a kamara”, „600 000 Ft kezdő fizetést 
követelnek az orvosok.” S aztán a nyilvánvaló megosztó kísérlet: „…a jogállásról szóló 
törvény visszavonásának követelésével az elért kedvezményeket kockáztatja a kamara”. Jól 
tudjuk, hogy ezekből mi volt igaz. De az emberek nem járatosak ezekben a dolgokban. 
Ráadásul a dezinformációt a legrosszabb pillanatban, a megszorításokról szóló hírek 
közepette kapták. Csoda, hogy ellenérzések ébredtek bennük? Csoda, hogy a beteg elveszti 
bizalmát utolsó mentsvárában, az őt gyógyító orvosban? 

Nos, ha valaki a gyógyító munka sokrétűségét ismeri, annak tudnia kell, hogy ehhez 
foghatóan nagy felelősség nem sok van, ezért az ezzel kapcsolatos felelőtlenség is hasonló 
méretű. Ez az ártás sajnos végleg kiábrándíthatja a mindenkori politikából azokat, akik 
átlátnak a szitán. 

Az egyszerű emberek azonban nem kapnak segítséget, hogy gyógyítóikba vetett 
bizalmukat visszanyerjék. Mint annyi más, ez a feladat is nekünk marad.  

Ragadjuk meg hát saját hajunkat!  
Mielőtt lenyírnák azt is. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2003. november 17. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2003/12. december. 
 

EURÓPÁBA, DE CSAK RÉSZBEN? 
 
 

Részleges európaiságunk már alaposan körüljárt sajtótéma. Ma sem tudjuk, hogy nettó 
befizetők leszünk-e? Hiszen mindez az Unió által elbírálandó és hozzánemértésünk eredendő 
hibáit hordozó pályázatok sokaságának függvénye. 

A Jaltában minket feláldozó Nyugat most befogadja a szocializmus és az abból való 
kievickélés által évtizedek során meggyötört testeinket, s azonnal be is sorol a jólétét 
megalapozó gyarmatbirodalom egy újfajta kategóriájába. Mi fogunk hozzájárulni további 
jólétükhöz. Ahogy a rádiókommentár ma mondta, a klubtagoknak sokkal több van 
megengedve. Orvosok között nevezhetnénk ezt subcoloniális besorolásnak. 

Amint a gyarmatok kizsákmányolásából eredeti-felhalmozó nyugati kapitalizmus csak 
azt teszi, amiben nevelkedett, úgy a mai uraink is csak azt teszik, amire a szocializmusban 
szocializálódtak.  

Többek között észre sem veszik, hogy az a hang, az a módszer, az az egész hozzáállás, 
amivel szűkebb tevékenységünk terét: az egészségügyet (is) kezelik, az bizony nem 
tanúskodik a demokráciában megszokott reflexek gyors kiépüléséről. 

Európai ésszel elképzelhetetlen, hogy központi politikai probléma legyen az, ha az 
orvosok saját köreikben vezetőket váltanak. Elképzelhetetlen az is, hogy politikai 
magyarázkodások és praktikák eszköze legyen egy demonstrációt, avagy Uram bocsá’ 
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munkabeszüntetést (lassítást) kilátásba helyező nyilatkozat. Ott kérem sztrájkolnak. Joguk van 
hozzá. Hol eredményesen (többnyire), hol nem. Tehetik, mert Európában vannak. 

De, ami ennél is több, ott a hatalom boldog örömmel fogad el olyan törvényeket, melyek 
egy ilyen gondok sorát szülő ágazat ügyeinek intézését – jórészt – saját kezébe helyezi. A 
kemény kamarai törvények legalább olyan kényelmesek ott a hatalomnak, mint szükségesek 
az orvosok közösségének. A megoldás kézenfekvő, és ami manapság fontos: olcsó!! Mert fel 
sem merül hátsó gondolat. A diktatúrák ideje lejárt, a fejekből hiányzik az effajta reflex, 
kívánság vagy presztízsvágy. Ahogy mondani szokás: nincs rá igény. 

Pedig az egészségügy anyagi gondjai ott is egyre feszítőbbek, hiszen ugyanazok a külső 
hatások érik arrafelé is e tevékenységi kört és gazdasági ágazatot. Ez utóbbi két szó nem 
véletlen. Ott tudják, hogy az egészségügy gazdasági húzómotor is egyben. És egy olyan 
korban, mikor a hadiipart már csak mesterségesen tudják feltúráztatni, bizony figyelnek arra, 
hogy a tőke erre vette az irányt. Annak minden rossz és jó kihatásával. 

Felénk a megszorítás, a megtakarítás, elvonás és megvonás szavak, a spórlás jut eszébe 
a vezetőnek, ha forráshiányt észlel. Az előremenekülés fogalma nem ismerős. 

Az az áldatlan szembenállás, ami itt kialakult, az az egymásramutogatás, a társadalmi 
törésvonalaknak az az azonnali rávetítése az egészségügy munkásaira is, nem beszélve a 
hangvételről, mely a fenyegtő és a megalázó kifejezésektől és szándékoktól hemzseg, bizony 
nem európai. 

Európába menetelésünk élharcosai megfeledkeztek arról, hogy fél év múlva már elvárás 
lesz, hogy európai módon cselekedjünk, sőt beszéljünk is. És ez addig sem tilos. 

Európába nem lehet úgy bevonulni, hogy csak bekukucskálunk, csak szívószálainkat 
dugjuk be az ablakon, és a kívül maradt fenekeket jó kis eurázsiai szocreál virgácsokkal 
kúrálgatjuk. 

Inkább arra kellene figyelni, hogy a szívószálak merre működnek. 
Mert egyelőre vágyainkkal ellentétes irányú szívóhatás prognosztizálható. 
Hogy a gyarmattartó európai reflex és az eurázsiai szocreál miként fog ötvöződni, azt 

majd megtapasztaljuk. A saját bőrünkön. 
Mi, orvosok ebben is elől járunk. Előleg gyanánt például az összeférhetetlenségi 

törvénnyel kirekesztettek a hatalom helyi gyakorlásából. De jelek szerint az általános érvényű 
jogszabályt csak esetünkben kérik számon. Ezen is érdemes elgondolkodni. 

Valahol tehát mégis „kivételes bánásmódot” alkalmaznak velünk szemben.  
Már amennyire a kettős mérce ennek nevezhető. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. január 2. 
 
 

ÚJABB ÉVRŐL TUDTUK MEG, HOGY NEM AZ EGÉSZSÉGÜGYÉ, 
DE LEGALÁBB AZT TUDNÁNK, HOGY KIÉ 
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Hányadszor írom le az utóbbi fél évben, hogy mennyire átlátható és tagadhatatlan lett az a 
folyamat, mely a hiszékeny emberek sokaságát megingatta másfél évvel ezelőtt helyesnek hitt 
választói döntésében? De a hiszékeny kisemberek mellett érdemes volt odafigyelni saját 
sorstársaimra is az egészségügyben, kik senki nem állíthatta, hogy nem képeztek ugyan olyan 
tarka csoportot a választói színskálán, mint maga az ország népessége. Gondolkodó ember 
számára nyilvánvaló, hogy egy hivatásának élő orvos nem állhat távol a baloldali értékektől. 
Persze a valódiaktól. 

Aztán most egyszerre hálátlan és jobboldali, megbélyegzendő (mi több pofátlan és 
esküjét be nem tartó) társasággá züllöttek a vezető politikai erő szemében. 

Annak legtapasztaltabb képviselője éppen ma reggel rántotta le a leplet a televízióban 
(sokadszor) „az orvosokról”. Mint tudjuk, mostanság a reggeli órákban folyik a mindent 
leplezni óhajtó leleplező munka. 

Persze, ezt nem az orvosokat, hanem a Kamarát aposztrofálva tette. Csakhogy a Kamara 
akár azelőtt, most is jobb és baloldali gondolkodású – meggyőződésem szerint elsöprő 
többségében becsületes – szakemberek gyülekezete. 

Ha tapasztalt politikus ennyire rövidlátó vagy ennyire átlátszó módon akarja befeketíteni 
a Kamarát, az igen szomorú jelenség. Az is szomorú, ha esetleg tanácsadói így félrevezetik. 
Főleg, ha az ezt hallgató vagy néző „lakos” maga is felelősen gondolkodó „állampolgár”, és 
nem hajlandó a „minél rosszabb, annál jobb” veszedelmes ösvényén botorkálni. 

A Magyar Orvosi Kamara már az első (a Fideszes) Kórháztörvényt sem hitte az 
évszázad törvényének. Megharcolt a módosításokért, melyek máig megkülönböztetik az Új 
Kórháztörvénytől, az átpréselés miatt megbukottól. 

Az ezzel kapcsolatban felszínre kerülő viták, tárgyalások, egyezkedések – pontosabban 
elmaradt viták, elvetélt tárgyalások és vélt vagy valós háttéregyezkedések okozták a kamarai 
vezetőség ciklus közbeni – meglepő – bukását. 

Az esemény, mely olyannyira európai, hogy büszkén kellett volna hivatkozni rá, mint a 
magyar demokrácia egyik legnyilvánvalóbb életjelére, – megrázta az új egészségügyi 
kormányzatot, és rajta keresztül az egész koalíciót is érzékenyen érintette. Nem hittek a 
szemüknek, nem hittek a fülüknek. 

És leleplezték önmagukat, Európa felé mutató rezzenéstelen karjaik megremegtek, 
mintha hazugságvizsgáló gépet kapcsoltak volna rájuk. 

Kiderült volna, hogy a diktatúra génjei élnek? Mert úgy látszik, hogy nem képesek 
elviselni az európai demokrácia legkisebb – számukra még oly veszélytelen – 
megnyilvánulását sem. 

Ismétlem önmagam, mikor jelzem, hogy a törvény ellen tiltakozó szavazások – bár 
valóban hiányzott a szavazóképességhez egyszer mintegy háromtucatnyi, másodszor pedig 
egy tucatnyi képviselő – mégis egyértelműen mutatták a Kamara egységes – tehát nagyon 
figyelmeztető – álláspontját. Hiszen először két, másodszor egy ellenszavazat volt a 
háromszáz negyvenegynéhány, illetve a háromszáz hetvenegynéhány küldöttből. 

Annak a lehetősége teljesen kizárt, hogy csak a jobboldali küldöttek jöttek el szavazni. 
Ez az, amiről következetesen hallgatnak, inkább a néhány főn múlott 

szavazóképtelenséget emlegetik. 
Amúgy annak a két szavazásnak a törvény sorsára semmi befolyása nem lehetett volna. 

Mint láttuk, bármi áron átpréselték a szavazógépen. Az, amire azokból a szavazásokból 
következtetni lehetett, egyértelműen kiolvasható volt így is. Ilyen szempontból semmi 
jelentősége nem volt a néhány hiányzónak. 

Egy okos vezetés ebből okult volna, és másként próbálta volna keresztülvinni akaratát. 
Semmi esetre sem erőből. Egy ilyen szavazásról informálódva, értékesebb adatokhoz jut, mint 
egy drágán megrendelt, esetleg az elvárásokat kiszolgálni óhajtó közvélemény-kutatás kétes 
eredményei. 
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Hogy mégis így történt, annak leleplező ereje van. 
Hogy a kamara vezetését a közös akarat átalakította, annak jelentős tanulságai vannak. 
Hogy ezt azóta is jobboldali puccsnak próbálják beállítani, az szánalmas. 
Hogy akad néhány felsőbb körökben mozgó orvos, illetve belőlük álló szervezet, aki 

vagy amely ezzel egyetért, vagy azt a látszatot keltené(?), az nem meglepő. 
Ez utóbbi kis csapatra támaszkodva próbálják igazolni az elméletet, mely szerint a 

kamarai küldöttgyűlés egy jobboldali gyülekezet volt, tehát a kötelező kamarai tagság miatt 
minket legelső sorban képviselő szervezet egy egyoldalúan elkötelezett társaság.  

Közben a hovatartozásunk után is kutató – sokat emlegetett – kéteshírű kérdőívek sem 
adtak igazi választ a kérdéseikre. Kevesen küldték vissza azokat. 

Magukban azonban már eldöntötték, hogy ez az értelmiségi bagázs sem megbízható. 
Középtávon tehát ennek megfelelő bánásmódot várhatunk. 
Szenvedő alanyai azonban nem csak mi leszünk, hanem egy beteg nemzet is. Azok 

ugyanis, akiknek helyettünk ez az év lesz az éve, nem fognak helyettünk gyógyítani. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. január 25. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2004/1.  
 

ÁLARC NÉLKÜL FARSHANGOLÓ 
 

 
Nem ette meg a kutya a telet. Január fehéren vicsorog a hypertóniás és csontjaritkult, 
nyugdíjas fűtésjogosult hőenegia-pazarlókra. 

Ezenközben a közmondásbéli kutyánál jóval több etetésben volt részünk nekünk, kiket 
az emberiség sokezeréves története a gyógyítás művelőiként tart számon. 

Viharos volt ez a történet, de hasonló mélységeket még aligha ért meg társaságunk. Az 
egészségügy piacosítása világszerte válsághoz vezetett, s ennek szenvedő alanyai előbb az 
orvosok, majd rajtuk keresztül aztán az átlagéletkorukat tapintatlanul túlozni kezdő – tehát 
globalizáció ellenes – betegek lettek. Ők azok, akik túl-élték magukat. Globálék azonban nem 
akarják őket túl-szeretni. 

Annál inkább szeret honunk mindenben élenjárni, s ezért nálunk e válság a már tartósan 
meglevő elődjére rakodott. Így aztán érthető, hogy az említett mélységeket könnyűszerrel 
értük el. 

Van azonban ennek nemzeti sajátossága egyéb is. Itt ugyanis úgy fest a dolog, hogy – 
politikai szakkifejezést használva – még a balhét is mi visszük el. 

Gyűlnek, gyülekeznek a jól ismert esetek és sérelmek. 
A magyar orvos meg egyelőre csak néz, nézeget, szorong és szorongat(na, de inkább 

ják). Minthogy pedig a neki járó megbecsülést és anyagi juttatást még a járóbeteg ellátó sem 
remélheti, nem kizárt, hogy maga is járni kezd. Ezúttal majd nyugati irányba. Hiszen ott már 
be is jelentették, hogy várják. Minket kiemelten óhajtanak kiemelni a magyar 
munkaerőpiacról. Ez lesz a járóorvos ellátás, amit nettóban adunk Európának. 
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Fogyatkozásunk azonban nem okoz aggodalmat, mert felsőbb körökből való 
szakmapolitikai hírek szerint, majd ide is lesznek a jövőben jövők. Méghozzá keletről. Híre-
hamva sincs már annak az ellenkezésnek, mely őket fogadá, mikor még nekünk nem kellettek, 
csak nekik kellett „jövésbe jönni”. Az akkori érvek és indokok, jelzők és ócsárlások, 
orvostörténeti emlékként hevernek jobb időket is látott múzeumi tárlókban lehetőleg feledésre 
szánva. 

Tehát majd jönnek. Csak el ne kapják betegségeinket, a minket úgy elárasztó fertőt. 
Mert itt már mindenki tudja, hogy bőrünk alatt hál a pénz. Határainkon túlról titkos 
tanulmányi csoportokat hoznak tapasztalatcserére, s hírek szerint Ausztria és Némethon tájain 
is feltűnt már a szörnyű kór. Az új morbus hungaricus. Pályázati kényszer nélkül jár előttünk 
Európába tartó utunkon.  

Sok bajunk és bűnünk volt minékünk. Részben kaptuk, részben elkaptuk vagy 
megkaptuk. Egész kapatosak lettünk tőle. Vannak sajátos mutánsaik is, melyek itt alakultak 
ki. Mindenki tudta ezt és szemet hunyt, hogy mindenkor értünk élő-haló államunk és 
kormányunk ne legyen kénytelen a nagy közös kasszát ezzel is terhelni. De az sem ártott, 
hogy – bűneinknek hála – kellő bűntudattal éltük le pályánkat. Biztosan sokfelé irigyelték a 
minket irányítókat ezért a jó kis: kéziféken-tartó fejkenetért. 

Szóval, mint mondtam, minden ismeretes volt. Hogyne lett volna. Nem mi találtuk ki, 
hanem ők. Vagyis Azok! 

Aztán egyszerre csak térült-fordult az idő, és minden bűnt és gyarlóságot nagyonis 
egyszerre zúdítottak a nyakunkba, nagy össztársadalmi csinnadrattával, mint a váratlanul 
repülni vitt székely atyafinak, aki záróizmainak gyengülő kontrollját még csak-csak 
bekalkulálta, de az ezt követő lupingot már nem  

Hogyne történt volna így. Hiszen merészeltünk demokráciát játszani – „európásdit” – 
annak még csupán a küszöbén. 

Most bűnhődünk, és ki tudja még meddig? És ki tudja még milyen módokon? Mi 
hálátlanok. 2002 oly régen esedékes jövedelemrendezése valóban nagyobb volt a szokottnál. 
Ha nem is 50%, mert az összességében nem lehetett annyi, mivel csak az alapbérre 
vonatkozott, de jóval nagyobb az addigiaknál. Azóta is halljuk. Eddig már három évre szólt az 
a nem tudom valóban hány százalék. És lehet, nagyon lehet, hogy a negyedik is ezzel marad. 
Akkor meg már az infláció le is nullázza. De a következő kampányig maradunk hálátlanok. 
Addig búsan figyelhetjük a bértábla utolsó helyéért velünk egyedül versengő édesvízi 
halászatot, hogy azt is megtámogatják-e busásan 

Csak egyre nem gondolnak a jövő-menő pénzügyminiszterek. Arra, hogy a betegnek 
évezredek óta kell a gyógyuláshoz a drága gyógyszer és a rohamosan korszerűsödve dráguló 
kés mellé a gyógyítóba vetett hit is, a sámán örökkévaló igényének nagy erejével. Ez egy 
nagyon olcsó és nagyon hatásos szer. Ha minket sárba tiporva ezt elveszik tőle, akkor ezt is 
pénzzel megváltható eszközökkel próbálja majd helyettesíteni. Ennek pedig kisebbik része a 
hálapénz. A felesleges igények formájában jelentkező nagyobbikat a biztosító fizeti. 

Akkor derül majd ki, hogy mennyire érdemes az orvost felemelni abból a mélységből, 
sőt megfizetni is. Mert nincs olyan magas orvosi fizetés, ami ennél a most alakuló helyzetnél 
nem olcsóbb megoldás. 

 
 

Leányfalu 
 

 

* 
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2004. február 22. 
 
Megjelent: Erdélyi Napló (649.) 2004. március 9. 
 

A BALBURZSOÁ VEZETÉSELMÉLET ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY 
 
 

Manapság sem a beteg, sem az őt gyógyítani igyekvő orvos nem tud könnyedén felröppenni, 
hogy madártávlatból gyönyörködjön az egészségügyben. 

Igencsak földhöz kötik a tények, s arra kényszerítik, hogy alulnézetből vizsgálgassa azt. 
Addig, amíg még meghagyják a látását. Mert bizony már attól is megfosztanák. 

A nagypolitika nem választható el létünk részleteitől, és azt is tudjuk, hogy nálunk 
hatalmasabbaknál is kénytelen számolni az egészségüggyel, mint hatalmas elosztási 
rendszerrel. 

Divatos minálunk megpróbálkozni a lehetetlennel. Ilyen kísérlet az egészségügy és az 
azt működtetők bedarálására tett kísérlet is. Bátor cselekedet, mint a cigány lováé, midőn 
vakon vágtat neki a kerítésnek. 

Persze, abban is sajátosak vagyunk – ellentétben még legközelebbi szomszédainkkal is – 
itt nem kizárt, hogy a vak lónak lesz igaza. Magyar sajátosság lesz ez a világ gazdaságában. 
Nagy találmány. Ha ez sikerül, annak egyedüli okozói mi leszünk, a siker titka pedig 
megosztásunk, félelmeink, a szocializmus éveiben szorongásra szocializált egész lényünk. 

A módszer ismeretes. 
Annak egyik legátlátszóbb példája éppen most érhető tetten, midőn a végső 

kétségbeesésben tüntető gazdákat állítanák szembe a népesség többi részével. Erre is 
fogékonyak vagyunk. Karsai a búzaégetéssel és útlezárással MSZP képviselővé felfejlődött úr 
már figyelmeztet: maguk ellen fordítják az ország közvéleményét, már látszik a 
szavazásokból! 

Az egészségügyben sem történt ez másként. A feketelistára került – egyedülállóan 
minden orvost képviselő – MOK ellenébe próbálták felvonultatni a kisebb szervezeteket. A 
kísérlet majdnem sikerült. De a Draskovics csomag nyomán azok észbekaptak. Májusig pedig 
azt mondják a szakértők, hogy végleg felébred majd az összes érintett. A forrásra váró 
intézményeknél végrehajtott elvonások hatni kezdenek. 

Úgy látszik, hogy a balburzsoá osztályhatalom felé vezető úton három egymást követő 
lózung igazít el. Először az oszd meg és uralkodj, utána a foszd meg és uralkodj, végül a 
foszd ki és uralkodj végleg. Egymás ellen fordítjuk a maradék erőt, így megfosztjuk minden 
hatalmától, majd gazdaságilag kifosztható állapotával vígan visszaélünk. 

Ezután következik még a pofozd meg és uralkodj, az arculcsapás. Ugyanis elvárják, 
hogy még tapsoljunk is nekik. Van aki még emlékszik a Ceausescu idő béli viccre? A 
túlvilágon nehéz sorsával versengő egyiptomi rabszolga és a román alattvaló vitája így dőlt el: 
Lehet, hogy halálodig hátadon hordtad a követ a piramishoz, de közben nem kellett tapsolnod 
is, hogy: Ramszesz, Ramszesz. 

Távolról sem helyes azonban, hogy csak a mát nézzük, s elfeledjük azokat az 
évtizedeket, melyek idáig vezették az egészségügyet. Sokat írtak és mondtak már ezekről az 
elszalasztott időkről, de azok csak szerintünk voltak elszalasztottak. Azok, akik 
elszalasztották, ezt is akarták tenni. Az egészségügy lehetőségeinek elszalasztásával ők más 
lehetőségeket ragadtak meg. Magyarul, az egészségügyet negyven évig a maradékelv alapján 
működtették, tudatosan nyakába varrták a hálapénzt (Gerő Ernő 1951.) majd 1989 után 
forrásaiból kivontak, járulékforintjainkat elsinkófálták. Az 1500 milliárd kivonás az utóbbi 
idők műve, hogy előtte mit vettek ki „belőlünk”, senki sem tudja megmondani. És akkor még 
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nem beszéltünk az egykor jól működő magyar biztosítási rendszer vagyonáról, melynek 
visszatérítése a rendszerváltás után egy darabig téma volt, egyre csökkenő összegek 
említésével, s végül feledésre ítéltetett. Mert egykor a biztosítások (a nyugdíj is) nem úgy 
működtek, hogy a fiú járuléka tartotta el az apát egyik hónapról a másikra. Vagyona volt a 
biztosítónak, mint ma is a jobb gazdaságokban. Az elügyetlenkedett kárpótlással egyidőben 
történt ez is. 

Az egészségügy reformja verbálisan végig terítéken volt, de történni csak kevés történt, 
s az is a konzervatív kormányok idején és csak az alapellátás terén.  

Az Antal kormány elkezdte a reformot, fel is vázolta annak menetét, de főleg a belső 
lobbyk ellenállása és állítólagos politikai alkuk (?) vezettek oda, hogy az alapellátás szintjén 
elakadt. Az alapellátás azóta is ebből él, de innen eredezteti egyben kínjait is. A többi ágazat 
azóta is irigyli, de nem tud (nem mer? nem hagyják?) egységesen fellépni, hogy kövesse a 
kitaposott úton. 

A Bokros csomag hatalmas csapás volt az egészségügyre is. Még az alapellátás is 
majdnem beleroppant. Csak apró, ügyeskedő, szürke módszerekkel maradhatott talpon. 

A FIDESZ-kormány ismét lentről kezdett, az alapellátástól. Logikusan, hiszen ez a 
legolcsóbb ágazat s ennek kihatása a legnagyobb a hétköznapi közérzetre. Ünnepi pillanat volt 
midőn Orbán Viktor a nemzet ajándékaként (?) átnyújtotta a praxisjogot a magyar 
alapellátóknak. Ez is lökést adott a túlélésünkhöz, de ismét elakadt a folyamat. Elakadt, s 
maradt megint a megosztó irigykedés. 

A jelenlegi kormányzat ígéretei közül elsőnek az 50%-os egészségügyi béremelést volt 
kénytelen megvalósítani. Erre még meg is volt a pénz az öröklött – állítólag üres – kasszában. 
Hivatkozik is sűrűn erre az emelésre. De ki veszi észre, hogy ezzel a nem valódi 50 
százalékkal (hiszen csak az alapbérre vonatkozott, s az egészségügyben a külön munkáért járó 
aprópénzek egészítették ki a fizetést az éhbér szintjéig is) még mindig nem mozdultunk el a 
magyar bérskála utolsó helyeiről, arról nem beszélve, hogy az úgynevezett első lépés után a 
folyamat az ígéretekkel ellentétben teljesen leállt. Mára már alig több, mintha évente az 
inflációt kissé meghaladó emelést hajtottak volna végre. 

A Draskovics csomag réme itt lebeg felettünk. A megoldás – a demagóg ígéret ellenére 
– fűnyíró jellegű. A többletforrást igénylő egészségügyből is elvonnak. Az ágazat vezető 
tárcája és tárcavezetője nem is próbál ellenállni. A tiltakozók és követelődzők egyféle 
osztályellenség szerepébe kényszeríttetnek. Ez a sors várt az Orvosi Kamarára is. 
Megoldásnak jött ismét a megosztás sorainkon belül, és ami még rosszabb, a társadalom 
ellenünk hangolása. 

Erre való módszer a fél évszázada sandán fenntartott hálapénz, mely vaj a fejünkön, de 
nem megoldás semmire. Erre való az anyagi válságot elkerülhetetlenül követő morális válság 
emlegetése is, annak látható következményeit ügyesen felhasználva. És erre való az 
egészségügy egész „jólfejlett” nyomora. 

Hiszen a magyar beteg vajmi keveset tud arról, miként is működik egy fejlett társadalom 
egészségügye. Csak a szocializmus reflexei közül magával hozott ingyenesség elve, s az 
ebből fakadó parttalan igény él emlékezetében. Az ésszerűsítő strukturális változások a 
pénztelenségben csak bosszantó megszorításokként hatnak. Pláne, ha ügyetlenül is hajtják 
végre. Források bevonása lehetetlen. A privatizáció nem fog forrást hozni. A megtérülni akaró 
tőke keleten keleti gondolkodással él, és nem vár évtizedeket. Ha mégis bejön, akkor 
mazsolázni, rabolni akar. Tisztelet egy-két ritka kivételnek. De az nem is igazi tőke. 

Mit várhatunk hát? 
Mit várhatunk, miközben Európa beteg nemzete vagyunk, s vezetünk számos 

szégyenletes és tragikus listát? 
Sajnos nem sokat. Mert ha a hazai posványból felemelkedve mégis sikerül az a 

madártávlat, akkor körülpillantva rájövünk, hogy ezzel is lekéstünk. A globalizáció szándékai 
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ugyanis távolról sem tiszták. Ki nem mondva már zavarja a nyugatabbra levő országok 
emelkedő átlagéletkora. Zavarja a sok eltartandó nyugdíjas. Zavarja az egyre drágább 
egészségügy. A szakmailag megvalósítható és gazdaságilag lehetséges között növekvő 
szakadék. 

A magam részéről az isteni igazságszolgáltatáson kívül csak egyben reménykedem. 
Hátha jön egy olyan kormányzat, amelyik felismeri, hogy az egészségügy is lehet a gazdaság 
egyik húzómotorja, hátha jön egy kormányzat, amelyik felismeri, hogy a tisztességes 
nyugdíjból köztünk élő, relatív egészséges idősek értéket jelentenek. Értéket a családnak az új 
generációk felnevelésében nyújtott segítségükkel, és értéket a piacgazdaságnak is, melynek – 
ha van vásárlóerejük – egyik mozgatói lehetnek. 

Ha ez nem sikerül, akkor pestiesen szólva: térdre, imához! 
A részletekről persze nem beszéltem. Valamit talán mégis említsek meg! Annyiszor 

elhangzott már, hogy nem csak a műszerezettség elmaradott, nem csak az ellátás 
nyomorúságos, de romlik az orvosellátottság is. Fogyunk relatív és abszolút számban 
egyaránt. A hivatás nem vonzó, a végzősök közel harmada elhagyja a pályát, Európa 27000 
orvost vár tárt karokkal, és a magyar orvos (és ápoló) híre jó arrafelé. Magyarországon az EU. 
munkaügyi elvárásai teljesíthetetlenek lesznek. A túlmunka mérhetetlen. Az egészségügy 
egyfajta szükségállapotban működik, és a benne dolgozók áldozatvállalása tartja életben. Ezt 
a helyzetet azonban – mint akármely szükségállapotot – hiába próbálják, nem lehet 
állandósítani.  

A magyar nemzet egészségének ügye hatalmas szemléletváltásra vár, ciklusokat átívelő 
cselekvési programot igényel, felelős politikai és gazdaságpolitikai döntésekért kiált. 

Ha ez nem történik meg, az az egyik leghatalmasabb hozzájárulás lesz a herderi jóslat 
kései „mégis megvalósulásához”. 

Ha nem hiszik, akkor az USA jövőkutató intézeteinek anyagát kellene segítségül hívni, 
és nem kampányszakembereit fizetni. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. február 28. 
 
 

KÉSŐ BÁNAT, EB GONDOLAT 
 

Ismét csak kutyaszorítóban az egészségügy 
 
 

Most, amikor egy haldokló egészségügy sírnokaként szinte kényszerítve érzem magamat 
ismét a klaviatúra elé ülni, elsősorban a részletek ösztökélnek megszólalásra. Pedig a nagy 
egész az, amit mondani kellene mindenhol és mindenkor. 

Természetesen abban, ahogyan most elintéznek minket is, benne van az a nagy egész. 
Egész nagyságával. Cseppben a tenger. 

Egy életveszélyes helyzetben levő ország bonyolult egyensúlyokon múló 
életműködéseire, az ígéret ellenére fűnyírót vezetni – ez az, ami képtelenség. 
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Mi több, egyszerűen felfoghatatlan. 
Hogy hogyan jutottunk ide, arról most ne beszéljük, s persze azt is tudom, hogy ha ide 

juttattak, akkor a megoldások terén sem várhatunk el zsenialitást és nemzet iránti 
elkötelezettséget. De! 

De a legszerényebb képességek mellett is tudni lehet ezt-azt. Például, hogy amikor közel 
kétszáz milliárdot kell összeszedni, amikor ez egész ágazatokat veszélyeztet, akkor nem 
érdemes kis pénzekkel működő, de életfontos területekről – azokat megbénító – kis pénzeket 
elvonni (lásd fűnyírót a kutatásra, kultúrára) mert ez a jövőt öli meg. És nem szabad ezt tenni 
nagy pénzekkel működő, de kritikus helyzetben levő ágazatokkal sem (lásd egészségügy), 
mert az ezektől elvont látszólag több – az ágazat egyensúlya számára éppenséggel rengeteg – 
de nemzetgazdasági méretekben mégsem döntő nagyságú pénz hiánya nagyobb kárt okozhat, 
mint amennyit a közel kétszáz milliárd összeszedése segít a gazdasági egyensúlyon. 
Mondanom sem kell, hogy ez utóbbi példa is a jövő semmibevételét jelzi. Nem lehet 
elvárásként elénk állított élettelen célszázalékok oltárán feláldozni a jövőt. 

A lóláb nagyon kilóg. Akár a kádári eladósodások idején. A jövő mit sem számít. Az 
csak majd lesz. Őrizzük meg minden áron a pillanatnyi hatalmat. Utánunk az özönvíz. 

A jövőtől rettegő gyakran néz a múltba. A fuldokló előtt is lepereg gyarló élete. 
Nézzünk csak bele ebbe a múltba mi is! Magyar egészségügyiek és az egészségügy 

érintettjei. 
Negyven évig az általános nyomor, majd később egy csalóka és nagyon relatív jólét 

részesei voltunk. Akár a társadalom többi része. Különbséget csak a reánk oktrojált 
hálapénzrendszer jelentett, ahol jelentett. A kormányzat következetesen alkalmazta a 
maradékelvet, elfogadott volt, hogy improduktív ágazat vagyunk. És megbízhatatlan 
értelmiségiek. Elbajlódtak velünk, mint szükséges rosszal. Mint azokkal, akiket el kellene 
tüntetni, de nem lehet. A szabad szocialista embertípus, sőt annak börtönőre is lehet beteg. 

Aztán jött a fordulat. A vasfüggöny felgördült a globalizáció előtt. Az pedig itt találta a 
számára legtökéletesebben előkészített emberanyagot, sőt egy bárkit kiszolgálni tökéletesen 
képes, és erre hajlandó – mindenre kész – elitet is. Az emberanyag adva volt. Az elit 
felkínálkozott. 

Csak annyi hiba csúszott a számításba, hogy eleddig két alkalommal is másik fajta 
vezetés kapott megbízást 4-4 évre. Nem volt az hibátlan. Nem is mindent megoldó. A 
globalizációt legyőzni, elkerülni természetesen ő is képtelen. De más. 

A felkínálkozók eddigi 4+2 éve – a negyven szerves folytatásaként – azonban jobban 
meghatározta az ország sorsát, mint a 2x4 esztendő. Az előnevelt tömeg volt erre a biztosíték. 
Ők pedig éltek a lehetőséggel. 

Idáig érkezvén a jegyzetíró most visszatekint az egészségügy utolsó tizenöt évére. 
- A maradékelv világából és a presztízstelenségből érkező egészségügyet az első négy 

év kamikaze kormánya megpróbálta elindítani a rehabilitáció útján. A pártelnök-egészségügyi 
miniszter pénzt is szerzett. A reform beindult. Aztán valahonnan a lobbyk és ezekkel 
összefonódó politikai alkuk megfojtották. Csak nem idejében dobták a dézsába. Mint a 
kismacskának, a szeme már kinyílt. Ez a szem az alapellátás volt. 

A következmény az irigykedés, kiszolgáltatottság az önkormányzatoknak, zavaros 
törvények zavarosan és ellenük történő magyarázása stb. De visszalépni már nem lehetett. 
Már elhangzott a felhívás is, hogy pénz híján a meglevőt mentsék – ahogy lehet – de a jobb 
működtetés javára. Ha kell joghézagok kihasználásával is. És úgy is történt. 

- Az ezt követő négy év a felkínálkozóké volt. Helyreállt a rend. Az ígéreteket 
elfelejtették. A miniszterelnök-jelölt orvosokhoz írott levelét a miniszterelnök feledte. Utóbb 
a Bokros-csomag tetézte be a megrendítő elvonásokat. A közöny és befeléfordulás tovább 
fokozódott, a negyven év reménytelensége újra virított. Nem érdemes. Hallgatni kell. 
Hagyjanak nekünk békét! Csak élhessünk csendben. Ott pedig, ahol az egyed gyarlóbb volt, 
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alakultak a morális válság jelei. Az ágazat szétzüllesztésének „alapjait rakták le”. A feléledő 
kevéske reménykedés meghalt, és feléledt a tetszhalott szocialista reménytelenség és minden-
mindegy gondolkodásmód is. Meg a jó lesz óvatosnak lenni bénító életérzése, a 
bizonytalanság átka. 

- Aztán megint fordult a magyar kocka, és azt hihettük, hogy átlépünk a Rubik(on)on. 
Nagy pénzt még nem tudtak adni, de megpróbálták legalább azt megadni, ami nem kerül 
pénzbe. A vagyonértékű praxisjogot. Azóta is bírálják, azóta is sikertelennek mondják, pedig 
nem igaz. Mint ahogy nem igaz, hogy nem fejlődött az alapellátási ellátás a kvázi-
privatizációval, mint ahogy nem igaz, hogy nem fejlődne a járóbeteg szakellátás is, ha 
megkapná a praxisjogot. Bonyolult volt, nehezen érthető, de elindított valamit. És 
mellékhatásként bebizonyított mást. Akik azt hitték, hogy a körzeti orvosoknak a bőrük alatt 
is pénz van, és ezt bizonyítandó mindegyre a kicserélődött autóparkot emlegették (mindmáig 
nem értették meg, hogy az a legfontosabb munkaeszközünk), nagyon meglepődve látták, hogy 
azok a teljes privatizációra felkínált lehetőséggel nem éltek. Az önállóságot legjobban 
sóvárgók közül szinte senki. Láthatóvá vált tehát az orvos tőkeszegénysége, amit a társadalom 
és annak vezetői nem hittek el, de a bankárok tudtak. Nevetve utálták ki irodáikból a hitelt 
kérelmező kollégákat.  

De ekkor született meg a következő évtizedet átívelni hivatott Nemzeti Egészségügyi 
Program is. És az erősebbek már-már ismét reménykedni kezdtek volna,…volna. 

- Mert eljött ismét a kiszolgálásra termettek ideje. A kampányban nagy garral 
bejelentették az ötven százalékos emelést, s azt ki is fizették, mégpedig az elődeik által rájuk 
hagyott pénzből (Miért finnyáskodtak azok? Miért nem adták oda előre? Megnyerték volna a 
választást.) Az ötven százalék persze nem volt ötven, mert csak a közismerten csekélyke 
alapbérre vonatkozott, de emelés volt. Az eddigi legnagyobb. Csakhogy ezzel együtt is maradt 
az egészségügy a fizetések rangsorának végén, mert egy folyamat első lépésének szánták. 
Szóban. Mivel az ötven százalék már három évre, rövidesen négyre osztható. Akkor pedig 
alig több mint a kötelező, az illendő emelés, s lassan ennyi sem marad. Ráadásul, akár a 
hálapénz, ez is egyenlőtlenül oszlott meg az egyes csoportok között. 

Ugyanakkor nem felejtették a Nemzeti Egészségügyi Programot átkeresztelni, hogy 
saját hivatkozási alapjuk lehessen. Törvényt erőltettek át népszerűtlen erőszakossággal. 
Óriásit hibázva a demokratikus eszközökkel megújulást választó Kamara cselekedetét 
lázadásnak minősítették, megpróbálták megfenyegetni és orvos-üldözésbe hajszolták 
magukat. A média eredendő botrányéhségét felhasználva a hálapénz és a lelkiismeretlen orvos 
lett a botránykrónikák egyik kedvenc témája. 

És most, mikor ez a hatalmas elosztási rendszer végleg összeomlani látszott, 
drasztikusan köszöntött ránk a Draskovics-csomag.  

A csődhelyzetben levő intézmények jelentős mértékben éppen kormánypárti vezetői is 
cserbenhagyattak. De mindent elfelejtettek abból is, amivel 10-12 éve vállalkozásba 
csalogatták az orvosok egy részét. Kényszervállalkozások megtorlásával fenyegetnek. Bősz 
OEP brigádok járják az országot, és az ártatlanság vélelmének látszatát sem adják meg az 
ellenőrzötteknek. A feladat úgy látszik nem a nagy visszaélések felfedése, hanem az apró 
kellemetlenkedés. Régebbi emlékek alapján felmerül a kérdés, hogy ez vajon nem a 
szorongáskeltés célját takarja. Vagy csak a végrehajtással megbízottak szocializálódtak így? 

Hogy miért tették ezt, ahelyett, hogy befolyásukat (és hatalmukat) éppen a beteget 
szolgáló orvosok mellé felsorakozván erősítették volna, nem tudni. Azok, akiket tetteivel a 
mostani egészségügyi kormányzat szolgál, nem biztos, hogy ambícióinak olyan erős várai 
lesznek, mint az általa támadott egészségügyiek lehettek volna. Késő bánat, eb gondolat. 

A baj óriási, a veszedelmeket már minden oldalról megszólaló szakértők sorolják. Az 
infrastruktúrában, személyzetben, s elkerülhetetlenül szellemükben is sorvadozó intézmények 
pusztán az egészségügyiek maradék önfeláldozására számíthatnak, már csak a hivatástudat, az 
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eskü tartja össze a rozoga építményt. És éppen most támadják meg azokat, akik erre még 
képesek? Persze már nem sokáig. Önmagamat ismételve mondom, hogy a szükségállapotot 
nem lehet korszakként működetni. Átmenetileg lehet eredményes, de hosszú távon 
felgyorsítja az eróziót. A pálya leértékelődik, a merítés lehetőségében rejlő válogatás már nem 
létezik, a bekerülők meggondolják magukat, a már dolgozók elvándorolnak, s e téren persze 
lesz szelekció, de nem örömünkre, mert a krémje megy majd el. A privatizáció nem hoz tőkét, 
ha valamennyi megjelenik, az nem lesz önzetlen, mert ez nem tulajdonsága, és nem lesz 
türelmes, mert az felénk nem szokás. Tartalék pedig nincs.  

Az egészségügy padlását söprik. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. május 14. 
 
 

A DÉJÁ VU ÉRZÉSÉTŐL - A JAMAIS VU ÓHAJTÁSÁIG 
 
 

Egy hónappal ezelőtt, lapzárta előtt kellett volna véleményt mondani a mostanság magát a 
reformot jelentő törvénytervezetről, annak a bizonyos munkaanyagnak az alapján, melyet 
tulajdonképpen egy munkanapra kaptunk meg. De még ezt a lehetőséget is korlátozta a 
lapzárta miatt természetes terjedelmi stop.  

Egyébként a hitelesség reményében fogant, és mégis gyors ítéletet csak annak sikerülhet 
összeállítani, aki a kérdéssel már előbb is foglalkozott. A szakma berkeiben folytatott 
beszélgetésekből arra lehet következtetni, hogy úgy az ellenzők nagy táborának – a kérdést 
most megismerő – sokasága, mint az a néhány támogató hangon vélekedő, az esetek 
többségében nélkülözi az ítélkezéshez szükséges információkat.  

Jómagam már évek óta reménykedő gyanakvással figyelem az irányított betegellátási 
kísérleteket. Úgy, ahogy a mai magyar – egy szomorú show-ra emlékeztető – valóságban 
megtanulhattam. Óvatosan. Nos, e kérdésről alkotott véleményemből a fenti körülmények 
között természetesen már csak néhány sor férhetett be az Orvosok Lapja első számában 
megjelent nyilatkozat-gyűjteménybe, de a kérdés számomra ennél fontosabb. Itt ugyanis nem 
az irányított betegellátás egyszerű kiterjesztéséről van szó. Ma már a meglevő és működő 
ellátásszervező csoportok jövője sem biztos, hogy az előzmények egyenes folytatása lesz. 

Elgondolkozom. Megdöbbenve veszem észre, hogy mi is történik itt. 
Az olvasó középiskolás tanulmányaiból vagy történelmi olvasmányokból emlékezhet 

arra, hogy valaha a feudális múltban országunkban szokás volt az adó beszedésének jogát 
olcsóbban eladni annak beszedésére jelentkező, vállalkozó szellemű személyeknek. 
Olyanoknak, akik aztán kegyetlenül behajtották azt a jobbágyokon. Ez a megoldás – a maga 
cinikus kegyetlenségében – legalább logikus (és kényelmes) volt. Most azonban képtelen 
dolog történik. A már behajtott adót, vagyis a járulékforintjainkat adják ki szétosztásra, nem 
szakmai, nem is kompetens befektetőknek.  
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Azonnal felhorgad az első kérdés. Miért van ezekre szükség? Miért nem jó erre a már 
működő struktúra? Vagyis a MEP-ek. Hiszen a terv szerint is ők látják majd el e feladatot ott, 
ahol nem lesz pályázó. 

Ha az ember korrekt akar lenni, és hű önmagához, akkor legelőször magába (magunkba) 
néz. Én álltam (mi álltunk) vihar közben a fa alá – kérdezi? És hamar rájön, hogy itt nem csak 
a villámot, de még a fát is egy ismeretlen fátum irányítja. S immár a betegellátást is? 

Kezdetben vala egy kísérlet. Akkor még bevallottan a zárt kasszából vonták el 
támogatását. Még különösebben nem izgatott minket a kisded összeg (talán háromszáz 
valamennyi milliót említettek), csupán jelezte, hogy a zárt kasszáról szóló kijelentések hazai 
módon értelmezendők. A kísérlet tehát támogatva működött, és persze garanciákkal. Aztán 
megjelent a hír, hogy sikertelen, de kisvártatva az ellenkezője látott napvilágot. A média 
megtelt dicséretével. Ismét csend, majd a kiterjesztés következett. Ekkor még az ellenzők és 
támogatók politikamentesen vitáztak. Mindkét véleménybéliek fellelhetők voltak bal és 
jobboldalon egyaránt. Jól emlékszem, hogy számomra hiteles bal és jobboldali szakemberek 
figyelmeztettek a máshol kiérdemesült rendszer hátrányaira. És arra, hogy tisztességesen még 
nem is volt kiértékelve ez a kísérlet. De őket már ne is emlegessük! Hiszen ártani nem 
szeretnék nekik. Ma hallgatás a nevük. 

Ezt követően aztán egy, majd tavalyi javaslat szerint már kétmillióra akarták 
kiterjeszteni a kísérletet, és a miniszterelnököt feltehetően meggyőzték arról, hogy ez az 
egyedül idvezítő út, ahogy ezt követően személyesen ő fogalmazott: ez maga a reform. Vihar 
előtti csend következett. Egy a témáról szóló szakmai összejövetelen például meg sem 
jelentek az igazi illetékesek. Csak az előadó és a tájékozatlanabb közönség. Kérdezgettük 
magunktól, hogy mit is jelentsen ez? A feltevések között felbukkant a remény. A kormány 
talán rájött: a javaslat elhamarkodott és kidolgozatlan, nagy veszélyeket rejtegető voltára? 
Átlátott a szitán? Hiszen komoly szakemberek jelezték, hogy támogatás nélkül nem volt 
nyereséges, sőt. És akkor a többiről még nem is beszéltünk. 

Kinek jó ez? Merült fel az újabb kérdés? A mindenáron reform helyzet izzadta ki 
magából, vagy érdekek húzódnak meg mögötte? Valljuk be, sokan ezt kérdezgetik, csak 
kimondani nem kívánják. Kecskére bízták a káposztát? Már a tervezés fázisában is? Ezt 
követően pedig nem csak a beteg, nem csak az egészségügyi, nem csak a szolidaritás elvű 
biztosítás, de maga az állam kerül majd matt helyzetbe? Ha ma a művese állomások 
monopolhelyzetből diktálnak a biztosítónak, mi lesz majd, ha egy – az egész magyar 
egészségügyet kezében tartó – kartell jelenti be igényeit? Ki tud majd azzal szembeszállni? 
Hol lesznek akkor a kitalálók, a felelősök? Majd utólag hintjük a hamut fejünkre? Vagy akkor 
is csak mi, a szakma képviseljük a lelkiismeretet, és magunkat marcangoljuk, amiért a kellő 
pillanatban hallgattunk? 

De közelítsük teljes jóhiszeműséggel a kérdést! Egy ilyen heroikus beavatkozást 
elvégezni minden felkészültség nélkül, kockáztatva a teljes összeomlást – szabadna? 

Indirekt módon – vállalva az ármány gyanúját is – privatizálni az egész egészségügyet? 
Ki vállalja ezért az irreverzibilis lépésért a felelősséget? 
Elég, ha csak azt kérdezem, honnan veszik ki majd a pénzt 25-50 szolgáltatóközpont 

működtetéséhez? Honnan lesz az OEP-nek pénze kipréselni önmagából (és maga fölé is?) a 
felügyelet létrehozását? Honnan lesz ennyi szakember?  

Kevesebből többet? A pénzért kiáltó egészségügyből ekkora összegek nem vonhatók el. 
Ha nem gondolunk semmi hátsó szándékra, akkor ez azt jelenti, hogy a tervezet készítői 
szerint annyira rossz a magyar egészségügy szerkezete, hogy egy átszervezéssel 
felszabadítható belőle ez a hatalmas pénz, sőt még a fejlesztés lehetősége is benne van?  

Van, aki azt mondja, hogy így jön be a tőke. De ennek a valakinek azt is kell tudnia, 
hogy természete szerint az a tőke ki is veszi a hasznot. Nem csak két-három év után. Lesz 
kiskapu még előbb is. Talán már van is. 
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Mivel magyarázható mégis, hogy oly nagy jóhiszeműséggel, ilyen mérhetetlen 
bizalommal vélekednek az ismeretlenül érkező tőkéről? A magyar egészségügyet évtizedek 
óta hátán hordozó egészségügyi dolgozók minden áldozata sem volt elég e bizalom csekély 
töredékének elnyeréséhez. A megkérdezett nyilatkozók következetesen állítanak hihetetlen 
dolgokat. Egyesek egyenesen azt mondják, hogy itt nem is a profitról szól az egész. 
Hihetetlen. Ellentmond mindennek, amit a szocializmus reményteljes építése közben 
tanultunk. És annak is, amit a szociális piacgazdaság építésének reménytelen másfél évtizede 
alatt tapasztaltunk. Mások szerint a megjelenő profitot érdekük lesz visszaforgatni, ebből 
profitál aztán az egészségügy. De akkor hol van a tőke érdeke? Vagy külföldi karitatív 
szervezetek veszik majd meg a magyar polgárok járulékaink kezelési jogát, és a megalázott 
magyar szakemberek feletti minden hatalmat?  

És a minőségbiztosítás helyett nem sokkal valószínűbb, hogy a mindenáron való üzleti 
érdek, a gyors haszon, esetleg a hosszabb távú nyerészkedés lehetősége érdekében meg az 
üzleti sikeresség bizonyításának vágya fog dominálni? A fináncszemlélet. Nem a lakosság 
egészségének javítása. Nem a negatív mutatók ellen oly nagyon szükséges küzdelem óhaja. A 
gyors anyagi siker majd lelkesíti a pénzügyi gondolkodókat. Az egészségromlást, a 
közismerten rossz mutatók stagnálását (vagy éppen süllyedését), a további népességfogyást 
meg majd évekkel később mérhetik fel. 

Elképzeléseik szerint már első évben is minimális a pénzösszeg, ami bekerül az 
egészségügy vérkeringésébe. A jelentéktelen summa fele eleve a bankban hever. Aztán gyors 
iramban elkezdődik a kiszivattyúzás. A törvénytervezet alapján teljes joggal és legálisan. 
Bizony a kiskapuk már ott is vannak, méghozzá jól beépítve. A költségvetés 15 százaléka ab 
ovo szabad rendelkezésükre áll. Az esetleg bevont saját alapítású intézetek adják majd a 
másik lehetőséget. A beteg-utak preferáltjai lehetnek majd. A régi intézmények sorra 
tönkremehetnek, és sorsuk ezt követően jól kiszámítható. 

Ha pedig a területi szervező-egységek tönkremennek? Sebaj! Akkor ott van az OEP. A 
szegény, jószándékú, tőkéjét vásárra vivő tulajdonost futni hagyjuk. Ismert módszer a 
bankkonszolidációk során tapasztaltak után. 

Újdonsült európaiként elgondolkodhatunk azon is, hogy amikor az egész rendszer a 
benne dolgozók nyolc-tízszeres, de – amint arra mindenkor figyelmeztetnek – a gazdaságnak 
az európaihoz mérten 54 százalékos teljesítményét véve alapul is, négy-ötszörös 
alulfizetettségére van alapozva, mit jelent az a minimális bérre fordítható nyereségtöredék, 
mely ráadásul állandó versenyben lesz a fejlesztésre fordítandó másik töredékkel. Európa? 
Egyébiránt is, európai belépésünk első hazai reánk-vonatkozó hírei közt, vidéki kórházakban 
dolgozó kollégáktól hallottam, hogy ezentúl többet ügyelhetnek kevesebbért. Jó felütéssel 
kezdődik felzárkóztatásunk. 

De felfigyelhettünk arra is, hogy a szolidaritáselvű biztosítás veszélyeztetése mellett, 
ahogy mondani szokás: „beteszi lábát a co payment keze is”? És ott van a magyar népesség 
jelen anyagi helyzetében oly kétes lehetőség, az egész biztosítási rendszer átrendeződésére a 
magánbiztosítók irányába. Vagyis, az annyit emlegetett rém, a kettészakadás gazdag és 
szegény ellátásra. 

Aztán más is eszünkbe juthat. Számoltak azzal, hogy ezt az egészet a „magyar ugaron” 
kell létrehozni? 

Megdöbbentő, hogy ilyen iszonyatos kockázatot, ilyen gyors döntéssel, és ekkora 
lezserséggel vállaljon fel a kormányzat. A beteg-utak mellett vannak útjai az 
egészségügyieknek is. Nos, ezeket járva meg kellett állapítsam, hogy ehhez fogható elemi 
felháborodást még nem volt alkalmam észrevételezni berkeinkben. A többi negatív 
érzeményről nem is beszélve. A lépés tehát még csak politikusnak sem nevezhető. A lakosság 
részéről feltételezhető hasonló felháborodás sajnos csak a puding próbáját követően várható. 
Akkor viszont az sem lesz elhanyagolható. 
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Az egész történet egyik legfőbb tanulsága, hogy az állam hosszú távon sem akar költeni 
a lakosság egészségére. Sőt. Egyesek még nyerni is akarnak a feladatra oly kevés, de 
egészében oly vonzóan hatalmas összeg kezelésén. 

Sajnos minden jel arra mutat: feltételezhetjük, hogy titokban, a hátunk mögött már az 
egész alaposan kidolgozva várta a kellő pillanatot? Ha arra gondolunk, hogy a MOK –minden 
idők legmeghatározóbb egészségpolitikai lépése előtt – egy munkanapot kapott ígért 
„tárgyalási jogának” érvényesítésére, ismét megjelenik folyamatos déjá vu érzésünk. Ez az 
érzés azonban nem marad magában, mert sajnos az ember arra gondol, inkább soha se hallott 
volna az egészről.  

Jamais vu. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. augusztus 31. 
 
Megjelent: Orvosok Lapja 2004. október. 
 

LEVÉL 
 
 

Most, amikor egészségügyi pályánkon magam és néhányszáz kollégám eljutottunk a határkőt 
jelentő fél évszázadhoz, különös érzések kerítettek hatalmukba. Ötven évvel ezelőtt léptük át 
az orvosi egyetem kapuját, és életünk a gyógyítás szolgálatában, a létért való küzdelem 
jegyében, az egészségügy ármányos módon reánk rakott terheinek hordozása közepette, meg 
természetesen szüntelenül reménykedve telt el. 

Az évforduló e reménykedések meg-megszakadó fűzérén egy olyan esemény mellé 
került, amelyik számomra jelképesen szomorú és megrázó. 

Európába lépésünk évében egyes egészségügyi vezetők azzal kénytelenek dicsekedni, 
miszerint intézményük működőképességét – tehát a lakosság ellátásának biztonságát – azzal 
tudták megmenteni, hogy minden egészségügyi dolgozó lemondott fizetésének egy részéről. 
Tették ezt akkor, amikor a sokat emlegetett és országunkat állítólag gazdasági 
bizonytalanságba taszító ötven százalékos béremelésnek már minden hatása elenyészett, 
vagyis beleolvadt a ravasz elvonásokba és az elmaradt inflációkövetésbe, és ezt felmérések is 
igazolják. Tették ezt akkor, amikor minden idők legálságosabb orvosellenes sajtókampánya 
után(?) vagyunk. 

Lehet még mélyebbre süllyedni? Érdemes ezt tovább taglalni? Tinéktek magyarázzam? 
Elég, hogy kongresszusok és konferenciák légkondicionált termeiben politikusaink minékünk 
magyarázzák. Mondanak mindent, csak azt nem ismerik el, amire ráment az életünk. Mert 
korosztályunk találkozóin megtört emberek emlékeznek korán elhunyt kollégákra, és 
elfecsérelt életek történetei elevenednek meg a nyomorúságos nyugdíjakról szóló krónikák 
szüneteiben. Közben a szerencsésebbek szinte szégyenkeznek. 

Csak egyetlen kapaszkodóról esik szó. Arról, hogy egy életen át mégis, csakazértis, 
gyógyítottak. 
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Vigasztalásukra annyit én is megemlítenék, hogy mocskolódás ide, vádaskodás oda, a 
magyar lakosság bizalomskáláján magasan első helyen vagyunk, s a magukat mutogató, 
ígéreteket és bölcs érveket harsogó, köpenyegeiket oda s vissza forgató politikusok pedig 
sehol. Egyetlen eredményük, ami sajnos mindent meghatározó, hogy sikerült megosztaniuk 
minket is. Ez pedig egymagában elég ahhoz, hogy minden reményünk remény maradjon még 
igen sokáig. 

Ha képtelenek maradunk a közös erőfeszítésre, az érdekeinket mindenhol képviselő igaz 
vezetők felszínre hozására, s az azok mögé történő elszánt felsorakozásra, akkor marad 
számunkra a nosztalgia, és maradnak az édesbús, emelkedett gondolatok.  

Meg még marad valami más is, ami nagyon fontos nekünk: a becsületünk. 
 
 
 

ÖTVEN ÉV 
 

Ötven év! Tudjátok, mennyi az? 
Az időből csupán egy arasz. 
És mennyi az, ami belefért? 
Míg egy szív kergetett bennünk vért. 
 
Ötven év! Tudjátok, mennyi az? 
Kronosz kincséből csak egy garas. 
És mennyi az, amit nekünk ért? 
Míg lelkünk kapzsin egyre csak kért. 
 
Ötven év! Tudjátok, mennyi az? 
Semmi annak, ki dómot falaz. 
Mire rájön, hogy léte kimért, 
Már nem tud élvezni érte bért. 
 
Ötven év! Tudjátok, mennyi az? 
Míg bennünk szüntelen kél panasz, 
S tudást kutatunk, mint telért, 
Számolva azt, mit elménk felért? 
 
Ötven év! Tudjátok, mennyi az? 
Ha éhesen levest kanalaz, 
Az, ki most fáradtan hazatért, 
Visszanéz, s látja mit megért? 
 
Ötven év! Tudjátok, mennyi az? 
Annak, ki mindent csak elszalaszt? 
Hosszan sorolja, amit remélt, 
S markába fér, amit elért? 
 
Ötven év! Tudjátok, mennyi az? 
Míg sorsunk kínlódva oldalaz. 
Csupán egy ajándék mindazért, 
Mit tenni tudtunk mi másokért. 
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Leányfalu 

 
 

* 
 
 
2004. szeptember 15. 
 
Megjelent: Látlelet 2004/9. 
 

MEGKÖVEZNEK VAGY MEGKÖVETNEK? 
 

És marad minden a régiben 
 
 

Írtam, írtam a sok sirámot, s bár jócskán megtrágyáztam a valóság csendben rothadó, de 
meggyőző melléktermékeivel, mindhiába. S tették ezt velem együtt oly sokan. 

A gond ciklusokat ívelt át, és az értetlenség ásott és spontán árkok felett kapcsolta össze 
a magyar társadalmat. 

Mint annyi más sorsdöntő témakörben, itt is az volt az érzésem, hogy már mindenkinek 
a könyökén jönnek ki érveink, s egy idő után már pirultam leírni azokat. Közhelynek hittem, 
mindenki által elfogadott és szőnyeg alá sepert evidenciáknak. 

Aztán – mint annyi más sorsdöntő témakörben – saját gondunk terén is rájöttem, hogy 
semmi sem elég. 

Most hát újra kezdeném, és a kelevény gyökerét közelítem. Ubi pus ibi evacua. 
Mi, kérem nem merünk már védekezni. Már szégyenkezünk a társadalom elé tárni 

gondjainkat, azokat a gondokat, melyeknek megoldatlansága a mi összeomlásunkon át a 
társadalom súlyos érdeksérelméhez vezethet. Ennek biztos jeleit már érezhetik. 

Szögezzük le, hogy ezt az igazságot legjobban a politika ismeri, és éppen ezért 
elkendőzni és figyelem eltereléssel leplezni is ő tudja legkönnyebben. Mert a fináncszemlélet 
és gazdái is tudnak ezt-azt, de ők ezen a szemüvegen fordítva néznek át. A szakmapolitika 
felelőssége azonban nem mentegethető. Igenis, ők tudnak mindent nagyon jól, de nem 
mondják! Nem hajlandók áldozatot vállalni ezzel, magyarul: pozíciójukat féltik. 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vezetőnk, aki nem így gondolkodott. Azt 
mondják, beteg volt! 

Kedves kollégák, most tegyük félre álszerénységünket, belénk táplált, belénk 
szocializált gyávaságunkat, félszeinket, közönyeinket, vagy beletörődéseinket! Ebben 
próbálok segíteni egy nyugdíjas, immár partvonalon (és pártvonalon) kívüli bátorságával. 
Mentségemül szolgál, hogy 15 év alatt minden helyzetben, minden ciklusban számtalanszor 
és számtalan formában már leírtam ezt. Három kötet gyűlt össze belőle, s most gyűlik a 
negyedik. 

Azt is elárulom, hogy miért pont most kezdem újra. 
Egymás utáni több élmény mozgatott meg a napokban. Először egy közmagyar 

médiaáldozat hányta (mindkét értelemben) elém az általa sajtónkból megismert főbenjáró 
bűneinket, aztán meg egy sztárriporter kérdezett rá egyik vezetőnkre: Mi a baja az 
orvosoknak, talán rosszabbul vannak megfizetve, mint a magyar gazdaság más ágazatai? 

Mivel is kezdjem? Természetesen azzal, hogy számolok ezerig. Azzal, hogy 
megpróbálok lehiggadni a felháborodásból! Mert ez a tájékozatlan fölényesség felháborító. 
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Nem hiszem, hogy csalhatatlan vagyok, de végigfutok a történeten úgy, ahogy én látom. 
Ismételni fogom önmagam, mint jeleztem – sajnos okkal. 

A modern közép-európai társadalmak működésének egyik alappillére az immár több 
mint egy évszázada bevezetett bismarki szolidaritás. A maga módján bevált megoldás volt, s 
hiába bírálta azt a szocializmus negyven éven át maradékelven működő egészségügyével, 
jobbat nem találtak ki. Ráadásul a szocializmus a fenti elv szerint működő egészségügyet 
tápláló biztosítási rendszer vagyonát is elorozta. És az egészségügy nem az erre félretett 
megtakarításokból keletkezett vagyon hozadékából működő, a befizetők által jogosan elvárt 
szolgáltatás volt, hanem a pillanatnyilag, kvázi adóként befizetett maradék forintok egy 
részének visszacsurgatása próbálta éltetni. Idősebbek esetében – akár a nyugdíj 
vonatkozásban is – ez a megalázó eljárás az, amely az egész juttatást az éppen dolgozó 
korosztályok által adományozott kegyelemkenyérré aljasította. 

Időközben ez az ingyenesség elvén nevelkedett keleti társadalom kialakította a maga 
igényeit.  

Nyugaton is elindult egy mozgás. Az egyik gazdasági, a másik tudati szinten. A 
gazdasági, a tőkének a műszer és gyógyszeriparba vándorlásával egyre jobban elszakította 
egymástól a lehetségest az elérhetőtől. A tudati pedig kiépítette az európai ember 
képzeletében az úgynevezett nagy fehér mágus illúzióját. Ő az, aki mindent tud, mindent 
megold és mindent kibír. Előbbi érthető, és különösen a jóléti társadalmak járultak hozzá 
kialakulásához, az utóbbi úgyszintén, hiszen mióta ember az ember, szüksége volt a mágusra, 
a sámánra. És ez a – valljuk be legolcsóbb gyógyszer – meg is fog maradni még sokáig. 

Az elvárások pedig, mindkét vonatkozásban megjelentek a poszt-szocialista, európai 
csatlakozásért ácsingózó társadalmakban is. Ahogy mondják: begyűrűztek. 

A kintről jött „igényesség igénye” és a szocializmusból örökölt „igénytelen ingyenesség 
igénye” összeadódott, és lett belőle egy „ilyen nincs is” igény elegy. 

Az egészségügy egy tovább szegényedő maradékelv alapján működve, a kormányok 
sora által kizsebelve (lásd a több mint 1500 milliárdos elismert elvonást, lásd a mára már nem 
is emlegetett társadalombiztosítási vagyon – ígéretek ellenére történt – visszatartását) kell 
megfeleljen ennek az egymást fokozó igény elegynek. Igyekezne akkor, amikor a minimálisan 
elvárható szükségletet sem képes ellátni. A kivont pénz pótlása, a jogos és nem jogos igények 
növekedéséből fakadó többletszükségletek biztosítása nem lehetséges forrás nélkül. 
Ezenközben minden kormány pénzügyérei az egészségügyi alkímia ingoványos talajára 
tévednek. Csodamódszerekkel akarnak a semmiből pénzt csinálni. Ez a tevékenység éppen 
most, a legújabb tervekkel érte el tetőpontját. 

És itt ismét megjelenik egy kísérő, de mindent meghatározni akaró körülmény. A 
globalizáció szelleme és a globalizációnak (mint annyi minden előző bűnös kísérletnek) a 
kiszolgálására kész magyaros vágy. A tőke kezére játszva akarnánk aranyat csinálni? Tudjuk 
jól, hogy ez csak csalással lehetséges. És mégis próbálják velünk elhitetni, hogy náluk van a 
bölcsek köve. 

Ez tehát, ami a nélkülözhetetlen pénzt és a pénzügyi szemléletet illeti.  
A kérdést le nem zárva – ugyanis ez a szemlélet minden mást is meghatároz –, nézzük 

meg a dolog emberi vonatkozását! Tanulmányozzuk a humán erőforrás oldaláról! 
Itt állunk a fent ecsetelt lelki és tudati állapotunkban. Nyakunkon a múlt minden 

felsorolt terhe, és ráadásnak az európai normák kényszere. Olyan normáké, melyeket a fejlett 
kitaláló sem tud betartani. A feladatot – mint az utóbbi fél évszázadban az egészségügy 
valamennyi problémáját– az orvosok kell megoldják. És most valami arra kényszerít, hogy 
patetikus hangnemre váltsak, valahogy így: Miközben ez a teher a vállukra nehezedik, saját 
vezetőinktől ingerelt, vagy azok által meg nem fékezett tollnokok ostorozzák 
áldozatvállalásban megfáradt testünket, lelkünket. Ez az, ami elkeserít! 
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Tudom, hogy van közöttük is olyan, aki őszinte és jogos felháborodását veti 
újságpapírra, s közöttünk is olyan, aki erre rászolgált. Csakhogy nem a következményeknél, a 
kirívó eseteknél, a folyton negatív példáknál kell kutakodni. Ha megfigyeljük, oknyomozó, 
háttér megvilágító írás – ugyanezen tollakból – szinte soha nem jelenik meg. 

Az orvos nem szólhat! Az orvos csak dolgozhat (hibátlanul), és meghalhat 
(nyomtalanul), az orvos (egyedül nálunk) nem sztrájkolhat! Az orvos nem, az orvos nem! 
Minden tilos! Mert ő kell legyen a nagy fehér mágus! Ott nyugaton pénzért, emitt ingyen! 

Ha megszólal, az erkölcstelen, az megengedhetetlen, az esküszegés! 
Ha hibázik, arról szól az egész média. Zeng-zúg a sajtóerdő. Már megint…! 
És nem meri senki kimondani, hogy ez így nem lehet! Hogy ez képtelenség! Hogy nem 

mágusok vagyunk, hanem csak emberek. Éppen olyanok, mint azok, akik bármerre megyünk 
nap mint nap tapasztaljuk, hogy nálunk sokkal több hibával végzik munkájukat. Vallják be 
kérem, hogy mi folyik itt a magyar szolgáltatások terén, a magyar hivatalokban, a magyar 
kultúrában, és ne hagyjuk ki a politikát sem! Hibát-hibára halmozó társadalom ez. Csak éppen 
ezek nem számítanak olyan nagy hibának, ezekről nem írnak annyit, ezeket, ha kell 
takargatják, sőt a politika esetében erényként tüntethetik fel. 

Az orvos fizetése vajon kevesebb a többi ágazaténál? Kérdezi a sztárriporter. Értem, azt 
akarja mondani, hogy itt mindenki alulfizetett, tehát mit akar az orvos?  

Válaszoljunk hát neki! 
Mindenekelőtt saját kérdését fordítva vele szembe. Ha ez a rosszul (okait ne most 

kutassuk) dolgozó társadalom egy bizonyos rétegétől tökéletességet vár, és emberfelettit (lásd 
korlátlan munkaidő fizetés nélkül, és az ezzel kapcsolatos bűvészmutatványok stb.) akkor 
felejtse el az egyenlősdit! 

Aztán pedig vegyék elő azokat a táblázatokat, és nézzék már meg, hogy igenis 
kevesebbet kapunk, mint mások. És sokkal, de sokkal kevesebbet, mint egyesek. Mint 
olyanok, akik éppen a legrosszabbul dolgoznak, mert a legnagyobb veszteségeket okozták a 
társadalomnak. És nehogy valaki az ötven százalékkal álljon elő, mert az semmit sem 
változtatott a helyzeten. (Rövid) ideig (néhány) óráig úgy tűnhetett, de túl alacsonyról 
indultunk, nem is volt igaz az ötven százalék, visszaügyeskedtek belőle, és főleg nem 
folytatódott, vagyis „elinflálódott”. Ahogyan azt Bokros úr más vonatkozásban mondta már: 
Nincs az a juttatás, amit nem lehet „elinflálni”. Az ötven százalékot tehát felejtsük el. Azt 
emlegetni – és ezt már felmérések is igazolják – az egészségügyben ma már 
káromkodásszámban megy. 

Továbbra is csupán egyetlen reménye lehet – de csak rövid ideig – a szolgalelkű 
egészségpolitikának, és a vak pénzügyi politikusoknak. És ez az idősödő orvostársadalom – 
elődeik által belénk táplált – birkatürelme. Az az átlagéletkorunkat csökkentő, ártalmas és 
szégyenteljes türelem. Amint ez a generáció lelép, vége! A fiatalabbak, hiába próbálják most 
azt magyarázni, hogy nem mennek el, hogy még csak 200 vagy 300 próbálkozott, nem veszik 
fel ezt a keresztet. Nem mennek a pályára, nem maradnak a pályán, elhagyják a magyar 
pályát. És, amit vezetőinktől hallottam, hogy majd hozunk keletről, hogy máshol is idegen 
orvosok dolgoznak, hogy nem határon túli magyar kell, hanem jemeni, meg vietnámi, akit itt 
képezünk ki, meg egyéb agyrémek, az bizony nem lesz megoldás. A keletről jött is csak 
ugródeszkának fog minket nézni. 

Az orvosok vándorlását az anyagi körülmények biztosítása határozza meg világszerte! 
És ez nem csak a mennyiség terén van így, de jelentős hatással van a minőség vándorlására is, 
ami újabb és nagyon fontos szempont. 

Az orvos – kérem tisztelettel – a társadalmi munkamegosztásban kiemelkedően nehéz, 
veszélyes, életminőségének és élettartamának ártó, nélkülözhetetlen munkát végez. Hogy ez 
szép, felelősségteljes hivatás? Valóban az! Csakhogy ezt nekünk kívülről senkinek sincs joga 
bekiabálni. Jöjjön ő is orvosnak, ha olyan szépnek találja. Addig pedig hallgasson! 
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Ha az élet megannyi területén, még mai szerény körülményeink között is, 
természetesnek találják az átlagot sokszorosan felülmúló javadalmazást, akkor tessék,  
nyúljon társadalmunk a zsebébe. S, ha az éppen üres, akkor azokéba, akikét érdemükön felül 
tömték meg. Nem véletlenül ugrik itt be mindenkinek a bankkonszolidáció. Ha arra, minden 
válság ellenére volt pénz, akkor konszolidáljanak minket is! 

Elég a lukas zsák, és más hasonló elméletekből. A reformnak ezzel kell kezdődnie. Ha 
lesz mit elosztani, akkor lehet majd a helyes beosztáson vitatkozni. Ha lesz pénz, lehet hozzá 
struktúrát tervezni. 

Akik pedig ismét a tőkére hagyatkoznának, azok vegyék elő az eresz alól marxista 
tankönyveiket. Fognak azokban igazságokat is találni. De ma gőgjükben e helyett inkább azt 
mondják, hogy ez az egész csak demagógia. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. október 14. 
 
 

MÉLYPONT MÉLYPONT UTÁN 
 

Az egészségügy reformálása, vagy deformálása? 
 
 

Az alkuk és manipulációk tárgyává züllesztett egészségügy – mint már annyiszor elhangzott – 
orvosért kiált. A fináncszemlélet évtizedek óta áttörhetetlen fal gyanánt áll a nemzet jövőjét, 
és a mai korosztályok életkorát és életminőségét meghatározó kérdés előtt. A politika hol más 
gondok kendőzésére, esetleg magyarázására használja az egészségügyet – mint nagy 
elosztórendszert –, hol egyéb kérdésekkel ködösíti az egészségügy problémáit. 

Ma már eljutottunk oda, hogy nem érik be a „lukas zsákba nem adok”, tulajdonképpen 
folyamatos elvonást jelentő hatásával, hanem zseniális megoldásokat dolgoznak ki az eddig is 
kevés ráfordítás profi megcsapolására. A lukra kóddal ellátott cipzár kerülhet. A Területi 
Ellátás Szervezés (TESZ) néven elhíresült, egyedül üdvözítő reformtervként emlegetett, és 
folyamatosan átalakítgatott törvénytervezet, a tőke számára igen kedvező lehetőségeket rejtett 
magában. A pillanatnyi túlélés reményével kecsegtető pillanatnyi és nem jelentős tőkebevonás 
ugyanis hosszú távú és visszafordíthatatlan tőkekivonás veszedelmeivel fenyegetett volna. A 
finánctőke szószólóinak csábos szövegei egyre rafináltabbak voltak. Fenyegető veszély volt, 
hogy az aranytojást tojó tyúkot nem vágják le, hanem olcsón piacra viszik. Mi több, az uniós 
pályázatok várható aranytojásai is kosaraikba pottyanhattak volna. Nagyon gyanús volt, hogy 
ha a módszer megtakarítást ígér, vajon miért nem bízzák megszervezését és irányítását a már 
működő megyei egészségpénztárakra? 

Hogy az egyre erőszakosabban hirdetett megoldás, melynek fokozatosan belső ellenzőit 
is elhallgattatták, miért került mégis irattárba, még kérdéses. Azt reméljük, hogy a szakma 
józan szavának súlya alatt. Ez esetben pozitív üzenetnek is vehetjük. 

Demoralizáló volt, hogy azok, akik szakmai szempontok alapján, tárgyilagosan és 
átgondoltan, minden politikai hátsó szándék nélkül sorakoztatták fel ellenérveiket, a 
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politizálás bűnének megsemmisítőnek szánt gyanújába kevertettek. A politika – ezek szerint –
tisztában lenne azzal, hogy ma az amit (ahogy) tesz, bűnnek számít? Ki az egészségpolitikus, 
ki a nagypolitikus, hol van köztük a határ, és kinek mi a dolga, szándéka, kötelessége? Teljes 
a zűrzavar.  

Ők főbenjáró bűnt is hajlandók elkövetni. A médiát használják fel az orvosok 
lejáratására. A cél nagyon fontos lehet, hiszen céltudatos szakemberek azok, akik ezt 
működtetik. Pedig tudják nagyon jól, hogy a bizalomtól megfosztott beteg nagyságrendekkel 
„drágábban” gyógyul. Tehát a fő célkitűzés nem is annyira a megtakarítás, mint inkább a nagy 
elosztórendszert leginkább befolyásolni képes szakma leigázása lenne? Úgy vélik, ez a réteg a 
globalizáció érdekeit szolgáló leépülés és a megcsapolás fő akadálya?  

Az új helyzetben előttünk áll a lehetőség reménye, hogy a politizálással vádolt Kamara 
és a kormányzat szót értsen, hogy az orvosellenes kampány, ha másért nem is, de egy józan 
felismerést követő pénzügyi meggondolásból végetér. 

Az ország reménytelennek tűnő erkölcsi és tudati helyzetében még egy reménysugár 
csillant fel számunkra. Friss adatok szerint a lakosság elsöprő többsége leginkább orvosaiban 
bízik és legkevésbé politikusaiban. Sokatmondó felmérés. Figyelmeztető felmérés. Csak attól 
félek, hogy magukbaszállás helyett inkább haragot és ellenszenvet ébreszt a távolra 
pillantgató, mégis rövidlátó hatalom letéteményeseiben. 

Miközben hálapénz és egyéb válogatott botrányok duzzasztásával próbálták eltántorítani 
a lakosságot a gyógyító-megelőző munka terheit egyedül vállán hordozó egészségügyiek 
megbecsülésétől, felbukkant egy tragikus, de mindenki számára leleplező erejű jelenség. Az 
ország több egészségügyi intézményének összeomlását azzal sikerült elodázni, hogy az ott 
dolgozók önként lemondtak fizetésük egy részéről. Páratlan jelenség ez nálunk, s főképpen 
Európában. 

És, ha valaki nem olvasta volna már a Magyar Nemzet egy kiemelt közleményében, 
megismételném a Kórházszövetség tanulmánya által is igazolt tényt, mely szerint a sokat 
irigyelt, és az ország gazdasági romlásának egyik okaként emlegetett ötven százalékos 
fizetésemelés már eltűnt az utána ravaszul bevezetett elvonások, és az azóta lemaradt 
inflációkövetés süllyesztőjében. Ezt senki sem emlegeti. Annál inkább az ellenkezőjét. A 
miniszterelnökkel még jelöltként készített sztárinterjúban a sztárriporter arról beszélt, hogy, 
ha nem adtak volna annyit az orvosoknak, most nem tartana itt az ország. A miniszterelnök 
pedig már első kórházlátogatásakor feltette az idejétmúlt kérdést: Megkapták-e önök az 50% 
fizetésemelést? A kórus pedig szólt: Igen. Megkaptuk. Nem tudom, hogy elhallgatták vagy 
nem akadt senki, aki meg merte volna mondani, hogy abból már semmi sem maradt. Vagyis 
elmondhatjuk, hogy ezzel félrevezették a miniszterelnököt. Ő viszont nem magáról a 
problémáról beszélt, nem azt mondta, amit ha elhitte is, vagy ténylegesen nem ismeri a 
valóságot, akkor mondania kellett volna, hanem ismét jött a politikai haszon learatása: Na, 
akkor miről beszél az ellenzék? Vagyis hazudik az ellenzék. Számára ez volt a hozadéka e 
látogatásnak, s nem az egészségügy valódi gondjait próbálta megismerni. 

Hiába mondjuk, hogy minket nem érdekel a politika, nem akarunk a betegekkel együtt 
annak áldozatai lenni, minden hiába. Belekevernek, felhasználnak, s aztán otthagynak sorra 
már annyi éve. Ezenközben ez a legrosszabbul fizetett réteg saját béréről lemondva dolgozik, 
hogy biztosítsa a lakosság egészségügyi ellátását.  

Az ellenük hangolt állampolgárok ne feledjék ezt akkor, amikor politikusok az 
egészségügyiekre mutogatva magyarázzák a gondokat, vagy amikor nyereségvágyó 
kalandorok megalapozatlan perekre biztatgatják őket. 

Ami pedig a jövőt illeti, bár a legszerényebb számítások is évente több mint 300 orvos 
elvándorlásával számolnak, az e jelenséget bagatellizálni akarók hangja dominál. Ez a 
minimális számítások szerint is majdnem két magyar egyetem évi „orvostermése”. Ha 
hozzávesszük a pályaelhagyó – állítólag – közel egyharmadot, akkor a magyar orvos-
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utánpótlásra a négyből legfeljebb egy egyetem létszáma marad meg itthon. És akkor még nem 
vettük figyelembe, hogy az idén az orvosi egyetemeken több év után tapasztalt, és oly sokat 
emlegetett jelentkezési többlet, mely nem volt meghatározóan nagy, nem a magyar betegek 
gyógyítására készülők közül verbuválódott. Már ez is Európa szívó hatását jelzi. Íme tágabb 
európai otthonunk gazdagabb lakosztályának – részünkről megajánlott – nagyvonalú 
támogatása. A cselédszoba nagylelkűsége régi novellisztikus téma, a könnyelmű úrfi a 
szobalánytól kap segítséget. 

Ha valaki ebben kételkedne, hallgasson bele a híradásokba. Arról szólnak, hogy az 
oktatási tárca az orvosfizetések rendezésével szemben a több orvos képzését javasolja 
megoldásként. Ha nem a média beszélt mellé, akkor egy mindenki számára világos 
balgaságnak lehetünk fültanúi. Reméljük Rácz Jenő miniszter úr nem ért ezzel egyet. 

Nem tudnak kitalálni olyan módszert, amely források bevonása nélkül képes megoldani 
a kérdést. Nem tudnak találni olyan forrást, amelyik a költségvetést megkímélve képes 
csodára. Az új miniszter ígéreteiből is azt lehet érteni, hogy nem szeretne a pénzügy bábja 
lenni. Bár a magántőke bevonásának elmaradását nem szeretné. Már tárgyalt is illetékes 
kollégájával. A baj azonban nagyon nagy, a vészjelző zajosabb, mint a mi elhaló panaszunk. 
Az egészségügy pedig közben tovább hanyatlik. 

A maradék egészségügy keresztmetszete végül valóban egy 7-8 milliós népességet lesz 
képes kiszolgálni? Merjük remélni, hogy ez még nem szerepel a célok között! 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. október 15. 
 
Megjelent: Látlelet 2004. december. 
 

MAGYARBŐR, ORVOSBŐR, KUTYABŐR 
 

A másság bőre 
 
 

Mire használhatja a nyugdíjba vonuló ember az idejét? Szerintem méltatlan kérdés, és 
szánalmas az, aki ezen nem tud őszintén mosolyogni. Hiszen a szellem embere egy életen át 
küzd az időelégtelenség rémével, és tulajdonképpen nem is tud éles határvonalat húzni aktív 
és nyugdíjas évei közé. A más területen alkotók – mert minden ember alkot valamit – pedig 
rejtett álmaik megvalósítása, vagy nyomorúságos nyugdíjuk kiegészítése terén 
tevékenykednek. Ez utóbbi nem kerüli el természetesen a szellem embereit sem. Sőt! 

Nem is ez az a tény, amely arra késztetett, hogy felemlegessem most kezdődő nyugdíjas 
életemet, hanem ezzel próbálom igazolni magam, hogy ha akad, akit eddigi írásaimmal 
következetes tárgyilagosságra törekvésemről nem győztem meg, akkor legalább ennek, a 
számomra újkeletű függetlenségemnek próbáljon hinni. Önös érdekek, ambíciók már nem 
vezérelhetnek. 

Tehát nem óhajtok semmit eltúlozni, elkendőzni, célom csakis az igazság felderítése, és 
minthogy nem enyém a bölcsek köve, hát az okok kutatására való bíztatás. 
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Azt is bevallom, hogy ezt az újabb kísérletemet azért éppen most követem el, mert – az 
esetet és a személyt saját érdekében elhallgatva – ismét egy felháborító történet birtokába 
jutottam. 

Mi okozza azt, hogy a Trianon kiváltotta sajátos magyar helyzetben (mikor is olyan 
országban élünk, mely önmagával határos) a természetes beáramlás belnyomásfokozó, és az 
ugyanilyen történelmi okokból is fellépő demográfiai vákuum szívóhatása, valamint az 
utódállamok (eredménytelenül leplezett) homogenizációs – tehát taszító, etnikai tisztogatást 
megvalósító – politikája miatt működő visszahonosítás, áttelepülés stb. nyomán, az itt 
megjelenők sajátos helyzetbe kerülnek? 

Jelen gondolataim gyújtó és gyüjtőpontjába az aktív magyar orvostársadalom mintegy 6-
7 százalékát kitevő „jövevények” sokat vitatott sorsát állítom. Már elöljáróban megjegyzem, 
hogy azokra, akik döntő többségükben az anyaországi kollégák által ellátni nem óhajtott 
őrhelyeken dolgoznak, vagy legalábbis dolgoztak éveken át. 

A kérdés annál is inkább figyelemre méltó, mert vezetőink többször is hivatkoztak az 
ijesztő orvos felesleg emlegetése után kialakult még ijesztőbb orvoshiány külhoni importból 
való pótlására. 

 
Mint olyan, aki maga is e csoport tagja, bár aktív orvosi tevékenységének 42 évéből 

közel 28 Magyarországon telt el, és a MOK-ban végzett munkája, illetve az egészségügyi és 
kisebbségpolitikai médiában vállalt szerepe kapcsán az információhoz is közelebb került, azt 
a hiú ábrándot kergetem, hogy megközelíthetem az igazságot. Ha ez nem is fog sikerülni, de 
talán nálam okosabbakat gondolkodásra késztethetek. 

 
Az ideérkezők számának és hollétének tanulmányozása győzött meg először arról, hogy 

az orvosi nyilvántartás helyzete honunkban katasztrofális. Ha tapasztalható is azóta javulás, 
még ma sem lehet pontos adatokhoz jutni. Ez, bevallom, hogy számomra egyszerűen 
felfoghatatlan. Szerencsére azonban – előző kísérleteimmel ellentétben – ezúttal nem a 
számokkal foglalkoznék, hanem az objektív valóságot, vagyis mindennapi életüket 
befolyásoló szubjektív okok irányába tapogatóznék, néhány tényszerű megállapítást sem 
mellőzve. 

 
Az érkezők, ahány annyiféle indokkal érkeztek. Régebben az etnikai tisztogatás 

nyomása, az átlagból éppen átlagtól eltérő teljesítményük, de egyben (és nem véletlenül) 
magatartásuk miatt is kilógó személyek menekülésre kényszerítése dominált. Az etnikai 
tisztogatás módszerei a Kárpát-medencén belül is a legváltozatosabb formákban éltek, és 
sajnos egyre rafináltabb módon, de élnek ma is. Félni lehet, hogy kikísérletezik az 
eurokonform változatokat is. 

Tény az is, hogy a fokozatos, majd robbanásszerű lazulással megszaporodtak a 
kimondottan gazdasági okból vándorútra kelők. Hoppá! Szólal meg most a hamar ítélkező. 
Hát ez az. Milyen csúnya dolog ez, kérem! 

De kellő tisztelettel megkérdezném én ezeket a magánítélőmestereket. A puszta tény, 
hogy őket a gólya néhány kilométerrel nyugatabbra, vagy északabbra, délebbre pottyantotta 
le, jogot jelent számukra, hogy egy tizenötmilliós közösség fordított helyzetben világra jött 
tagját örökös önkéntes vártára kötelezzék? Mert csodálatos feladat az őrizőké, de nem 
kötelező. Ehhez alkat, töltés, lelkierő és... igen, jól olvassák… egészség kell. És bár sokan ezt 
sem értik, de ezek az őrizők a tízmillióra is vigyáznak. Végvári vitéznek meg születni kell. 
Akik innen kiáltoznak nekik, gondoltak-e arra, hogy bár ideiglenesen átmenjenek, akár 
zsoldosként s nem önkéntesnek? Bizony, mi figyelünk mindenre, ha tetszik a kritikusoknak, 
ha nem. És hallottuk most is a kijelentést: a tízmillió tizenötmillióért felelős. Öröm volt 
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hallani, s még nagyobb öröm lenne gyakorlatban is látni. Hogyan is mondotta a feledésre 
szánt Szabó Dezső? Minden magyar felelős minden magyarért. 

Mert a határon túlinak természetes, sőt boldogító érzés, hogy ő tizenötmillióért visel 
felelősséget. Na de az erősebb anyaországi? Az erről mit sem tudva, akár le is élheti egész 
életét? 

 
Az ideérkezőket a kádári puha diktatúra idején még barátságosabb közeg fogadta. Ez 

tény, s erről máskor már elmélkedtem. 
Mi lehet az oka annak, hogy fokozatosan egyre nagyobb ellenszenv vette körül az 

érkezőket? 
Volt idő, amikor még orvosfeleslegről regéltek. Akkor felmerülhetett annak lehetősége 

is, hogy a jövevények vonatkozásában megjelenjen a kenyérféltés. Nem volt indokolt – mint 
már írtam (és annakidején felmértem) – döntő többségük be nem töltött állásokban állt helyt. 
Vállalta a négermunkát. 

 
És ma? Ma is furcsa dolgokat hallani. Alulképzettségről beszélnek. Szörnyű történetek 

keringenek tudatlanságukról. Ennek kapcsán van úgy, hogy vezető körökben kisebb fajta 
hullámokba jelentkező ellenszenv észlelhető. Kérném azokat, akik ebben részt vállaltak, hogy 
most, mikor úgy általában támadják az orvosokat egyedi esetek célzott médiatálalásával, 
gondolkodjanak el azon, mennyire hibás az egyes eseteket általánosítani. Évtizedek óta 
gyakorlat, s itt nem akarok megsérteni senkit sem konkrétumokkal, hogy a hibázó 
jövevénynél azonnal kiemelték idegenségét, és megjelölték eredetét (legtöbbször nevét is), ha 
viszont hazai kolléga követett el hibát, ez eszükbe sem jutott. Mostanában – persze már velük 
kapcsolatban is – más szelek fújnak, de egészen más okból és más érdekek mentén. 

 
Emlékeznek még arra, vagy fiatalabb kollégáink hallottak-e arról, hogy az ötvenhatos 

kétszázezerből milyen sokan beszéltek arról, hogy őket új hazájukban munkamániásoknak, 
törtetőknek vagy strébereknek tartották csak azért, mert az itthon megszokott tempó és a 
bizonyítani akarás hajtotta őket az új körülmények között? Egy időben erről sokat 
olvashattunk. 

 
Nos, az Erdélyből érkezett kollégák számos tagja szenvedte meg ezt a helyzetet. Odaát 

kétszeresen kellett teljesítenie az érvényesülésért, sok esetben azt hitte, hogy 
nélkülözhetetlenné tette magát, s még akkor sem volt biztonságban. Ideérkezvén nem csak ez 
a lendület, de az itteniek számára ismeretlen, s az első időkben belőle még „kilógó” 
hazaszeretet is munkált. Azt hitte, tudja kiért dolgozik. És mit mondtak róla: hogy törtető, 
könyöklő, stréber, jó esetben csak munkamániás stb. Úgy érezte, hogy van már hazája, s hogy 
azért is dolgozik. Ezt errefelé ma már megmosolyogják, el sem hiszik. Pedig létezik ilyen. 
Persze addig, amíg meg nem ölik, abban, akiben észlelik, amíg belső emigrációba nem 
kényszerítik az ilyen gondolkodást. Erről ma a legtöbben nem tartják ajánlatosnak beszélni. 

 
Baj volt a másságuk is. És ma is baj. Engem nem is olyan régen éppen a másságot 

elfogadni leginkább hivatott körökben kérdeztek meg: azt hiszitek, hogy erdélyinek lenni 
kutyabőr? Ezen a helyen nem sokkal előtte a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem felsőfokú 
voltát kérdőjelezték meg. Becsületükre legyen mondva, kiigazításom után volt olyan, aki 
megkövetett. 

Természetesen elképzelhető, hogy vannak a keleti térségben szerényebb lehetőségekkel 
bíró egyetemek. Innen kevéssé képzett kollégák is kikerülhetnek. Konkrétan Romániában is 
volt egy időszak a változások után, amikor több tucat önjelölt egyetem nőtt ki a semmiből. De 
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ez átmeneti időszak volt. Nem kapták meg az állami elismertséget. Az érkezőknek egészen kis 
töredéke jöhetett csak ilyen helyekről, szerintem senki. 

Egyébként pedig ebben a nagy orvoshiányban nem érné meg ezeket a kollégákat 
segíteni, hogy felzárkózhassanak színvonalban? Mert kompetensektől hallottam olyanokat, 
hogy az itt tanuló vietnámi vagy jemeni diákokat kellene itt tartani inkább. Azok itteni 
képzésben részesültek! Úgy hiszik, hogy ezek a hozzánk semmivel sem kötődő kollégák 
éhbéreinkkel nem tekintenének minket csak ugródeszkának? A magyarok legalább kötődnek 
ide valamiért. És mellesleg betegeikkel magyarul tudnak beszélni. 

 
Íme, felsoroltam egy halomba hordva és rendszertelenül egy rakás tényt. Az olvasóra 

bízom, hogy kiválogassa belőle a magyarázatot. Miért van az, hogy egyesek annyit 
foglalkoznak a „román” stb. orvosokkal? 

 
Jólképzett kollégát ismerek nem is keveset olyant, aki átláthatatlan labirintusokon át, 

megalázó procedúrákat elviselve, anyagilag megsarcolva tudott csak eljutni szerény 
munkahelyéig, melyet eleddig magyar állampolgár betölteni nem is volt hajlandó. 

 
Valahol, valami nincs rendben. Valahol irányt tévesztettünk e téren is. Szokásunk ez. 
Az oly nehezen bevallott orvoshiány talán meggyőzhetné az illetékeseket, hogy 

találjanak egy megfelelő és átlátható megoldást az ide érkezők mielőbbi hasznossá tételére. 
Ingyen kapjuk őket. Szerény kárpótlásul azokért, akiket mi képezünk ki, és eltűnnek a 
pályáról. Vagy, mert el sem kezdik vagy, mert kiképzésük és munkaerejük fejlődésének 
csúcsán felszippantja őket a nagyvilág. Nyugtatgatnak, hogy sebaj, Évente legfeljebb 2-300 
mehet el a számítások szerint. És az a 30 százalék, aki nem is lép a pályára? A négy egyetem 
terméséből ezek szerint marad egy? A jövevényeket, és éppen azokat, akik keblünkre 
sietnének lelkesen meggyötörjük, elriasztjuk?  

Tisztában vagyok azzal, hogy az elszakított területeken nagy szükség van rájuk. De azt 
is tudom, hogy aki a riasztó hírek ellenére útra kel, az mindenképpen elmenne. Legfeljebb, ha 
itt nem kell, akkor messzebbre. 

Tehát nem ösztönzést várok el, hanem azt, hogy a beilleszkedni akarókat ne taszítsuk ki. 
És azokat, akik már bármily fájdalmasan is, de beilleszkedtek, ne diszkrimináljuk. Ne 
dörgöljük orruk alá másságukat, és ne emlegessük kutyabőreiket. Amíg odaát voltak, saját 
bőrük volt a tét. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2004. november 11. 
 
 

VÁRAKOZÓK 
 
 

Természetes igyekezete a havilapoknak, hogy az a bizonyos tizenkettedik szám, a karácsony 
és az év végének közeledése jegyében készül. 
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Ez jelent ünnepi, emelkedett hangulatot, jelenti az egész évben összegyűlt érzelmi és 
szeretethiány gyors bepótolásának gyarló igyekezetét, jelent hajlandóságot az összegzésre, a 
visszapillantásra. 

Engem magyarként, állampolgárként és orvosként egyaránt, évtizedek óta az advent 
hangulata jár át ilyenkor. Ennek pedig kettős üzenete van. Mindenekelőtt jelzi, hogy mint a 
keresztény európai kultúrkör neveltje, igénylem azokat a lelki üzemanyagokat, melyeket 
negyven évig – bár kellő égi segédlettel – csak házilag lehetett előállítani, melyeket ma egy 
globalizáció által kényszerpályára állított embertípus feledni próbál. Ugyanakkor jelképes 
jelentése is van számomra, mint orvos számára. 

Ez utóbbiról kell most gondolatot cserélnünk, higgadtan és a közelgő ünnep emelkedett 
hangulatát tisztelve. 

Miért nem adataik meg nekünk évtizedek óta, miért nem adatott meg korosztályomnak 
egy ötvenéves pálya során soha, hogy az év utolsó hóropogást, száncsengőt és betlehemes 
éneket igénylő hónapjában az elmúlt esztendő elégtételeiről beszélgethessünk a meleg 
kandalló mellett üldögélve? Miért maradt számunkra az egész év, a szó laikus értelmében is 
advent, vagyis várakozás – örök várakozás?! 

Nevetségesnek érzi magát lassan az újságíró, mikor ezerszer elmondott, elcsépelt, 
közhellyé süllyesztett igazságokat emleget fel. És nevetséges ugyanakkor az, hogy ezek a 
közhelyek látszólag a mai napig sem jutottak el a döntéshozók agykérgéig. Mert, hogy a 
fülükig eljutottak, az letagadhatatlan. 

Hogy ebből mi következik? Az, hogy próbáljuk még hangosabban mondani, hogy ne 
akadjon el kötelező hivatali füldugók gátjain, hogy ha szükséges, legyen velőket rázó? Esetleg 
az, hogy legyintsünk megadóan, és várjuk az idők jobbrafordulását? Úgy hiszem egyik sem 
megoldás. 

Az igazi megoldás az lenne, ha megtalálnánk azt az érvrendszert, a meggyőzésnek vagy 
akár az erőszak helyett az ésszerűség erejével feltöltött célszerű kényszernek azt a módozatát, 
amelyet minden politikai irányzat, minden gazdasági érdek megért, és egyben kénytelen 
elfogadni. Mert az az érvelés, amelyik négyévenként váltani kényszerül, az soha nem lesz 
eredményes. 

Hatalmas az az erő, melyet egy igényeivel mögöttünk álló társadalom és a magyar 
értelmiség egyik legnagyobb teljesítőképességgel és befolyással bíró rétege a 40 000 orvos 
jelent. Érthetetlen, hogy míg évszázados hagyományokkal bíró fejlett demokráciák kesztyűs 
kézzel is alig mernek ezzel az erővel szembefordulni, addig nálunk ez is a leghétköznapibb 
egyszerűséggel, s a legbornírtabb módszerekkel működik. 

Kiben van a hiba? A mindenkori hatalomban vagy mibennünk? Ha bennünk nem lenne, 
akkor vajon a hatalom képes lehetne ilyen hajlamait rajtunk is kiélni? De, ha bennük nem 
lenne ilyen igyekezet s a hozzá társuló gátlástalanság, akkor vajon sor kerülhetne-e ilyesmire 
egyáltalán? 

A hiba tehát kétoldali. Mentségünkre annyit mondhatok, hogy a bennünk rejlőt is az 
egykori hatalom rejtette belénk. Erre szocializálódtunk. A sovány állami gondoskodásra, az 
önálló kezdeményezés elcsökevényesedésére, a félelemre, a szorongásra, közönyre, 
bizonytalanságra és a vacak kis langymeleggel való kényelmes megelégedésre. Nagyon is 
megtanultunk kicsiknek lenni mi orvosok. De ez a vigaszt is magában hordozza, s a hatalom 
számára egyben a fenyegetést. Az újabb korosztályok éppen az új hatalmak által most beléjük 
nevelt atomizált éntudattal, a mindenáron való egyéni érvényesülés és a közösségi tudat 
hiányának számukra természetes állapotával fognak velük szembemenni. Saját gyermekeik 
fogják tehát felfalni őket, s velük eddigi ravaszkodásaik eredményeit.  

Csakhogy, addig már mi, akik hátunkon hordoztuk a túlsó (talán már innenső?) partig a 
szakmát adventi életeinkkel egyetemben hol leszünk? 
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Csilingel talán mégis egy szán valahol a Bakonyban és a Hargitán is. És az a jászol sem 
marad üres. Próbáljuk mi is feltölteni lelkünk jászlát egymás iránti felelősséggel, 
szakmaszeretettel, hittel és… azért tanítsuk meg a fiatalabbakat is a várakozás tudományára! 

Sohasem haszontalan. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
2005. január 8. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2005/1. 
 

LENDÜLETBEN AZ EGÉSZSÉGÜGY 
 
 

Hogy megérdemelt hízelgéssel kezdjem, olvassák el még egyszer Csalay László legutóbbi 
vezércikkét a Medicus Anonymus című lapban. Ezt követően van-e értelme még irkálni? És 
egyáltalán ez az egész egészségpolitikai sajtó?! Ha valaki joggal kétkedhet, akkor én igen, 
túljutottam már rég az ezer megjelentetett íráson, jó fele egészségpolitika. S úgy jártam, 
miként a viccbéli idegen, aki a székely atyafinál számos nyelven érdeklődött hiába. Midőn 
apjának tudatlanságán szégyenkező fia őt egynyelvűségének hátrányaira figyelmezteté, az így 
szólt: ládd-e, ez hány nyelvet beszélt, na és mire ment vélle. 

Itt van az év eleje, és lendületet kellene adnunk egymásnak, hogy mi is lendüljünk, 
miként az ország. 

Hát, sokféle lendület van, ugyebár. Mint tudjuk a profánra parafrazált nótából, az a 
valami is lendületesen száll át a kerítésen, ha átaldobják. Egészségügyünk röppályája valami 
efféle mostanság. Van neki egy adott bal-lisztikája. Volt jobb is. Na és? Mire mentünk 
„vélle”? 

Vagy ne merüljek el ebben a keserű szilveszteri hangulatban? Hiszen előretekintésre 
szólíttattam fel. 

S mégis, újfent keserű a válasz. Aminthogy annak a népnek, mely múltját nem ismeri, 
jövője se nagyon van, úgy igaz ez mireánk is. Nagyon meg kell ismerjük múltunkat, nagyon 
meg kell jegyezzük a nap mint nap múlttá váló átveréseket, mert ha nem, még nevetségesek is 
leszünk, s ugyanazzal az ócska módszerrel vezetnek meg, osztanak meg, ijesztenek meg, mint 
évtizedek óta minden hatalom. 

Nem nekünk áll a zászló. Sorsunk az egészségügy! 
Az egészségügy pedig pénzbe kerül, sok pénzbe, az a pénz viszont máshol kellene és 

másoknak, mi több az a maradék pénz is, ami még az egészségügyben lakik ott benn. 
Ráadásul egy jó egészségügy következtében kialakuló helyzetből a politika, s főleg a 
fináncagy csak annyit lát, hogy esetleg tovább (ingyen)élünk, de minimum azt, hogy mi egy 
rothadó lukas zsák vagyunk. Az egészségügy úgy gatyásodik, mint a privatizáció előtt álló 
üzemek. És intő példa, hogy ez egy más mértékrendszer mentén, a már globalizált világban is 
így van, csak ott eltartása nem az egészségügyiek vállát nyomja. Nálunk ez természetes. 
Mintha háború idején a vezérkar azt várná el, hogy az ágyútölteléknek kivezényelt katona, 
sovány zsoldjából vásárolja felszerelését és lőszerét is. 
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Uram-atyám, mi kell itt történjen, hogy együtt lássák a nagy egészet!? Hogy ne a 
pillanatnyi haszon, a négyéves politikai és a hatalomrakerülés után rögtön remélt anyagi 
vezérelje azokat, akiktől a sorsunk függ. 

Közhely, közhely és újra, megint. De lehet-e közhely valami, amit még meg sem 
hallgattak? Szerintem akkor lesz valami közhely, ha többször is meghallgattatik, és 
könnyűnek találtatik. 

Mint látom, gondolataim máris lendületbe jöttek, csak azt nem tudom még, hogy mivel 
lendíthetem át legalább kollégáimnak a hangulatát a jelen mélyponton.  

Ma reggel is azt mondta a sztárriporter, hogy nem érti, miért lenne baj, ha 7 millió 
marad csak belőlünk? Ez az országot nevelő, országon nevető ember nem tudja mi az, hogy 
korfa, mi az, hogy irreverzibilis fogyás! De ő kijelent. És ő a sztár, a megingathatatlan és 
persze a megfizetett is. Hasznosabb, mint az egészségügy. Hatékonyabb. 

Ezzel szemben kik vagyunk mi? Ellenségeink szerint isteneknek képzeljük magunkat. 
Jaj, ha tudnák, hogy milyen isteni a mi bőrünkben lenni. 

Rettenetes dolog történik most velem. 50 éves pályafutás után leléptem a dráguló 
orvosságok szagának világából. Valaha azt hittem, hogy ebbe majdan belehalok. Nem haltam! 
Megkönnyebbültem! S hát még, ha tudnák mennyi a nyugdíjam. Most részben már kívülről 
visszapillantva, napról-napra tisztábban látom az utat melyen haladunk, s mely egyre inkább 
oda vezet, hogy szakmai munkánk a gazdasági életbenmaradásért, „ócsításunkért” végzett 
tevékenység és a defenzív adminisztráció tengerén imitt-amott úszkáló ez meg az. De ez kit 
érdekel? Legfeljebb a beteget érdekelné. 

Hova jutott gyógyító erejű becsületünk?  
Fél órával ezelőtt keresett meg egy másik körzetből érkező beteg. A napokban 50%-ra 

értékelte A bizottság. Szerinte körzeti orvosa nem akarja megmondani neki, hogy kinek és 
mennyit kell fizetni, hogy többet kapjon. Ne mondja nekem doktor úr, hogy maga sem tudja? 
– szól.  Hát mivel töltik maguk az idejüket? Vagy ez is pénzbe kerül? Mondja csak meg 
nyugodtan! Egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ilyen bizottságot élőben még soha nem 
láttam, velük személyes kapcsolatom soha nem volt. 

Nem, nem lehet már ezt ép ésszel elviselni, csak ha van irónia és van humor. Erős, 
nagyon erős humorérzék, egészséges, bölcs felülemelkedés, ugyanakkor mégis keménység, 
felelősségérzet, a végveszély hangulatának kötelességtudat ébresztő ereje kell ide. Miközben 
az országot magával ragadta a lendület, a mi tevékenységünk másodrendű lett. De nem az! Ők 
is tudják! Ezért féltek mindenkor tőlünk. Pedig mi nem azért vagyunk, hogy féljenek tőlünk. 
Aprítanak, megosztanak, mocskolnak, sároznak, és ez sokba kerül nekik, s főleg az 
országnak, vagyis, ahogy mi mondjuk, a betegeknek. Mert ugye nincs egészséges ember, csak 
rosszul kivizsgált beteg. 

S mégis félnek, mert a végén mind elérkeznek majd hozzánk. 
Fogadjuk őket lendületesen, humorosan, humánusan és ránk jellemző módon minden 

törlesztési kényszer nélkül. Ha nem törleszkedtünk, ne is törlesszünk. Az már nem a mi 
feladatunk. 

De engedjék meg, hogy legalább felkiálthassunk! Jaj! Figyeljetek! Nagy baj van! 
 
Egyébként  pedig bocsánat. Vagy, ha ez túl magyaros, akkor: Pardon! 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
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2005. március 21. 
 
Megjelent: A Kör 2005/2. március-április. 
 

GONDOLATOK A FAKOOSZ SZÜKSÉGSZERŰ MEGÚJÍTÁSÁRÓL 
 

 
A legutóbbi egy-két évben elkerülhetetlenné vált, hogy a FAKOOSZ új helyzetéről 
gondolkodjunk. Miközben a magyar társadalom sajnálatosan lassan s nem mindig jó irányba 
változik, esetünkben és a legújabb-kori történetében szokatlan módon ez az új helyzet – 
részben – éppen szövetségünk sikeres működése miatt következett be.  

Egy ilyen gondolatsor legelejére kívánkozik az a megállapítás, hogy a FAKOOSZ  
sokkal fontosabb annál, mint egyesek gondolnák. Nemzeti értékről van szó. Egy széteső és 
atomizálódó társadalom felé haladó korban, az alulról jövő és értékteremtő összefogás, a 
közösségi erőfeszítés nagyon ritka és sikeres példája. 

Bár első pillantásra a FAKOOSZ okafogyottnak is tűnhet, de ez a következtetés nagyon 
meggondolandó, nehogy saját kárunkra tévedjünk, és elhamarkodott véleményt 
formáljunk. Nem biztos, hogy helyes a jelenlegi helyzetet alapul véve arra gondolni, hogy ma 
már elég a kamarán keresztül folyó érdekvédelmi munka. Váratlan fordulatokban bővelkedő 
korunkban ne adj Isten előadódhat más helyzet is, és akkor a FAKOOSZ ismét szükséges 
lehet, mint azok a bizonyos menedéknyújtó erdélyi templomerődök a tatárveszedelmek 
idején. S akkor, arról még nem is beszéltünk, hogy sem a MOK-nak, sem a FAKOOSZ-nak, 
sem más háziorvosi társaságoknak nincsenek szakszervezeti jellegű jogai. 

Ha abból indulunk ki, hogy mindenképpen más formában kell szövetségünket 
átmenteni, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy milyen módon lehet időtállóvá tenni, és 
alkalmassá is arra, hogy adott helyzetben ismét képes legyen érdekképviseleti munkára, 
illetve jelenleg lehet-e támogatója, munkatársa, katalizátora az elmaradhatatlan érdekvédelemi 
munkáknak. 

Szögezzük le, hogy a FAKOOSZ vérátömlesztés tulajdonképpen két lépcsőben sietett a 
Magyar Orvosi Kamara, tehát az orvostársadalom egészének a segítségére, amikor annak 
valóságos előiskolájaként, vezetőképzője gyanánt működött. 

Ugyanakkor a FAKOOSZ története arról győz meg, hogy az képes volt túlnőni 
önmagán, s a megosztottságával módszeresen manipulált orvostársadalomban éppen a sikeres 
közös erőfeszítés példájával nyújtott maradandót. 

Ha a tagság – nálunk természetes – megkérdezését követően is az az elképzelés bizonyul 
a legreálisabbnak, hogy átalakítás szükséges, számos ötletet kell megvizsgálni és átgondolni. 
Ez a munka eredményes csak a kollektív bölcsesség jóvoltából lehet. 

Bármely ötlet is szolgálná az átalakulást, meg kell hagyni a reverzibilitás lehetőségét. 
Ki kell találni a szerepkettősségek miatt most éppen kevéssé aktuális, de esetleg még 
aktuálissá válható funkciók számára egy túlélést biztosító hibernálási módszert, egy 
csökkentett üzemmódot, melynek folyamán menet közben is képes fejlődni, erősödni e 
tevékenység, és a pillanatnak megfelelő feladatok ellátása mellett, ha kell ismét felöltheti a 
terepruhát. 

Tudomásul kell vennünk, hogy nehezen átlátható korban élünk, az erőviszonyok a 
teljesen zavarossá vált társadalmi háttér miatt felmérhetetlenek. Csak egyetlen dolog biztos, és 
ez a cél, a nemzet egészségének szolgálata. Az olvasó itt ne lepődjön meg, de a felesleges 
szócséplés, álpátoszok és szópetárdázás korában is ezt kell mondanom. 
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Lépjünk azonban tovább! Mi az a terület, ahol az érdekvédelmen kívül szükséget 
szenvedünk? Szerintem elsősorban az orvosi presztízs irányított, egyben korszakfüggő és 
közben önpusztító okokból is fennálló eróziója. Az anyagi válságok erkölcsi válságba 
fordulása közismert jelenség. 

Ezt a helyzetet kötelesek vagyunk áttekinteni, és mindent megtenni a további rombolás 
és romlás ellen, mert orvosi eskünk, a beteg szolgálata éppen pont erre is kötelez. A beteg 
gyógyításához nem elég a szaktudás, nem elég az etikus hozzáállás, igenis szükséges – az 
előbbiekkel egyenlő jelentőséggel – a tekintély is. Ez önmagában is gyógyító erő, és ha jól 
átgondoljuk, gazdasági tényező. A tekintély, a beteg ezzel járó bizalma, lehetővé teszi az 
olcsóbb gyógyítást, pontosabban a felesleges és indokolatlan igényekből származó kiadások 
lefaragását. Ez lehet egy olyan pont, ahol a tekintélyrombolás hátrányairól a fináncszemlélet 
is meggyőzhetővé válhat. Ahogy mondják: pénzügyi vezéreink gondolják át a kérdést cost-
benefit alapon is. 

Az orvosi tekintély helyreállításában lehet nagy szerepe egy mozgalomnak, egy 
szervezetnek, egy meglevő struktúrának. Ez a területi elv alapján, valamennyi megyében 
szerveződve, a többi kollégát is megszólítva hozna létre egy olyan tevékenységet, mely 
egyben egységünknek is támaszává válhatna. A budapesti LAM klub sikeres működését látva, 
mi próbáljunk meg ennél is többet! Többet, mégpedig ideológia, valamint párt-semlegesen 
(mert ideológiamentesen nem lehetséges) és nem csupán az egészségpolitikára fókuszolva. 
Fokozatosan, néhány év alatt próbáljuk megszervezni az orvosok szellemi klubmozgalmát 
megyékre, s ha lehet még kisebb egységekre is lebontva. Ezek a szellemi műhelyek, nívós 
szórakozási alkalmak, esetenként állandó találkozóhelyek, az aktuális közös gondok mellett 
foglalkozhatnak mindenféle értelmiségi tevékenységgel, ötletek sokaságát karolhatják fel és 
valósíthatják meg, adott esetben akár szakosodhatnak is a területek sajátosságai és személyi 
feltételei vagy érdeklődési körük szerint.  

Meg kell keresni a természetes szövetségeseket is. Legvalószínűbben a kultúra 
világában kereshetők. Pl. csak kapásból a Magyar Népfőiskolai Társaságok Szövetsége, de 
sok más hasonló lehetőség is felmerül. Meg kell kérdezni a Magyar Orvos Írók és Művészek 
Társaságát. Ez jelentős segítség lehetne abban, hogy a tevékenység hozzájáruljon értelmiségi 
presztízsünk hajdani fényének visszanyeréséhez. Valaha az orvosok lakásai értelmiségi 
gyülekezőhelyek lehettek. Kamarazenélésnek, fiatal írók és költők bemutatkozásának 
színhelyei, a kulturális mecenatúra melegágyai voltak. Ez utóbbihoz elengedhetetlen anyagi 
erőnktől megfosztottak, de miért szükséges, hogy ez párhuzamos legyen szellemi 
kapacitásunk megfogyatkozásával is? Segítséget nyújthat a Magyar Egészségügyi Társaság is. 
Helyi viszonylatban az Önkormányzat, a művelődési házak, de akár az iskolák vagy egyházak 
segítségét is fel lehet használni. 

Nem tévedés, és nem önhittség azt mondanunk, hogy valaha az orvos az értelmiség 
elitjét jelentette. Ez tette alkalmassá, hogy képes legyen felnőni, vagy észrevétlenül 
leereszkedni betegeihez, szükség szerint. Vagyis, tulajdonképpen szakmai kötelességről van 
szó. Az orvosi szerepvállalás egyik nélkülözhetetlen eszköze ez úgy az egyes orvosok 
számára, mint közösen az orvostársadalomnak. 

A szerveződő klubok az ötletbörze, az információcsere helyei is lehetnek, de 
melegágyává válhatnak az orvosok szakmákon felüli egymásra találásának is. S mindez a 
betegek érdekében, egy jobban és olcsóbban(!) működő egészségügy érdekében. 
Hangsúlyozni vagyok kénytelen ezt, mert az állam kelet-európai reflexei még mindig nem 
szeretik eléggé a civil szerveződéseket. Vegyék észre, hogy nem ellenségről van szó, hanem 
éppen ellenkezőleg, olyan tevékenységről, mely támogatást érdemel, hiszen terhet vesz le az 
állam válláról. 
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Át kell gondolni, hogy gyakorlati, anyagi, stratégiai vagy taktikai szempontból mennyire 
ésszerű a kamara segítségét is igénybe venni, vagy milyen mértékig szükséges ez. Az 
együttműködés mindenesetre kötelező. 

Alaposan fel kell mérni anyagi lehetőségeinket, melyek nagymértékben függenek 
majdani vonzerőnktől, és a tagság vagy leendő tagság helyzetfelismerő képességétől, 
igényeitől is. 

Meg kell kérdezni a tagságot arról, hogy mit akar, s mire vállalkozik(!), mire érzi 
magát képesnek? Nem könnyű, mert csüggedésre, közönyre hajlamosító időszakot élünk meg, 
de semmire sem leszünk képesek, ha ezt nem tudják leküzdeni. Vagyis aktuális külső 
tényezők így is hatnak majd ellenünk. 

Feltétlen szükség van a Kör című lapra, mely az elején említett értékek egyik 
legfontosabbika. Nem jött el még a teljes képernyőfüggőség ideje. A hagyományos 
értelmiségi szereti kézbe venni az információt. 

Át lehet gondolni, hogy adott helyzetben az orvosmigráció jelen fokán, a fenyegető 
orvoshiány korában, és a nemzet jelen állapotában nem volna-e ésszerű, hogy 
tevékenységünket kiterjesszük az egész Kárpát-medencére? A Magyar Egészségügyi 
Társasággal erről is érdemes lenne tárgyalni. 

Ha van rá szellemi kapacitás és akarat, meg lehet próbálni egy nagyszabású feladatba is 
belevágni. Részt kellene vállalni demográfiai katasztrófánk leküzdéséből. Bár, akár a gond, a 
megoldás is össztársadalmi és politikai akarat nélkül reménytelen, mégis a saját részünket 
felvállalva, főként pedig példát mutatva élen kellene járnunk a megmaradásunkért folytatott 
egyre aktuálisabb és egyre sürgetőbb küzdelemben. Tavaly indult el az Áldás Népesség 
Kárpát-medencei mozgalom a magyar demográfiai katasztrófa megállítása érdekében. Már 
a negyedik kongresszusra készülnek. Munkájukhoz alapítványi támogatás is van. Segítségünk 
nagyon hasznos lehetne, ugyanakkor a FAKOOSZ tekintélyének további erősítését is 
szolgálná, ha belevágnánk ebbe a munkába is. Ehhez azonban erőinket és 
áldozatkészségünket reálisan kell felmérni. 

Végül, de nem kis fontosságot tulajdonítva a kérdésnek, gondolkodni kellene egy apró, 
de jelzés értékű névmódosításon is, hogy ez is jelezzen egy határvonalat. Javaslatok 
születtek, erről is közös döntést kell hoznunk. A módosítás megőrizhetné a „védjegyünkké” 
vált régi betűsort, ugyanakkor utalhatna új felvállalt feladatainkra, terveinkre is. 

 
Tehát jelszavunk: alapos meggondolás, képességeink, az igények és lehetőségek 

felmérése, és a FAKOOSZ átmentése a jövőbe úgy, hogy értékei megmaradjanak, s lehetőleg 
újabbakkal gyarapodjanak. 

 
 

Leányfalu 
 

* 
 
 
2005. április 18. 
 
Elhangzott: Gyula, Hotel Erkel 2005. április 23. A FAKOOSZ éves országos 
kongresszusán. 
Megjelent: A Kör 2005/3. június-július. 
 

JÖVŐÉRT KIÁLTÓ MÚLT 
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Nagy írónk, a most kitüntetett és tizenöt évvel ezelőtt mártírsorsot is vállalt Sütő András 
idézte egykoron az egyházalapítót, s most én sem tudok csak ezzel indítani. Itt állok, másként 
nem tehetek. Egy lepergett pálya tapasztalata, két közép-európai ország magyar orvosainak 
minden keserve kavarog e szívben, s remélem, hogy meríthetek belőle, amikor – felkérésre – 
arra teszek kísérletet, hogy a múlt és jelent talajáról indulva, távolabbra tekintsek. 

Egész életünk arról szólt, s fiatalabbjainké még jó ideig arról fog szólni, hogy harcolni 
kell. Energiáink javát értelmetlen küzdelmek emésztik fel. Nem volt még olyan rezsim, olyan 
kormányzat, amelyik felmérte volna azt a hatalmas könnyelműséget, azt a pazarlást, azt a 
pénzben ki nem fejezhető egészségveszteséget, amit az egészségügyre kényszerített és 
állandósított szükségállapot jelent. 

Álljuk a sarat évtizedek óta, és maradékelven tengődve, a hiány okozta hiányosságokért 
kialakuló konfliktusokat felvállalva, az állam kényszerű vagy megbocsáthatatlan rövidlátását 
fedezve életéveink feláldozásával bizonyítjuk eskünkhöz való ragaszkodásunkat. Az az 
érzésünk, mintha azt várnák, hogy rabszolgasorsunk lassan már genetikailag kódolódjon 
belénk, s utána már észre se vegyük, hogy mi folyik velünk. Gondoljunk csak arra például, 
hogy felelősségteljes ügyeletekben eltöltött éveinket egyszerűen nem nyilvánítanák 
munkának, s ezt az embertelen ötletünket Európának is felajánlottuk. Íme hogyan lehet olcsón 
hozzájárulni a kontinens európai mivoltához magyar módra. 

Azt is tudomásul kell vennünk, hogy a nagy számok törvényei alapján sorainkban is 
tapasztalhatjuk az anyagi romlás lassú, de mégis ijesztő átfordulását a morálisba. Jobb, ha mi 
vesszük észre legelőször, és megvizsgáljuk mit tehetünk ez ellen külső segítséggel, vagy 
esetleg ezt nélkülözve, mint eddig az történt. 

Meddig mehet még ez így? Meddig képes egy ágazat szükségállapotban élni? Az egyes 
emberekben, bennünk, ezt a húrt végletesen megfeszítették, s volt, aki egy életen át bírta. 
Azzal, hogy az az élet milyen hosszú lett, s pláne, hogy mennyire volt embernek való, eleddig 
nem sokan foglalkoztak. Ez azonban azt a hamis látszatot kelti a mindenkori hatalomban, 
hogy jól van ez így, foglalkozzunk olyan ágazatokkal, ahol nincs hivatástudat, ahol nincs 
eskü, ahol nem lehet a benne senyvedőket ilyen módon szelíd és kérlelhetetlen láncokra verni. 
Húzzon többet és olcsón a jól húzó öszvér. Oda adjunk, ahova muszáj, s főleg, ahová 
érdemes.  

Talán ez a legsarkalatosabb pont. Mikor kerül egy olyan ember, egy olyan erő, aki 
amely a pénzügyi gondolkodást meggyőzi arról, hogy ide nagyon is érdemes adni. Egyhamar 
nem remélhető ilyen teljesítmény. A pénzügyi gondolkodás makacs, s refraktér minden ilyen 
kísérletre. Nem tehetséges vezető vagy jó miniszter híján, hiszen sorra bukkannak fel okos és 
tehetséges emberek is, hanem, mert napjaink pénzpolitikája az eddigieknél is nagyobb 
mértékben alkalmazza a számokkal való zsonglőrködést, a konkrét módon megfogható, 
asztalra pengethető, lobogtatható forintok meg az átláthatatlan számsorok mutogatásának 
módszerét. Úgy látszik európai befogadásunk is erre ösztönöz. A humán erőforrás ápolása, 
vagy az életminőség, nem ilyenek. Hogyan lehet ezt olyan időkben elmagyarázni, amikor a 
mindenkori állam magát a humán erőforrás újratermelését is évtizedek óta a családokkal 
fizetteti meg, s hagy rohanni egy demográfiai katasztrófába? Kit vigasztal az, hogy európai 
trendről van szó, s hogy számítások szerint 400 év múlva születik meg az utolsó európai? 
Annál nagyobb a baj. Közben azt is tudjuk, hogy mi 2050-re elérhetjük a világbank 
számításaiban leplezetlenül szereplő hat és fél, hétmilliós létszámot. Hogyan lehet valamit is 
elmagyarázni olyan időkben, amikor a legszörnyűbb környezetszennyezési drámák sem 
képesek a világszerte uralkodó profitéhséget megfékezni. 

Jaj, milyen könnyű most minderre ráhúzni a demagógia vizeslepedőjét! Hiszen a 
felelősöknek ez a legegyszerűbb. A nyilvánvaló igazságok, a közhellyé vált panasz, a 
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legkiszolgáltatottabb ennek a vádnak. Manapság a hatalmi szó korát éljük, s nem a 
meggyőzés, a meggyőzhetőség idejét. 

Odáig már eljutottunk, hogy az egészségügy léte, a benne dolgozók áldozatvállalásának 
köszönhető. Az utóbbi években majd minden vezetőnk kénytelen volt eljutni eddig a 
felismeréséig, vagy ennek kényszerű kijelentéséig.  

Szeretem a szuggesztív képeket, s bennem helyzetünket egy talán sokak számára 
meglepő kép szimbolizálja. Emlékeznek ugye a már klasszikusnak mondható „Volt egyszer 
egy vadnyugat” című filmre, s annak egyik kulcsjelenetére? Én az akasztásra előkészített 
emberben az egészségügyet látom, a talpa alatt roskadozó öccs szerepében meg magunkat. A 
szájharmonikát pedig a megosztásra, a médián keresztüli lejáratásra szokott mindenkori 
hatalom teszi a szájunkba. A szomorú muzsika aztán tovatűnő presztízsünkről, egymás közt 
folyó felesleges harcainkról szól. A rögtönzött akasztófa körül vigyorgók által a filmkockán 
képviselve van hanyatló és eltompultságra, elbutulásra szánt társadalmunk is. 

Túl drámai lenne a kép? Szeretném hinni, hogy igen, de sajnos nagyon sok a vészjelzés. 
Ma már több energiát fordítanak a bajok kendőzésére, mint azok megoldására. 

Úgy érzem, nem élhetjük tovább ezt a hatalomról, pénzről, értelmetlen 
önérvényesülésről és atomizálódásról, pusztuló tudatról, eltűnő nemzettudatról szóló 
történetet. Hiszen ez utóbbiak is abba a megmagyarázhatatlan kategóriába tartoznak. Hol van 
az a gazdasági fül, amelyik meghallja a tanácsot: hagyjátok meg a nemzet tudatát, mert az 
anyagi erővé válik, gazdasági motorrá, s hogy jobban értsen a szóból, így mondanám: egy 
más dimenziójú munkamorálon és termelékenységen keresztül pénzt jelent nektek is. Minden 
nemzetnek van egy humán vagyona, ennek újratermelését fizeti meg az úgynevezett szakrális 
gazdaság. Minden egészséges társadalomnak kell gondolnia erre. Nekünk különösen, hiszen 
lakosságunk 30 százaléka már a roncstársadalom kategóriájába süllyedt, s 12 százalékra 
becsülik a páriatársadalom arányát. 

Felmerülhet a kérdés, hogy most miért éppen erről beszélek? Nos, azért, mert állítom, 
hogy az orvos és a beteg, vagyis a társadalom érdeke azonos. Azt egymással szembeállítani, 
egymás ellen kijátszani leleplező erejű, kapitális bűn és ostobaság. Tehát nem érheti a 
demagógia vádja azt, aki az orvos érdekeit hangoztatva a gyógyítás érdekeit említi, s ennek 
kapcsán meg a gyógyuláshoz való állampolgári jogot. 

A globalizációval szembefordulni nem lehet, de azt megpróbálni, hogy hátrányai mellett 
előnyeiből is hozzájussunk valamennyihez: kötelesség, amiképpen az is, hogy a mindenkori 
magyar kormányzat azért munkálkodjon, hogy túléljük ezt az egész történetet, mely 
nyilvánvalóan csak egy történelmi időszak, vagy ahogy mondták: történelmi kategória, s 
tapasztalat szerint ezek az időszakok egyre rövidülnek. Nem feltétlenül kell elébe rohanni, 
majd szőnyeget teríteni lábai alá. Tudjuk, hogy ismeretes más elmélet is, például olyan, hogy 
a gazdaság a társadalmi lét újratermelésének megvalósításáról szól elsősorban, s nem a 
profitról. 

Néhány percben összefoglalni, hogy mi az, amire hivatásunk gyakorlásához szükségünk 
van, ma már nem könnyű feladat. Elmondható röviden, de ez magában hordozhatja a 
támadható felületesség, és ugyanakkor a ma oly szívesen gyakorolt félremagyarázás 
lehetőségét. 

Most mégis kénytelen vagyok néhány perces kísérletet tenni erre. 
Bevezetésként meg kell állapítanom, hogy hangulatunkat nem csupán az anyagi 

eszközök hiánya határozza meg. Nem csak nyugodt és a szakmára koncentrálni képes 
életünkhöz szükséges jövedelmünk nincs biztosítva, de a munkakörülmények, a felszereltség, 
a ránk befolyással bíró hivatalok és intézmények begyepesedett magatartása, valamint a 
politika által a társadalomban ellenünk módszeresen szított ellenszenv is szerepet játszik rossz 
hangulatunkban. Utóbbi esetben a médiára szoktak hivatkozni, de politika és média 
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kapcsolata ma már nem lehet titok előttünk. A média a politikához szegődött, hatalmi ágazat 
lett, s ezt bőrünkön érezzük. 

Tehát anyagi és nem anyagi természetű óhajaink vannak. Költségvetési jellegűek, és 
legalább ilyen fontos, pénzben nem mérhető szemléletbeli és morális jellegűek. 

Le kell szögeznem jóelőre a tényt, hogy az anyagi válság egy bizonyos ponton morális 
válsággal társul, mely azonban csak átmeneti bajok esetén kérhető számon az 
orvostársadalmon. Hosszadalmas válságkorszak után ez már nem tehető meg, és felesleges is.  

Az a különös helyzet áll fenn, hogy egy rossz irányba fejlődő társadalom, egy önhibáján 
kívül nagyon rossz irányba haladó nemzet remélné, hogy az egészségügy kivétel legyen, és 
oázisként maradjon meg minden nehézség ellenére, mint egy bármekkora áldozatra kész, 
szinte égi magasságokba emelkedni képes társaság. 

Ez az idő azonban elmúlt. Reálisan kell gondolkodni. 
Éppen a minket elhallgattatni óhajtók, a minket megosztani mindenkor készek azok, 

akik fennen hirdetik, hogy egészségpiacról van szó, hogy ez is olyan üzlet, mint bármi más, 
hogy a tőkének kell szerepet kapni működtetésében stb. 

Az orvos, mint nagy fehér mágus, megszűnt. Soha nem is volt az, de mára már hamis 
képét is feledni kell. Az orvos nem egy földöntúli lény, aki mindent tud, mindent megold és 
mindent kibír. 

Próbálják megtanulni vezetőink, hogy csak annyit várhatnak el a hétköznapi orvostól, 
amire bármely magyar állampolgár képes. Egy eskü nem alkalmas átlényegíteni, 
emberfelettivé tenni, csak szigorú határok közé terel, olyanok közé, melyeknek valamikor az 
eskü kitalálásakor még meg lehetett felelni, ma azonban már igen nehezen. 

De beszéljünk a pénzről! 
Az 50%-os emelést sokat halljuk. Azonban tudják meg, hogy tisztában vagyunk ennek 

valódi történetével. Tudjuk, hogy nem jelentett 50% igazi jövedelememelést, hogy az infláció 
elvitte azóta reálértékét, és azt is, hogy a mellé nélkülözhetetlen folytatás –  a szintentartás – 
elmaradt. Ma már inkább rossz szájízt kelt köreinkben ennek emlegetése.  

Most nem mehetünk bele a részletekbe, de az biztos, hogy látszatintézkedésekkel nem 
lehet megoldani semmit. Legfeljebb a közvélemény egy része vezethető félre a cselekvés 
hamis illúziójával. Feleslegesek a végrehajthatatlan programok vagy olyan emelések, melyek 
a valóságban 1-2 százalékot, vagy annyit sem jelentenek. Hozzam fel példának mondjuk az 
iskolapénzünknek az orvosra jutó egy forintos emelését? 

Nem ingyenélőnek és pénzéhesnek feltüntetett társaságunk meggazdagodása miatt 
reklamáljuk a pénzt. Sajnos a pénz természeténél fogva mindenütt megjelenik. Amikor 
viszont kénytelenek vagyunk a forint szót kimondani, máris fejünkre hullik a követelődző, 
vagy minimum az anyagias jelző. A hálapénz-teher egyre fokozódó, s közben egyre csökkenő 
természetéről felesleges most szót ejteni. Meglepő hír olvasható éppen mostanság a sajtóban: 
állítólag a lakosság által kifizetett, az orvosok által kizsarolt hálapénz megháromszorozódott. 
Mire alapozzák ezt az adatot? Már jelvényt – bélyeget – akarnának ránkhelyezni. A 
hálapénzről elég annyi, hogy nem mi találtuk ki. Még csak nem is eleink. Azt nyakunkra 
rakták, és általa manipulálnak, véle tehermentesítik a költségvetést. Tűrt Túlélési Technika. 
Íme a három T egy újabb formája. Ránkhelyezték, s most számonkérik, hogy miért cipeljük? 
Vazult süketsége miatt vonják felelősségre?  

A finanszírozástechnika megoldása nem a mi feladatunk, de elvárjuk, hogy az európai 
arányok figyelembevételével jusson az ország bevételeiből az egészségügynek is, s azon belül 
a legtöbb terhet viselő alapellátásnak. Erre most miniszterelnöki igéretünk is van, de ezt 
követően is újra éled az alapellátás ellenes hangulat. Már megint ezek! Pedig semmit nem 
kértünk mások rovására. 
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Az élettel mérjenek! Azt mondták, sokan vagyunk, ma hiányunkról szól a történet. Azt 
mondták, nem lesz elég körzet a sok odaigyekvő miatt, s ma százas nagyságrendben találunk 
üres körzeteket. 

Közben nyakunkon van az egyre terhesebb adminisztráció kényszere, és hivatalok, 
intézmények sora bánik velünk ellenfél módjára. Míg a MÁV ingyen utaztatja dolgozóit, mi 
egyre növő sarcokat fizetünk a járulékforintokból kapott finanaszírozásunkból saját 
irányítóink egyikének, az ANTSZ-nek. Mikor felmerül, hogy ne fizessünk járulékot, válasz 
sem jő a javaslatra. Olyan ez, mintha a mozdonyvezetőnek első osztályú jegyet kellene 
vennie, mikor műszak után hazautazik. 

A betegek irányába kitalált és a megtakarítást szolgáló intézkedéseket mind-mind 
személyünket előtérbe tolva hajtják végre. Reméljük, nem áll mögötte a hátsó gondolat, hogy 
romoljon csak a viszony a gyógyító és a gyógyított között, inkább ne gyógyuljon, csak a 
politikát ne terhelje a kellemetlen közlendő, a tiltás, tagadás, torlás. Már megint ezek a T-k. 
Nekünk kell nap mint nap nemet mondanunk, és magyaráznunk a más bizonyítványát? 

Amikor bevételeink kis részét képező, és nem az államot terhelő térítésekről esik szó, 
gondolnak-e arra, hogy évek óta változatlanok a tételek? 

Amikor továbbképzésünk terheinek könnyítése kerül szóba, mit tesznek? Teljes káosz 
honol a kérdés körül. Járjuk, fizetjük a szemtelenül drága és feleslegesen felhabosított 
körülményekkel ködösített tanfolyamokat, és nem jönnek meg az igazolások? A 
gyógyszergyárak kedvét elveszik a finanszírozástól összemosva a családorvosok köreiben 
nem gyakori, gyanús trópusi utazásokat a területen rendezett hatékony továbbképző estekkel. 
Ami pedig az orvosokat illeti, nem csak a hitehagyottakról kellene beszélni, akik néhány 
hasonló tapasztalat után felhagytak a további próbálkozásokkal, s most a szigorú számonkérés 
miatt kénytelenek kapkodni. Meg kell nézni, mi lett a megszerzett pontok százezreivel, hova 
tűntek el? Legyenek követelmények, de legyen megteremtve a feltételrendszer is. Ne csupán 
egy ebből profitáló lobby érdekeit szolgálja az egész, hanem valóban a szakmai szinten 
maradást. 

Mai napig nem történt semmi az önkormányzatok és a háziorvosok viszonyának 
tehermentesítése érdekében. Bár a privatizáció lezajlásával látszólag csendesebb lett a terep, 
de a praxiscserék terén egyre gyakoribbak a visszaélések. Az orvos itt is kiszolgáltatott. 

Vagy beszéljünk arról, ami a sajtóban folyik? Mára az orvos szóról mindenkinek a 
műhiba kifejezés jut eszébe. Valaha, ha a pszichológus tesztelt s az orvos szóra beugró másik 
szót kérdezte, a gyógyulás volt a válasz, esetleg a betegség. Ma a műhiba vagy a hálapénz. 

Kapásból felsorolt gondolatok ezek, pár percben nem megbeszélhető témakört 
érintenek. 

Ha az egészségügyi kormányzat működőképes alapellátást akar, jelölje ki az egyes 
területekért felelős személyeket, és lépjen. Ne formálisan, hanem valóban. Nevezzük 
bárminek e lépéseket, de legyenek valódi lépések. 

Értsék meg végre, hogy a költségvetés érdeke ez. Bár nehezen kiszámítható összegekről 
van szó, mégis világosan látható, hogy hatalmas megtakarítások érhetők el az egészségügy, s 
benne az alapellátás józan és jogos érdekeit figyelemben tartó működtetésével. Téves 
megállapítás, hogy a beleöntött sok pénz, mit sem ért, mert nem járt struktúraátalakítással. 
Utóbbi valóban szükséges, de a megjelent források azért tűntek el látszólag nyomtalanul, mert 
a hiány, a sok évtizedes elvonás volt hatalmas, még e látszólag nagy összegekhez viszonyítva 
is. 

Idáig szóltam tehát a múltról és a máról, s ebből magától is adódik a feladat, hogy 
szövetségünknek meg kell maradnia a különféle érdekvédelmi feladatokkal foglalkozó 
szervezeteink háttértanácsadójának, utánpótlás nevelőjének. 

Aki ez elmúlt hónapban is kezébe vette kedves lapunkat, a Kört, melynek túlélése egyik 
alapvető célunk kell legyen, hiszen gondolatcserénk, informálódásunk, kapcsolattartásunk 
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legbiztosabb eszköze mindaddig, míg az elektronika végleg elterjed, de szerintem utána is – 
mert az olvasó ember remélem nem fog kihalni – tehát, aki beleolvasott, annak nem újdonság 
az az elképzelésem, hogy a látszólag kiürült feladattárunk feltöltésére még milyen ötleteim 
voltak. A feladat, mint írtam kollektív bölcsességet tételez fel. Homlokterében az orvosi 
presztízs helyreállítása, hajdan volt értelmiségi szerepvállalásunk és társadalmi helyünk 
visszaszerzésének szándéka áll. Ezen a területen látok sok feladatot. Az új orvos-korosztályok 
vissza kell térjenek a régi forrásokhoz. Az orvosnak ismét példamutató, az egész társadalom 
felé tekintélyt sugárzó, megnyugtató, kiegyensúlyozott, nem kényszerpályákon mozgó 
személyiséggé kell válnia. 

Emeljük fel végre a fejünket, és próbáljunk példát mutatni a széttagolt magyar 
értelmiségnek is közös célokat találva, befogadó szellemben, toleránsan és száműzve a kor 
eldurvuló harci módszereit. 

Figyeljünk egymásra, és fogjuk egymás kezét! Legyen önbizalmunk, és áldozzunk a 
közös ügyért! Higgyünk magunkban, és próbáljuk segíteni mindenkori felső vezetőinket, 
hogy az értünk való ministrálás munkájában, az ezzel járó kötelező csatározásokban és 
hasznos lobbytevékenységben legyen kire és mire hivatkozniuk! Cseréljük ki velük is 
gondolatainkat, és értsük meg nehézségeiket, de ne fogadjuk el azt, ha beteggel közös 
érdekeink ésszerűtlenül csorbát szenvednek! 

Ciklusokra kiterjedő szép feladat lenne, ha létrehozhatnánk szakmai közösségeink 
mellett, lehetőleg azokkal együtt, egy olyan értelmiségi klubmozgalmat, melybe aztán 
bevonhatjuk a többi kollégát, s a magyar értelmiség érdeklődő elemeit is. Hajdan volt orvos-
szalonokban, meghatározó fontosságú mecenatúra folyt. A művészvilág színe virága ott 
mutatkozott be. Mára ennek anyagi háttere, s lassan igénye, divatja is kihalt. Egyenként nem 
tudjuk már újraéleszteni, de együtt, közös erővel annál inkább. Ezek a klubok aztán ötletek 
százaival foglalkozhatnának a továbbképzéstől a hobbytevékenységig, s akár 
szakosodhatnának is az uralkodó helyi igény, erő, és tehetség szerint. Ha kell, a jóhiszeműen 
jószándékúnak feltételezett hatalom is könnyebben és emberközelibb módon juttathatná el így 
hozzánk üzeneteit. Mert rá fog jönni, hogy számolnia kell velünk. 

A sor most azokon van, akik átgondolva új helyzetünket felmérik saját erejüket és 
áldozatvállaló kapacitásukat. Várjuk a szolgálatra jelentkezőket és ötleteiket, mert – 
tudatosan, vagy tudat alatt – ezt várja el tőlünk egy egész ország. Nincs még minden veszve. 

A magam részéről a szövetség vezetőségében egy nagyszerű és igen szerencsésen 
kiegyensúlyozott csapatot ismertem meg. Biztos vagyok benne, hogy egymást kiegészítve és a 
régiókat kellőképpen megszólítva, kitűnő munkára lesz képes a jövőben is. Mert újra 
ismételem: az egykor létrehozott FAKOOSZ megálmodói nemzeti értéket hoztak létre. 
Őrizzük hát meg utódainknak is!       

 
 

Leányfalu. 
 
 

* 
 
 
2005. május 5. 
 
Megjelent: a Kör 2005/3. május-június. 
 

LEVÉL A MEGYEI FAKOOSZ ELNÖKÖKHÖZ 
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Kedves megyei elnök Kolléganők és Kollégák! 
 
 
Nehéz feladat egy olyan munkát elkezdeni, melynek meghirdetésekor a legtöbben az 

utópia szóra asszociálnak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy akik ezt a történelmünk során 
folyton ismétlődő sablonos pillanatot nem tudták átlépni, soha semmire sem mentek. 

Maradjunk tehát annyiban, hogy mindazt, amit a FAKOOSZ idei Országos Közgyűlése 
elfogadott, MEGPRÓBÁLJUK megvalósítani! 

Ez lehet egy hozzánk méltó feladat abban a nagy kísérletben, mely e meggyötört és 
önmagából kifordított nemzet, s ezen belül az azt szolgáló egészségügy talpraállítását tekinti 
végső céljának. 

Nem tudom, hogy amikor a FAKOOSZ struktúrája a nagy ötletet szülő atyák és anyák 
alá szerveződött, mennyire volt sikeres a megyei szervezetek kialakítása, de a kongresszuson 
folytatott beszélgetések szerint jelenleg igazi pezsgésről már nem lehet beszélni.  

Évtizedek óta folyik a harc az ezeréves megyei  és járási szerkezet felbomlasztásáért, s 
mi az, amit Európa helyette hoz? Térségekről és kistérségekről beszélnek. A térségek néhány 
megyényiek, a kistérségek körülbelül járásnyiak. Vagyis, egyelőre inkább azt kell 
helyrehozni, amit sikerült részben lerombolni?  

Azért írok erről, mert ezek a természetes területi egységek képezhetik továbbra is alapját 
annak a tartalmilag laza, területileg meghatározott, de rugalmasan együttműködni képes 
rendszernek, mely keretet adhat a FAKOOSZ-nak is, a kongresszuson és a Kör-ben jelzett 
tervek megvalósítására. 

Most a nyilvántartásban szereplő elnökökhöz fordulok, s kérem együttműködésüket, 
illetve azt, hogy amennyiben erre valamilyen okból nincs idejük, úgy segítsenek abban, hogy 
területükön a megfelelő utódokat felleljük és újraélesszük, elindítsuk a munkát. 

Nem egyik percről a másikra beinduló csodagépezetre gondolok, hanem arra, hogy a 
kollégák érdeklődését felébresztve induljon el egy együttgondolkodás arról, mi lehet az adott 
területen az, ami megmozgatja a kollégák fantáziáját, ami alkalmas összehozni egy kis, de 
később növekedésre képes csapatot. Az ötlet ahány hely, annyiféle lehet, s utóbb a 
tapasztalatok kicserélésével bővülhet, terjeszkedhet akár valamennyi.  

Célunk mindenekelőtt az egymáshoz való közeledés, az egység igényének támogatása. 
Ezt követően egy olyan értelmiségi életigény, s ennek gyakorlására való lehetőség 
megteremtése, mely minden területen más-más adottságokat felhasználva valósulhat meg. 
Emellett természetesen a szakmai követelményeknek való megfelelésben is segítenünk kell. 
Vagyis két fő oszlop lehetne tevékenységünk alapja, egyfelől az értelmiségi igény élesztése és 
kielégítése, másfelől az átalakulás korszakában fokozódó szakmai követelményeknek való 
megfelelés megkönnyítése. 

Ha egy ilyen laza szerkezetű, de élő és állandó mozgásban levő szervezet létrejön, a 
FAKOOSZ egyéb, már meglevő vagy időközben felmerülő aktuális feladatainak megoldása 
gyermekjáték lehet. 

Ismétlem, lassú fejlődésre gondolok, nem csodát várok. Lehet, hogy először csak 
néhány helyen sikerül egy-egy modellt kidolgozni, vagy meglevő kezdeményezést ilyen 
modellé fejleszteni, de a példa ragadós és oldja a kishitűség görcseit.  

Körül kell nézni a területen, s fel kell mérni, hogy kikkel lehet szövetkezni. 
Kérem, hogy ötleteitekkel keressetek meg, terveitekről értesítsetek, azokról tudósítsatok, 

ha szükséges, hívjatok! 
Várom az első életjeleket! 
                                                                         Barátsággal és erős bizakodással: 
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                                                           Dr Szász István T. 
                                                                                                  elnök 
 
 

* 
 
 
2005. május 9. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2005/5. 
 

CONCORDIA 
 

„Concordia parvae res crescend, discordia 
maximae dilabuntur.” 

(„Egyetértés a kis dolgokat növeli, 
viszály a legnagyobbakat is tönkreteszi.”) 

                                      Sallus Tius 
 
 

A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége, valamint a magam nevében 
köszöntöm a Medicus Anonymus olvasóit. 

Két minőségemben fordulok most Önökhöz, egyrészt mint a FAKOOSZ újonnan 
választott elnöke, másrészt mint a lap régi munkatársa. 

Szövetségünk vezetőségével alaposan átgondoltuk, hogy ágazatunk sokrétű gondjai 
közül melyek azok, amelyekkel elsősorban kellene foglalkoznunk a jelen időszakban? A 
következtetéseket összegezve képzeltünk el egy új távlati tervet, és azt kongresszusunk elé 
vittük. Az egybegyűltek elfogadták azt, és szavazataikkal támogatásukról biztosították. 

Az alapellátás céljait több jól működő szerveződés is szolgálja, és ez egyáltalán nem 
indokolatlan. Tudjuk, hogy munkánkat, érdekeinket, s ezeken keresztül a betegérdekeket is 
zavaró körülmények sokasága szegélyezi utunkat. Ezért jó, ha sok szempontból is sikerül 
körülbástyázni az alapellátást, azt a betegjogot szolgáló tevékenységet, amely előfordulhat, 
hogy a végső menedéke lesz az egészséghez való alkotmányos jognak. Úgy hírlik, hogy 
meghatározó jellege tovább nő, ami érthető, egyes területeken szükséges is, de ugyanakkor 
további veszélyek forrása, hiszen az elakadt reform ismert pillanata óta amúgy is defenzívába 
kényszerültünk a ránk ok nélkül mutogatókkal szemben, akik jogos érdekeiket védve, érzésem 
szerint rossz irányba mutogattak. Így aztán – az egyetértés hiányában – a legfőbb, a közös 
egészségügyi érdek sérült, és a megosztottság állapotában éljük az utóbbi évtizedet. 

 Most, hogy a lassan szivárgó hírek alapján e jelenség felerősödésére lehet számítani, jó 
lenne, ha sikerülne az egész orvostársdalom felé ismét és hangsúlyosan jelezni az egység és 
egyetértés óhaját és szükségességét, és azt, hogy nem a mi érdekünkben terveznek 
változásokat, hanem a nagy egész területén érez a hatalom lépéskényszert. Magyarul, hogy 
nem mi harcolunk a tőlük – netán látszólag az ő kárukra – elnyerhető előnyökért! Nem 
újraelosztásban gondolkodunk, hanem ha valóban meg akarnák változtatni az alapellátás 
részesedésének arányait, akkor az az egészségügynek a nemzeti jövedelemből való nagyobb 
részesedésével azonos időben kellene történjen, tehát nem belső, hanem külső forrásból. 
Gyulai kongresszusunkon a miniszterelnök kiemelte az alapellátás fontosságát, arról beszélt, 
hogy nálunk is az Európában honos százalékok közelébe kellene emelni az egészségügy 
GDP-ből való részesedését, és ezen belül az alapellátást is az Uniós átlag szerinti százalékhoz 
juttatni, mert ebben is el vagyunk maradva. 
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Azt is tudjuk, hogy ha az egészségügyet figyelő sajtó igazat mond, továbbra is terítéken 
van az annyiszor bírált irányított betegellátás modelljének kiterjesztésére vonatkozó politikai 
érdek, és olyan hírek is vannak, melyek szerint a praxisjogot nyert orvosok csoportpraxisokba 
tömörítésére is születtek tervek. Ez is komoly ok arra, hogy közösen gondolkodjunk. 

Ugyanakkor, a kis lépések programjában tervezett – a mai napon még pontosan nem 
ismert – minket érintő elképzelések jelentős többletfeladatokat is hordozhatnak számunkra, és 
ami ennél rosszabb, kellemetlen elvárásokat is. Ilyen lehet esetleg a TAJ kártyák 
érvényességének ellenőrzése, és a rajtunk keresztül érvényesíttetett tiltások sorának ezzel 
kapcsolatos bővítése is. 

Közben más politikai műhelyek is dolgoznak, és azokban is fontos szerepet tölt be az 
egészségügy, s ezen belül is az alapellátás megkerülhetetlen feladatköre. 

Természetes, hogy ez így van, hiszen mára már minden politikai erő ismeri – sőt volt 
alkalma megtanulni – az alapellátásban dolgozók befolyását a választói tömegekre. 

Ez lenne a történelmi pillanat, melyben ismét fel kell ismernünk az egység és az 
összefogás jelentőségét. 

A FAKOOSZ a többi alapellátói szerveződéssel egyetemben szeretné figyelmeztetni a 
más ágazatokban dolgozó kollégákat, hogy nem óhajtunk semmit sem elvenni, elvonni, 
elnyerni tőlük, előlük. Mi velük együtt szeretnénk szolgálni a magyar egészségügyet, de úgy, 
hogy ez a munkánk minden szempontból megbecsülést kapjon. 

Minthogy a szakszervezeti jog, a szakmai érdekvédelem és egyéb tevékenységek 
területén jól működő szervezetek teszik a dolgukat, a FAKOOSZ úgy gondolja, hogy ezek 
munkáját szükség szerint segítve, eddigi tennivalóit kvázi háttérmunkaként folytatva, arra fog 
törekedni, hogy új feladatot találjon magának. Ez a feladat pedig az lenne, hogy a többieket is  
bevonva és szolgálva, az orvos hajdani presztízsének helyreállításán munkálkodjon. Jól 
tudjuk, hogy ez nem egy szólam, hanem anyagi, esetünkben gyógyító erővé válik. 

A végrehajtás igen nehéz, kezdetben akár utópiának is tűnhet. Egy olyan élő, működő 
orvoskörökből, klubokból, együttgondolkodó csoportokból felépülő laza és rugalmas, kifelé 
nyitott szervezet lassú, fokozatos kialakítását tervezi, melyben mindenki egyénileg, s minden 
terület adottságai, sajátosságai szerint találhatja meg a maga kedvére való tevékenységet. 
Ezeknek a tevékenységeknek két csomópont köré kellene csoportosulniuk. Az egyik az orvos 
– mint elit értelmiségi – igényeinek felkeltése és kiszolgálása, gyakorlása, a másik az orvos – 
mint egyre nagyobb felelősséggel felruházott szakember – szakmai fejlődésének segítése, a 
kötelező előírások betartását támogatva, és az igényekben is élő módozatokat keresve, vagyis 
térítésmentesen és mindenkihez közel szervezve meg a továbbképzést. 

Szeretném, ha a FAKOOSZ tagságától függetlenül, minden érdekelt kolléga elküldené 
ötleteit erről, és a gondok összegzésének szándéka miatt problémáiról és esetleges 
javaslatairól is. Ezeket összegezve tudnánk továbblépni, illetve tudnánk a mindenkori politika 
asztalára is letenni anyagot. A háttérbeszélgetések ugyanis nem csak arról győztek meg, hogy 
a politika tájékozottsága nem olyan mérvű, mint hinnénk, hanem arról is, hogy léteznek 
befogadó gondolkodású emberek közöttük is. 

Egyúttal szeretettel hívogatunk mindenkit, hogy lépjen be szövetségünkbe, amely nem 
másokkal szemben, hanem mások mellett, s elsősorban másokkal együtt szeretné végezni 
munkáját, azt a tevékenységet, mely a fentieken kívül az igények szerint még sokmindent 
tartalmazhat és felkarolhat, tehát „nem is kevés”. 

 
 

Leányfalu 
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* 
 
 
2005. május 9. 
 
Megjelent: Orvosok Lapja 2005/6. 
 

MEZÍTELENÜL 
 
 

Így szólt a bölcs: eljő a pillanat, amikor bebizonyosodik  az örök igazság, miszerint „A 
gyomornak nincs füle”, „Venter caret auribus”, vagyis senkit sem lehet szép szavakkal 
jóllakatni.  

Másfél évtizeddel a változások után, a negyvenéves várakozásban eltompult magyar 
érzékszervek a józan ész szabályainak ellent mondva működnek. A magyar gyomornak úgy 
tűnik, füle van, s immár sokadszor hitte azt, hogy jóllakott. Ígéretekkel! 

Ilyenekre gondol az ember, amikor ismét megszólalnak a szép szavak.  
Ne hidd, nyájas olvasó, hogy gúny, avagy rosszindulat beszél e sorok írójából, amikor 

ilyen vallomást tesz! Hinni szeretne azoknak az ígéreteknek, hinni szeretné, hogy valami 
elkezdődik végre. Ugyanakkor, azt is szeretné hinni, hogy ami elkezdődik, az az egészségügy 
érdekeit valóban szolgálja, s azon belül természetesen az orvos és beteg közös érdekét is, 
melyeket oly régen és oly nagy igyekezettel szeretnének egymással szembeállítani. Valakik! 

E tevékenység legeredményesebb fejezetét képezi az orvosi tekintély, a presztízs 
lerombolása. 

Ma már csak orvosok által elkövetett szörnyűségeket taglaló sajtótermék adható el. Ma 
már, ha valaki, valami nagyon rosszat kell mondjon, a célszavak között egyre gyakrabban 
bukkan fel „az orvos”, „a kórház”, „a rendelő”. 

Bizonyos értelemben az orvos meztelen. Az orvos szemérmetlenül futkos ezen 
állapotában a közterületen. Nahát! Szóba sem kerül, hogy esetleg valaki levetkőztette, s valaki 
ilyen állapotában űzi, hajtja, kergeti. A hír a mezítelenség! Ilyenek ezek az orvosok! 
Szemérmetlenek! Pedig van nekik bőven ruhájuk otthon. Rétegesre öltözhetik magukat. S bőr 
is akad a képükön több rétegben! S az alatt meg hálapénz, az is rétegesen. 

A tömeg tapsol!  
Aztán a tömeg beteg lesz! És szeretne meggyógyulni. De hát, hogy menjen ő el egy 

ilyen pucér alakhoz, aki csörög a bőre alatt? Mire képes egy efféle?  
A tömeg tehát az elemi és emberi óhaj, a gyógyító erő utáni igény kielégítetlenségétől, a 

bizalom hiányától, abban az értelemben maga is pucéron futkos panaszával a pusztában. Így 
megjelenő igényeit meg drága módszerek elvárásával, követelésével próbálja kielégíteni.  

A biztosító aztán fizet. A kassza kiürül. Az állam próbálja így-úgy kiegyenlíteni. Az 
adófizető meg előbb-utóbb megfizeti ezt. És a maga értelmében aztán ő is pucéron futkos a 
piacon. 

Az adófizető maga a beteg, sőt adott esetben akár az orvos is lehet. 
 
Évek óta próbálom kvantifikálhatóvá, de legalább érthetővé tenni pénzügyi agyak 

számára, hogy mibe kerül az orvosi presztízs semmibevevése, sőt pénzügyi érdeket szolgáló 
harci eszközzé degradálása. Hiába. Most sem remélem, hogy e gyermeteg eszmefuttatás 
megvilágosodáshoz vezet. 

Politikus magyarázta el nemrégiben nekem, hogy olyan pénzügyi szakember, aki 
ilyesmit megért, nincs. Nem az értelemre kell hatni. Olyan helyzetbe kell kerülni, hogy a 
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pénzügyér kénytelen legyen oda adni, ahol az valóban hatékony. A magas pénzügyi 
tudományok hamis ismeretei ellenére.  

Ilyen terület az egészségügy. 
Ez aztán, ha jól működik, akkor elkezd gazdaságosan is működni, elnyeri a 

megbecsülést is, és ettől tovább „ócsul”! A pénz mellé igaz, hogy kell a struktúrán is 
változtatni, de szimplicista felfogás az, mely pl. azt mondja, hogy lám az 50% is elenyészett, 
nem hozott semmi változást! Mit hozott volna, mikor ezzel együtt is a szakmai 
megbecsültségi rangsor végén maradtunk, amikor így is 5-ször, 10-szer nagyobb fizetésekkel 
várnak minket ott nyugatabbra. 

Mondták ezt a kvázi privatizált alapellátásról is. Nem vezetett semmire, szólt a 
vádbeszéd. Nem igaz. A színvonal emelkedett. A felszereltség javult. Nem költött minden 
megérdemelt forintot utazásra, szőrmebundára a körorvos. Valamiért ezt nem akarják 
elismerni. Nem is olyan régen azt mondták, hogy az alapellátásnak készen kell állnia az 
elektronikus kapcsolatra az egészségügy felsőbb szektoraival. Jelentem, döntő többségében 
készen is áll erre. A felsőbb szektorok azonban imitt-amott még Erika írógépen pötyögnek, 
vagy körmölnek. Egyes kórházak körlevélben követelik a kézzel írott „négyoldalast”! Nem 
hiszem, hogy az ő bűnük, vagy nem egészen az. 

De ne kanyarodjak el a vörös fonaltól, mely végighúzódik a presztízs lerontásának 
történetén! 

Az anyagi romlásnak morális válságba fordulása természetes folyamat. Ezen túl meg 
művi, megrendezett, ravasz. Ne mondják, hogy csak műhibákból áll a magyar egészségügy 
munkája. A betegek lassan már így érzik. Mert erről olvasnak, mert ezt elolvassák! Félnek 
bemenni a műtétre, a kezelésre! 

 
A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége miután felmérte, hogy eddigi 

„harci” feladatait a küzdelmek pillanatnyi állapotában más szervezetek vették át, új 
tartalommal óhajtotta feltölteni tevékenységét és kevéssé harci, de annál inkább hatékony 
munkára szeretne elszegődni. A nemrégen Gyulán lezajlott évi kongresszus ezt a programot 
elfogadva választott meg elnökének.  

Célunk az orvosi presztízs helyreállítása. E tevékenységet két fő oszlopra szeretnénk 
állítani. Egyrészt egy olyan – más szervezetekkel közösen is működtethető – laza és kifelé 
nyitott együttműködési hálózatot szeretnénk kialakítani, mely meglevő és ezután szerveződő 
kisebb és nagyobb csoportokban, mindenütt a helyi igény és lehetőségek szerint mozgatná 
meg a kollégákat, s tenne meg mindent azért, hogy ismét feléledjen az értelmiségi lét erősödő 
igénye, s annak kielégítésére megjelenjenek új alkalmak is. Ugyanakkor a szakmai igények és 
kötelezettségek kielégítésére is – más szervezetekkel közösen – mindenhova közelebb 
szeretnénk vinni a lehetőségeket. 

Ezenkívül természetesen a háttérmunka szintjén a gondok figyelése, összegyűjtése, a 
javaslattétel és figyelemfelhívás lehetősége is megmaradna, de ezzel a megfelelő szervezetek 
munkáját segítenénk. 

 
A gyulai kongresszus közönsége, minthogy miniszterelnökünk ekkor jelentette be az 

alapellátást erősítő szándékát és azt is, hogy az egészségügy részesedését a GDP-ből európai 
átlagnak megfelelő szintre kellene emelni. Kifejezte azt az óhaját, hogy az ne mások rovására, 
hanem többletforrásokból történjen. Nem óhajtjuk, hogy ez az egyébként fontos és szükséges 
lépés, már ígéret szinten is – a jószándék ellenére – megosztáshoz vezessen. 

Kérjük kollégáinkat, hogy terveinkben – melyekből senkit sem rekesztenénk ki, sőt 
minden ötletet, igényt és közreműködést szeretnénk befogadni – segítsenek!  

Alapellátó kollégáinkat pedig hívogatjuk, hogy lépjenek be a FAKOOSZ-ba, és hozzák 
magukkal tudásukat, együttműködőkészségüket és igényeiket is. 
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A magam és a FAKOOSZ nevében üdvözlök minden kollégát, s kérem ne 
asszociáljanak azonnal az utópia szóra. A közös siker rajtunk is múlik! 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
2005. május 11. 
 
Megjelent: Látlelet 2005/5-6. 
 

FAKOOSZ TERVEK 
 
 

Köztudott tény, hogy a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének eddigi 
tevékenysége a honi civil szerveződés egyik sikertörténetét jelenti. 

Először vidéki családorvosok ötlete, igénye alapján született, s gyors virágzásnak indult. 
Egy olyan korban történt ez, amikor évtizedek, mondhatni nemzedékek óta feledésre ítélték a 
civil szféra ezen igényét, és amikor országszerte még alig ébredezett a kezdeményezőkészség. 

Sajnos azt is tudjuk, hogy az ilyen jellegű sikerek azóta sem számítanak hétköznapinak. 
A szervezet nőtt, növekedett s egyre többet vállalt. Fokozatosan annyi tapasztalata gyűlt 

össze, hogy másoknak is segíthetett, és az egész magyar alapellátás hasznára, ezzel pedig 
természetesen a magyar egészségügy javára is működött. A koronát erre az tette fel, hogy két 
lépésben a Magyar Orvosi Kamara számára adott, „saját nevelésű” vezetőt. Először főtitkárt, 
aztán elnököt, s mindkét esetben kétségtelenül áldozatot és a szolgálat szellemét vállaló 
embert. 

Ez a szellem egyébként alapfilozófiája a FAKOOSZ kollektív vezetésének. 
Azonban a torlódó történések, a folyamatok letisztulása, és éppen ezek a sikerek (is), 

oda vezettek, hogy a feladatok lassan átkerültek más kompetens szervezetek hatáskörébe. 
Alapvető példa erre a szakszervezeti típusú jog, melyet csak az EDDSZ, vagy a lassan felálló 
MOSZ gyakorolhat. 

A FAKOOSZ tehát éppen fénykorában kezdte azt érezni, hogy okafogyottá válhat. 
Lehet-e okafogyott azonban egy jól működő szervezet akkor, amikor a gondok egyre 

sokasodnak? Semmi esetre sem! 
A FAKOOSZ tehát úgy döntött, hogy megtalálja a maga számára „testhezálló” munkát. 
Idei kongresszusa Gyulán zajlott, és az április végi esemény adott alkalmat a 

miniszterelnöknek is arra, hogy az alapellátással kapcsolatos elképzeléseit a közvélemény elé 
tárja. A bejelentések leglényegesebb elemei ekkor még nem voltak pontokba foglalva, vagyis 
a 21 pontról nem esett szó, viszont néhány csomópont köré tömörítette már akkor is 
elképzeléseit. Említést tett arról a meggyőződéséről, hogy a magyar egészségügy részesedését 
a GDP-hez viszonyítva az európai átlagra kellene emelni. Kifejtette véleményét arról is, hogy 
az alapellátás – jelentőségénél fogva –  többet érdemel, mert az egészségügy egészén belül is 
az európai átlag alatti arányokban dotált. Bejelentette, hogy ezen is változtatni akarnak. Szóba 
került a „praxisalap” létrehozásának szükségessége, hogy a betöltetlen praxisok kérdésében 
előrelépés történhessen, és kevesebb legyen a gazdátlan praxis, igazságosabb a 
nemzedékváltás, de ígéretet tett arra is, hogy az orvosokat sújtó összeférhetetlenségi törvény 
ellentmondásait feloldják. 
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Lassan, természetesen történelmi tapasztalattá válik, hogy az ígéreteket – amíg csak a 
szavak szintjén jelennek meg – óvatosan fogadjuk. Ennek megfelelően a jelenlevők is óvatos 
reménykedéssel vették tudomásul a bejelentéseket, azokkal egyébként teljesen egyetértve. 

A háttérbeszélgetésekben magától értetődően merült fel egy alapvető gond. Éspedig a 
tervek kommunikálásának veszélyei. Ugyanis az alapellátás egyszer már átélt egy közvetlenül 
utána megszakadó reformot, s annak következményeit, a felé irányuló ellenszenvet, nevezzük 
nevén a tényeket: irigységet. Azóta ez mindenki előtt nyilvánvaló módon értelmetlenné vált. 
Ennek bizonyítéka, hogy míg egy időben attól féltek, hogy a szakma az alapellátást el fogja 
árasztani, most százával állnak üresen az egykor vonzónak hitt praxisok. A gyanakvás 
szelleme azonban megmaradt, s nem tett senki semmit azért, hogy visszatérjen palackjába. Ez 
a bejelentés is sokaknak azonnal ezt a veszélyt juttatta eszébe. Ezért fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök egyszerre két dolgot jelentett be. Emelni kell az 
alapellátás részesedését, ugyanakkor az egészségügyét is a nagy egészből. Vagyis 
értelemszerűen nem más ágazatok rovására fog történni a változás. Ezt igen fontosnak tartjuk, 
így szeretnénk megvalósulva látni, és sokan jelentették ki, hogy más területen dolgozó 
kollégáink felé ezt az óhajunkat közvetíteni kell.  

Az azóta eltelt idő meghozta a 21 pontot, s ebből már pontosabban is tájékozódhatunk. 
Ami az alapellátás kiemelt helyzetét illeti a 8. pontot értelmezhetjük úgy is, mint amely az 
ígéretekből kettőt magába foglal, és eleget tesz az óvatos kommunikáció igényének is. A terv 
természetesen nem nélkülözi a többletfeladatokat sem. 

Ami viszont az összeférhetetlenségi törvényt illeti, annak módosítását éppen a 
miniszterelnöki bejelentés után három nappal szavazta le a koalíciós többség. 

Most pedig egy percre-pontosan aktuális zárójel. 
Miközben e sorokat írom, a háttérben szól a televízió. A 21 pontot vitatók egyikétől 

éppen e pillanatban kaptunk a Napkeltében egy döfést. A párbajban részt vevő képviselőnő a 
háziorvosokat említi, mint olyanokat, akik minimálbéren jelentik be magukat, és „többet 
akarnak kivenni a rendszerből, mint amit betesznek”. Másodpercekkel előtte még arról 
beszélt, hogy üdvözli a végre felbukkanó forrásnövelő szándékot. Vagyis elismeri a 
forráshiányt, de az annak megoldására tett – eleddig egyedül lehetséges – kényszerlépések 
egyikét kárhoztatja, azt a megoldást, melynek célja a működőképesség megtartása, hiszen itt 
működési költségekről van szó, és nem profitról. Közben nem tesz említést a szintén 
minimálbéren bejelentett milliárdosokról. Mi az oka ennek a folyton visszatérő egy meleg, 
egy hidegnek? Értik a gondjainkat vagy nem? Ütnek vagy simogatnak? Támogatni akarnak a 
jobb munka reményében, vagy csak úgy tesznek mintha? Lám milyen könnyű elrontani azt, 
amit más esetleg megpróbál jól kommunikálni. A végső kicsengés, hogy még mindig a 
frusztráció marad alapérzésünk, hogy eluralkodik a kétely? Szerintem a miniszterelnök 
„gyulai szándéka” – legalábbis a kommunikáció szintjén – ezzel a képviselői hangnemmel 
ellentétes volt. 

Ennyit a kongresszus nagy eseményéről, s most térjünk vissza a FAKOOSZ-hoz. 
A miniszteri bejelentést követő napon zajlott a FAKOOSZ közgyűlése, melyen a 

jelenlevők, az új feladatvállalással kapcsolatos, és a vezetőséggel közösen kialakított terveim 
elfogadását azzal jelezték, hogy engem választották meg elnöknek a következő hároméves 
ciklusra. 

Programbeszédem a Kör legújabb számában olvasható, abból itt csak néhány gondolatot 
emelnék ki. 

Álljuk a sarat évtizedek óta és maradékelven tengődve, a hiány okozta hiányosságokért 
kialakuló konfliktusokat felvállalva, az állam kényszerű, vagy megbocsáthatatlan rövidlátását 
fedezve, életéveink feláldozásával bizonyítjuk eskünkhöz való ragaszkodásunkat. Az az 
érzésünk, mintha azt várnák, hogy rabszolgasorsunk lassan már genetikailag kódolódjon 
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belénk, s utána már észre se vegyük, hogy mi folyik velünk. Meddig mehet még ez így? 
Meddig képes egy ágazat szükségállapotban élni? 

Talán ez a legsarkalatosabb pont. Mikor kerül egy olyan ember, egy olyan erő, aki-
amely a pénzügyi gondolkodást meggyőzi arról, hogy ide nagyon is érdemes adni. Egyhamar 
nem remélhető ilyen teljesítmény. A pénzügyi gondolkodás makacs s refraktér minden ilyen 
kísérletre. Nem tehetséges vezető vagy jó miniszter híján, hiszen sorra bukkannak fel okos és 
tehetséges emberek is, hanem, mert napjaink pénzpolitikája az eddigieknél is nagyobb 
mértékben alkalmazza a számokkal való zsonglőrködést, a konkrét módon megfogható, 
asztalra pengethető, lobogtatható forintok meg az átláthatatlan számsorok mutogatásának 
módszerét. Úgy látszik, európai befogadásunk is erre ösztönöz. A humán erőforrás ápolása, 
vagy az életminőség, nem ilyenek. Hogyan lehet ezt azokban az időkben elmagyarázni, 
amikor a mindenkori állam magát a humán erőforrás újratermelését is évtizedek óta a 
családokkal fizetteti meg, s hagyja, hogy rohanjunk egy demográfiai katasztrófa felé? Kit 
vigasztal az, hogy európai trendről van szó, s hogy számítások szerint 400 év múlva születik 
meg az utolsó európai? Annál nagyobb a baj. Közben azt is tudjuk, hogy mi 2050-re 
elérhetjük a világbank számításaiban leplezetlenül szereplő hat és fél, - hétmilliós létszámot. 
Hogyan lehet valamit is elmagyarázni olyan időkben, amikor a legszörnyűbb 
környezetszennyezési drámák sem képesek a világszerte uralkodó profitéhséget megfékezni. 

Politikusi szakvélemény szerint a mindenkori pénzügyi gondolkodás nem meggyőzhető, 
csak legyőzhető. Ez pedig hatalmi kérdés. Szomorú perspektíva. A megszerzett mindenkori 
hatalmon belüli hatalmi harc kimenetele lehet csak a reménységünk? Csak 
kényszerhelyzetben profitálhat valamit a nemzet egészsége? Bizony nagyon jólesne hinni a 21 
pontnak, bízni, reménykedni benne! 

Várjuk hát a puding próbáját. Reméljük enni fogunk belőle, jóízűen, s nem érezzük 
magunkat újfent beetetve. 

Anyagi természetű óhajaink mellett, nem anyagi jellegűek is vannak, legalább olyan 
fontos, pénzben nem mérhető, szemléletbeli és morális jellegűek. 

Próbálják megtanulni vezetőink, hogy csak annyit várhatnak el a hétköznapi orvostól, 
amire bármely magyar állampolgár képes. Egy eskü nem alkalmas átlényegíteni, 
emberfelettivé tenni, csak szigorú határok közé terel, olyanok közé, melyeknek valamikor, az 
eskü kitalálásakor még meg lehetett felelni, ma azonban már igen nehezen. 

A pénzt pedig nem ingyenélőnek és pénzéhesnek feltüntetett társaságunk 
meggazdagodása miatt reklamáljuk. Sajnos a pénz természeténél fogva mindenütt megjelenik. 
Amikor viszont kénytelenek vagyunk a forint szót kimondani, máris fejünkre hullik a 
követelődző vagy minimum az anyagias jelző. A hálapénz-teher egyre fokozódó, s közben 
egyre csökkenő természetéről felesleges most szót ejteni. Meglepő hír olvasható éppen 
mostanság a sajtóban, állítólag a lakosság által kifizetett, az orvosok által kizsarolt hálapénz 
megháromszorozódott. Mire alapozzák ezt az adatot? Már jelvényt – bélyeget – akarnának 
ránkhelyezni. A hálapénzről elég annyi, hogy nem mi találtuk ki. Még csak nem is eleink. Azt 
nyakunkra rakták, és általa manipulálnak, véle tehermentesítik a költségvetést. Tűrt Túlélési 
Technika. Íme a három T egy újabb formája. Ránkhelyezték, s most számonkérik, hogy miért 
cipeljük? Vazult süketsége miatt vonják felelősségre?  

A betegek számára kitalált megtakarítást szolgáló intézkedéseket mind-mind 
személyünket előtérbe tolva hajtják végre. Reméljük, nem áll mögötte a hátsó gondolat, hogy 
romoljon csak a viszony a gyógyító és a gyógyított között, inkább ne gyógyuljon, csak a 
politikát ne terhelje a kellemetlen közlendő, a tiltás, tagadás, torlás. Már megint ezek a T-k. 
Nekünk kell nap mint nap nemet mondani és magyarázni a más bizonyítványát? Nehogy a 
TAJ-kártyák érvényességi vitája is a nyakunkba szakadjon. Azt örömmel hallottam, hogy a 
gyógyszerírással kapcsolatosan lesznek hivatalos falragaszok a várókban, olyanok, amelyek 
elmagyarázzák a betegnek, hogy melyek az azonos hatású olcsóbb gyógyszerek. Ez, 
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szerintem örvendetes, mert védelmünket szolgálja majd, bár a kitalálók nem erre gondoltak. 
Céljuk a „gyógyszergyárak által megvesztegetett orvosok” drága gyógyszerek felírására 
irányuló tevékenységének akadályozása volt, a betegek – mint áldozatok – ilyen módon 
történő felvilágosításán keresztül. Egy lépés ellenünk. Rosszhiszeműségének vélt alapjait 
éppen örvendezésünk cáfolja.  

Egy örökzöld gondunk, hogy a mai napig nem történt semmi az önkormányzatok és a 
háziorvosok viszonyának tehermentesítése érdekében. Bár a privatizáció lezajlásával látszólag 
csendesebb lett a terep, de a praxiscserék terén egyre gyakoribbak a visszaélések. Az orvos itt 
is kiszolgáltatott. Bizony a praxisalap mellett a hat hónapos szabály módosítása is kívánatos 
lenne. Sok visszaélésnek, durva ügyeskedésnek venné elejét. 

Az előbb említett politikusi véleményt cáfolva jó lenne, ha végre mégis elfogadnák, 
hogy a költségvetés érdeke az egészségügy, s benne az alapellátás gondjainak enyhítése. Bár 
nehezen kiszámítható összegekről van szó, mégis világosan látható, hogy hatalmas 
megtakarítások érhetők el, ha jogos igényeik kielégítése mellett működhetnek. Téves 
megállapítás, hogy a beleöntött sok pénz, mit sem ért, mert nem járt struktúraátalakítással. 
Utóbbi valóban szükséges, sőt nélkülözhetetlen, de a megjelent források azért tűntek el 
látszólag nyomtalanul, mert a hiány, a sok évtizedes elvonás volt hatalmas még e látszólag 
nagy összegekhez viszonyítva is. Az anyagi megbecsültség hazai lajstromán nem léptünk 
előre, s nemzetközi kitekintésben is csak a „koldusok” között –  néhány helyet. 

Most pedig arról beszélnék, amit a FAKOOSZ felvállalna, s ami kollektív bölcsességet 
tételez fel. Homlokterében az orvosi presztízs helyreállítása, hajdan volt értelmiségi 
szerepvállalásunk és társadalmi helyünk visszaszerzésének szándéka áll. Ezen a területen 
látok sok nekünk való tennivalót. Az új orvoskorosztályok vissza kell térjenek a régi 
forrásokhoz. Az orvosnak ismét példamutató, az egész társadalom felé tekintélyt sugárzó, 
megnyugtató, kiegyensúlyozott, nem kényszerpályákon mozgó személyiséggé kell válnia. 

Emeljük fel végre a fejünket, és próbáljunk példát mutatni a széttagolt magyar 
értelmiségnek is, közös célokat találva, befogadó szellemben, toleránsan, és száműzve a kor 
eldurvuló harci módszereit. 

A végrehajtás igen nehéz, kezdetben akár megvalósíthatatlannak is tűnhet. Egy olyan 
élő, működő orvos-körökből, klubokból, együtt gondolkodó csoportokból felépülő laza és 
rugalmas, kifelé nyitott szervezet lassú, fokozatos kialakítását tervezzük, melyben mindenki 
egyénileg, s minden terület adottságai szerint találhatja meg a maga kedvére való 
tevékenységet. Ezeknek a tevékenységeknek két csomópont köré kellene csoportosulniuk. Az 
egyik az orvos – mint elit értelmiségi – igényeinek felkeltése és kiszolgálása, gyakorlása, a 
másik az orvos – mint egyre nagyobb felelősséggel felruházott szakember – szakmai 
fejlődésének segítése, a kötelező előírások betartását támogatva, és az igényekben is élő 
módozatokat keresve, vagyis térítésmentesen, és mindenkihez közel szervezve meg a 
továbbképzést. 

A feladatot folyamatnak tekintjük, és a vele járó munkát kifelé is nyitva szeretnénk 
végezni. Vagyis más alapellátásban szerveződő, de akár azon kívüli csoportosulásokkal 
együtt, meglevő kezdeményeket erősítve, s újakat hozva létre. 

Területenként is lehetne tarka a kép a helyi igények és lehetőségek szerint, s majd 
egymást segítve lehetne még tarkábbá és vonzóbbá tenni a palettát. 

Segítségünkre siethetne a média, a sokat kárhoztatott gyógyszergyárak, de akár 
egészségügyön kívüli szervezetek is. A helyi szervezők ügyessége, helyzetfelismerése, a most 
domináló közönyt leküzdeni képes minél több ötlete nagyon szükséges. 

Ezenközben a FAKOOSZ megőrizné éberségét, és a problémákról, azok megoldási 
módozatairól nem szűnne meg gondolkodni. Az így születő anyagot aztán az illetékeseknek 
adná át muníció gyanánt. 
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Kérjük a kollégákat, hogy vegyenek részt a munkában, lépjenek be szervezetünkbe, akár 
mint tag, akár mint pártoló, és ne azzal kezdjék a közös gondolkodást, hogy utópiának tartják. 

Az utó piát hajtsuk fel együtt az első magyar orvos-értelmiségi klubok alakulása 
alkalmából.  

 
       Dr. Szász István T. 
                                            A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének 
                                                                                  elnöke 
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2005. május 21. 
 
 

A RÁCKEVEI KONGRESSZUS ALKALMÁBÓL 
A FAKOOSZ ALAPELLÁTÓ ORVOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÁLTAL 

A SZAKMINISZTER SZÁMÁRA ÖSSZEGYŰJTÖTT 21 KÉRDÉS 
 
 

Mindenekelőtt a miniszter úr elnézését kérjük a sok és nem egy esetben kellemetlen kérdésért, 
de nem készakarva próbáljuk nehéz helyzetbe hozni kérdéseinkkel, hanem ezek a tagság élő 
és valóságos problémái, az alulról jövő SOS jelzések. Amit feltételeztünk, hogy más is 
megkérdez, nem vettük fel a listára (pl. ügyelet, gyermekorvosi gondok stb.) 

Meggyőződésünk, hogy ha e kérdéseket a szakmai vezetés felkarolja, nem csak az 
ellátás minősége fog javulni, hanem a kormányzati munka megítélésének mutatói is. Mint 
kiderül, nem minden esetben a pénzről van szó, s ahol pénzbe kerül, ott világos, hogy nem 
lukas zsákba töltik azt. 

 
1. Az egészségügy átalakításával kapcsolatos tervekről a miniszterelnök először Gyulán, 

a FAKOOSZ országos kongresszusán beszélt. Alig hogy kijelentette az alapellátás 
finanszírozási arányainak javításáról szóló szándékait, máris megszólaltak a megosztottság 
régi hangjai.  

Ha jól emlékszünk, akkor a miniszterelnök arról beszélt, hogy nem csak az alapellátás 
egészségügyön belüli részesedési arányát, de az egészségügy GDP-ből való részesedését is 
európai szintre illene emelni. Ha ezt így kommunikálják, el lehet magyarázni, hogy senki sem 
fog kevesebbet kapni, mint eddig. Jól értelmeztük, avagy valóban a meglevő közösből kap 
többet az alapellátás? Esetleg az igazi megoldás az lesz, hogy az ígéret ellenére senki sem kap 
semmit? Mert ilyen figyelmeztetés is megjelent a sajtóban. 

 
2. Mi volt az oka, hogy a miniszterelnöki ígéret után három nappal, a kormánypárt 

leszavazta az összeférhetetlenségi törvény módosítási kísérletét? Bekerülhet-e még a 100 
lépés programjába? 

 
3. Mikor és milyen módon jön létre a praxisalap és jótékony hatását készülnek-e 

kiegészíteni egy – a jogosultság hat hónapos lejártát módosító intézkedéssel – 
megakadályozván így a durva ügyeskedéseket? 
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4. A 21 pont között a 8. – az alapellátással foglalkozó – pontban ismét megjelent a 
csoportpraxis örökzöld periodicitással fel-felbukkanó gondolata. Hogyan és miként képzelik 
el ezt, a privatizáció jelen stádiumában, a teljes privatizációt sem tiltó törvényi keretek között? 
A saját tőke óhajtott és tehermentesítő bevonásától ez nem riaszt el? 

 
5. A gyógyszerfelírási szokások befolyásolására tervezett hatás-ár összehasonlító 

táblázatok, melyeket a várókban akarnak kifüggeszteni, a „gyártók által megvesztegethető 
orvos” ellen készültek, de mi – a feltételezett bűnösök – örömmel üdvözöljük, hiszen a 
betegek előtt igazolni fogják, hogy a tiltásokat nem mi erőltetjük. Nem lenne ellenünkre, hogy 
más, általunk gyakoroltatott tiltó intézkedésekről is kapjunk hivatalos falragaszokat, s így 
mentesüljünk a beteg bizalomvesztést okozó gyanakvásától. Ugyanakkor kérdezzük, hogy 
kifüggeszthető-e olyan táblázat, melyben gyógyszernevek szerepelnek? 

 
6. Érzi-e az egészségügyi kormányzat, hogy az orvosok elleni sajtóhajsza, nem csak a 

gyógyítás hatásfokát rontja, de anyagi veszteséget is okoz a költségvetésnek?  
 
7. Egyetért-e azzal, hogy ismert parlamenti képviselőnő a televízióban, mikor a 

befizetési hajlandóság alacsony voltát kellett ecsetelni, példaként a minimálbéren bejelentett 
háziorvosokat emlegette? Ha ezt tette, miért nem volt szakszerűbb, vagyis miért nem 
foglalkozott korösszetételünkkel, mely a nyugdíjhoz közeledvén eleve arra kényszeríti 
többségünket, hogy ezt ne tehessük. Akik pedig megteszik, az így fennmaradó összeget nem 
veszik ki (szintén adóköteles) nyereségként, hanem abból fejlesztik a körzet minőségi 
munkáját. A regnáló kormányok az ezirányba történt jelentős elmozdulást rendszeresen 
tagadják, pedig határozottan észlelhető. 

 
8. Egy – előttünk ismeretlen – interjúvolt köztisztviselő a magyar rádióban azzal vádolta 

meg a háziorvosokat, hogy miközben a házi betegápolás – amint azt ő érzékeltette – minden 
problémát megoldani képesen ott áll a betegek rendelkezésére, ők ezt eltitkolják a beteg 
családja elől, önös érdekből. Tudja mindenki, hogy a házi betegápolás kapacitása igencsak 
behatárolt, ugyanakkor azt is, hogy éppen az orvosoknak az érdeke, hogy minél inkább 
igénybe vehessék. Ezt az igényt szigorú OEP ellenőrzésekkel is próbálták korlátozni. Akkor 
most mi az igazság? Az orvosok megítélésének teljes egyoldalúságát jelzi, ha mindent az 
illegális jövedelem fokozásának kívánságát feltételezve próbálnak magyarázni. Sértő, 
demobilizáló, hangulatrontó, s főleg nem igaz. 

 
9. Az orvoslétszám-csökkenés kihatásainak egyik legveszélyesebb végpontja az 

alapellátás. Ott nincs a közelben más, aki ellássa a feladatot. Örökös helyettesítés és javuló 
minőség amúgy sem összeegyeztethető. Mire készülnek e téren, a praxisalap beindítása 
mellett?  

 
10. A várhatóan növekvő adminisztratív terheket készülnek-e valamilyen módon 

könnyíteni? Van-e mód például a törvényesség határai között hatást gyakorolni a szoftver 
cégekre? 

 
11. Gondoltak-e végre az orvos-önkormányzat viták még ma is előforduló eseteinek 

elkerülését szolgáló intézkedésekre? A megoldás óhaja felé mutat, a miniszterelnök úr 
felvetése, hogy a feladatkör ne legyen önkormányzati felelősség? Mire számíthatunk? 
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12.  A ma is létező fizetéses szolgáltatások tarifáinak szintentartásáról soha nem 
gondoskodtak, pedig ez nem kerül pénzébe a költségvetésnek. Sőt bevételt jelent. Mi ennek az 
oka? 

 
14. Ha az alapellátás a szokásos feladatokon túl nyújt szolgáltatást, kérhet-e ezért az 

igénybevevőtöl térítést? Pl. a szokásos laborvizsgálatokon túl elvégzett próbákért legalább az 
anyagköltség megtérítésére, amennyiben a betegnek ez megéri, mert gyors és nem kell utazni. 

 
15. Mikor tisztázódik végre, hogy miért nem lehet a nővér vállalkozó, ha például 

évtizedes bizalmi kapcsolata alapján ő kéri erre az általa korrektnek ismert orvost, s nem az 
kényszeríti erre? 

 
16. Gondoltak-e arra, hogy több megalázó és gazdaságtalan intézkedés korlátozza ma is 

a háziorvost. Meddig tartják még alkalmatlannak az inkontinencia megállapítására, mikor egy 
infarktus drámai helyzetében elvárják, hogy helytálljon? 

 
17. A rezidensek képzésének legjobb helye a körzet, legjobb módszere az ott végzett 

munka. Ha egy nyugdíjba készülő orvos felvesz egy rezidenst, esetleg éppen leendő utódját, 
és így biztosítja az évtizedes munka zökkenőmentes átadását, miért ő kénytelen ezt 
finanszírozni utolsó anyagi erőivel, pl. önmagát az elvárható bérszint alatt tartva, majdani 
nyugdíja rovására? Kettős veszteség a jövőre és életműve átmentésére meg betegeire gondoló 
becsületes kollégának, kettős nyereség az államkasszának. Először kiizzad még egy 
munkahelyet, utóbb kevesebb nyugdíjat kell majd kifizessenek neki. Ehelyett azonban arról 
beszélnek, hogy kevesebb bér után adózik. Tipikus pénzügyi rövidlátás. És milyen alapon 
lehet ezt elvárni?  

Ehelyett inkább gondolnának arra, hogy a szabadságra eső finanszírozás, vagy a 13. havi 
finanszírozás beépítése mennyire tenné vonzóbbá ezt a ma egyre inkább taszító, de soha sem 
nélkülözhető tevékenységet ellátó pályát? A rezidenst pedig ne csak a kórházi évek alatt 
fizesse a költségvetés! A meglevő mentorok melletti helyek nem elégségesek a fiatal kollégák 
kiképzésére. Ráadásul az előbb említett formában, ott dolgoznának, ahol szükség van rájuk, s 
ahol a beteg szempontjából a legjobb hatásfokkal épülnek be a rendszerbe. A mentor ettől 
még segítheti a munkát. Persze, ha az is tisztességes bért (szorzót vagy bármi mást) kap a 
többletmunkáért. 

18. A szűrés-gondozás, mint minőségi elem, milyen formában lesz finanszírozva? Ismét 
alkalmazzák a bukott modellt, amely az elvonok, és többletmunkáért visszaadok alapon 
próbált volna működni? 

 
19. Bekerülhet-e valaha a minimumfeltételek közé a vidéken nélkülözhetetlen szolgálati 

gépkocsi? Vagy a személyautó még ma is luxusautó, mint száz év előtt? 
 
20. Mikor számolhat el végre a háziorvos a valóságos helyzetnek megfelelően 

munkaruhát? Vagy marad a sárga gumicsizma?  
 
21. Hol tart jelenleg a kötelező továbbképzések finanszírozásának kérdése a háziorvosok 

esetében? Miért nem ösztönzik a nem luxusigényeket kielégítő, egyszerű és célszerű helyi 
továbbképző estek szponzorálására a gyógyszergyártókat? 

 
 

2005. május 21. 
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       FAKOOSZ 
                                                 Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 
 
 

* 
 
 
2005. május 27. 
 
 

A FAKOOSZ ALAPELLÁTÓ ORVOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÁLTAL A 
RÁCKEVEI KONGRESSZUS ALKALMÁBÓL A MINISZTÉRIUM KÉRÉSÉRE 

ÖSSZEGYŰJTÖTT 21 KÉRDÉSBŐL KIVÁLASZTOTT 5 LEGFONTOSABB 
 
 
1. Az egészségügy átalakításával kapcsolatos tervekről a miniszterelnök először Gyulán, 

a FAKOOSZ országos kongresszusán beszélt. Akkor három ígéretet tett: először arról beszélt, 
hogy az egészségügy GDP-ből való részesedését európai szintre illene emelni, vagyis 8 
százalékra, s ezen belül az alapellátás részesedésének arányait is európai szintre kell hozni. 
Emellett az összeférhetetlenségi törvény módosítását és praxisalap létrehozását ígérte. 

A 8 százalék nyilvánvalóan elérhetetlen vágy, az összeférhetetlenségi törvénymódosítást 
még akkor leszavazták, maradt a praxisalap. A törvénytervezetben szereplő, a Miniszter úr 
szerint 60-70 betölthetetlen körzet megsegítésére utaló terv ezzel azonos, avagy nem ez a 
praxisalap? Ha igen, akkor készülnek-e kiegészíteni egy a jogosultság hat hónapos lejártát 
módosító intézkedéssel megakadályozván így a durva ügyeskedéseket? 

 
2. A 21 pont között a 8. – az alapellátással foglalkozó – pontban ismét megjelent a 

csoportpraxis örökzöld periodicitással fel-felbukkanó gondolata. Hogyan és miként képzelik 
el ezt, a privatizáció jelen stádiumában, a teljes privatizációt sem tiltó törvényi keretek között? 
A saját tőke óhajtott és tehermentesítő bevonásától nem riaszt el? 

 
3. Érzi-e az egészségügyi kormányzat, hogy az orvosok elleni sajtóhajsza nem csak a 

gyógyítás hatásfokát rontja, de elkerülhetetlenül anyagi veszteséget is okoz a 
költségvetésnek? A politikusok és hivatalnokok is rálicitálnak erre a már magától működő 
őrületre. Legutóbb sokkal jobb példák helyett éppen a háziorvosokat kárhoztatták azért, hogy 
minimálbéren tartják magukat, máskor rádióvitában azt a képtelenséget állította egy 
köztisztviselő, hogy a házi betegápolás ezt az igényt kielégíteni képes hálózat, de a 
háziorvosoknak nem érdeke, hogy a beteg és családja tudjon erről. Tehát nem csak a sajtó 
vádaskodásától kell tartanunk?.  

 
4. Gondoltak-e végre az orvos-önkormányzat – viták még ma is előforduló eseteinek – 

elkerülését szolgáló intézkedésekre? A megoldás óhaja felé mutat, a miniszterelnök úr gyulai 
felvetése, hogy a feladatkör ne legyen önkormányzati felelősség! Mire számíthatunk? 

 
5. Ha már el kell fogadni, hogy nincsenek források, legalább a pénzbe nem kerülő 

közérzet és ezáltal teljesítményjavító intézkedéseket kellene átgondolni. Sőt, még a 
finanszírozás is javítható lenne némileg, ha a nem költségvetési bevételek, a tarifák 
szintentartására rendeletet hoznának. Össze lehetne szedni mi az, amiért most is térítést kell a 
beteg fizessen, és ennek összegét, vagy tól-igját meghatározni, és egységesen kifüggeszteni, 
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vagy a kvázi vállalkozó orvostól elvont, a működést szolgáló járulékforintokból befizetett 
ÁNTSZ sarcok megszűntetése is jó visszhangot keltene stb. Lehetővé kellene tenni, hogy a 
nővér, ha ő is úgy akarja, vállalkozhasson, ideje lenne rendezni a rezidens alkalmazásának 
feltételeit, akár némi finanszírozási átcsoportosítással. Meg kellene kímélni a gyógyító orvost 
annak még a látszatától is, hogy ő az, aki betegét tiltja, tagadja, torolja. Vállalja fel valamilyen 
módon – a beteg előtt személytelen – törvény vagy rendelethozás ezt a felelősséget!  

 
 

2005. május 27. 
 
 
       FAKOOSZ 
                                                 Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 
 
 

* 
 
 

2005. június 4. 
 

Elhangzott: Ráckevén 2005. június 11-én. 
 

RÁCKEVEI SOROK 
 
 

Tisztelt Hallgatóság! 
 
 
Kedvem lenne visszatérni régmúlt idők nyelvezetéhez, hogy ez is megvédjen mindentől, 

ami nem őszinte.  
Látjátok feleim zümtükvel?! – kezdeném sokadszor, újra. 
Lehet, hogy csak azért kerültem ily keserves hangulatba, mert amikor e betűket 

leütöttem a klaviatúrán, éppen percre 85 esztendő telt el ama pillanattól, mely számunkra a 
hamisság, de sorsunkat nézve az igazság pillanata volt. Kis zászlóm félárbócon, rajta fekete 
szalag, s a szomszédok ismét megkérdezték: doktor úr, ki halt meg?  

Kellenek az emlékezés pillanatai, kell a megrendülés, a magunkba szállás, mert csak így 
juthatunk el az egyetlen igazsághoz, bármiről is legyen szó. Talán ezért nem szereti ezeket az 
olyan ember, akinek kedvenc tenyészhelye a zavaros.  

Ne gondolja senki, hogy most lőni fogok erre avagy arra, és nem következik itt 
anakronisztikus irredenta szöveg sem, balga nem – nem soha s egyéb hasonló. Sőt, nem 
óhajtok más síkon vagy egyéb témakörökben sem támadni, csak lelki határokat védek sokféle 
értelemben. Nem kell lőni, dobálni, hadonászni, nem megyünk azzal sokra. Sem mai gonddal, 
sem történelmivel, mert ami akkor s azóta történt, az mindünkkel esett meg, s valamennyien 
egyformán vagyunk esendők, az odavezető hibákat is valamennyiünk elei követték el, s 
bűnhődtek messze tévedéseik mértéke felett, mára már velünk együtt. Ne feledjük, hogy a 
most elkövetett hibák is közösek lesznek a történelem nagy mérlegén, egy korszak, egy 
korosztály hibái. Most megélt jelenünk máris szomorú eredmény, s ebből próbál kitörni az 
ügyeskedő felfelé törleszkedvén hasonló irányú alkalmazkodással, s a tenni akaró meg úgy, 
ahogyan és amerre kell. 
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A nyolcvanötön belül arról a negyvenről – a majdnem két nemzedékről – már nem is 
beszélnék, egyre fogyunk, kik azt átéltük. Inkább arról a jó másfél évtizedről szólnék, ami 
utána következett.  

 
Másfél évtizede éljük életünket napról napra, évről évre, kongresszusról kongresszusra, 

s látjátok-e mivé lettünk? Szép hivatásunk ebek harmincadján, magasztos esküvésünk 
megzsarolásunk szolgálatában, egykor volt elitbéli szerepünk még emlékében is 
megkérdőjelezve, presztízsünk, becsületünk a bulvármédia és sanda célok eszköztárába 
süllyesztve. 

Mi magunk is romlásnak indultunk. Bennünket okolnak, de igaztalanul. Tudjuk, hogy 
létező gyarlóságainkat a fennmaradásért folytatott kesze-kusza kapálódzás szüli. Elvették 
tőlünk levegőnket, s ujjal mutatnak ránk, hogy lám, miféle szánalmas fulladozók vannak ott 
alant, egymást nyomják le, hogy egyetlen szippantáshoz jussanak. Persze, beismerjük, van aki 
többet is akar. 

Az anyagi romlás hozta morális válság ideje is elérkezett, és ez nagy veszedelem. 
Mit remélhetünk? 
Ígéretek hangzanak el a financiális gond megoldására, de ezek a mocsárba elmerülni 

készülő Münchhausen báró önhaját tépő manővereit idézik. Ha meg külső segítség jön szóba, 
a mi agyunkban is rögtön kísért az irodalminak nem nevezhető, de plasztikus definíció: 
valami mutyizás lehet mögötte!? Hiszen a profit bizalomgerjesztő változatai hazai értelemben 
alig ismeretesek. 

Ígértek nekünk már mindent feleim, s íme hova jutottunk. 
Ígéretet kapunk magas szinten, s három nap után látványosan cáfolja az élet. Gazdasági 

életünk koronás főjétől – kollégánktól – halljuk azt, hogy a mi érdekünk alacsonyan tartani az 
egészségügy színvonalát. Politikai életünk jelese vádol meg – éppen, mint háziorvosokat – 
azzal, hogy nyerészkedésből adunk magunknak alacsony fizetést, és államhivatalnok 
nyilatkozik arról, miszerint a jó és mindenre kész, mindent megoldani, minden igényt lefedni 
képes házi betegápolás azért nem működik, mert létezését is eltitkoljuk a betegek családjai 
elől. Azt, hogy aljas érdekből tesszük, csak finoman érzékelteti. S ez csak az utóbbi napok 
néhány véletlenszerűen látóterembe került példája. 

Merre van a hiteles szándék? Mikor kezdhetünk végre hinni, remélni? Hány 
korosztályunk lép le a porondról úgy, hogy élete egy áldozati generációé volt? Meddig 
cipeljük még meredek utunkon a mi sziszifuszi terhünket, a hálapénzt? Sorolhatnám.  

Egyszer le kellene ülni, és mindent elmondani, minden kérdést nekiszögezni a 
ministrálásra vállalkozóknak és választottaknak. Nem beszédeket mondani, és nem 
programokat szervezni, és nem behatárolt – általában minél rövidebb időtartamú – kérdezz-
felelek fórumokon részt venni, hanem csak úgy istenigazában, mintha tűz körül ülő pásztorok 
lennénk, felfedni a sebeket. Nem előre bejelentett udvarias fogalmazással, hanem az 
egyenesség nyerseségével, s a megkerülhetetlenség hangulatában.  

Korántsem hiszem, hogy akkor biztosabb lenne a siker, de jó lenne, ha legalább nem 
úgy halnánk meg, hogy alábecsült életművünket, méltatlan szégyeneinket, álmainkat és 
tovatűnt verítékcseppjeinket a sírba visszük magunkkal. 

Mondhatjátok, hogy patetikus vagyok, de este, úgy elalvás előtt, gondoljátok végig 
eddigi életeteket. Ki kell egyszer már mondani mindent. Kibeszélni, rónai szelekbe ereszteni, 
hegyszorosok vad léghuzatába bocsátani, hogy szertehordja, s talán meghallgattassék. Na, 
nem ott felettünk, arra a remény egyre fogyóbb, de legalább a betegeink ellenünk hangolt 
szíve által. 

És akkor most egy kicsit egyébről is, ami hamar kiderül, hogy mégsem igazán az. 
Mi a FAKOOSZ-nál egyszer csak úgy éreztük, hogy az itt egybegyűlt nagyérdemű 

szervezetek, erejükhöz és lehetőségeikhez mérten végzik a dolgukat, képviselik társadalmi 
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rétegünket a különféle szinteken. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy eddigi harcos 
múltunkból – az aprómunkát megőrizve – segíteni fogjuk őket a háttérből, de egyébként egy 
másik és eleddig elhanyagolt feladatot próbálunk felkarolni. Nem egyedül, hanem velük 
együtt, mert másként ez nem lehetséges. Sőt, az orvos-társadalom egészét is megszólítva.  

Megpróbálunk elindítani valamit, talán egy mozgalmat (?) azért, hogy az orvos ismét 
elfoglalhassa helyét az értelmiségi elitben, ott, ahol őt a minden rendű és rangú beteg látni 
akarja ahhoz, hogy bizodalma legyen benne. És ezzel már a másik célt is kimondottam: az 
orvosi presztízs helyreállítását szeretnénk szolgálni. 

Az út a mai mélységekig hosszú volt, és ezért tudjuk, hogy a visszakapaszkodás még 
hosszabb lehet. De valamivel, valahogyan, valamikor el kell kezdeni. Talán még nem késő.  

Hangsúlyozom, a cél nem az, hogy mások fölé emeljük magunkat, hanem az, hogy oda 
jussunk, ahol az általunk szolgált társadalom – és nem a politika – elvárja, hogy legyünk. 

Szólítunk minden orvosokból álló helyi szervezetet, szervezkedést, csoportot vagy baráti 
társaságot – hogy függetlenül kedvelt hobbyjuk vagy érdeklődési körük mibenlététől – 
jelentkezzenek, próbáljanak megerősödni, bővülni és tudatosabban tegyék azt amit eddig 
tettek vagy ezután elkezdeni szerettek volna, a kultúra, a művészet, a sport s közben a szakma 
területén! A FAKOOSZ tagjaiként vagy mint pártoló tagok, velünk együtt vagy mellettünk, 
kezdődjön meg egy hangyaszorgalmú fokozatos munka! Ne jelentsük ki eleve, hogy ez 
utópia! Az európai ember történetében szép hagyományai vannak a polgári szerveződésnek, s 
az elakasztott és mégis annyiszor hiányolt magyar polgárosodás mégis rendelkezik 
hagyományokkal. 

Az írásom elején emlegetett évforduló idézte fel bennem az eseményt, melyet követően 
az akkor elszakadt kisebbik hazában alkotó két nagy Sándorunktól hangzott el – más 
vonatkozásban – öt sors-súlyú szó. Előbb Makkai Sándortól az, hogy „nem lehet”, s aztán – 
ugyan ott – Reményik Sándortól az, hogy: „lehet, mert kell”. 

Mi most a lehet, mert kell állapotában vagyunk, és az, amiről beszéltem rajtunk múlik. 
Nem politikusokon, nem finanszírozási trükkökön, nem aktaszagú hivatalokon, nem 
önkormányzatokon s nem gyártókon meg ügynökökön. Vagyis, megmutathatunk valamit, ha 
van kitartás és van hit. 

Mert ha nem, akkor panaszaink súlytalanná válnak, próbálkozásaink hitelüket vesztik, és 
a minket bedarálni készülő globalizációs trend, egy önmagát elemésztő kor, gyógyító 
mesterséget mímelő, állandó szorongó védekezésben leledző, fogukat vesztett 
fogaskerekekhez hasonlatos cserealkatrészeivé silányít.   

Hívunk tehát ismét mindenkit a FAKOOSZ hangján, de nem csak a FAKOOSZ zászlaja, 
hanem közös zászlóink alá. 

Ha volna, ki demagógiát sejt e magunkba néző-körülnézésem mögött vagy valami 
mostanság populizmusnak nevezett szándékot, azt emlékeztetném arra, hogy korosztályomat 
egy élten át követte a demagógia, ezzel elégítették ki minden igényünket, s ezzel tereltek erre-
arra. Lassan egész történetünk a demagógia története lett. Ha mi felszólalunk vagy 
felzokogunk, s akár, ha tervezünk valamit, az már demagógiának hat. Olyan ez, mint a 
zsarnokság, hisz annak eleven része volt. A világirodalmi súlyú Illyés Gyula vers így is 
értendő. Egy mondat a demagógiáról 

Tehát, próbálkozzunk kitörni a nekünk szánt cellából! Hiába várjuk, hogy 
kiszabadítsanak, s diadalmenetben hordozzon a nép, mint egykoron Táncsics Mihályt. Ha 
sikerül, amit teszünk, nem csak magunkért, hanem egy országért tesszük, egy országért mely 
– az egykori és fogyni ma sem akaró rossz szándék ellenére – még 85 év után is áll, s talán 
haza is lehet még belőle, és benne egészségesebb lehet egy nemzet. Testben és lélekben. 

 
 

Leányfalu 
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* 
 
 

2005. június 2. 
 
Megjelent: Marketing Pirula 2005/5. 

 
REKLÁMORSZÁG TRIANONJA, AVAGY A VARÁZSKÜSZÖB 

 
 

Nagy az egészségügyi sajtó, s bár éppen a reklám miatt fogy belőle az egészségpolitika, akad 
még ilyen olvasnivaló. Így került kezembe a Marketing Pirula vitaindító cikke is, és késztetett 
arra, hogy ezzel kapcsolatos gondolataimat „pécébe vessem”. 

50 évig ültem a lipinka másik végén, s megnyugtató érzés számomra, hogy most, az 
érdekeltség gyanúja alól már felmentve írhatok, de anélkül, hogy felbukkanó gondolataimat 
mindenhatónak hinném. Jószándékomat se kérdőjelezzék meg! 

Az egészségügy anyagi válsága mindent eluralt. Fő szempont az olcsóság, s ez a 
szemüveg sokmindent eltorzít veszedelmesen. 

A gyógyszergyártás ma a nagy üzlet. Mondják, hogy még a hadiiparból is erre tart a 
tőke, a gyárak koncentrálódnak, miközben mi félünk a globalizáció veszedelmeitől. 

A gyógyszergyárak szponzorálta továbbképzőkön üldögélve megtanultuk, hogy minden 
gyár a maga termékét dicsérő tanulmányokat ismertet, persze csak a hatóanyagot említve 
meg, ami a rengeteg új gyógyszer miatt már eleve zűrzavart kelt, s a széksorok fölött suttogva 
szálltak a  kérdések? Melyik ennek a tisztességes neve? Ja igen! Érzi mindenki, hogy ez is 
egyfajta „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” játék. A törvények és 
szabályok a reklám világában nem azt szolgálják, amit kellene. A gyógyszer reklámozása 
akkor tilos, ha az támogatott, vagyis a megtakarítás céljából tiltanak. A járulékforintot 
spórolják, de a beteg másik zsebe nem érdekel senkit. A nem támogatott gyógyszer, 
készítmény, csodaszer, reklámozható. Kérdezze meg orvosát gyógyszerészét! 

Pedig a jó és becsületes reklám hasznos lehet orvosnak s betegnek egyaránt. A hatékony 
gyógyítás meg pénzügyileg is az. Persze, tudom jól, hogy most naiv vagyok. Ugyanakkor 
azonban, azt is tudnunk kell, hogy a gyógyszerkassza ama rettentő emelkedése egy európai 
szintű gyógyszerellátás meghonosodásával is együtt járt. Kiderült, hogy túloztunk, és nem mi 
vagyunk a legnagyobb gyógyszerfogyasztók. Egyfelől a piacgazdaság oltárán áldozunk, 
másfelől meg éppen ennek szabályai ellen kalimpálunk szánalmasan. 

Hogy a támogatott gyógyszerek reklámozásának drasztikus akadályozása segítene a 
kassza növekedésének fékezésében, bevallom, nem hiszem. Hogy az orvosok – 
megvesztegetésnek feltüntetett – befolyásolása olyan hatékony lenne? Ezt sem hiszem.  
Nyilvánvaló, hogy itt is fel lehetne hozni szégyenletes példákat, de a nagy összegeket 
generáló nagy egészre ez nem érvényes. Hasonló eredményt fog hozni szerintem az 
ellenkezője is, a generikumok mindenhatóságának immár megengedett reklámozása. Hírek 
szerint „az ármányos és a szegény betegeknek drága gyógyszereket felíró orvosok 
megfékezésére” a praxisokban az azonos hatású gyógyszerekről árjegyzékek fognak 
megjelenni. Ennek a gyanút hordozók örvendenének legjobban. Legalább, a beteg ráérezne, 
hogy nem az orvos az, aki tilt, elvon, büntet. Mert jól tudjuk, hogy itt is túlozunk. 
Megtapasztaltuk, van amikor valóban jó megoldás a generikum, de van, amikor nem. Minek 
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egy merész általánosítással ezt tagadni? A támogatásokon keresztül például sokkal 
eredményesebben lehet befolyást gyakorolni. 

Mit is jelent a reklám tiltása esetünkben? A legnagyobb reklámfelület, az orvosi praxis 
területe, egy gyógyszer-Trianonnal meg lett csonkítva. A rendelőben szabad reklámozni, a 
váróban nem. A rendelő küszöbe egy varázsküszöb, új, mesterséges határ. Mai hasonlattal egy 
Schengen? De ha igaz az említett táblázat-ötlet, akkor azt hol fogják kifüggeszteni? A beteg a 
rendelőben tanulmányozza a gyanús orvosi személy döntésének helyességét, s imígyen próbál 
rájönni arra, hogy az a személy, akire éltét rábízta, megvesztegetett avagy sem? Micsoda 
bizalmi légkört sugároz e jelenet?  

A gyógyszerháborúnál sokkal nagyobb lehetőséget rejt az orvosi presztízs helyreállítása, 
az ezt romboló, mára a műviből önálló életre kelt, sárdobáló divat megfordítása. A beteg 
bizalmát bíró orvos sokkal könnyebben dönthet az olcsóbb kezelés, a felesleges kivizsgálásról 
való lebeszélés vagy a kórház elkerülése mellett. Itt vannak az igazi forrásai a 
megtakarításnak. A gyártókkal tisztességes alkukat szükségeltetik kötni, a hatalom által 
olyannyira támogatott piacgazdaság szabályai szerint. Ezenkívül tessék arra ösztönözni őket, 
hogy ne a vajmi kevés gyógyszert felíró nagyokat és kapcsolati-tőkéseket hordozzák valóban 
drága külföldi utakra, melyeknek költsége számukra soha nem térül meg, hanem segítsék az 
első vonalban robotoló, egyre kevesebb orvost a továbbképzés ingyenes elérésében ott 
helyben, utazás és szállásköltségek nélkül. Az oktató lobby valóban kitűnő előadói – javarészt 
orvosi karunk büszkeségei – jussanak el a végekre is ezt ösztönző és megérdemelt 
honoráriumért. Ez az, amire érdemes pénzt költeni a magára adó gyógyszergyárnak, hogy 
növelje jóhírét.  És, mivel választott tisztemnél fogva feladatom, legyek elfogult, s mondjam 
el azt, aminek helyességéről egyébként meg vagyok győződve! Segítsenek az 
orvostársadalomnak nem csak a szakmai felemelkedésben, hanem az egyre nehezebben 
elérhető értelmiségi igényeik kielégítésében, értelmiségi státusuk visszaállításának 
erőfeszítésében! Íme, a gazdagság – olykor szükséges – imágójával bíró gyártó számára egy 
önzetlenségét bizonyító lehetőség. 

Világszínvonalú orvoslásunk van, világszínvonalú gyártók nyüzsögnek körülöttünk, 
hihetetlen, hogy ne legyenek hasonló színvonalú egészségpolitikusaink, akik ciklusokon 
átívelő programban egyeznének meg a néha talán kissé éhes, de végeredményében a XXI. 
század csodáit létrehozó gyógyszergyárakkal. A cél a beteg üdve, és az ezt szolgáló gyár 
egészséges szárnyalása, hogy új megoldásokkal jelentkezzen az egyre újabb veszélyek 
ellenében. 

Olyan egyszerű lehetne az egész! 
Hogy ezeket a pécébe vetett gondolatokat önök hova vetik, döntsék el szabadon!  
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2005. szeptember 28. 
Megjelent: A Kör 2005/4. július-október. 
 

AUTO-TÖRTÉNELMÜNK 
 

...avagy a velünk élő történelem 
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Úgy látszik, bele kell nyugodnunk, hogy az egészségügyet a globalizálódó világ a 
fantomszocializmust építő fantom társdalomnál is következetesebben sorolja a felesleges 
terhek közé. Ennek megfelelően az orvos társadalmi helyzete világszerte átalakulóban van és 
nem jó irányban. A különbségek azonban óriásiak. Akárcsak az anyagi lét vonatkozásában, 
nem mindegy, hogy egy csökkenő vagy növekvő folyamat milyen kiindulási értékről startol. 

Mást jelent egy 5000 dolláros lakosonkénti ráfordítással dolgozó országban egy 
mondjuk 10%-nyi ráfordításcsökkenés, pontosabban a ráfordítás reálértékének ilyen arányú 
csökkenése, legyen annak bármiféle oka, s egészen mást a 300 dollárosnál. 

Mást jelent egy magas presztízsű orvos társadalmi szerepének átértékelődése, és egészen 
mást azé, akit – mint esetünkben – 40 év értelmiség ellenes politikája után mélypontra jutva 
próbál a szép új világ még mélyebbre taposni, mert a neoliberális-globalizált világ érdeke ezt 
kívánja, vagy legalábbis annak képviselői felénk ezt így gondolják. 

Jól tudjuk, hogy a magyar orvos csodát hajt végre. Erről beszélve remélem nem kell 
rövidesen a múlt időt használnom. A magyar orvos jelenleg a legalulfizetettebb orvosok közé 
tartozván szakmailag nemzetközi színvonalon látja el betegeit. A vakolat hullik, a műszer 
sokszorosan amortizált, a szakdolgozó sokszorosan kevesebb, a fizetések a nevetségesség 
világában vannak tartósítva, az ügyeletet jórészt ki sem fizetik, de a világ fejlett országainak 
szakmai mutatói ránk is kötelezőek. Európai normák után igazodunk, mi nem kapunk 
haladékot, átmenetet, hanem mi adunk haladékot azzal, hogy munkánkat ennek ellenére 
lelkiismeretesen látjuk el. Az ilyen körülmények közt elkerülhetetlen hibák és hiányosságok 
azonnal terítékre kerülnek. Nem úgy az előbb emlegetett háttér. 

Olyan ez is, mint a benzinár. Természetes Európának és mindenkori vezetőinknek is, 
hogy itt a legdrágább az üzemanyag, de senkit sem érdekel, hogy a fizetések meg a 
legalacsonyabbak közé tartoznak. Fejlődő világ béli juttatás, fejlett világ béli ár. Ebben élünk 
évek óta. És az egészségügy is ezt szenvedi. Egy kis GDP 4,2 %-a jut erre a feladatra, míg 
máshol a sokkal nagyobb GDP ennél jóval nagyobb százalékai. De hát ne emlegessek 
evidenciákat! 

A megoldásra nincs ötlet, mert pénzt – és ebben eddig minden pénzügyi kormányzat 
egységes volt – nem adnak. Azt képzelik, hogy a bevonuló tőke adni fog, befogják szemünket 
és fülünket, homokba gyömöszölnének fejjel lefelé övig, s nem beszélnek arról, amit úgy 
hívnak, hogy profit. Ha erre nem szán az állam pénzt, akkor a profit is a mai kevésből lesz 
lehasítva. A gazdaságosabb működtetésre és ebből remélt megtakarításra nem sok a lehetőség. 
Kevés az orvos, még kevesebb a szakdolgozó. A legnagyobb tétel így is a kis fizetések 
fedezése. Ebből már nem lehet elvenni. Legfeljebb tovább konzerválni. Ezért nem hajlandók 
az orvosi pályamodell megalkotásának javaslatát felkarolni? Ellenőrizhetőbbé válna a 
turpisság. Bár a turpisságok terén a legnagyobb a fejlődés, hiszen a be nem tartott ígérgetések 
száma rohamosan nő. 

Legutóbb éppen a FAKOOSZ kongresszusán kaptuk azt az ígéretet, hogy a GDP 8 
százaléka lesz az egészségügyé, s ezen belül az alapellátás európai arányokban részesül. Azt 
is ígérték, hogy az összeférhetetlenségi törvény megszűnik, mert méltánytalan. Három nappal 
az ígéret után szavazták le az erről szóló javaslatot. 

Mi az oka annak, hogy a magyar orvostársadalommal mindez elkövethető? Miért tudja 
úgy minden eddigi demokratikus magyar kormány, hogy nem jelentünk problémát? Vajon 
csak a hálapénz miatt? Vajon csak a megosztottságunk, amire – valljuk be – nagy 
hajlandóságot mutatunk. Hiszen akár az országot, minket is számos sánc barázdál keresztül 
kasul. Vajon csak a passzivitás, az indifferencia, a reményvesztett közöny? 

S ha igen, akkor miért jutottunk ebbe az állapotba? Miért vezetett ez odáig, hogy már 
lassan az igény is kihal sorainkból a jobb, a több elérésére, s ha mégis felbukkan azokban, 
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akik még jövőt remélhetnek, akkor felmerül az elvándorlás gondolata. A legfiatalabbakban 
immár 60 százalékban! 

A hivatástudat már csak legendás elvárás, ha valaki eszerint tesz, gyakran a törvénnyel 
kerül összeütközésbe. Nem a szakma szabálya, nem a beteg érdeke a fontos. A magunkét már 
nem is merem említeni. A felettes hatóságokat csak a gazdaságossági mutatók érdeklik.  

Laza könnyedséggel jelentik ki, hogy csak generikumokat használjunk. Kit érdekel a 
hétköznapi tapasztalat, hogy ez így nem általánosítható. Osztanak, szoroznak, rendelkeznek, 
elvárnak, ellenőriznek és megtorolnak. 

A döbbenet ült reánk, mikor néhány hete egy jeles és nemzetközi tekintélynek örvendő 
liberális gazdasági szakember a kórházak minőségi munkájának biztosítékaként jelölte meg,  
ha a csőd réme állandóan fejük felett lebeg, és rettegésben dolgoznak. Vagyis a szakma 
szeretete, a szakmai igényesség, a hozzáértés és hivatástudat, az emberség, a nemzeti öntudat, 
a becsület vagy hit, mind-mind semmivé váltak. Egyetlen garancia a rettegés. 

Ez volt az a pillanat, amikor eddigi pályafutásom során legmélyebbre süllyedve éreztem 
magamat. 

Barátaim! Talpra kell állnunk, és ebben senki sem fog kívülről a segítségünkre sietni. 
Nem, mert nem érdeke!  Még sokáig az lesz a jó, ha az orvos alacsony presztízsű, alacsony 
értékű, eltitkolt fontosságú munkát végző, nem értéktermelő – hanem pazarló, csak 
maradékelvet érdemlő szereplője marad – egy felzárkózni próbáló – de a globalizációt a 
kelleténél jobban kiszolgáló szemlélete miatt erre alighanem képtelen társadalomnak. És 
ebben a szerepkörében még a figyelemelterelő vádaskodások, az egyoldalú, szenzációhajhász 
sajtótámadások is reázúdulnak. 

Keserű tények, de így van. A körülményeket tudomásul véve, a betegek érdekében, a 
nemzet egészsége érdekében, megmaradásunk érdekében kell kivívjuk megbecsültségünket. 
El kell hárítani minden gyanúsítást, mely szerint csak a megélhetési paraméterek érdekelnek. 
Tudomására kell hozni az országnak, hogy ez csak egyik tétele követeléseinknek, és minden 
más éppen a betegek érdekét szolgálja. Sőt, tisztességes megélhetésünk biztosítása is a beteg 
érdeke. Ezzel a boldogabb társadalmak igencsak tisztában vannak, és hiába minden 
fináncszemléletű ellenszél, ezen változtatni nem lehet. Ez az élet maga. 

Az a feladat, amit a FAKOOSZ felvállalt, az orvosi presztízs helyreállítása, az orvos 
visszavezetése az értelmiségi elit – számára szakmai okokból is kötelező – csoportjába, ennek 
a talpraállásnak csak egy téglája, de nem elhanyagolható, mert az egységet szolgálja, a 
sáncokat tűnteti el, életminőségünket javítja, önbecsülésünket ápolja. 

Sokszor leírt, sokszor elhangzott vagy végiggondolt mondatok ezek, de soha sem elég 
újra és újraismétlésük. 

Éppen az utóbbi hónapok szervezőmunkája és az uniós csatlakozást követő csalódások 
győztek meg arról, hogy szívós akarással kell menetelnünk ebbe az irányba. 

Együtt, csakis együtt, és a társadalom megbecsülését tovább őrizve, az ezt rombolni 
próbáló média és egyéb erőket figyelve, és ha kell, figyelmeztetve. 

 
 
Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2005. szeptember 30. 
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Elhangzott: Pápán, az Orvosklub estjén, 2005. október 7-én. 
 
A PÁPAI ORVOSKLUB SZÁMÁRA KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ BEVEZETŐJE 
 

 
Kedves Barátaim, régiek, kik talán még emlékeztek reám s azokra az időkre, és újak, 

kikkel most ismerkedem! 
 
Jóleső érzés volt számomra Kovács Karcsi kedves meghívása, hogy körötökben is 

elbeszélgessünk arról az egy és másról, ami valamennyiünk szívét nyomja, ami rátelepszik 
akarva-akaratlanul is mindennapjainkra, s hogy ezt megtoldjuk némi vidámsággal is. 

 
Mindenekelőtt azonban egy adósságot kell lerónom, s néhány szóval ezért 

visszaröppennék a múltba. 
 
1977 nyárutója volt, szép korai ősz ígéretével, amikor először Pápára érkeztem. Az 

eddig vezető út sem volt azonban egyszerű számomra, s talán néktek sem érdektelen. 
Elmesélem hát! 

Negyvenedik évemet tapostam már, amikor három és fél év várakozása után, 
gyakorlatilag majdnem mindenünket odahagyva, pontosabban ennek ellenében, megkaptuk az 
áttelepedési, azaz visszahonosítási engedélyt Romániától. 

Már előtte is sok harc és sarc volt a hátam mögött. A lehetetlent kísértve kerültem be 
szülővárosomba, Kolozsvárra elmegyógyásznak, de miután egy nehéz feladatot, a 
Mentálhygiénés Intézet megszervezését végrehajtottam, kihelyeztek egy bűnöző 
elmebetegeket gondozó intézetbe, ahol a politikai pszichiátria alapjait óhajtották volna 
megteremteni csendben és ottani szokás szerint a piszkos munkát másra, „bozgorra” bízva. 
Természetesen nem vállaltam el, és azonnal beadtam a visszahonosítási kérelmünket. Bár 
nyíltan közölték velem, hogy Kolozsváron nincs szükség magyar orvosokra, mégis sokáig 
várnom kellett. A jég akkor tört meg, amikor jelét adtuk, hogy lemondunk a sokak által 
óhajtott szülői házunkról, és úgy jövünk át. Ezután már csak fél év volt a várakozás. 

Amikor megkaptam az értesítést az útlevél megérkeztéről, elindultam a klinikára, hogy a 
professzorasszonynak bejelentsem távozásomat. Az egykori Ferenc József Tudományegyetem 
könyvtára előtti tér újságárusánál – legnagyobb meglepetésemre – egy Orvosi Hetilapot 
pillantottam meg. Maga az árus sem értette, hogyan került oda, hiszen évek óta tilos volt 
ennek árusítása, s mint hallám, utána sem fordult ilyen elő. A lapot megvettem, és felütöttem 
a hirdetések rovatát. Tudtam, hogy esélyem az újrakezdésre családdal csak körzeti orvosként 
van, és a szakvizsgáim is megvoltak. Vizsgáim, – ugyanis ott ez több vizsgát jelentett, s a 
több napon át tartó szakvizsga után évekkel a főorvosi versenyvizsga is külön megpróbáltatás 
volt. 

A hirdetések közt feltűnt Lovászpatona neve jelezvén, hogy a körzet nyugdíjazás miatt 
ürült meg. Úgy gondoltam, hogy ahol valaki nyugdíjazásig megmaradt, nem lehet rossz hely. 
A Bakony, az erdélyinek otthonosabb dombos vidék is vonzott. Elhatároztam hát, hogy itt 
érdeklődöm először. 

A járási hivatalban Égenhoffer Péterné főorvosasszony igen kedvesen fogadott, és 
egyenes szóval közölte, hogy Patonát előző nap ígérte el valakinek. De, mondotta, vannak 
más lehetőségek is. Vaszar volt első állomásunk, ahova szolgálati kocsijával kivitt. A kolléga 
súlyos betegség után akkor hunyt el. Aztán még Pápakovácsit is megmutatta.  

A kis rendelő udvarán nagy diófa állt, akár kolozsvári házunk öreg hatalmas 
cseresznyefája. Akkor hét éves fiam azonnal felmászott rá, és így szólt: Na végre. A 
mellettem álló Czere Ferenc tanácselnöknek e pillanatban csaptam a tenyerébe. 
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Augusztus 21-én történt ez, és szeptember 15-én már rendeltem a körzet központi 
rendelőjében, és egy tanácsi ócska kismotorral elkezdtem járni a csatolt községeket. 

Az október havi, számomra első értekezleten a kollégák végtelen nagy kedvességgel 
vettek körül. Még meg is dorgáltak: Pistám, nagy marhaságot csináltál, az utóbbi években 
számos orvos járt ott, s valamennyi elment, kirendelt kollégák látták el a falvakat. Miért nem 
mentél inkább a jóhírű Vaszarra? 

Tíz év múlva, amikor négy felújított rendelő és rendbetett orvoslakás, Döbröntén 
sípálya, Pápakovácsiban sportcsarnok és teniszpálya, meg sok más változás jelezte a fejlődést, 
már nem volt olyan nehéz utódot találni. 

Ekkor zártam le életem talán legszebb tíz esztendejét, és sok kedves új barátot 
hátrahagyva Leányfalura költöztem, hogy a közben felcseperedett gyermekeim 
továbbtanulását, és Budapesten élő nagyon idős édesanyám támogatását könnyebb legyen 
megoldani. 

Így keveredtem bele a reform forgatagába, ami mintegy ezer egészségügyi tárgyú 
írásomból válogatott két kötetemnek is címe lett. Azóta kamarai munkát vállaltam helyben és 
országos viszonylatban is, öt egészségpolitikai lapnak voltam főszerkesztője, megírtam tíz 
kötetet, episztolát, élet- és korrajzot, publicisztikát, verset, és minthogy tíz évig, s még ma is 
írkálom a FAKOOSZ lapjának a Kör-nek a dr. Egyszerű Családorvos elmélkedései c. rovatát, 
ezt is kötetbe gyűjtöttem. Ennek is következménye, hogy az idén a FAKOOSZ Alapellátó 
Orvosok Országos Szövetsége elnökének választott. 

 
A továbbiakban a FAKOOSZ beszámoló és az egészségügy aktuális helyzetének 

értékelése hangzott el. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2005. augusztus 30. 
 
Megjelent: a Kör 2005/4. július-október. 
 

MEGHALT EGY TAGTÁRS 
 
 

Fogy az ország, s fogyunk mi is. Fogyunk a pályán, mert nem jönnek elegen utánunk, 
fogyunk az országban, mert a megalázó feltételek eltanácsolnak innen, de fogynak 
harcostársaink is, azok, akik nem nyugodtak bele az örökös vereségbe, és tenni próbáltak.  

Közöttük is volt egy, aki a legnehezebbet választotta. 
Nem követelt semmit, nem vitatkozott és nem siránkozott. Másra hagyta a meddő 

bírálatot és a látványos vitákat. És nem azért, amiért ezt oly sokan teszik. Nem a közöny és 
nem a tetterő hiánya miatt. Nem is azért, hogy helyette anyagi gyarapodását egyengesse. Nem 
azért, hogy karriert építsen. 

Körorvos volt ő, abból az igaziból. Vagy ahogy egykor mi mondogattuk legjobbjainkról: 
körtanár. 
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Tanított minket példájával, és tanított egy országot egészségtanra. Azt tette, amit 
mindenki a leginkább került, ami nem volt látványos, sőt sokan hiábavalónak hitték. Ő 
azonban tudta, hogy bizony egyáltalán nem az. Milliók ismerték, tisztelték, hallgatták, sőt 
sokan lesték szavát. Azt tette, ami az első lépés lehet a most is fenyegető hírek hirdette bajok 
megelőzésére. WHO adat szerint a daganatos halálozás 40, a kardiovaszkuláris 100 
százalékkal fog nőni nemsokára világszerte, s az egészségügy ezt sehol sem tudja majd 
megoldani. Egészségügyön túli lépések kellenek. 

Ő az egészségügyön belülről indította el ezt az első lépést az egészségügy határain túlra, 
a leendő betegek füle, ismeretanyaga, józan esze és szíve felé. Hitt valamiben, amit mi nem 
akartunk elhinni. Tudott valamit, amit ezután kell megtanulnunk példájából. 

Élt, dolgozott, tanított, és a sors kegyetlensége folytán szenvedve meghalt. Mindent 
csendben, méltósággal, szerényen, példaadóan. Legszebb emlékeim közé sorolom barátságát. 
Biztatást, erőt adó alakja, kedves hangja elkísér további utamon. És még sokunkat. Orvosokat, 
FAKOOSZ tagtársait és egy fél országot. 

Ő megpihent. A TÉVÉDOKTOR elbúcsúzott. 
A civil életben úgy hívták, hogy DR. LAVICSKA KÁLMÁN! 
 
 

* 
2005. október 11. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2005/12. 
 

HÍVOGATÓ 
 

 
Amikor a nyár folyamán, majdnem minden magyar egészségpolitikával (is) foglalkozó lapban 
beszámoltam arról, hogy a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége mivel bízott 
meg, szerettem volna eljuttatni mindenkihez az elképzelés lényegét, ami – ismétlem – az 
orvosi presztízs visszanyerésére tett kísérlet, és az orvosi kar értelmiségi igényeinek 
élesztgetése, kiszolgálása, támogatása lenne, hogy a szakma mellett a szellem és a test ápolása 
is fontosságának megfelelően jelenjen meg mindennapjainkban. 

Örömömre szolgált, hogy több működő helyi szerveződés, de a MOKK (Magyar Orvos-
írók és Képzőművészek Köre) és a Muzsikus Orvosok szervezete is elfogadta felhívásunkat 
az együttműködésre. A MOK részéről is támogatásra leltünk, s a legközelebbi bizottsági 
gyűlésen már ott is leszünk.  

Azok a kollégák, akikkel beszélgettünk a kérdésről, ritka kivételektől eltekintve, azonnal 
megértették a terv jelentőségét. Természetesen mindenki megjegyezte, hogy a pillanat nem a 
legmegfelelőbb. Orvosi körökben a közöny és lehangoltság, a passzivitásra való hajlam szinte 
általános. Ugyanakkor azt is elfogadták, hogy éppen ezért kell sürgősen lépni. Ha pezsgő 
társasági és közösségi élet jellemezne minket, bizonyára minden más lenne körülöttünk is. A 
mai helyzetre ez a visszahúzódás a reakció, ha azonban ennek ellenére sikerülne ismét 
mozgásba lendülnünk, talán a helyzet is könnyebben változhatna. 

Számos szervezetünk dolgozik az egyéb feladatokon, ez a terület azonban szinte 
gazdátlan. Pedig az orvosi tekintély újra felépítése mindenkinek érdeke lenne, még a minket a 
maradékelv kenyerén sanyargató fináncszemléletnek is. Természetesen, ha nem szűklátókörű! 

Az egészségügyi médiában rábukkantam egy-két olyan véleményre is, mely kételkedik e 
tervek megvalósíthatóságában, s olyanra is, amelyik teljes értetlenségét bizonyítva 
feleslegesnek nevezi. Akadt, aki úgy vélte, hogy ne más döntse el helyette, mit is tegyen. 
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Harcos vélekedése közepette észre sem vette, hogy éppen ő az, aki másokra kényszerítené 
akaratát. Itt ugyanis nem más döntésének a reáerőltetéséről van szó, hanem egy 15 éves, 
sikeres szervezet elhatározásáról, melynek gyakorlati végrehajtásában kaptam csupán 
megtisztelő szerepet.  

Végeredményében, az említett felvezetést követően úgy néz ki, hogy óriási többségben 
vannak, akik e célkitűzést magukénak vallanák. 

 
Hányan vannak azonban azok, akik munkájukkal is hozzájárulnának? 
 
 Hiszen itt a kistérségek kellene megmozduljanak. Helyileg alakuló, és már meglevő 

szerveződések vagy akár baráti társaságok, akik aztán bekapcsolódhatnának az országos 
vérkeringésbe. 

Ismételten hangsúlyozom, nem csupán az alapellátásról van szó. Az egész 
orvostársadalmat szólítottuk meg, de ott ahol az orvoscsoportosulások természetes módon 
képesek együttműködni más értelmiségiekkel, úgy azokat is örömmel látnánk e munka 
tevékeny részesei között. 

A napokban a Pápai Orvos Klub, jó példával járván elől egy igen kedves rendezvénnyel 
tett kísérletet az ilyenfajta együttműködésre. A szponzorált tudományt követően irodalom és 
zene is volt a műsoron, s a sokféle szakmát képviselő orvosok és gyógyszerészek mellett, a 
város néhány más értelmiségije is szerepet vállalt az öreg estébe nyúló igen kellemes 
együttlétben. 

Kérjük tehát kollégáinkat, hogy mozduljanak meg. FAKOOSZ tagok és szimpatizánsok, 
új belépők vagy pártoló tagságot vállalók és érdeklődők egyaránt. 

Ha már kialakult e csoportoknak a hálója, a FAKOOSZ koordinálni fogja a 
műsorcseréket, az egymás háza táján történő bemutatkozásokat, kiállításokat, irodalmi 
esteket, közös muzsikálást, sportolást. 

Csak, ha már működni fog, akkor fogják felfedezni, hogy a nélkülözhetetlen egység felé 
vezető utunkon, a pillanatnyi öröm és szórakozás mellett, mekkora összetartó erőt és 
gyakorlati segítséget jelenthet egy ilyen kapcsolatrendszer.  

Mert egyetlen reményünk az önvédelmi harcban csakis az egység lehet. 
Az olvasó gondolkodjon el azon, hova süllyesztettek mindnyájunkat azon a társadalmi 

ranglétrán, amelynek felettünk feszítő rétegei felénk vannak a lehető legmagasabb 
elvárásokkal, irányunkba gyakorolják legszigorúbb kritikájukat, és minket akarnak 
szolgálatukba tartani a legolcsóbban, erkölcsi elvárások követelményeivel zsarolva, 
Hippokrátészre hivatkozva. Közben a társadalom mai szerkezetének reánk nyomást 
gyakorolni képes minden elfogadott és elfogadhatatlan elemét bevetik ellenünk, el egészen 
addig, hogy vezetői(n)k – immár hosszú évek óta – a népszerűtlen tiltó, tagadó feladatokat 
rendszeresen reánk bízzák, s így saját politikai imágójukat tehermentesítik. Sajnos még az is 
gyakorlattá válik, hogy hálából azért, amiért az egészségügyet a legnagyobb megtakarítási 
lehetőség, az alacsony bérezés elszenvedésével felszínen tartjuk, az alulfinanszírozottságból 
származó gondokat – többnyire éppen ebből eredő – személyes hibáinkat lobogtatva 
takargatják. 

Mint az élet megannyi területén, a globalizált világ nevelte atomizált tömeg, s főleg 
annak hasonlóan gondolkodó vezetői, csak akkor fognak rájönni tévedésükre, ha már késő 
lesz. Zavarni azonban előreláthatólag ez sem fogja őket. Akkor majd nagy büszkén és tudós 
eszközökkel felfedezik a baj okait, s felfedezésük fényében fognak sütkérezni. Kezeiket 
mosni pedig, már réges-régen megtanulták. Nincs az a műhibaképes sebész, aki jobban tud 
bemosakodni, mint ahogyan ők kimosakodnak. E pilátusi gesztus változatos helyzetekben 
történő gyakorlása leghaladóbb hagyományaik részét képezi. 
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Leányfalu 

 
 

* 
 
 
2005. november 22. 
 
Megjelent: A Kör 2005/5. november-december. 
                  Átalvető (57.) 2006. március. 
 

HIPPOKRÁTÉSZI SZÜKSÉGÁLLAPOTUNK 
 

Avagy a társadalom felfalja orvosait? 
 
 

Tisztemből reámkényszerített kötelességérzettel gyűjtöm az információt, és elbarangolok 
Internet ország virányira is. Óh borzalom! Az, ami ott összegyűlik pro és kontra, az egy 
minket immár elfedő mocsár felszíne alatt bugyborékoló szörnyű alegy.  

Hogy felépítsem a folyamatosan tapasztalt zavarhoz méltó képzavart, mely egyedül 
képes követni mélységeiben azt, ami velünk s értünk folyik, méltán említhetek fortyogó 
hidegháborút. Mert már oly régen fortyog, hogy ki kellett volna futnia vagy elpárolognia, de 
mégis olyan, mint ami befagyott. 

Hiábavaló küzdelem? 
Tizenöt év alatt annyi energiát pazaroltak arra, hogy elfogadtassák velünk az 

elfogadhatatlant, elhitessék a hihetetlent, és megmagyarázzák a megmagyarázhatatlant, hogy 
azzal több ésszerű reform is üzemanyaghoz juthatott volna. Csakhogy a cél nagyon 
átláthatóan a mi olcsón kézbentartásunk, s velünk keresztül a gyógyulni akarók megőrzése, 
vagy éppen megszerzése szavazóként, ha kell annak árán is, hogy minket löknek oda 
prédának. Hadd marcangoljanak az elégedetlenek, töltsék csak ki rajtunk mérgüket, helyezzék 
ránk a felelősség terhét, s ha látván a helyzet romlását kedvük kerekedik elverni a port 
valakin, hát azt rajtunk gyakorolják. 

Tizenöt év alatt annyi védekezésre pazarolt energiánkat szipolyozták ki azzal, hogy 
ebben a lehetetlen helyzetben kellett dolgozni, hogy belegebedt már az egész magyar 
egészségügy, még a szép tudományos diagnózis is megszületett – endémiás – burn out 
szindromában szenvedünk. Valamiféle hiánybetegek vagyunk, a hiánybeteg egészségügynek 
a hiány pótlására tett erőfeszítésekben kimerült alkatrészei. 

Mert kérem, nem 15, hanem 40+15 éve alapozzák az egész vircsaftot arra, hogy 
kivonták belőle a minket megillető tápot. S mi elsorvadtunk. Először testileg, aztán lassan 
elindult a lelki-szellemi is.  

A mi világunkban szükségállapotot hirdettek, s ezzel működtetnek évtizedek óta, nem 
gondolván arra, hogy ez a kézi vezérlés a legtragikusabb helyzetekben is csak ideiglenes 
lehet. Ráadásul úgy hirdették meg, hogy nem merték kimondani. Itt dübörög köröttünk a 
reform, mióta a pályára léptünk, pedig csak a gyomrunk korog. 

És mi történik, ha megszólalunk? Akkor kéremszépen tudós jogászok, fejüket óránként 
50000 forint órabérért törő tudorok mondják meg, hogy jár-e nekünk pár száz forintnál több, 
ugyanannyi, de annál fárasztóbb és sokkal nagyobb felelőséggel járó munkáért. Mellesleg azt 
a felelősséget éppen ők kérik számon rajtunk. Ők már több tízezerért. 
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És szól a fennkölt bírák szava: az orvost a hippokrátészi eskü kötelezi. Nem érzik, hogy 
már ez is kiégett az ő jóvoltukból, súlyát vesztette, s ezzel is nekünk ártott a legtöbbet. Oda a 
presztízsünk, gyógyító erőnk fele. Vagyis tévedek, mert ezek szerint legtöbbet a betegeknek 
ártottak, közöttük önmaguknak is, hiszen ők sem emberfelettiek. Vagy nekik lesz pénzük 
külföldön gyógyulni? Nevetnem kell. Mit tesznek majd, ha ott – a piacosodó egészségügynek 
jó pénzt fizetve – ugyancsak magyar orvosok gyógyítják egykori elüldözőiket? Majd 
kiugranak „Münkenba” mert találtak egy jó magyar dokit, nem kell nyomni a dajcs sódert. 

Igen! Ez lett belőle. Előttünk és felettünk a hippokrátészi eskü mint valuta, kifizetésünk 
eszköze, a nekünk szánt látványos energiaforrás. Az agg görög nem hitte volna, hogy az ő 
nevében hirdetnek ki majd sámánból lett vad pusztai utódainak szükségállapotot. 

A társadalom meg nem foglalkozik mindezzel, s ha arra hajlana, hogy megértse 
gondjainkat, a médiahad besegít, és máris ott állunk feketén. Csak az okok, a gyökerek, a 
háttér marad feltáratlan.  

Körülöttünk az elveszett hazákban folyik az etnikai tisztogatás. Függetlenül attól, hogy 
részei már Európának, vagy csak készülődnek „beléje”. A módszer régen a megsemmisítés 
volt, aztán a kínzásos elüldözés, ma a körülmények elviselhetetlenné tétele, a megfélemlítés. 

Nos, apránként velünk is ez történik. Fokozatosan beindul az ország orvostalanítása. 
Mintha vélt, feleslegesen élősködő kisebbség lennénk a nemzet testén. S a társadalom észre 
sem veszi, hogy felfalja, vagy elveszti orvosait. Először a legtehetségesebbeket, aztán elfogy a 
maradék is, újak meg nem azért jelentkeznek a pályára, hogy itt ismételjék meg atyáik 
sanyarú sorsát. Őket beszippantó hiány pedig máshol is van, ilyen körülmények között fogy 
az esély a minőségi utánpótlásra is. 

Mi lesz hát? 
Sajnos, addig, amíg be nem dől az egészségügyet kizárólag piacnak szánó szemlélet, azt 

hiszem, nem remélhető a klasszikus, valóban hippokrátészi orvoslás visszatérte. És addig még 
sok van. Hiszen az általunk majmolt Nyugaton is most indul be a folyamat. A németek most 
kezdik a kórházak privatizációját. A globalizáció és neoliberalizmus hengere együtt halad 
kelet felé. Számunkra csak a túlélés reménye maradt. Az azonban megmarad, mert tapasztalat 
szerint valószínű, hogy ez a társadalmi rend lesz a legrövidebb életű az eddigiek közül. 

A gyógyítás nem lehet üzlet, nem lehet a szó mai értelmében vett profit forrása. Volt 
kor, amikor a hitből is üzletet csináltak, és bűnbocsátó cédulákat árusítottak, s volt inkvizíció 
is. De csak volt. 

Hogy mindez – ami most folyik a világban, s nálunk szokás szerint még annál is 
primitívebb formában – mikor kerül a „volt” kategóriájába? Nem tudom. Sokat küzdött 
korosztályommal együtt nem is érhetem meg, de biztos vagyok benne, hogy bekövetkezik. 

Az a hippokrátészi eskü pedig nem arra kötelez, hogy tűrjünk, hanem arra, hogy amíg 
szusz van bennünk, harcoljunk azért, HOGY BETARTHASSUK. Mert ez a számunkra 
csakazértis „suprema lex” pontos értelmezése!  

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2005. december 4. 
 
Megjelent: A Kör 2005/5. november-december. 
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A NEMZETI ÖNEMÉSZTÉS SZEMLÉLETTELEN SZEMLÉLETE 

 
Gondolatok egy nehéz év végén nehezebb évre várva. 

 
 

Orvosi és belpolitikai meg gazdasági lapokat forgat a magamfajta nap mint nap, s ráadásnak – 
átkozott információáradatával – szemébe virít képernyőjéről az internet. 

Önkéntelenül is felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon köteles-e az orvos 
megismerni az üzleti élet éppen aktuális szabályait? A magamnak adott válasz nem felmentő. 
Mert lehet, hogy nem köteles, de ha ez legalább egy bizonyos szintig nem sikerül neki, bajba 
kerülhet. Hiszen, valamilyen formában az orvosok jelentős része vállalkozó, és 
alkalmazottként is kénytelen átlátni a vele folyó üzelmeken. Mikor a lapokban tallózunk, 
amikor a Webdoki, vagy más internetes fórum hozzászólóit olvassuk, jelentős jogi és 
gazdasági ismeretekkel találkozunk. De, hol vannak ezek a magasságok a nagy átlag közönyt 
keltő (vagy abból származó) tájékozatlanságától? 

S mégis! Látszólag nincs semmi baj. Odafentről a lakosságnak minden „el lett 
magyarázva”, és erre folyamatosan számíthatunk is. A hatalom szempontjából pro és 
bőségesen. Az ellenvélemény már ritkábban, nehezebben megközelíthetően. Ami az utóbbit 
illeti inkább nekünk, érintetteknek megközelíthető, mert a legtöbb átlag és egyoldalúan olvasó 
számára természetesen nem. Ahogy egyszer egy olvasói levélben – más oldalról – láttam, itt 
is elmondható, hogy annak csak egy irányból „osztják az észt”. A médiamódszerek mára 
gonosz tudománnyá fejlődtek. Ha rájuk gondolunk, mesebeli ártó varázskönyvek hangulatát 
keltik,  

A közgazdaságtan és statisztika meg egyéb nélkülözhetetlen tudományok világában 
járatlan ember csak egyet észlel. Azt, hogy itt valami bűzlik, hogy itt mindenről lehet beszélni 
csak őszinteségről és tárgyilagosságról nem, hogy itt nem a tájékoztatás a cél, hanem a 
félretájékoztatás. Pedig lehetne akár terápiás is, hiszen végső-soron szorongásunkat oldaná, de 
erre csak köztes célként gondolnak, szorongásunk oldására a mindenkori és soha meg nem 
szűnő hatalmi harcnak van szüksége, annak a küzdelemnek, melynek négyévente ismétlődő 
heveny fellángolásai voltak a kampányok, de mára már egy állandó kampány jellegét ölti. 

Az egyszerű embernek észlelnie kellene, hogy itt nem lehet szó őszinteségről, hogy itt 
pénzügyi trükkök folynak a szeme előtt és a feje felett meg pláne a háta mögött. Mi több, a 
talpa alatt is matatnak, és garázda kezek nyúlkálnak a zsebei felé, sőt lassanként a hasába.  

Az egész nagy játék pedig a lelkéért folyik már-már fausti felhangokkal. 
 
Az egészségügy – elsősorban a rászoruló milliók esetében – örök csillapításra szoruló 

fájdalom s egyben jó propagandaeszköz is. 
Amióta pedig a nemzeti vagyon szinte teljes egészében eladásra került, e nagy 

elosztórendszer s a benne rejlő üzleti lehetőségek a koncok között is előkelő helyre kerültek. 
Mert az egészségügy mára a költővel szólva: konc és kölönc egyszerre, és persze 
ugyanazoknak. Nekünk marad hivatás, feladat, életcél, szent teher, (víz)kereszt, vagy amit 
akartok. 

Azok, akik jól tudják, de nem akarják beismerni, hogy mennyire fontos az ágazat 
konszolidálása, és akik azonosak természetesen az oktatás esetében ugyanígy 
gondolkodókkal, bűnt követnek el. Szemléletük, mely e két területet is üzletté silányítja, mely 
nem akarja elfogadni a nemzet jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségüket, önemésztő 
szemlélet. 

Amikor már mindent feléltünk, amikor már mindent elkótyavetyéltünk, önmagunkat is 
feléljük. Haszonelvű, profittermelő tevékenység lesz a gyógyítás és az oktatás is.  
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Minthogy, akik e keserű eszmefuttatást olvassuk, jórészt orvosok, egészségügyiek 
vagyunk, használhatom hasonlatnak az idült hasnyálmirigy-gyulladást, amikor egy szerv 
önmagát emészti fel. Elemészt minket saját politikai elitünk önzése és tehetségtelensége. 
Legalább valamiféle, akármilyen hitük lenne, valami emberiben vagy isteniben, de minden 
megnyilvánulásukból, fordulatukból és fordulásaikból ordít, hogy nincs. 

Gazdálkodnak, és minthogy nagy elosztási rendszerben élünk, velünk különösen 
gazdálkodnak.  

De az a gazdálkodás csupán egy választási gazdálkodás. 
És beválasztási, mert beválasztják maguknak azokat, akik beszállnak melléjük, és 

beazonosulnak. 
Elválasztási, mert elválasztanak minket egymástól a megosztás minden módszerével. 
Leválasztási, mert leválasztanak a segítségünkre szoruló, gyógyulni akaró 

társadalomról, és szembefordítanak vele. 
Meg kiválasztási, mert majd a kiválasztottak gyógyulhatnak csak a kor legmagasabb 

színvonalán. 
De folytathatnánk tovább a játékot azzal, hogy „álasztási”, meg halasztási és marasztási, 

meg kiosztási, felosztási, elosztási, beosztási. De mindenekfelett fosztási. 
 
Így jut el az ember a végső kétségbeesésig, s akkor felteszi a kérdést: Miért? És 

körülnéz. Máshol is baj van a globalizációban küszködő egészségügy körül, máshol is vannak 
próbálkozások. De milyen más ott a kép.  

Vajon csak azért, mert a demokratikus hagyományok mély gyökerei védik a rendszert 
éltető nedveikkel? Vajon nincs semmi más titka annak, hogy ott lehet védekezni, vitázni, 
ellenkezni, harcolni és kiharcolni? Hogy az orvos presztízse nem hasonlítható a miénkhez? 

Újra és újra eljutok ahhoz az egyetlen szóhoz, ami mifelénk olyan távoli reményt fejez 
ki. 

Ez a szó pedig az: egység! És ez megkérdőjelezhetetlen. 
Legyen ez az egy szó a hozományunk egy új nehéz esztendőre! 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2006. január 7. 
 
 

ORVOS AZ EGÉSZSÉGÜGY HÁLÓJÁBAN 
 
 

Ha a magyar egészségügyről írok tinéktek, azt hiszem részben a benneteket ellátóról is írok, s 
egyben arról, amely európai felzárkózásotok után ott is várható. Így aztán most következő 
gondolataim talán nem lesznek közömbösek számotokra. 

 
Nagy bajában az ember nem foglalkozik a politikával. Saját gondja, mely óriássá nőve 

nyomja, nyomasztja fulladásig, elveszi a kedvét attól, hogy nagyobb távlatokat fürkésszen. 
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Észre sem veszi, hogy az elfeledett politika, azok a ki nem fürkészett távlatok, éppen okozói, 
vagy fokozói lehetnek a rettenetesnek tűnő saját gondoknak. 

A gondok egyik leggyakoribbja és legkeservesebbje az egészség megromlása. Ha pedig 
betegség, akkor egészségügy, vagy azt is mondhatnám, hogy akadémikus orvostudomány és 
annak háziipari árnya. Utóbbi alatt nem értem az egész természetgyógyászatnak nevezett 
tudományt, csupán azt a részét, mely méltatlanul próbálja magára ölteni annak egyenruháját. 

Az első kérdés már itt felmerül. Mi az oka annak, hogy a szélhámosságok ennyire 
előretörhettek a gyógyító tudományok ellenében? Az egészet nem ennél a végénél kellene 
megfogni, de most ezen a mellékajtón keresztül közelítek a gondok csarnokai felé. 

Az orvosi munka meggyőződésem szerint félig tudomány félig talán művészet vagy 
viselkedésterápia. Régebben ezt másként is nevezték, s egyszerűen sámánkodásról beszéltek. 
Ez az a terület, amely a gyógyulni vágyó, testből és lélekből álló emberi lény – ennek 
megfelelően kettős igényéből – ez utóbbi óhajait elégíti ki. A tudomány ezt tudja és használja, 
tudományosan. No, nem eléggé, mert ha így lenne, eleve alaposabb válogatásnak vetné alá az 
orvosnak jelentkezők személyiségét. 

Sajnos azonban a tudományra fittyet hányó, és az emberi hiszékenységre alapozó 
szélhámosság is ismeri ezt a bejáratot. Erre alapozva aztán sok az egészségügyre fordítva 
nagy eredményeket biztosítani képes anyagi erő is félrecsorog őket gyarapítván. 

Ez a félrecsorgás most éli fénykorát. 
Az oldalfolyosókon át most közeledünk az említett csarnokok felé. Onnan ugyanis 

hiányzik az anyagi és a lelki erő az igények kielégítésére. Mert az orvosi presztízs halódik. A 
tekintély, a bizalom lenullázódik. Vagyis a jó értelemben vett sámánt kiűzték az orvosból. 
Helyét gépek foglalták el, és a gépi leletek istenítése. 

Ajaj – mondom magamban – újabb alkalom, hogy mellékágakra evezzek át, melyek 
legalább olyan fontosak, mint a fősodor, sőt. Hiszen ezekben él a lényeg, mint nagy folyók 
mellékágaiban a gazdag élővilág. 

Visszatérve egyelőre fő témánkhoz, kiderül, hogy a szélhámosok egy meglevő 
vákuumba törnek be. Egy ősi igényt elégítenek ki, egy olyant, melyet sikerült civilizálni, 
azzal, hogy a múlt században kialakult a modern orvos iránti bizalom, kialakult annak 
presztízse. 

Nos, ennek lebontása és lebomlása hozta létre minden szélhámosságok életterét. 
Mint láthatjuk, két utat is említek. Lebontást és lebomlást. 
A lebontás először is a szocializmus építésének eredménye, melyben az értelmiségi és 

annak egyik legveszélyesebb része, az orvos tulajdonképpen ellenség volt. Lehet, hogy erről 
sokan vitatkoznának, de akik ezt tennék, gondoljanak csak arra az egy ellentmondásra, hogy 
saját értelmiségét, a ma sajnálatos módon egyre inkább háttérbe szoruló népi értelmiség 
kinevelését követően, kifelé ki nem nyilvánítva, de mégis ellenségnek tekintette, hiszen olyan 
emberré váltak annak tagjai, akik képesek lehetnek átlátni a lényeget. Hogy mondják ezt ma 
rút pesties zsargonban? Ez volt a lényegben a lényeg. Nos az orvos ezen belül is körülményes 
eset volt, hiszen kézben tartása igen nehéznek bizonyult, és sok más – számukra felesleges 
kultur-tehertételt jelentő értelmiségivel ellentétben – olyan volt, akire maguk is 
rászorulhattak. Íme végre egy pozitívum: lám, odáig azért nem jutottunk, mint Mao orvosai, 
akik annak szent könyve alapján végezték munkájukat. 

A lebontás második felvonása a kapitalizmus építéséhez fűződik. A piaci elvek 
ráerőltetésével az egészségügyben a szakmáját lelkiismeretesen folytató, és a beteg üdvét 
fontosnak tartó orvos, idegen testté vált. 

Az egészségügy vonatkozásában az említett két korszak máig közös vonása az, hogy a 
maradékelv alapján működtetik. Töretlen volt tehát az út afelé is, hogy elinduljon a lebomlás. 
Ugyanis átmeneti állapotunk történelmi korokat átívelő állandó helyzetté változott, s mint 
ilyen generációk sorsát határozta meg. Orvosokét, ápolókét és persze betegekét. A gyógyító 
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ember is elérkezett teljesítőképessége határihoz, és teljesítménye ezt követően változott. 
Változó módon, de igen gyakran a szakmai tudást kevéssé, az empátia terhének felvállalását 
inkább érintő irányba.  

A gyógyító is kénytelen a maradékelv alapján dolgozni, és automatikusan úgy érzi, hogy 
a szakmai tudás a legutolsó, amiből engedni lehet. Ha valahonnan el kell venni, ha valahol 
takarékoskodni kell, akkor először a szubjektív oldal kerül sorra. Pedig, mint tudjuk, az is 
nélkülözhetetlen eleme a gyógyításnak. 

Így aztán megnyílik az út a további bizalomvesztés felé, és kinyílnak a kapuk az okok 
ismerete nélkül szörnyűségeknek tűnő eseményeket kommentáló sajtó előtt. 

A dolog háttere ilyen bonyolultan egyszerű. 
A politizálni nem akaró áldozat meg csak ül és várakozik az egészségügy folyosóin. 
Az egyik helyen a nagytekintélyű és emberséges főnök, aki fontos kutatómunka gazdája 

is lenne a betegek sorsát megbeszélendő napi gyűlésen kollégáival bizony politizálni 
kénytelen. Nagyban, ami a jövőt illeti, s kicsiben, hogy a helyi és napi gondok megoldásában 
vajon milyen (gazdasági) érdekcsoportok akadályozzák éppen őket, s mit kellene tenni ennek 
áthidalására, hogy ezt vagy azt megoldhassák – a beteg érdekében. A véletlen hallgató meg 
csak ül és hallja az ajtókon kiszüremlő panaszt. Körötte közben részben fehérruhás dolgozók 
jönnek-mennek. Az idő telik, és apró megfigyelésekre is van alkalom. A különben könnyedén 
becsukható ajtót mindenki hagyja durván becsapódni, a nagy csendben időnként vaskos vagy 
oda nem illő hangos szavak röpködnek. A beutalásra váró beteg már fordul le a székről, mire 
odaszólnak, hogy a kórteremben talál egy ágyat. A kísérő közel munkanapnyi várakozás után 
tud két percet beszélni a majdani kezelőorvossal. Mellette ül az osztály egyik 42 éven át ott 
dolgozó orvosa most mint beutalásra váró beteg. Egy nem egészségügyi dolgozó ismeri csak 
fel, s üdvözli szeretettel. Órákon át senki nem foglalkozik vele.  

De a sok bejárt intézmény között akad olyan is, ahol más a helyzet. Ott valamiért még 
nem halt meg minden, aminek természetesnek kellene lennie. A látszólagosan zavaros tömeg 
mozgása rendezett, a várakozás értelmes, a folyamat áttekinthető, s mindebben a gépies 
rendezettségben felbukkan a dolgozók szavai és mosolya folytán valami abból is, amit halálra 
ítélt a mindent piaccá silányító globalizáció. 

Vajon mi köze van mindehhez a politikának? Sok, nagyon sok. És a politikát 
felhasználó érdekcsoportoknak is. Az egyik kórházban szinte közismert, hogy azt „készülnek 
lerobbantani, s utána olcsón privatizálni”, a másiknál egyelőre nem fenyeget ez a veszély. 
Íme, a lebontás-lebomlás folyamat egy jellegzetes magyar modellje. 

Innen új eszmefuttatást kezdhetnénk. Erre azonban már nem jut erő. A saját nagy gond 
reátelepszik annak hordozójára. Elég volt ennyi e kényszerű barangolásból. 

 
 

Leányfalu  
 
 

* 
 
 
2006. január 18. 
 
Megjelent: Orvosok Lapja 2006/2. 
 

„MÉG A VÁCI PÜSPÖK IS…” 
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Első perctől lelkes szolgálója vagyok a Magyar Orvosi Kamarának, de arról, hogy az egyes 
megyei kamarák hogyan működnek, főleg pedig arról, hogy az éppen ott folyó munka milyen 
hangulatban zajlik, nincsenek ismereteim. 

Van azonban fogalmam a Pest Megyei Orvosi Kamara másfél évtizedéről, s minthogy 
példaértékűnek tartom azt, ami ezalatt itt történt, ezt az előreláthatóan és szokásom szerint 
elmélkedéssel vegyes beszámolót ezzel kezdem. 

Az érdem oroszlánrésze kétségtelenül dr. Kováts Attiláé, érdi sebész kollégánké, ki 
megalapozta azt a szakszerű és mégis folyamatosan baráti, színvonalas, odafigyelő és precíz 
munkát, ami e kamarai szervezet tevékenységét jellemzi. Szerencsénket tetézte a tény, hogy a 
két ciklus után kötelező váltást követően ismét hasonló szellemben és színvonalon dolgozó 
kolléga vette át a feladatot Zsámberger György doktor személyében, ki fehérben ceglédi 
szájsebész. A váltás olyan sima volt, hogy észre sem vettük, annál is inkább, mert Kováts 
doktor továbbra is megmaradt ügyeink egyik intézője. Természetesen mindez nem lenne elég, 
ha a területi elnökök személyében nem gyűlt volna össze – immár több ciklust folyamán is – 
egy olyan csapat, melynek ez a stílus és hangulat természetes igénye. 

Havonta nagy pontossággal megrendezett elnökségi üléseinken soha nem volt probléma 
a megjelenés. A Balassi utcai terem nagy asztala körül szokatlan az üres hely. A napirend a 
kötelező aktualitások mellett mindenkor tartalmaz egy érdekes témát is, és mindenkor van 
érdekes témáról beszélő meghívottunk. A nagy és központi gondok mellett terítékre kerülnek 
a helyi és egyéni bajok, és közösen keressük a megoldást, a könnyítést hozó ötletet. Külön is 
megemlítendő a beszélgetések színvonala, az abban gyakran fellelhető intellektuális élmény, a 
több mint kollégiális, immár baráti hangulat. Nem csoda, hogy ha nem muszáj, akkor senki 
sem sietteti az ülések befejezését. Inkább kisettenkedik és bedob még a parkolóórába néhány 
„Demszki-forintot”. A választásokat követően megjelenő új kollégák is simán illeszkednek be 
a csapatba. Azt hiszem, ennek a munkának pozitív szelektáló hatása van, hiszen ez a 
tevékenység senki számára sem jár haszonnal, tehát a szolgálat szellemében élő közösségi 
emberek kerülnek ide. 

Eddig a dicsekvő beszámoló erről a hosszú, téglalap alakú asztalt körülülő aktív, baráti 
társaságról. 

Most azonban e havi meghívottunk kapcsán mondanék néhány szót. 
A vezetőség január havi meghívottja Beer Miklós váci megyés püspök úr volt! 
Máris látom, hogy több olvasó elcsodálkozik ezen. Pedig a találkozás arról győzött meg 

mindünket, hogy nagyon is természetes dologról van szó. Bizony, találkoznia kell a test és a 
lélek orvosainak. Egyre inkább kell. A piacgazdaság híveinek pedig csak annyit említek meg 
jó előre, hogy szeressék az egyházakat, mert szolgálatukkal olcsóbbá teszik ezt az oly sok 
pénzbe kerülő „pazarló” egészségügyet. A rajtuk keresztül érkező támogatás 
megsokszorozódik, sehol nem olyan gazdaságos az egészségügyet támogatni, mint éppen az 
egyházak támogatásán át. Nagyon nem szeretném, ha tápot kapna egy a piacgazdaságokról, a 
globalizációról most megjelent könyv – világszerte nagy vihart kavart – kijelentése, miszerint 
ez a gondolkodás abban érdekelt, hogy betegek legyünk és fogyjunk. Ha valóban olcsóbb 
egészségügyet akarnak, akkor támogatniuk kell azt a munkát, amelyről a püspök úr ezen a 
délutánon beszámolt nekünk. 

Saját életéből, az egyházmegye és az egész Magyar Római Katolikus Egyház 
tapasztalatából idézett fel példákat és történeteket, hogy miként jutottak el a mai nehezen 
megharcolt eredményekig, s főleg a szemléletváltásig, mely szerint –ahogy ő szép bibliai 
példázattal mondotta – a templomi szolgálat a lábmosás nélkül nem hiteles. A bibliai 
lábmosás alatt a konkrét, gyakorlati, segítő szolgálatot értve. 

Amikor Beer Miklós püspök urat meghívták, senki sem tudta, hogy személyében a 
Püspöki Konferencia egészségügyi referensét tisztelhetjük. Érdekes véletlen, mondhatják – 
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Deus ex machina, mondom én. A közvetlen, baráti és érthető hangnemben előadó főpap már a 
bevezetőben megállapította, hogy a „társadalmunk alulmúlhatatlan állapotban van” kifejezés 
sajnos találó. Az írástudók felelősségét hangsúlyozta abban, hogy egy olyan megoldást 
dolgozhassunk ki, amely népünk felemelkedését szolgálja. Nem véletlen, hogy 2006-ot 
imaévnek ajánlották. Nemzetünk minden tagjának éreznie kell a maga területén ezt a 
felelősségét. Az egyház nem maradhat a templom falai közé szorítva, hiszen feladatai ezen 
jóval túlmutatnak. Bár kevés a lelkipásztor, mégis meg kell adni a lehetőséget azoknak, akik 
arra éreznek elhivatottságot, hogy az egészségügy területén tevékenykedjenek. Megszületett a 
Világi Lelki Szolgálat is, melyben aktív keresztények vállalnak ilyen feladatokat. A Pest –
megyei központ az Onkológiai Intézetben van, most avatták kápolnáját, de a megye 14 
kórházában már az intézménnyel jól együttműködő lelkigondozók dolgoznak egyházi 
költségvetésből. Egyéves ráépített képzést követően vették át feladatukat. Az első félév 
tapasztalatai igen jók, mindenütt örömmel fogadták őket, s biztosították munkafeltételeiket. A 
beteg szolgálatában a legfontosabb az, ami ma a legnagyobb kincs, az idő rááldozása. 

Ezután – az egészségügy sanyarú helyzetére csupán célozva – áttért a nevelés 
fontosságának kérdésére. Alapvető fontosságát az egészségügyi színvonal javításában az 
egyház is ismeri, és segíteni tudna ebben is. A gyermekek elvonása a mai „korszerű”, de 
egészségtelen foglalatosságoktól megoldható. Közös foglalkozások, sport, természetjárás, 
mind lehetségesek egyházi szervezésben is. Ő maga sok időt fordított erre. 

Megszervezték Pest megyében az első Drog Rehabilitációs Állomást. 16 férőhelyet, 16 
állandó alkalmazott lát el. Mint mondta, tudja hogy ez kevés. De modellértékű, tenném hozzá 
én. 

Végül az orvosok lelkigondozásának szükségességét is kiemelte. 
Egyszerű tények ezek, hátterükben sok munkával és szeretettel. Igaz emberekkel. Ott is 

közösségi emberekkel. 
És most – ide csatlakozva – engedtessék meg nekem egy kis elmélkedés! 
Ha illik beismerni, ha nem, tudjuk, hogy országunk az anyagi gondok mellett súlyos 

morális válságban van. A modell ismeretes az egészségügyben is, hiszen a rész az egészet 
tükrözi. Szerencsére itt a már fellelhető morális következmények még nem érték el az egyéb 
téren tapasztaltak szintjét. Ennek köszönhető, hogy néhány ezer ember áldozata még 
fenntartja a működőképességet. Vajon megoldhatók-e ezek a gondok akkor, ha elfogadjuk az 
ént központba helyező, a mindenáron való érvénysülést istenítő gondolatvilágot a közösségi 
szellem ellenében? A jöjjön el az én országom típusú gondolat nem csak sértő a mindenki 
által ismert szakrális szöveg tendenciózus felhasználásával, de ártalmas is. Az az én országom 
az énnek sem érdeke. A legönzőbb én is rá kell jöjjön, hogy itt csak a mi országunkról lehet 
szó, s ez pedig az Ő országán keresztül – valamiféle hit megélésén keresztül – érhető csak el. 
Jöjjön el a Te országod! Igen, az a helyes irány. Mert a Te országod, a te, meg a te, meg a te 
országod is, vagyis a mi országunk, s ebben természetesen illeszthető bele az én országom is, 
de főleg az, a MIÉNK. 

Nem is olyan régen vitába akartak kényszerítettek arról, hogy hit és politika dolgát 
összekeverem. Mert, a nemzet gondja az ugye politika, s az egyház, a keresztény hívő a hit 
gyakorlásával párhuzamosan nem politizálhat, vagyis olyankor semmi köze a nemzethez, az 
országhoz, a néphez. Adventet váró magánlevelembe a nemzeti adventvárást is beleszőttem. 
Honi magyarnak talán nehezebben érthető, de a kisebbségi létben ez nagyon is természetes. A 
kérdés tisztázása egyben az egyház szakrális és világi szerepvállalásának vitáját is érintő 
gondolatokat szül. Miért hiba erről írni, és miért nem hiba fordítva. Ha a két várakozást 
párhuzamba állítom (amint azt többmillió magyar ma is megéli), akkor politikát keverek a 
szakrálisba. Az pedig egyesek szerint öreg hiba. Ha a politika felhasznál egy szakrális 
szöveget, vagyis szakrálist kever a politikába, az nem hiba? Előzővel senkit sem sértettem, és 
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tulajdonképpen tényállást szögeztem le, létező érzést írtam meg. Utóbbi valóban feleslegesen 
sértő, vagy tán szántszándékkal? 

A nyugati egyház még a sok száz év előtti abszolut monarchiák idején különvált az 
államtól. A keleti ortodox viszont a mai napig beleépül az államgépezetbe. Láthatóan vagy 
láthatatlanul, s azzal együttműködik. Még a kommunista diktatúrákban is így volt. A 
bolsevizmus gyökerei is sok keleti elemtől tarkák. 

A Kárpát-medence s főleg Magyarország, kiemelten pedig Erdély történelme a kettő 
között zajlott, és ennek megfelelően alakult. A magyar történelemben így aztán a 
„kompország helyzet” egy új válfajaként igen gyakori volt, hogy az egyház nemzetfenntartó, 
nemzetmentő, kultúra vagy anyanyelv konzerváló feladatokat látott el. 

Tomori Pál püspök Mohács halottja, Pázmány Péter iskolateremtő, Martinuzzi politikus, 
Báthory András „kényszerfejedelem” fejével fizet. S a sor nem zárul a huszadik században 
sem. A gestapó és a kommunista diktatúra ellen egyaránt kiálló Márton Áron, vagy a diktatúra 
végét jelentő események csiráit hordozó, s utána zajló keserves harcok és viták gondját 
felvállaló Tőkés László is szerepet vállaltak a nemzet történetében. Mert muszáj volt. Mert 
abban a pillanatban erre volt szükség. Akkor ez volt a konkrét szolgálat a templom kapuin 
kívül, s ez a lábmosásnál is nehezebb.  

Ma is így van. 
És, ha az egyház a templomban imaévvel, a világban pedig szolgálattal akar a nemzet 

megmaradásáért tenni, jól teszi.  
Az egyház nem csak azzal törődik, hogy lélekben egészséges hívői legyenek, hanem 

ismeri a test egészségének összefüggését is a lélekkel, s főleg sokat tud arról a felelősségről, 
mellyel az egyes ember tartozik saját egészségének, s ezzel a másokénak is. 

Hatalmas segítség lehetne az, ha a népegészségügy bárhogy nevezett programjában 
mellénk állana. Ha nem űznék el mellőlünk, ha támogatnák tevékenységében. 

 
A püspök úr megemlítette, hogy kocogni és úszni jár! Íme, egy aprócska s mégis fontos 

dolog. Egyetlen közismert, és tekintélyes embernek a beteg társadalom tagjainak példát 
szolgáltató életmódja. 

Valaha szerényen így hárítottak el sokmindent: „nem vagyok én a váci püspök!”. 
Ha az egészséges életet élő, sportoló püspököt látom magam előtt, arra gondolok, hogy 

születhetne egy újabb magyar szólás-mondás: „még a váci püspök is…!” 
 
 

Leányfalu 
 

 

* 
 
 
2006. január 29. 
 
Megjelent: Orvosok Lapja 2006/9. november. 
 

OBJEKTÍV SÉTA,  A SZUBJEKTÍVNEK MINŐSÍTETT 
ORVOSI PRESZTÍZS KÖRÜL 

 
Avagy, létezik-e a presztízs presztízsének tagadása? 
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Politikusok és háziorvosok is jelen voltak azon a fórumon, ahol felkérésre az orvosi 
presztízsről beszélhettem volna. A tapasztalt szervező egészségpolitikus kollégám azonban 
lebeszélt erről. Más menüt kell számukra feltálalni – mondotta. Nincs olyan formája e téma 
kifejtésének, amelyik eljuttatná ezt a gondolatot azokba a politikusi fejekbe. A kollégáknak 
meg a mindennapi gondok érdekesek. Tehát, egy ilyen közönség előtt inkább ez utóbbiakat 
kell tételesen felsorakoztatni. 

Az indoklást sokéves tapasztalat támasztotta alá, s magam is éreztem annak szomorú 
igazságát. Tudomásul kellett vennem, hogy megoldásra váró gondjaink sorában az orvosi 
presztízs zuhanórepülésének megfordítása – mint olyan – elvesztette presztízsét. Az égető 
napi gond keresztje az, amely most annak hordozóját érdekli, sőt a politikus is könnyebben 
érti meg az ilyent, mint egy látszólagosan szubjektív sirámot. Ha a presztízsről beszél valaki, 
a meddő lelkizéssel, egy széplélek felesleges siránkozásával azonosítják szavait.  

Így aztán én is lemondtam arról, hogy e témakörről ott beszéljek, de FAKOOSZ-béli 
tisztemnél fogva, szervezetünk programját nem feladva, elhatároztam, hogy írásban azért 
megpróbálom újra összefoglalni ezt a kérdéskört. Nem mint szakértő, hanem mint a 
szakmának 52 év gyakorlati tapasztalatával rendelkező napszámosa, s mint olyan, akinek 
egykoron alkalma volt egy másik ország egészségügyében is körülpillantani. 

 
Honnan is kezdjük ennek a jelek szerint elérhetetlen csúcsnak a meghódítását? Melyik 

az a talpalatnyi föld, ahol megvethetjük lábunkat, ahol felverhetjük alaptáborunkat a 
támadáshoz? 

Nos, nem kell messzire menni, ha politikusok és gazdaságpolitikusok meggyőzéséről 
van szó. Az örök és legfontosabb, az alfa és az ómega, a Róma, hová minden útjuk vezet, 
csakis egy lehet: a pénz! 

Ez pedig azt jelenti, hogy egész témánkat feje tetejére állítva egy másik, tőlünk idegen, 
de természetesen számunkra is megkerülhetetlen értékrend szerint kell boncolgassuk. 

A piac, a globalizáció, a neoliberalizmus kora süketté tette a minden rendű és rangú 
politikát arra, hogy a csak pénzben mért azonnali hasznon vagy azonnali veszteségen túl 
képes legyen megérteni olyan célokat, melyek egy közösséget szolgálnak, nevezzük azt 
bárhogyan. Az egyén, és fennen hirdetett kiteljesedése, önmegvalósítása mindenek felett áll 
ebben az értékrendben, mely nem hajlandó felfogni azt sem, hogy az egyének közösséget 
alkotnak, és az számukra nélkülözhetetlen, annak tagadása életidegen. 

Először azt kellene megérteniük, hogy vannak pillanatnyilag vagy rövidtávon a kasszába 
be nem söpörhető nyereségek, mi több, vannak elkerülhető veszteségek. Vannak olyan 
nyereségek, melyeknek a számlán forintosuló, oszlopokba gyűjthető megjelenése 
elképzelhetetlen, de annál inkább elképzelhető annak a számlát soványító, a kiadásokat 
csökkentő hatása.  

Ezek közé tartozik az orvosi presztízs is. 
Több mint fél évszázad tapasztalata mondatja velem, hogy a valódi, a mindenki 

hasznára és megelégedésére működő orvosi presztízs vagy tekintély, melyet még jobban 
leegyszerűsítve nevezhetünk bizalmi légkörnek is a – felháborító és nevetséges módon 
íróasztalok mellett születő – mindenáron való megtakarításokat célzó részintézkedéseknél 
nagyságrendekkel nagyobb költségvetési hasznot tudna hajtani. Ez a haszon pedig úgy 
születhetne  meg, hogy az lényegesen fokozná a politikai aktorok, a mindenkori hatalom iránti 
bizalmat, javítaná a betegnek és gyógyítójának közérzetét is, s ezen keresztül újabb hasznot és 
megtakarítást hozna. Még a hatalomra vágyó politikus is megtalálhatná mögötte számítását. 

Ahhoz, hogy ez hihető legyen, vegyük szemre az orvosi tekintély, presztízs, az orvosba, 
az egészségügybe vetett bizalom múltját, és jelenlegi honi helyzetét! 
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Ha visszatekintünk az emberiség hajnalára, a naiv időkre, már a korabeli primitív 
társadalmakban is láthatjuk, hogy azokat, akik birtokosai voltak a gyógyítás tudományának, 
fokozott tisztelet vette körül És primitívségük oka nem ez volt, sőt a tisztelet oka sem 
vezethető vissza primitívségükre. Egyszerűen annyi történt, hogy már akkor is érvényesült az 
emberré vált teremtménynek az az elemi és ősi óhaja, hogy az élet bizonyos helyzeteiben 
rábízhassa magát egy nagyobb erőre, nagyobb tudásra, sorsát irányítani képes hatalomra. Ha 
éppen az egészség elvesztése okozta konfliktushelyzetről volt szó, a társadalom ebben jártas, 
ilyen tudást hordozó és átörökítő tagjai, a valódi tudás mellett (gondoljunk csak például a 
szakszerűen lékelt koponyákra), misztikus látványelemekkel is „kezelték” az ezt igencsak 
igénylő beteget. Az ember máig vezető hosszú fejlődése során ez az igény megmaradt, de 
maga is fejlődött a társadalmakkal, a tudással, az ember mindenkori személyiségével, és az 
erre ható új meg még újabb körülményekkel együtt. Így jutottunk el a máig, amikor is már 
nem sámándobok dübörgése, nem füstölgő füvek illata az igény, hanem annak az ősi 
szükségletnek egy kikristályosodott formája: az orvosba, a gyógyítókba vetett bizalom, a 
rájuk felnézés óhaja, vagyis azok presztízse. Tapasztalt orvos jól tudja, hogy az a beteg, aki 
komolyan veszi gyógyítóját, aki hisz annak tudásában, emberségében, segíteni akarásában, 
aki igyekszik betartani annak utasításait, javaslatait, nagyságrendekkel könnyebben gyógyul. 
Egyébként maga a hit is gyógyít. Erre vonatkozóan is vannak már értékelhető – nem hazai –
statisztikák.  

E sorok olvasója maga is átgondolhatja azt a rengeteg előnyt, s azt a sok megtakarítást, 
illetve a felesleges kiadások, a pazarlás elkerülésének megannyi lehetőségét, melyek ebből 
fakadnak. Elég, ha a feleslegesen kiváltott és be nem szedett gyógyszerek milliárdos 
költségeire gondolunk. Ha a bizalmatlan beteg bizalmának elnyerése céljából, kérésre kiadott 
beutalók ezreit összeszámoljuk. A modern orvostudomány története során komoly és 
nagytekintélyű kollégák sora állította, hogy az orvos iránt érzett bizalom, az ezzel szorosan 
összefüggő remény, a gyógyító munka jelentős része – akár annak fele is lehet. 

Ebbe a gondolatsorba kell beilleszteni azt is, hogy mi a titka felénk a 
természetgyógyászat vadhajtásai iránti keresletnek. Akik ezen a területen tevékenykednek – s 
hangsúlyozom: nem a tudományos alapon működő valódi természetgyógyászokról beszélek – 
felismerték ezt a ki nem elégített igényt. Ők okosabbak a politikusoknál és gazdaság-
politikusoknál. Tudnak valamit, amit emezek nem. Sokat elmélkedtem, és sokszor írtam már 
erről, gondolataim többször is körbejárták a szó hasznos értelmében vett sámánt, és a 
gyógyulás alapvető emberi igényével visszaélő sarlatánt. Nem megyek bele a részletekbe, 
mert remélem a fentiekből levonható a helyes következtetés. 

 
Az eddigiekben tehát nagyon röviden áttekintettük az orvosi presztízs történetének útját, 

megismerkedtünk annak mai arculatával, és bepillantottunk abba, hogy mekkora kiaknázatlan 
gazdasági lehetőség rejlik benne. Világos, hogy a legracionálisabban, leghidegebben, akár 
pénzügyi ellenzővel gondolkodó szakembernek is fel kell figyelnie erre a lehetőségre. 

 
És most lássuk, hogyan is áll ez a kérdés a XXI. század hajnalán! 
Mindenekelőtt azt kell látnunk, hogy az egészet most is csak az határozza meg: miféle 

társadalmi rendszer uralja eleve el a világot. Nos, mint tudjuk majdnem mindenütt az 
egymással kéz a kézben előrenyomuló globalizáció és neoliberalizmus korát éljük. A 
gyógyítás piacosítása ma már csak az egyik riasztó irányzat. De publikációk, sőt könyvek 
jelennek meg ennél sokkal rettenetesebb dolgokról, olyanokról, melyeket talán nem is jó 
leírni. Aki az interneten egy kicsit körülnéz, elborzadhat. Létszámunk, átlagéletkorunk, testi-
lelki-szellemi jövőnk lehet globalizációs elképzelések riasztó terveinek egy-egy fejezete. 

Az ember, mint a föld főbérlője, mint az élővilág koronája, sajátos helyzetbe került. A 
globalizációs elit nem elégszik meg a pénzvilág uralásával, nem elégszik meg a természet 
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törvényeinek életveszélyes semmibevételével, de saját hasonmásait is eszközzé degradálná, 
meghatározná szükségességük, létük és mibenlétük korlátait. Mint kiderült, Sztálin egykor 
arra adott ki parancsot, hogy az ember és a majom keresztezéséből hozzanak létre félig 
értelmes hús-vér munkagépeket. Nem sikerült. A globalizmus most az emberiség egy részét 
akarja idáig süllyeszteni. És ez megvalósíthatónak tűnik. 

Ezekután naiv történet az egészség komplex fogalmáról prédikálni, és WHO 
definíciókkal áltatni magunkat, nulla forintos költségvetéssel rendelkező népegészségügyi 
programok elnevezésén vitatkozni. Hiszen létünk a tét. 

Ennek súlyát érezve természetesen már igen nehéz leereszkedni egy részletkérdésig, s 
mindaz, amiről eddig írtam vagy amiről még írni szeretnék, apró és látszólag lényegtelen 
részletté zsugorodik. 

Azonban a globalizációs henger akadozik, hozzáértők ébresztik a reményt, hogy totális 
győzelme előtt még felfalhatja önmagát. Vagyis, csak túl kell élnünk. Időt kell nyernünk. 
Ennek a túlélésnek pedig része és egyben eszköze minden apró erőfeszítés, többek között az 
ország lakosságának egészségi állapotáért tett lépéseink is. 

 
Tehát folytassuk ott, ahol abbahagytuk, és nézzük meg közelebbről az orvosi presztízs 

helyzetét minálunk, itt és ma. 
Múltamból eredő tapasztalatok alapján merem állítani, hogy az értelmiségi presztízs 

kommunista módszerekkel és hasonló célokból történő lerombolásában – még az érthető 
kelet-európai hasonlóságokon belül is – hazánk (milyen ismerős más területeken, és más 
korszakokban is) élen járt. Ennek hatásai pedig ma is érezhetőek, illetve jól hasznosulnak 
azok kezében, akik tovább járják ugyanezt az utat, most más hatalmasságokat szolgálván.  

Állíthatom, hogy harminc évvel ezelőtt – és megfigyelésem szerint ma is – Romániában, 
a másodrendű és osztályellenség magyar orvos presztízse a lakosság köreiben sokkal nagyobb 
volt, s ma is az, mint az akkori, illetve a mai Magyarországon. Hiba lenne, ha e kérdésre 
egyszerűen csak az elmaradottságot hoznánk fel magyarázatul. Inkább arról van szó, hogy a 
hozzánk hasonló helyzetű országokban a – történelmi okokból – lassú polgárosodás során 
kialakult értelmiségi – s ezen belül orvosi – presztízs szintjét nem sikerült annyira lerombolni, 
sőt talán nem is akarták olyan nagyon. Mint tudjuk a kommunizmus ottani hívei soha sem 
voltak mindenekelőtt kommunisták. Ők elsősorban elkötelezett nacionalisták voltak, és hittek 
a nemzetükben. Tették ezt a szó normális, egészséges ugyanakkor annak torz, beteges 
értelmében is. 

Erre a nálunk kialakult hangulatra a piacosodást annyira istenítő szemlélet már csak rá 
kellett öntsön egy kis olajat. Mondjuk a sajtón keresztül.  

És e szemlélet vagy szemellenzős látásmód módszertanában sem gondol arra, hogy 
kerülje az olyan megoldásokat, melyek ezen a téren romboló hatásúnak bizonyulhatnak. 

Nem hiszem, hogy összeesküvés-elméletet kellene gyártani akkor, amikor – aktuális 
példával élve – a háziorvosi praxisok nehezen kivívott amortizációs keretének egy rendelettel 
történt megszűntetését, s ennek okait kutatjuk. Pusztán arról volt szó, hogy a mindenáron való 
elvonás igényéből fakadó intézkedést utólag megideologizáló valakik, nem mérték fel éppen a 
saját gondolkodásmódjuknak megfelelő cost-benefit alapon, hogy az, ahogyan 
magyarázkodásukkal ismét belegázoltak az orvosok becsületébe, közvetetten pénzbe kerülhet 
a gyógyító iránti bizalom – teljesen felesleges, csupán a rájuk parancsolt intézkedést a 
választók előtt igazolni igyekvő – továbbrombolása következtében. Azt a vádat találták ki 
ugyanis, hogy az orvosok visszaéltek e lehetőséggel, és magánrendelőiket szerelték fel ebből 
a pénzből. Nos ilyen magánrendelő a háziorvosok birtokában gyakorlatilag nincs is, az 
ellenőrzés pedig, többszörösen túlbiztosított. Ha pedig volt mégis visszaélés, akkor azt 
esetileg torolják meg! Vajon az élet más területén a visszaélésre alkalmat adó tevékenységet 
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számolták fel? Nem bizony, sőt még a nagy visszaélők is ott mosolyognak a képernyőkön – 
nem ritkán példaképeink társaságában – összes személyiségi joguk tudatában. 

És mi lenne, ha ennél is továbbmennénk az orvosi presztízs témakörében, megnéznénk 
szerepét a társadalom életének más területein, s elmélyülnénk, mondjuk abban a kérdésben, 
hogy mit jelent az orvos, mint tekintélyes értelmiségi a kistelepülések számára? A felszámolt 
iskolák esetében láthattuk, mennyire nem érdekelte a tervek kidolgozóit az, ami a 
gazdaságosságot (látszólag) meghaladja! Mert ahogy a négyosztályos iskolát ellátó 
tanítóházaspár, úgy a jó öreg körorvos is népességmegtartó erőt jelentett ott, ahol élt és 
munkálkodott, és akkor még nem is említettem meg mindent összetett szerepükről. 

A magyar orvost mára a politika önzése, a sajtó telhetetlensége és szolgalelkűsége olyan 
helyzetbe hozta, ahonnan nehezen tud talpra állni. Reményvesztettségében, a vándorbot 
ötletének elfogadásában ez is fontos szerepet játszik. Felmérések szerint az eltávozottak kinti 
tapasztalataikból első helyen nem a nagyobb fizetést, hanem társadalmi és intézményen belüli 
elfogadottságukat, megbecsültségüket emlegetik. Sokatmondó adat. 

A magyar orvost a magyar társadalomnak kellene megvédenie. Mert igénye van abba a 
orvosra, amilyen az egykor volt, pontosabban, amilyenné akkor válhatott. Ehhez azonban 
szükséges, hogy a politikai elitben megjelenjenek olyan szereplők is, akik figyelmeztetnek 
ennek szükségességére. A közös áldozatvállalásuk – mely életben tartotta az alulfinanszírozott 
egészségügyet – nem volt elegendő. Nem csupán az elhallgatás lett annak fizetsége, de még 
sárral is megtoldották azt.  

Természetesen jól ismerjük saját felelősségünket is e téren. Ismerjük hibáinkat és 
korlátainkat s ezek külső és belső okait. Azokat az okokat, melyekért nem vagyunk felelősek, 
s azokat is, melyek saját lelkiismeretünket terhelik. És tudjuk, hogy nem vagyunk már (még) 
egy pozitív válogatódás során kirostálódott réteg. De az, ami a magyar orvosok presztízsével 
az utóbbi évtizedekben történt, nem ide tartozik.   

A megoldás csak egy szemléletváltást követő fokozatos folyamatban képzelhető el. A 
jelenlegi szemlélet, és az ebből fakadó tétlen közönyünk azonban még nem csillantja fel a 
megoldás reményét. 

 
 

Leányfalu 
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2006. február 21. 
 
Megjelent: A Kör 2006/1. január-március. 
 

KUTYÁT VAGY SZALONNÁT? 
 
 

Már, amikor az egészségügyi reformnak nevezett elvetélt folyamat első fellángolását éltük, 
megmutatkozott önpusztító megosztottságunk. Hiába akadtak akkor is olyanok, akik látták 
miről van szó, a reformmá fejlődés megtorpedózásában jelentős, ha nem döntő szerepet 
játszott az a szűklátókörű belső felháborodás, amely a háziorvosi privatizáció ellen akkor 
fellángolt. Csendben szégyenkeztem, hogy ennyire vakok vagyunk, hiszen nem haragudhat a 
bal láb a jobbra vagy fordítva, ha egy adott cél felé az első lépést az teszi meg. Pontosabban 
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akadályozhatja, el is akaszthatja, de mivel azonos test két lábáról van szó, ez bizony 
önmagunk elakasztása, saját érdekeink megakasztása, melyet a kívülálló ámulva néz, s csak 
annyit lát, hogy nevetséges módon összeakadt a lábunk. Sajnos az eltelt több mint egy évtized 
arról győzött meg, hogy ezalatt alig változtunk. 

Az eset közben megismétlődött fordítva is. Amikor a háziorvosi praxisjog a nemzet 
ajándékává változva reáköszöntött azokra, akik egy élet keserves munkájával igencsak 
kiérdemelték, s nem ajándék formájában, hanem mint elidegeníthetetlen valódi jogot, akkor 
bizony éppen ők, a nyertesek, vagyis a jog friss birtokosai estek kétségbe, mert azt képzelték, 
hogy elárasztja majd az alapellátást a többi ágazatból beözönlő sok „idegen” kolléga. Mint azt 
a politikatudomány oly jól felismerte – talán fájdalmas történelmi analógiák nyomán – 
népünk fogékony a beözönlési elméletekre, így aztán a háziorvosok is megijedtek saját 
villámgyorsan kialakult ellenségképüktől. 

Aztán mi történt? A privatizáció haszonélvezői keservesen megszenvedték az 
ösvénytaposó munkát, s a beözönlés is elmaradt, igazolván, hogy bizony nem olyan vonzó ez 
a pálya. Az egykori irigyek nem igyekeznek az üresen maradt körzeteket betölteni, s az 
egykor szorongók szomorúan látják, hogy hiába hirdetik meg eladásra praxisaikat még oly 
kedvezményesen is, jelentkező alig akad. 

Vagyis mindkét szégyenletes testvéririgység megalapozatlan volt, de egyben ártalmas is. 
A folyamat sok kívülről kajánul mosolygó érdekelt örömére elakadt, és az egészségügyben a 
reform mára már az egészségügyi viccek tárházában maradt csak hiteles szó. 

Tanulni azonban semmit sem tanultunk. Nemrégiben háziorvosi szakemberek 
számításokat készítettek arról, hogy negyven milliárd körüli összeggel lehetne talpra állítani 
az alapellátást, melynek fontosságát, igaz összeg és forrás megjelölése nélkül, időről időre a 
miniszterelnök is felröppenti, mint például a FAKOOSZ tavalyi kongresszusán vagy most a 
kampány közben. Nos, ez a számítás napvilágra kerülvén a járóbetegellátás köreiben okozott 
kisebbfajta felháborodást. Ugyanakkor a háziorvosi amortizáció megvonásának és az ennek 
utólagos igazolását szolgáló teljesen felesleges és pazarló hajtóvadászatnak a szégyenteljes 
esete nem zavarta őket. Pedig, ha most senki sem tiltakozik, rájuk is sor kerülhet, ha az OEP 
érdeke megkívánja. 

Vajon mindenki elfelejtette már azt a modellt, melyben az alapellátás fogalmában a ma 
külön emlegetett, sőt egymással szembeállított két ágazat együtt szerepel? S azt is, hogy a 
beteg otthon történő definitív ellátásán keresztül így lenne megvalósítható a legdrágább 
ellátási forma, vagyis a kórházi ellátás kiadásainak csökkentése? 

Ez nem csupán az egész egészségügy közös érdeke, de még az annak fontosságát 
felismerni képtelen fináncszemlélet is fel kellene figyeljen rá. 

Az egészségügy átalakítása előbb utóbb elkerülhetetlen. A folyamatot bárki indítja el, s 
bármerre, nem lehet egy párhuzamos sorokba rendezett egyenletesen haladó díszfelvonulás, 
hanem ismét egymást követő lépésekből fog állni. Valamelyik láb megint kénytelen lesz 
előrelendülni. 

Hogy ismét folytatódik a történet, vagy végre felismerjük, hogy a beteg és az 
egészségügy érdekében fel kell hagyni a gáncsvetéssekkel, még ma sem tudhatjuk. Az 
egymás ellen fordulás belső hajlama, és az egymás ellen fordítás külső igénye egyaránt él ma 
is. Folyik a kutyálkodás. Pedig nekünk szalonna kellene. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
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2006. február 27. 
 
Megjelent: Medical Tribune 2006/5. szerkesztve. 
 

EGYÉNI VÁLASZ EGY ROSSZ PILLANATBAN ÉRKEZETT KÉR(D)ÉSRE 
EGY ROSSZ PILLANATBAN KIADOTT RENDELETRŐL 

 
 

Szeretett hozzátartozómmal ülök a sokadik váróteremben. Egy másik helyen néhány napja 
ablakot nyitottak a rettenetes hőség miatt, itt most télikabátban borzongunk. A mobiltelefon 
áldását és átkát hordozván ebben a rossz pillanatban ér el a Medical Tribune kérése, írnék 
hivatalból valamit az új számítógépes jelentések bevezetése alkalmából. 

Kampány van. Ilyenkor minden szó átértelmeződik, különösen egy olyan országban, 
ahol a szó elvesztette ősi funkcióit, és a legveszedelmesebb fegyver lett belőle.  

És mégis igazat kell mondani, csakis az igazat. Mert a nagy és a nagyot magában rejtő 
kis igazságtalanságok, igaztalanságok egész életünket megmérgezik. 

Nézhetjük a kérdést magasabbról is. Világszerte az igazságot keresi az az ember, aki 
kitalálta (létrehozta) a hazugságot. A természetben, a világegyetemben kívüle ilyen nem 
létezik. Csak a társadalmaknak nevezett emberi világban. 

Aki az igazságot keresi, az a szenvedő fél, aki a hazugság útját járja, általában a győztes. 
Ebben a világban. De persze ez szembemegy az egyetemes nagy igazsággal, és vereségre van 
ítélve. Mondjuk egy – rövidlátó hazugságai miatt bekövetkező – ökológiai katasztrófával 
vagy másként. Ami természetesen a véges életű emberkét nem vigasztalja, sőt. 

Az most itt ül egy váróteremben. Fázik, szorongva gondol a megváltoztathatatlanra, és 
hiába szolgálta egy életen át az egészségügyet, az a maga teljes képtelenségében ott dübörög 
felette. Nem csak négy éve, évtizedek óta, de egyre jobban. 

Zárójelentést keresnek, kódok hiányzanak, panasz száll szájról szájra, és mindenről ordít 
a pénz hiánya. A kiégési szindrómában szenvedő gyógyítóktól a kopott és áporodott 
mellékhelyiségeken át a szorongó betegekig. A reggeli értekezletről a folyosóra hallatszik a 
panasz. Valaha a betegekről beszéltünk ilyenkor. Ma gyógyszerek, egyszerű felszerelések 
megszerzése, kihasználása, engedélyeztetése a téma. 

Változtatni kell! Tudjuk már régen. A változást követő első kísérlet sajnos belső és 
külső okok miatt elakadt. Azóta vergődünk, s közben elindult a világ egészségügyének 
vergődése is. A globalizálódó, embertelenedő világ gazdagjai is fejüket vakarják. Náluk még 
tiszta a mellékhelyiség és illatos, de… Még van egy generációnyi tartalék bennük. Ami 
minket, a hozzájuk felzárkózni reménykedőket sújt, előbb utóbb őket is eléri. Nem mi fogunk 
felemelkedni, ők fognak aláhanyatlani. Ha csak nem történik valami, és más irányt nem vesz a 
világ. Győz az embertelenség, vagy minden értelemben kétlábra áll az ember. 

Ebben a drámai képben az, hogy az OEP milyen szánalmas eszközökkel próbál talpon 
maradni, és javítani saját nehéz helyzetén, csupán parányi részletkérdés. 

Ennél már valamivel többet mond az OEP létét is meghatározó politika, de az sem 
minden.  

A CT leletekre fektetem jegyzettömbömet, és írni kezdek. Ebben a rideg váróteremben 
függetleníteni kell magamat attól, hogy hivatalból kérnek tőlem véleményt. Itt az óvatoskodás 
csak tetézi a bajt. Ki kell mondani: Politikusok kíméljenek! Vagy mégsem? Nélkülük ma 
mozdulni sem lehet. 

Egy évvel ezelőtt éppen a FAKOOSZ kongresszusán hangzott el a miniszterelnöki 
ígéret arról, hogy az egészségügy részesedését a GDP 8 %-a köré fogják emelni. És ezen belül 
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az alapellátás is majd európai arányoknak megfelelően részesül. Aztán csend lett, majd 
egyetlen rendelettel elvonták az amortizációt szolgáló összegeket, és megalázó körülmények 
között vezettek be új és többletmunkát jelentő intézkedéseket. Ilyen ez az ominózus 
számítógépes jelentés is.  

Választások előtt az ígéretek megint felbukkannak. A rosszkor hozott intézkedést 
elhalasztják, hogy az így keltett rossz hangulat ne terhelje a kampányt. Lehet, hogy valaki 
még bírálatot is kapott ezért. 

De végül a kevesebbért-többet elv csak érvényesül, és majd jelenteni kell. 
Próbáljunk meg most felülemelkedni az említett nagy bajokon, a kampányhangulaton, és 

saját rosszkedvünkön, gyanakvásainkon. 
Nézzük meg, miről van szó. 
A magyar egészségügyben valóban az egyik leggyengébb láncszem éppen az 

adatszolgáltatás. Már ott fenn is baj van. Egyes jelentések nem kivitelezhetők a ma már 
majdnem általános számítógépes bázissal, mert az egyes felelős intézmények más-más 
rendszer szerint kérik azt. Másak a korcsoportok, a betegségcsoportok stb. Nem lehet egy 
egységes jelentéssel az egészet letudni. 

De a progresszivitás szempontjából szintén az alapellátás felett álló kórházaknál is baj 
van. Én például egy hosszú életen át egyszer sem kaptam meg a halotti bizonyítvány nekem 
szóló példányát sehonnan. Már régen mindent kódolva küldtem és vezettem a gépben, de a 
zárójelentések kódolatlanul jöttek, s órákat keresgéltük a megfelelő kódokat, miközben a 
betegek vártak. Már kötelező volt a számítógép, és a modult is biztosítani kellett az 
elektronikus kapcsolathoz, de felettünk nem volt kivel kapcsolatba lépni. Egyes kórházak ma 
is kézzel írott beutalót kérnek, és az OEP-re hivatkoznak! A magyar halott nagy 
valószínűséggel szívelégtelenséggel kerül bejegyzésre a haláloki statisztikába. Mit ne 
mondjak, máig nincs olyan halotti bizonyítvány, amelyiken minden példány olvasható. 
Hacsak nem teszünk bele indigót. De sorolhatnám a végtelenségig. Egészségügyi 
adatrendszerünk a mellékhelyiségek színvonalán van. Papírhalmaza ott jobb szolgálatot tenne. 

Vagyis, ezen valóban változtatni kell. 
Na, de nem mindegy, hogy miként. 
Ez a rendelkezés úgy született, hogy annak tárgyi feltételei még csak imitt-amott 

léteztek. Nem volt senki felkészülve rá. Még az OEP hivatalnokok is azt mondták, hogy nem 
tudnak tanácsot adni, amikor pedig már napok óta működnie kellett volna az egésznek, hiszen 
eredetileg márciusban a rendelet szerinti első hónapot, februárt, jelenteni kellett volna. 

Miközben az orvosok ezen keseregtek, és betegeikkel próbálták megértetni a még 
tovább növő várakozási idő okait, ráadásnak brigádok jöttek-mentek, és az amortizációs pénz 
elvonásának utólagos igazolására kerestek hibákat, hogy ezzel igazolhassák az egészen más 
okból született intézkedést. Tökéletesen érthető, hogy a kampányszakemberek ezt a 
hangulatot nem találhatták időszerűnek. Ha tévednék, akkor viszont nem értik a 
mesterségüket. 

Az egyre inkább fogyóeszközzé váló, és valóban az elfogyás jeleit mutató háziorvosi 
réteg ismét azt érzi, hogy kollektíven büntetik. Valamiért. Valami olyanért, amiért nem ő a 
hibás, de bűnbak kell.  

Tehát, szükség van jó magyar egészségügyi adatszolgáltatásra, de nem így, és nem erre. 
Valamennyi egészségügyi adatot (is) gyűjtő intézménynek egyeztetnie kellene igényeit, 

és szakszerűen előkészítve, annak minél egyszerűbb számítógépes megoldásait megtalálva, 
minden szoftveres céget annak ingyenes elkészítésére kötelezve, kellő előkészületek, esetleg 
kísérleti időszak után vezessék be. Ha pedig nem akarják, hogy az amúgy is túlzsúfolt orvosi 
várótermek hangulata még jobban felforrósodjon, akkor gondoskodjanak arról, hogy a 
körzetek költségvetésébe megjelenjen az ehhez szükséges munkaerő bérének fedezete, és 
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persze adják vissza az elvont amortizációs pénzeket, mert a jelenlegi számítógép-állomány 
jelentős részét ki kell cserélni. A szoftverek sem felelnek meg ennek az elvárásnak. 

És akkor még nem beszéltem a nagyon sok beteget ellátó – főleg idős – kollégákról, 
akik területi ellátási kötelezettség nélkül dolgoznak, s nem örvendenek belső körökben nagy 
népszerűségnek. Hiszen kártyát, tehát megélhetést vonnak el a területi kötelezettséget 
vállalóktól. Megoldhatatlan kérdés, minden eset más és más. De tudjuk, hogy az orvos kevés, 
a munka sok, és alapjában véve ezzel a betegellátás minőségét javítják (Ne hozzanak fel 
példának kivételeket! Ilyen minden téren akad). Számukra ez megoldhatatlan, az ehhez 
szükséges kiadásokat nem tudják „megtermelni”, – hogy adjam meg a piacnak ami a piacé! 

Az sem mellékes, hogy kiöregedőben van a háziorvosi kar, és egy része nehezebben 
veszi fel ezt a ritmust. Ha lenne fiatal konkurencia, mondhatnánk, hogy jöjjön a váltás, az új 
kor szelleme. De nem jön. Hasonló nagy gond a megfelelő kisegítő személyzet megtalálása. 
Egy közeli kolléga például már a hatodik próbaidőst alkalmazza, és sorra nem tudják 
megtanulni a programot. 

Hogy a gazdaság szorításában az egészségpolitikai vezetés kapkodásra kényszerül, azt 
az egyre több visszaszívott, meg elhalasztott rendelkezés igazolja. Nem őket hibáztatom 
elsősorban. Ők is kényszerek rabjai. 

A nagy hiba a politika és a gazdaságpolitika világában, annak szemléletében, a világ 
rossz tendenciáinak – nálunk a szokottnál is erőteljesebb és rosszabb pillanatban való – 
érvényesülése körül van.  

Mint minden esetben ismét visszajutunk a közös kiinduló ponthoz. Az egészségügyet 
nem lehet üzletté süllyeszteni. Sokfelé megbuktak ezzel, de sok a félrevezető, mert itt nem 
alkalmazható, csalfa „jó” példa is. Ez persze nem jelenti, hogy nem kell szigorúan 
gazdaságosságra törekedve működtetni. 

A kormányfő álláspontja az egybiztosítós rendszer megőrzését illetően megnyugtató, jó, 
hogy az ellenzék is ezen az állásponton van. Kell azonban még valami ezen túl is. Eljött az 
idő, hogy a fináncszemlélet végre megérezze, az egészségügy értéket teremt, és nem csupán 
ennyit, hanem a legfontosabb értéket. Magyarhonban ez kétszeresen érvényes. Egyéb 
forrásainkat elvesztettük. Mondogatják is, hogy legfőbb kincsünk a tehetséges ember. 

Nos az egészségügy ennek karbantartását és bővített újratermelését szolgálja. Ezzel a 
hajdani szóhasználattal vajon jobban megértik? 

Ha idejutnak, akkor lehet majd haszna egy valóságot tükröző adatállománynak. Addig 
maradnak a találgatások. Vajon ez a teljesítménybérezés bevezetését szolgálja? Vajon csak 
ügyes gyártók adatéhségét fogja – rejtett csatornákon – kielégíteni? Újabb elvonások 
lehetőségének megteremtésére remélnek általa bizonyítékokat? És a találgatások tovább 
folynak. Meg a gyógyítás is. A sértett orvostársadalom önfeláldozása, hivatásszeretete még 
fenntartja az egészségügyet. Ne lepődjenek meg, ha a legravaszabb sértések közé sorolom a 
hálapénzt is. Vagyis a sértés is hozzájárul az olcsóbb működtetéshez. De ez a szükségállapot 
nem lehet már hosszas. 

Micsoda ördögi körkép, melyből halálos kórkép lehet nemsokára. 
 
 

* 
 
 
2006. május 10. 
 
Az Egészségügyi miniszter számára elküldött anyag 
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MIT KÍVÁN A HÁZIORVOS? 
 
 

Röviden összefoglalni, hogy mi az, amire hivatásunk gyakorlásához szükségünk van, ma már 
nem könnyű feladat. Elmondható röviden, de ez magán hordozhatja a támadható felületesség, 
ugyanakkor a ma oly szívesen gyakorolt félremagyarázás lehetőségét. 

Most mégis kénytelen vagyok kísérletet tenni erre. 
Bevezetésként meg kell állapítanom, hogy hangulatunkat nem csupán az anyagi 

eszközök hiánya határozza meg. Nem csak nyugodt és a szakmára koncentrálni képes 
életünkhöz szükséges jövedelmünk nincs biztosítva, de a munkakörülmények, a felszereltség, 
a ránk befolyással bíró hivatalok és intézmények begyepesedett magatartása, valamint a 
politika által, de legalábbis egyetértésnek is felfogható hallgatása mellett, a sajtó által 
módszeresen szított ellenszenv is szerepet játszik rossz hangulatunkban. Utóbbi esetben csak 
a médiára szoktak hivatkozni, de politika és média kapcsolata ma már nem lehet titok 
előttünk. A média a politikához szegődött, hatalmi ágazat lett, s ezt bőrünkön érezzük. Nem 
elhanyagolható tény, hogy az egészségügyön belül helyzetünk az átlagnál lényegesen jobb. 
Ismertek az ezzel kapcsolatos közvélemény-kutatások is. 

Tehát anyagi és nem anyagi természetű óhajaink vannak. Költségvetési jellegűek és 
legalább ilyen fontos, pénzben nem mérhető, szemléletbeli és morális jellegűek. 

Le kell szögeznem jóelőre a tényt, hogy az anyagi válság egy bizonyos ponton morális 
válsággal társul, mely azonban csak átmeneti bajok esetén kérhető számon az 
orvostársadalmon. Hosszadalmas válságállapot esetén ez már nem tehető meg.  

Az a különös helyzet áll fenn, hogy egy kényszerű irányba fejlődő társadalom, egy 
önhibáján kívül nagyon rossz irányba haladó nemzet remélné, hogy az egészségügy kivétel 
legyen és oázisként maradjon meg minden nehézség ellenére, mint egy bármekkora áldozatra 
kész, szinte szakrális magasságokba emelkedni képes társaság. 

Ez az idő azonban elmúlt. Reálisan kell gondolkodni. 
Éppen a minket mindenkor elhallgattatni óhajtók, a minket ciklusokon át megosztani 

készek azok, akik fennen hirdetik, hogy egészségpiacról van szó, hogy ez is olyan üzlet, mint 
bármi más, hogy a tőkének kell szerepet kapni a működtetésében stb.  

Egyébként keménynek tűnik ez a megállapítás, és lehet, hogy szó szerint nem is így 
igaz, de ha idelent ezt az érzést generálják, valahol hibának kell lennie. 

Az orvos, mint nagy fehér mágus megszűnt. Soha nem is volt az, de mára már hamis 
képét is feledni kell. Az orvos nem egy földöntúli lény, aki mindent tud, mindent megold, és 
mindent kibír. 

Vezetőink próbálják megtanulni, hogy csak annyit várhatnak el a hétköznapi orvostól, 
amennyire bármely magyar állampolgár képes. Egy eskü nem alkalmas átlényegíteni, 
emberfelettivé tenni, csak szigorú határok közé terel, olyanok közé, melyeknek az eskü 
kitalálásakor még meg lehetett felelni, ma azonban már igen nehezen. 

De beszéljünk a pénzről! 
Az 50%-os emelést sokat halljuk. Azonban tudják meg, hogy tisztában vagyunk ennek 

valódi történetével! Tudjuk, hogy nem jelentett 50% igazi jövedelememelést, hogy azóta az 
infláció elvitte reálértékét, és azt is, hogy a nélkülözhetetlen folytatás, a szinten tartás, 
elmaradt. Ennek emlegetése ma már inkább rossz szájízt kelt köreinkben. A népszerűségért 
versengő politikus jobb, ha nem hozza fel érvelése során. 

Nem megyek bele a részletekbe, de a folyamatosan tapasztalt látszatintézkedésekkel 
nem lehet megoldani semmit. Legfeljebb a közvélemény egy része vezethető félre, amikor 
emelést emlegetünk s az 1-2 százalékot vagy annyit sem jelent. Emlegessem fel példának az 
iskolapénzünk orvosra jutó egy forintos emelését?  
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Nem ingyenélőnek és pénzéhesnek feltüntetett társaságunk meggazdagodása miatt 
reklamáljuk a pénzt. Sajnos a pénz természeténél fogva mindenütt megjelenik. Amikor 
viszont kénytelenek vagyunk a forint szót kimondani, máris fejünkre hullik a követelődző, a 
kapzsi vagy minimum az anyagias jelző. A hálapénzteher egyre fokozódó s közben egyre 
csökkenő természetéről felesleges most szót ejteni. Már jelvényt is akartak viseltetni velünk. 
A hálapénzről elég annyi, hogy nem mi találtuk ki. Még csak nem is eleink. Azt nyakunkra 
rakták, és általa manipulálnak, véle tehermentesítik a költségvetést. Tiltott Túlélési Technika. 
Íme a három T egy újabb formája. Ránkhelyezték, s most számonkérik, hogy miért cipeljük? 
Vazult süketsége miatt vonják felelősségre? 

A finanszírozástechnika megoldása nem a mi feladatunk, de elvárjuk, hogy az európai 
arányok figyelembe vételével jusson az ország bevételeiből az egészségügynek is, s azon 
belül a legtöbb terhet viselő alapellátásnak. Ezt egyébként jelenlegi és eljövendő 
miniszterelnökünk e szavakkal ígérte meg tavaly a gyulai kongresszusunkon. A jelenlegi 
különlegesen nehéz helyzetben, amikor a közterhek emelkedése várható, elképzelhető 
bizonyos beteghozzájárulás bevezetése, de semmi esetre sem a mi előtérbe tolásunkkal. Az 
így bevont jövedelemnek pontosan meghatározott minőségjavítási céljainkat kell szolgálnia. 
Ilyen például a megfelelő színvonalú és megfelelő számú munkatársi gárda fizetése. 

Az élettel mérjenek! Azt mondták sokan vagyunk, ma hiányunkról szól a történet. Azt 
mondták, nem lesz elég körzet a sok odaigyekvő miatt, s ma százas nagyságrendben találunk 
üres körzeteket. A hatalom, legyen az bármilyen színű, előbb-utóbb rákényszerül az 
egészségügy nagy kérdésének megoldására. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha nem 
látszatintézkedésekben gondolkodik. Eljön a pillanat, amikor már önmagát sem csaphatja be. 
És ekkor kénytelen lesz együttműködni velünk, mert másként csak kudarcra számíthat. 

Az OEP-háziorvos viszonyt is európaibbra kellene hangszerelni. Mi nem szerződünk, 
hanem diktátumokat írunk alá. Sokat morgunk miatta, de soha senki nem méltat válaszra e 
tekintetben sem. 

Közben nyakunkon van az egyre terhesebb adminisztráció kényszere és más hivatalok, 
intézmények sora bánik velünk ellenfél vagy legalábbis idegen módjára. Míg például a MÁV 
ingyen utaztatja dolgozóit, mi egyre növő sarcokat fizetünk a járulékforintokból kapott 
finanszírozásunkból saját irányítóink egyikének, az ANTSZ-nek. Mikor felmerül, hogy ne 
fizessünk járulékot, válasz sem jő a javaslatra. Olyan ez, mintha a mozdonyvezető első 
osztályú jegyet lenne kénytelen venni, mikor műszak után hazautazik. 

A betegek irányába kitalált, és a megtakarítást szolgáló intézkedéseket mind-mind 
személyünket előtérbe tolva hajtják végre. Romoljon csak a viszony a gyógyító és a 
gyógyított között. Inkább ne gyógyuljon, csak a politikát ne terhelje a kellemetlen közlendő, a 
tiltás, tagadás, torlás! Már megint ezek a T-k. Nekünk kell nap mint nap nemet mondani, és 
magyarázni a más bizonyítványát? 

Amikor bevételeink kis részét képező és nem az államot terhelő térítésekről esik szó, 
gondolnak-e arra, hogy évek óta változatlanok a tételek? 

Amikor továbbképzésünk terheinek könnyítése kerül szóba, mit tesznek? Teljes káosz 
honol a kérdés körül. Járjuk, fizetjük a szemtelenül drága és feleslegesen felhabosított 
körülményekkel ködösített tanfolyamokat, és nem jönnek meg az igazolások? A 
gyógyszergyárak kedvét elveszik a finanszírozástól összemosva a családorvosok köreiben 
nem gyakori, gyanús trópusi utazásokat a területen rendezett hatékony továbbképző 
összejövetelekkel. Ami pedig az orvosokat illeti, nem csak a hitehagyottakról kellene 
beszélni, akik néhány hasonló tapasztalat után felhagytak a további próbálkozásokkal, s aztán 
a szigorú számonkérés miatt kénytelenek voltak kapkodni. Meg kell nézni, mi lett a pontok 
százezreivel, hova tűntek el? Legyenek követelmények, de legyen megteremtve a 
feltételrendszer is. Ne csupán egy ebből profitáló lobby érdekeit szolgálja az egész, hanem 
valóban a szakmai szintenmaradást. 



 129

A mai napig nem történt semmi az önkormányzatok és a háziorvosok viszonyának 
tehermentesítése érdekében. Bár a privatizáció lezajlásával látszólag csendesebb lett a terep, a 
praxiscserék terén egyre gyakoribbak a visszaélések. Az orvos itt is kiszolgáltatott. 

Kapásból felsorolt gondolatok ezek. Pár percben nem megbeszélhető témakört 
érintenek. 

Ha az egészségügyi kormányzat működőképes alapellátást akar, jelölje ki az egyes 
területekért felelős személyeket, és lépjen! Ne formálisan, hanem valóban. Mi is jelöljük ki 
azokat az embereket, akik mindenkor készen állnak a szakmapolitikával nevünkben 
együttműködni. Együttműködni, és nem csupán azt a célt szolgálni, hogy odaírhassák: az 
egyeztetés megtörtént. Depolitizáljuk ezt a közös erőfeszítést, és mindenki fogadja el, hogy ez 
a máig kívánatos, de létre nem hozott nemzeti minimumnak igen fontos része! Tiszteljük meg 
egymást kölcsönösen a munkához nélkülözhetetlen bizalommal! Ilyen légkörben megérthetők 
a kölcsönös nehézségek és kidolgozhatók azok a tervek, melyek töretlen és ciklusoktól 
független folyamatként vezethetnek a mindkét oldal számára fontos megújulás felé. Nem 
nevetséges, hogy bárki legyen kormányon, az, aki ilyen eretnek gondolatokat leír, 
ellenzékinek számít. Ha jobboldali a kormány, akkor balos, ha baloldali a kormány, akkor 
meg gyanús konzervatív. Pedig ő mindig csak ugyanazt mondta. 

Értsék meg végre, hogy a költségvetésnek is érdeke ez az együttműködés! 
Eredményessége esetén nagyon megéri. Bár, nehezen kiszámítható összegekről van szó, 
mégis világosan látható, hogy hatalmas megtakarítások érhetők el az egészségügy, s benne az 
alapellátás józan és jogos érdekeit figyelembentartó működtetésével. Ám korai lenne kezüket 
dörzsölgetni, mert ezek nem az egyik zsebből a másikba átrakható pénzek, hanem olyan 
nyereségek, melyek a jó működés miatt elmaradt további kiadások elmaradását jelentik. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2006. május 11. 
 
 

A HÁZIORVOSI SZERVEZETEK KONSZENZUSALKOTÁSÁHOZ BEKÜLDÖTT 
JAVASLATAIM 12 PONTJA 

 
 
Anyagi természetű pontok: 

 
1. Az a háziorvosi réteg, mely neveltetése miatt vagy akár kényszerű helyzetéből 

kifolyólag, saját kizsákmányolása és önfeláldozása árán működteti az alapellátást, rövidesen 
elhagyja a színpadot. Újak a szükségesnél kevesebben jönnek, és akik mégis jönnek, már 
tisztában vannak jogaikkal. Ha azokat nem veszik figyelembe, elmennek. Ha jól átgondoljuk, 
fennáll annak lehetősége is, hogy bizonyos idő után egyfajta kontraszelekció veszélyeztessen. 
Egyelőre a kivonuló generáció szolgálatának megnyújtásával a bajok részben kendőzhetők, de 
már nem sokáig. Az egész életükön át áldozatot vállalók méltatlan körülmények közt 
vonulnak nyugalomba. Miután kényszerből sokan halálukig dolgoznak, mások, akik (nem 
sokkal előtte) mégis nyugállományba kerülnek, már a praxis eladásánál szembekerülnek 
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azzal, hogy éppen a nyugalombavonulásukat is segíteni akaró ötlet fordult visszájára. A 
megoldásként felajánlott praxisalap pedig sehol nincs. Pedig sokszor megígérték, s volt, 
amikor azt mondták, hogy az összeg már el is van erre különítve. 

A háziorvosok első kívánsága tehát az, hogy gondoskodjanak tisztességes 
nyugalomba vonulásuk lehetőségéről, és arról, hogy életművüket jólképzett fiatalok 
vehessék át. 

 
2. Mindent el kell követni, hogy – a nagy munkahelyhiány ellenére – ne legyen olykor 

megoldhatatlan gond egy megfelelő szakkáder felfedezése és alkalmazása. Különösen 
vidéken gyakran jelent nagy gondot ez. Ennek szűkös finanszírozása hátrányosan hat ki a 
megfelelő színvonalú munkaerő alkalmazására. Nem lehet csupán arra alapozni, hogy pl. 
vidéken „örüljön, ha kap egy munkahelyet”. Felmerül a szervezett és tervezett képzés 
fontossága. 

 
3. Nyilvánvaló, hogy az elvárások növekedni fognak. Azonban sehol nem hallunk 

semmit arról, hogy az egyre gyrapodó feladatokhoz a forrást is hozzárendelnék. A szakmai 
mellett ilyen az adminisztratív munka megnövekedésével járó többlet munkaerő igény 
bérköltségének beépítése a finanszírozásba. Ezzel párhuzamosan arra is lehetne gondolni, 
hogy nem elhanyagolható munkahelyteremtő hatását is figyelembe véve, megfelelő 
egészségügyi adminisztrátorokat képezzenek. 

 
4. Az amortizáció néhány éve – részben – megjelent a finanszírozásban, hogy amint 

lehetett elkezdjék visszaszívását. Nagyon elhibázott lépés volt, különös tekintettel a megalázó 
és felesleges körítésre. Az így elért megtakarítás nem volt arányban a rendelet romboló 
erejével. A kérdés sürgős megoldásra vár. Az első csődhelyzet már fel is bukkant. 

 
5. A minimumfeltételek közé végre vegyék fel a gépkocsit! Felejtsük el azokat az 

időket, amikor a személygépkocsit luxusautónak hívták. Ma ez kötelező munkaeszköz. Az 
állandó internet-kapcsolat is ide tartozik. Természetesen a források biztosításával. 

 
6.  Amennyiben a teljes privatizációt elhatározzák, az csakis megfelelő 

hitelkonstrukciókkal képzelhető el, és a helyi viszonyokat tiszteletben tartó nagy 
rugalmassággal. Veszélyes játék, visszafelé is elsülhet. Nagy akadálya lesz az a 
bizalmatlanság, melyet a műszerezettségre adott hiteltámogatások jelen megvonásával „értek 
el”. Így tervezhetetlenné válik. Aki hitt a kormánynak két ciklussal előbb, s belevágott, az a 
következő (tehát az előző) ciklusban először mennybe ment, hogy a végén meg csődbe 
menjen. A teljes privatizáció hitelességet nyert vezetést, megfelelő jövőképet és 
tervezhetőséget követel. 

 
7. Az illetékesek teljes közönyének és egyben életismeretük hiányának is bizonyítéka 

az, ahogy az államnak pénzébe nem kerülő díjtételeket hosszú évek óta nem módosítják. 
Annál inkább módosulnak ezek ott, ahol tőlünk kell valamit behajtani. Az ANTSZ orvosokat 
sarcoló magatartása – melyről elfogadjuk, hogy rákényszerültek(?), bár nem volt kötelező – 
ennek legvilágosabb bizonyítéka.   

 
8. Sokat beszélnek a „fizető egészségügyről”, ami valójában a betegek bizonyos fokú 

hozzájárulását jelentené. Ezt tartják a hálapénz megszűntetése felé vezető egyik szelídebb 
ösvénynek. Ami a kis hálapénzeket illeti lehet, hogy nem is ok nélkül. Persze nem a hangadó 
„nagyok” esetében. A háziorvosok nem óhajtják a hálapénz-rendszert konzerválni. 
Életminőségüket is befolyásolná, ha megszabadulnának ettől a nyűgtől. Ezért, ha megfelelő 
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módon vezetik be, és ezzel éppen a már eddig is felsorolt forrásokat egészítenék ki, 
valamilyen formában elképzelhető a beteghozzájárulás, de átgondoltan, minden csapdáját 
kiküszöbölve, és az orvos beteg viszonyt nem terhelve. Az ingyenesség látszatának 
felszámolása egymagában is fordulópont lenne a gondolkodásmódokban. A finanszírozásban 
lehetséges egy óvatos elmozdulás a bázispénzek emelése felé a kártyapénz rovására, 
illetve ennek minőségi teljesítményhez kötött elemekkel való kiegészítése, de annak 
nyilvánvalóvá tételével, hogy ebből nem elvonás, hanem többlet keletkezik. A rendszer teljes 
felforgatása ingoványos talajnak tűnik. 

 
9. Az ügyeletek és a készenlét problémájának megoldása sürgős befejezést kíván. A 

kérdés szervezési, káder, és anyagi vonatkozásai elválaszthatatlanok egymástól. 
 
10. Tegyék lehetővé, hogy az önképzésre és továbbképzésre fordított összegek 

levonhatók legyenek az adóalapból! 
 
Nem anyagi természetű pontok: 
 
11. A háziorvos kiszolgáltatottsága több irányban is létező valóság. 
- Az OEP-pel fennálló viszony rendezése az egyik ilyen feladat. Ne legyen a szerződés 

diktátum, és fejeződjön be annak a módszernek az alkalmazása, hogy ha elfuserált 
rendelkezéseket akarnak kifelé igazolni, megtorló brigádokat küldenek ránk, ha kell felesleges 
anyagi áldozat árán is! Ilyen volt a legfeljebb formai hibákat találni képes műszerfejlesztési 
hitelt ellenőrző csapat munkája a körzeteknél. Jól tudták, hogy nincs magánrendelőnk, tehát a 
megvásárolt felszereléssel gyakorlatilag nem is csalhatunk. 

- A háziorvos és az önkormányzat viszonyában még ma is fennálló időzített bombák 
hatástalanítása. Ne lehessen például a lelépő orvost, vagy annak özvegyét kijátszani. 

- Az egészségügy egészén belül itt is fennáll a sajtó felé tapasztalt védtelenségünk, bár e 
téren szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint azt a közvélemény-kutatások is igazolták. 

 
12. A lakosságot sújtó – eddig is létező – tiltások és megszorítások most feltehetően 

szaporodni fognak. Kétségtelen, hogy az ingyenességből fakadó régi szemlélet fokozatos 
megváltoztatása is nehéz. Ebben a folyamatban nagy hiba, hogy a politika nem vállalja fel 
nyíltan a felelősséget és ráhagyja a konfrontálódást az orvosra. Ilyen atmoszférában 
gyógyítani, pláne vidéken és egyszerű, iskolázatlan, a bonyolult összefüggéseket megérteni 
nem képes embereket, igen nehéz. A nagyon fontos tőkét jelentő és megtakarítani is képes 
eszközt, a bizalmat így mi veszítjük el.  

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2006. július 2. 
 
 

EGYSZERŰ SZAVAK KÖZEP-KELET-EURÓPAIAKNAK  
A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI REFORMTÖRTÉNETRŐL 
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A kelet-európai gyógyítók társadalmának most nyugdíjba vonuló, illetve pályájuk zenitjén 
levő tagjai, uniós határoktól és vélt vagy valós más törésvonalaktól függetlenül sok 
mindenben hasonlítanak egymáshoz. Mindenekelőtt a közös sors és történelem, a nem létező 
szocializmus építésének egész fiatalságukat, sőt majdnem egész életüket meghatározó 
emlékei azok, melyek hasonló nyomokat hagytak bennük. 

A szocializmus – országoktól függően elnevezett és megélt – „fényes” vagy sötét 
évtizedei, kemény és puha diktatúrás változatai egyaránt a maradékelv alapján működtették az 
egészségügyet, és a megelőzés is az ágazat szerves része volt. Ez utóbbiról nem ismerték el, 
hogy egy tárcaközi, az egész társadalom együttműködését megkövetelő feladat, annak 
ellenére, hogy az egészség WHO által meghatározott fogalma ezt magától értetődővé teszi. A 
járványok, a demográfiai mutatók, a natalitás és mortalitás, a morbiditás és mindezek 
számtalan mutatójának „alakítása” mind-mind az egészségügyhöz kötött feladatok és 
kötelességek voltak. A szilágysági körzetem csecsemőjével együtt valahol Konstancában 
balesetben elhalálozott, otthon soha sem járt – agrárlumpen – kismama a legtermészetesebb 
módon az én statisztikámat rontotta, és dr. Popescu megyei inspektor (román kollégáim 
szóhasználatában dr. Bau-Bau) ordítva fenyegetett meg a sajnálatos eset okozta 
statisztikaromlás miatt. 

A diktatúra nem óhajtott a realitásokkal foglalkozni. A körzeti orvos előadásokat tartott, 
s ezzel letudták az egészségnevelés feladatait. Szentségtörés lett volna elmondani, hogy ennek 
egy – csak az iskolában elnyerhető – általános ismeretanyag és nevelés birtokában lehetne 
némi értelme. Terv volt és jelentés. A kettő között jó esetben némi végrehajtás is, de inkább 
csak formálisan. A beérkező jelentéseket továbbkozmetikázva küldték feljebb és feljebb. Akár 
mélyszántáskor, vetéskor vagy aratáskor a betakarított termésről szóló napi jelentéseket. De 
az akkori idők korszerűtlen oltási lehetőségei miatt sokezerre rugó védőoltások is 
veszélyforrássá váltak, hiszen körzetemben 13 tű volt, amikor azt átvettem. Az állomány 
„javítását” pálinka ellenében sikerült csak elérnem. 

A gyógyító munka hatásfokának reális figyelemmel kísérése, a betegutak követése 
szinte nemlétező fogalmak maradtak. A körülmények olyanok voltak amilyenek, és mi 
dolgoztunk, ahogyan lehetett. 

Egy határral nyugatabbra is hasonló tapasztalataim voltak, csupán civilizáltabb és az 
orvos szempontjából elfogadhatóbb formában. Itt viszont nyomasztóbb volt az értelmiségi, 
esetünkben az orvosi presztízs jóval alacsonyabb szintje. Míg a Géniusz Romániájában még 
kisebbségi és másodrendű állampolgárként is jelentős tekintélyem, megbecsültségem volt 
román betegeim körében is, addig Magyarországon már a szocializmus évtizedeiben 
megalapozták az orvosok lejáratását. Mintha szerintük a költséges ágazat kézben tartásához. 
erre feltétlenül szükség lett volna, és a mai napig is szükség lenne. Szinte szakmai szabály 
ennek a szemléletnek a konzerválása. 

Ez az igyekezet volt egyik fő oka a hálapénzrendszer létrejöttének is. Hamar rájöttek, 
hogy jelentős megtakarítást jelent a központi kasszának, és kitűnő póráz lehet az orvosok 
manipulálására. Az orvost ugyanis nem kedvelték, s ma sem kedvelik. Még a hatalmasok 
számára sem nélkülözhető, általuk sem mellőzhető teljesen. Ez a bosszantó felismerés lehetett 
– egyebek közt – mozgatórugója az egykori moszkvai orvospereknek is. Mindenesetre nem 
véletlen, hogy a hálapénzrendszer „bevezetését” vagy „örvendező tolerálását” maga Gerő 
Ernő szorgalmazta. 

A posztkommunista lét, a múlt szemléletének nehezen levetkőzhető jelenléte aztán 
kiegészült egy vadkapitalista és egy neoliberális habbal is. Előbbi a maga pénzügyi 
szemléletét megváltoztatni képtelen és azonnali haszonra spekuláló, csak arra érzékeny 
gondolkodásmódban nyilvánul meg kormánysemlegesen, csupán árnyalati különbségekkel. 
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Utóbbi a profitorientáltan nem működtethető ágazatot próbálja fából vaskarika 
gondolkodásmóddal fejhetővé tenni. 

Mindezek a korlátok aztán eleddig ellehetetlenítették a valóban szükséges reform 
megvalósulását, bármely formája is került terítékre.  

Az adott helyzetben azt is el kell ismerni, hogy bizonyos erős pozícióban levő vezető 
orvoskörök is ludasok voltak ebben, hiszen a sokat emlegetett hálapénz valójában (és egyre 
inkább) ott csapódik le, és garantál számukra a nyugatiakkal összehasonlítható jövedelmet, 
melyet semmiféle álomreform nem tudna megvalósítani. A legtöbb középszinten, vagy 
beosztottként működő orvos sokkal inkább hajlamos elfogadni az ésszerű reformötleteket, ha 
azokban a munkája tisztességes elvégzéséhez szükséges megélhetési paraméterek is benne 
foglaltatnak a nyugati színvonalat legalább saját arányainkon belül megközelítő módon. A 
fizetések rangsorában az egészségügy európai helyezését (a foglalkozások közötti 2-3. hely) 
megcélzó kívánalom a Magyar Orvosi Kamara által is támogatott modell. 

Egyelőre azonban a reformokat az orvostársadalom ellenében akarnák megvalósítani, és 
ez azok sikerét eleve megkérdőjelezi. Gyakorolhatnak bárminő nyomást az orvosokra, az a 
valódi reformot megoldani nem képes. Az orvosi – és az egész egészségügyi – társadalom 
évtizedeken át saját vállán hordozta az ellátás gondját és az európaival még ma is 
összehasonlítható szakmai színvonalat áldozatvállalással biztosította. Az egyedüli 
megtakarítási lehetőség az ágazatban dolgozók fizetése volt. Az áldozatvállalók aztán kegyes 
csalásaikkal próbáltak könnyíteni terheiken, már ahol erre mód volt. A folyvást emlegetett 
pazarlás ténye, a minden kormány által felemlegetett lukas zsák elmélet sem tagadható 
teljesen, de egyrészt az innen megtakarítható összeg távolról sem képes eldönteni az 
egészségügy sorsát, másrészt ezek a pazarlások nem az egészségügy hibáiból eredeznek. 
Hátterében inkább a magyar intézményrendszer és az egész önkormányzati világ személyes, 
csoport vagy politikai érdekből működő, nem egyszer korrupciós hálója sejthető. Többször 
volt alkalmam megfigyelni, hogy az ország legkülönbözőbb tájain egy-egy adott intézmény 
beszerzéseit, felújítási munkáit stb. kirívó és jóhiszeműen megmagyarázhatatlan módon, a 
legsilányabb és legdrágább ajánlatokkal oldotta meg. Olyan gyakori jelenségről van szó, mely 
nem lehet véletlen. 

Gyakran emlegetik azt is, hogy egyik kormány sem mert belevágni a reformba. Ez nem 
egészen igaz. Az első szabad magyar kormány, az első szabad magyar egészségügyi 
kormányzat élve azzal a különleges előnnyel, hogy szakminisztere egyben erősen lobbyképes 
pártelnök is volt, belevágott a sűrűjébe. Ennek köszönhető az egyetlen siker, az alapellátás 
reformja, mely legalább egy pszeudo-privatizációig eljutott. Pontosabban lehetővé vált a teljes 
magánosítás is, de hiába vannak adva ennek törvényes lehetőségei, az egyéb szükséges 
körülmények híján szinte senki sem élt vele. Azon kevesek közül pedig, akik megpróbálták, 
éppen e hetekben ment csődbe az első. 

A megkezdett reformot, állítólag vegyes – politikai és szakmán belüli – gáncsoskodások 
miatt megakasztották. Ez aztán tovább mélyítette a csapdát. A reformból kimaradt ágazatok és 
az alapellátás között a gyógyítás menetére sem közömbös ellentétek alakultak ki. De nem 
csupán a kezdet gyermekbetegsége volt okozója annak is, hogy az alapellátóknak az esetek 
többségében elkeserítő harcot kellett vívniuk az önkormányzatokkal, melyek a privatizáció 
vagyoncserét nélkülöző módját sem voltak hajlandók elfogadni. Utóbb, miután a folyamat 
fájdalmasan, de végbement, a praxisjog „adományozását” követően ébredtek újjá az 
ellentétek. Sok önkormányzat megpróbálta kijátszani a nyugállományba vonuló orvosát, vagy 
az elhalálozott – esetleg egy életen át ott dolgozó – orvos özvegyét, és átjátszani a jogot saját 
jelöltjeinek. Ez a gond még ma sem ritka, bár mára már másik kérdés került az előtérbe. 
Megjelent az orvoshiány. A nem is olyan régen az orvos-túltermelésről cikkező szakemberek 
most sorra írják dolgozataikat az orvoshiányról. A valaha irigyelt, s ezért féltett körzetek 
százai állnak gazdátlanul. Az eladhatatlan praxisjogoknak se szeri, se száma. 
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Semmivel sem jobb a helyzet, sőt még rosszabb a járóbeteg szakellátás berkeiben. 
Másfél évtizedig folyt a vita, hogy mi a helyes forma, a kórházak mellé rendelt vagy az 
önálló, kórházi háttér nélküli rendelőintézet (poliklinika). Pedig nem ez volt a lényeges. 
Mindkettő ugyanazt a munkát végezte. Legfeljebb a kórház mellé rendelt intézmény 
jövedelméből a kórház megpróbált „lenyúlni”, az ott dolgozó kollégák meg megélhetésük 
érdekében magánrendelésként is használták ezeket a rendelőket, melyek a kórházba kerülés 
legbiztosabb kiskapui voltak. 

Finanszírozásuk az alapellátásénál is siralmasabb volt, s ma még ez is veszélyben van. A 
bevezetett pontrendszer arra ösztönözte a benne dolgozókat, hogy a legelképesztőbb pontozási 
harcot kezdjék a jobb finanszírozásért. Számítógépes cégek programokat készítettek a kegyes 
csalás gyorsabbá és egyszerűbbé tételére. A finanszírozási összeg adott lévén (ismerjük jól a 
felszeletelendő torta sokat használt példáját), a pontérték (a szeletek vastagsága) így 
fokozatosan csökkent, s előnye a minél ügyesebb, minél „szemtelenebbül” adminisztráló 
intézetnek volt. Ami persze csak ritkán jelentette, hogy a benne dolgozó kolléga is jól járt. 
Jelenleg a tavalyi finanszírozásnak eleve csak 95 százalékából kell a rohamosan növekvő 
költségeket fedezni. A rendelkezésre álló összegek döntő része a sovány bérekre megy el s a 
fejlesztés hiú ábránd. Itt-ott egy-egy jobb helyzetben levő önkormányzat eleget tesz 
tulajdonosi kötelezettségének, és ad is valamit, de a legtöbb helyen a bajt még az a képtelen 
helyzet is tetézi, hogy a kistérségeket ellátó kisvárosok az egész terület terheit kénytelenek 
hordozni. A város adófizetőinek pénzéből kell a környék lakóinak ellátását is szinten 
tartaniuk. 

A kórházak helyzete sem volt sokkal jobb, s jelenleg talán még mélyebbre süllyedt. Az 
úgynevezett HBCS (Homogén Betegség Csoportok) alapján, és az ágykihasználási mutatókra 
alapozva számolt térítési rendszer a kórházakat arra ösztönözte, hogy minél több ideig 
feküdjön benn a beteg, s (papíron) minél több szövődmény tarkítsa benntartózkodását. 
Felbukkantak a fantom-betegek vagy legalábbis a fantom-napok, és a statisztikai 
szövődmények soha nem látott mértéket értek el. Ezzel együtt egyre több kórház adósodott el, 
s ma a több mint 170 kórházból legalább azok egyharmadának más gondozási jellegű profilra 
történő visszafejlesztése a cél. Évek óta emlegetik az egynapos sebészetet, az otthonszülést, a 
házi-betegápolás kórházi ágyat kiváltó hatását, de a gyakorlatban nem sok történt ennek 
érdekében. Az egynapos sebészet első lépéseit teszi és még csak imitt-amott lelt otthonra, 
leginkább magánjellegű intézetekben, az otthonszülésre – jelenlegi anyagi és kulturális 
szintjén – még nem alkalmas a magyar társadalom, a házi-betegápolást pedig éppen a céljáról 
papolók szorítják nevetségesen szűk keretek közé, s működését a célszerűtlen ellenőrzések 
ellenére, vagy éppen általuk kötik gúzsba. Miközben a személyzet számát illetően már régen 
alultervezett intézetekben elkezdődtek a leépítések, eszembe jut az éveken át hangoztatott 
külhoni példa, mely a minőségi ellátás biztosítását többek között abban látta, hogy annyi 
dolgozója legyen egy kórháznak, ahány ágyat működtet. 

Nagy várakozások előzték meg az irányított betegellátási modell bevezetését, melynek 
fő jellemzője az, hogy egy adott régió megkapja az oda szánt pénzeket, s maga sáfárkodik 
vele a jobb gazdálkodás érdekében a beteg-utakat is követve, és a megtakarításokkal a benne 
résztvevőket érdekeltté téve. A modell kialakításában szintén lobby érdekek működtek közre, 
s az valójában nem más, mint egy Angliában már csőddel végződött kísérlet importálása. 
Eleinte a résztvevők némi anyagi előnyt élveztek, de senki sem beszélt arról, hogy ezt nem a 
működés gazdaságossága biztosította, hanem a rendszernek megítélt többlettámogatás, 
melynek összegét az alapellátás többi részétől vonták el. Így aztán, amikor az ekképpen 
ellátottak száma növekedni kezdett, komoly etikai kérdések is felmerültek. Ma a támogatók jó 
lobbyhelyzete miatt még élnek az ekként működő régiók, de a sikerek és balsikerek történeteit 
felváltva hangoztató „vitakorszakok” váltakozásra mindenki jól és gyanakvással emlékezik. 
Egyébként jellemző volt mindvégig, hogy egy adott szakmai lobby, mely gyakran és nem kis 
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részben kormányról-kormányra átmentette magát, nem egyszer a magyar szempontból 
testidegen, „levetett” külhoni modelleket próbálta behozni. 

Említésre méltó történet, hogy nem sokkal a rendszerváltás után megjelent az az 
elképzelés, mely szerint a családorvos a bölcsőtől a sírig gondozza betegét. Meg is próbálták 
felszámolni a világhírű és hungarikumnak számító csecsemőgondozói és a 
gyermekgyógyászati hálózatot. Nem kis harc árán mégis sikerült megmenteni, de a 
gyermekvédőnőket még most is fenyegeti a veszély, hogy más korosztályokat is „nyakukba 
varrva” elveszítik hatékonyságukat, a gyermekorvosi hálózat jövőjét pedig az utánpótlás 
hiány kérdőjelezheti meg. Átlagéletkoruk jelenleg jóval 50 év felett van. Érdekes, hogy 
miközben az említett oktalan kísérlet folyt, éppen itt jártak azok a nyugati szakemberek, akik 
a Brunsvik Teréz által alapított modell „lekoppintásán” fáradoztak, mert rájöttek, hogy nem 
vált be a „bölcsőtől a sírig” elmélet. 

Jelenleg a magyar egészségügyi reform az „elkerülhetetlen elkezdés” stádiumában van. 
A sokat vitatott „Zöld könyv” tartalmával ismerkedik a társadalom, már amennyire tud, s 
amennyire ennek van értelme, hiszen a tendencia nem mutat a vélemények meghallgatása 
irányába. Többletforrást az egészségügybe nem tudnak adni. A meglevő anyagiak ésszerűbb 
felhasználása, ha sikerül is, nem lehet elég. Az ágazatból kivont összegek már jóval 
meghaladják a 15 ezer milliárdot. 

A külső tőke bevonása direkt vagy magánbiztosítók segítségével nem lehet megoldás. A 
sikertelenséget éppen a sikeres példák mutatják. Így például a vese-dialízis állomások 
(művese-állomások) története. Privatizálásuk után az ezt „kimazsolázók” lobbyja valóban 
behálózta velük az országot, a rászorulók könnyebben jutnak lehetőséghez, mint valaha, de 
árai az egekbe kúsztak, s ma már egyetlen beteg éves dializálása annyiba kerül, mint egy 
átlagos körzet teljes költségvetése. A biztosító ezt ki kell fizesse a cégeknek, s ezzel a többi 
tevékenység szegényedik. Képzeljük el, ha tovább folytatódik a tendencia, mint ahogy 
folytatódik is. pl. a laboratóriumok privatizációjával stb. az ágazat még tovább drágul. Az 
egyetlen forrás – a benne dolgozók alulfizetettsége – tovább már nem szivattyúzható. Tudjuk 
jól, hogy nincs olyan tőke, amelyik ne óhajtana profitot termelni. Így aztán az amúgy is kevés 
orvos számának további csökkenése, az Uniós elvándorlás fokozódása, a haldokló 
hiányszakmák vergődése az eddig kínkeservvel fenntartott színvonalra is rányomja bélyegét. 
A megszűnő kórházak, az ésszerűségre hivatkozva történő területi szakellátási összevonások 
hatalmas szállítási költségeket generálnak. A mentők ezt az igényt képtelenek kielégíteni, és a 
magánmentők finanszírozási forrásai is végesek. A költségeket és kényelmetlenségeket a 
lakosság kell átvállalja. Így az ellátottak száma is csökkenhet. 

Valójában, úgy látszik, hogy egyetlen útnak a biztosításaikat fizető állampolgárok 
megsarcolását látják. A beteg kénytelen zsebébe nyúlni. Ezt részben ármányos nevekkel 
felruházott hozzájárulásokkal, illetve az állampolgárok költségeit tovább növelő 
magánbiztosítókkal érhetik el. Ismét egy megoldás, melyet máshol már sikertelenül 
alkalmaztak. 

A magánbiztosítókat istenítő liberális szemlélet nem akarja beismerni a tényt, mely 
Európa-szerte már megélt tapasztalat, hogy azok meg a lakosságból mazsoláznak. 
Folyamatosan jön Nyugatról a panasz, miszerint a gazdag, egészséges és fiatal rétegek 
biztosítását próbálják megkaparintani, s nem az elöregedett, beteges és szegény lakosokra 
vadásznak. Őket erre semmiféle törvény vagy szolidaritási elv nem kötelezi. Az állami 
biztosító marad e rétegek egyedüli reménye s a bismarcki szolidaritás emlékei jegyében majd 
megkapják a minimális ellátást. Az európai színvonalat azonban már csak azok remélhetik, 
akik képesek lesznek azt megvásárolni. Az egészségügy kettészakad a szegények és a 
gazdagok ellátásra. 

Egyszerű igazságokból áll az egész történet, melyeket különböző időszakokban 
különféle módon próbáltak félremagyarázni, ködösíteni stb.  A cél mindenkor az anyagi 
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felelősség elkerülése volt. Mára oda jutottunk, hogy a jobb és baloldali kormányok által is 
elismert népegészségügyi programokat, melyek katasztrofális helyzetünk megoldásának 
kiindulópontjai lehettek volna, szakminiszteri szózat kérdőjelezi meg mondván, hogy nem 
programokra van szükség, hanem a gyógyításra. Vagyis az egészség fogalma megint 
összezsugorodik, az egészségügy kivonul az egészség komplex fogalmának kritériumait 
megvalósítók csoportjából, s megpróbál csupán saját szűken értelmezett területével 
foglalkozni, ami a többi résztvevő (a gazdasági, kulturális és környezeti feltételek 
biztosításáért felelősök) közönyét ismervén tovább csökkenti a reményt abban, hogy 
számtalan okból fokozódó fogyásunknak elejét vegyük. 

A megmaradás nem szerepelt egyetlen oldal kampányának tematikájában sem, az 
egészség-statisztikai mutatók tragikus figyelmeztetése is csak ímmel-ámmal. Félő, hogy az 
egészségügyi reform most is csupán egy szükséges rossz olcsóbbá tételére szorítkozik. 

A humán erőforrás reprodukciójának víziója nem képes megkísérteni a pénzügyi 
agyakat. 

 
 

* 
 
 
2006. augusztus 30. 
 
 

ELMARADT ELŐADÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGÜGYI NAPOK 2006. 
AUGUSZTUS 30-I RENDEZVÉNYÉRE 

 
(AZ ALAPELLÁTÁS TÉMÁJÁT ISMERETLEN OKBÓL KIHAGYTÁK ) 

 
 

Az évek során egyre nagyobb tekintélyt kivívó Önkormányzati Egészségügyi napokon 
megszólalási lehetőséget kapni nagy megtiszteltetés. 
  A másfél évtizedes legujabbkori vajúdásaink valódi okait feltáró igyekezet talán itt 
volt jelen a legőszintébben. Innen mindenkor információgazdagon és némileg 
megkönnyebbülve térhettünk haza. Csupán az a hiba, hogy felismeréseink, javaslataink, 
megállapításaink vagy jajkiáltásaink nem értek fel az égbe, vagy ha igen, a mindenkori égiek 
hallása olyannyira megromlott, hogy már-már közönyükre gyanakodhattunk.  5-10 perc sok 
is, meg kevés is. Két tömör pcp oldalnyi printelt szöveg. A bajhoz mérten szinte 
szitokszónyira tömör, a most várható eredményekhez mérten ugyanakkor végtelenül sok.  
 Nem tartok korszerű vetített képes előadást, nem próbálok élni az elektronika 
előnyeivel, inkább az itt megjelent szívekhez szólnék, mert mai egészségi és demográfiai 
állapotunk s az ezzel magárahagyottan szembenálló egészségügy gondjának megismerése 
nem csupán füleket igényel. Felkérés szerinti tisztem az egészségügynek a lakosság által – 
felmérések szerint – legjobban értékelt szektoráról, az alapellátásról beszélni. Önkormányzati 
egészségügyi napokon, ezen belül is kiemelten kell hirdetnem az önkormányzatok 
felelősségét.  Az üresen álló körzetek, az eladhatatlan praxisok száma nő, az alacsony 
megbecsültségű háziorvosi munkát vállaló orvosok száma pedig csökken. Az egyre több 
tisztán látó és tisztán cselekvő önkormányzat mellett figyelmeztetnem kell azon esetek 
számának növekedésére, ahol ellentétek akadályozzák az ellátás szintjének megtartását 
esetleg javítását, vagy ahol lobbizások, egyéni és csoportérdekek keserítik meg a becsületes 
munka után nyugállományba vonuló orvos utolsó éveit, esetleg az özvegy gyászát teszik 
keserűbbé. Eddig a figyelmeztetés.  
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 De lássuk, hogyan is áll most a háziorvosi ellátás szénája! Már nem kellenek 
grafikonok és számoszlopok. Éveken át közöltem szaksajtónkban a legbecsületesebben és 
legőszintébben kimutatott elszámolásokat. Mindhiába. Mára a helyzet leegyszerűsödött. A 
finanszírozás nehezen elért ésszerűsítésének vívmányaiból visszavont összegek, a 
tervezhetőséget megcsúfoló intézkedések nyomán elmondhatjuk, hogy az átlag magyar kvázi 
vállalkozói praxis – (kvázi, mert valódi vállalkozás alig van, s ami előfordul, van hogy a csőd 
felé halad ) – tehát az átlag paxis finanszírozása a mai követelmények teljesítéséhez szükséges 
team bérének korrekt kiosztására elegendő csupán. Ahol külső támogatás nélkül ennél többre 
futja, ott akár kutakodni is kezdhet az APEH, mert bizony csak ügyeskedések és joghézagok, 
vagy más kiskapuk kihasználása útján lehet fennmaradni. Nem régen még mindenki ezt az 
ágazatot írigyelte, és attól tartottak, hogy más szakmabéliek fogják lerohanni a kövér koncot. 
Mára tárva vannak a kapuk, de azokon inkább kilépőket láthatunk, mint befelé igyekvőket.  
 A lakosság közérzetét legjobban befolyásoló ágazat  az egészségügynek az egészség 
összetett fogalmához leginkább hozzájárulni képes része, az egy évtizeddel ezelőtt egyedüli 
egészségügyi sikertörténetnek induló emelkedő útról a lejtő felé tart. Ha nem alakul ki egy 
őszinte, bizalomra, kölcsönös  szolgálni akarásra épített együttműködés a magyar alapellátás 
és az önkormányzatok között, reménytelenné válhat a színvonal  megőrzése. Történik pedig 
ez éppen akkor,  mikor statisztikai mutatóink Európában párját ritkító módon a múlt századot, 
a két világháború közötti időszak adatait idézik.   

Sok pénzről beszélnek manapság, ami majd beáramlik az Únióból, egyre többen 
ácsingóznak a vélt majdani csapok körül. De fogalmunk sincs, hogy mi jut abból a sorsdöntő 
fontosságú munkát végző alapellátásnak közvetlenül vagy akár közvetve az 
önkormányzatokon, településeken, kistérségeken  és  régiókon kertesztül. Ma még csak a 
nehezen kiharcolt amortizációs pótlék elvonása, a stagnáló kártyapénz, és az egyre 
kevesebbért elvárt egyre több munka a biztos. Az adminisztratív terhek növelése a 
többletmunkán kívül nem sok nyereséget hoz. Elméletileg javíthatja a valóban botrányos 
adatszolgáltatást, de az eddigi silány sem nagyon érdekelte a pénzügyi döntéshozókat. Bár az 
újfajta adatszolgáltatás számos lehetőséget rejt magában az egészségügy tervezhetősége terén, 
tévednek azok, akik ettől pénzügyi megtakarítást remélnek. A koncepció ezen része nem fog 
eredményt hozni, csak a napi munka válik nehezebbé, és az orvos-beteg kapcsolat romolhat 
tovább. Európában a korszerű követelményeknek megfelelni képes praxisokban az orvos nem 
kénytelen ilyen jellegű adminisztrációs feladatokat ellátni. Ennek ellenére nem ritkán csak 
több napi várakozás után lehet hozzá bejutni. Zökkenőmentes munkáját országonként változó 
számú, de mindenütt minimum 2-3 tagú szakasszisztencia segíti. Nálunk a körzetek 
alkalmazottainak országos átlaga 1,3 fő. Ezzel a létszámmal,  vagyis  egy kötelező 
asszisztenssel és 0,3 írnokkal és takarítószemélyzettel kell megfelelni  az európai igényeket 
kielégítő adminisztrációs modellnek. A létszám emelésére annak anyagi háttere nélkül remény 
sincs.  

A modelltől az orvosok receptírási szokásainak ellenőrzését, a gyógyszerfogyasztás 
csökkentését is remélik. A  receptek legnagyobb hányadának kényszerű folyósítását  azonban  
nem a háziorvos dönti el. Minél többet szűrünk, annál többet gondozunk. Minél többet 
gondozunk, annál több beteg kap szakorvosi előírás alapján évekre, évtizedekre szóló kezelési 
javaslatot. A háziorvos ezt ellenőrzi, eredményeit figyeli és a recepteket havonta kiadja. Ez a 
dolga. Tehát éppen az átlagéletkor emelését szolgáló tevékenység az, amely a kiadott receptek 
számának emelkedéséhez vezet. Hatalmas tévedés arról beszélni, hogy a  mi dolgunk csupán a 
gyógyítás, és felejtsük el a népegészségügyi programokat. Ez éppen a háziorvosi munka 
alapjait kérdőjelezi meg. A háziorvosnak nem csak az elvágott ujjak bekötözése és a náthás 
orrok csöpögésének elállítása a dolga.  
Fő feladata a társadalom egészségi állapotának  jelenleg felmért szintjét szűrésekkel, 
gondozással, és  a remélt  jobb egészségügyi kultúrára alapozható egyéb  tevékenységekkel 
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javítania. Ez utóbbi munkához nélkülözhetetlenül szükség van egy felelősségteljes 
interdiszciplináris együttműködésre is, melynek határai messze túlhaladják az egészség ügyét. 
Ez az a terület, ahol a háziorvos és a helyi valamint területi önkormányzatok számos közös 
feladatnak kell megfeleljenek.  
 Önök most nem adatokat, és tudományos érvelést hallottak tőlem. Célom inkább az 
volt, hogy befogadó füleken át jussak el az érző szívekig, és elősegítsem azt az 
együttműködést, melyet ez a nagyszerű és immár hagyományossá vált kongresszus sorozat is 
célul tűzött ki, úgy ahogyan azt dr. Kovács Zoltán kollégám valamikor megálmodta. 
 

 
Leányfalu 

 
 
        

* 
2006. november 21. 
 
Megjelent: A KÖR 2006/3. szeptember-december. 

 
VEZÉR CIKK-CAKK 

 
 

Ismét leírhatjuk, hogy elvégeztetett. 
 Ígértek cikk-cakkban ezt meg azt, s lett amire számíthattunk. A cikk-cakk csak 
hozzászoktatás volt vagy kifárasztás. Ennyi kórház, meg annyi. Ennyi ágy, meg annyi. 
Elveszünk, nem veszünk. Mégis kap jogokat a MOK, mégsem. Belépős kilépés vagy kilépős 
belépés. Mint betegünket viccbéli iszappakolás a földhöz, úgy szoktatott minket ez a 
felvezetés a szomorú valósághoz. 

A parlamenti szavazógép pontosan működött. A nagy nyilvánosság előtt tett ígéretek is 
feledésbe mentek és a döntés végleges. Hogy az elnöki szó mit fog kinyilvánítani, e percben 
még kérdéses, de nem is ez a lényeg, hanem az, ami történik, amint s amiért. 

Hogyan lehet itt elkülöníteni e 16 év alatt a mindenkori politikai elit által elhalogatott 
reformot pótló – kényszer szülte – lépéseket, a pénzügyi egyensúlyt a következményekkel 
nem törődő módon helyreállító igyekezettől, és az esetleges zsákmányszerző szándékoktól. 
Hiszen a mai gyakorlat szerint valamennyi jelen lehet. 

Külhoni egészségpolitikussal beszélgetünk. Semmi baj, mondja. Lépjen fel a 
Kamarátok! Ja, hogy az már gyakorlatilag nincs is!? Hát ezt nem hiszem, ilyen nem lehet, 
Unión belül vagytok. Sztrájkoljatok, és akkor minden megoldódik.  Ja, hogy ez felétek nem 
megoldás? Sem a társadalom, sem az egzisztenciáját féltő orvos nem fogadná el? Akkor a ti 
bajotok. Nálunk az orvosok egy hónapig sztrájkoltak. A lakosságot egészségügyi 
szolgáltatással a katonaság látta el, és az orvosoknak meg minden kívánsága teljesült. S 
mindez a betegek legnagyobb örömére, azok egyetértésével, és azok hasznára. Ja, hogy még 
katonai ellátásra sem lehet már számítani? Akkor végső esetben van az Uniónak erre kijelölt 
biztosa. Ott kell panaszt tenni. 

Hallgatjuk, és csak nyelünk nagyokat. 
Egészségügyi és szociális vegyes profilt hordozó, sikeres és példaértékű műhelymunkát 

végző intézet szűnik meg. Eladták. Búcsúztatjuk. Külföldi társintézmények vezetőinek 
dicséretétől hangos a terem, gyógyult paciensek szólalnak fel könnyes szemmel. De 
mindennek vége. Azt mondják, még idejében elment a segélykérő üzenet, csakhogy a 
kormány ágazati ministránsa nem válaszolt. Illetve igen, – akkor, amikor a tranzakció már 
megköttetett. 
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Egyedül vagyunk. 
Pedig kell a reform, s az annak földi mását előkészítő emberek igencsak sürögnek-

forognak. Nem is mind az ördögtől valók. És mégis, túl a sietségen valami sántít. 
Ez a piacgazdaság már nem szociális, ez a globalizáció már csak sodor a vég felé? Sehol 

politikai elitünkben a szándék, hogy ha már szembemenni nem lehet, legalább csendesebb 
oldalvizeire terelje csónakunkat, s ne a rohanó árral, olykor ráadásul azzal együtt evezve 
haladjunk a ki tudja mibe. 

Amíg olyan vezetőink nem lesznek, akik számára a demográfiai katasztrófa, a 
roncstársadalom bővülésének megakadályozása, a 2,7 millió létminimum alatt élő gondjának 
felvállalása a legfontosabb feladat – s mindez egészséges egészségügy nélkül lehetetlen – 
addig nincs kinek szurkolni, addig nincs kinek hinni, addig nincs kiért tűzbe menni a 
megfáradt egészségügynek. Annak, amelyik tűzben ég immár két generáció óta, és vállalja az 
átmeneti tehernek nevezett, de a valóságban egész életre szóló keresztet. 

Megkülönböztetett követelmények, megkülönböztetett felelősség, megkülönböztetett 
alulértékelés, megkülönböztetett fenyegetések és becsületünk megkülönböztetett rombolása. 
Ez jut most nekünk. Aki pedig ezt kimondja, az demagóg. 

És a megkülönböztetett bosszú. Mindenkinek jár egy erős kamara, kivéve az 
egészségügyieket. Azoknak egy sem. 

Lesünk ide-oda. Ugrál a szemünk is cikk-cakkban. Várjuk a csodát, és dolgozunk. 
Robotolunk, öregszünk, fogyunk, és az az érzésünk, hogy csak majdani hiányunk hathat 
ébresztőként. Persze, az ezt megszenvedő társadalmon keresztül. Mert az még most sem 
egységes, még sokszor vevő a minket érő félrevezető, figyelemelterelő bántásokra. 

Kell a reform, jól tudjuk. Azt is, hogy a politikai elit bűne, hogy 16 év alatt nem merte 
felvállalni. Azóta éppen egy nyugodt ütemű reform vége felé járhatnánk. De azt is, hogy 
elkezdték, csak előttünk nem világos okok miatt abbahagyták. Meg azt is, hogy saját 
megosztottságunk is lehetett ennek egyik okozója. De azt is, hogy megosztottságunk jelentős 
részben művi, talmi-hatalmi játékok eredménye. Sőt azt is, hogy nálunk nagyobb, gazdagabb, 
sőt demokratikusabb országokban sem mertek nagyon „hozzányúlni” az egészségügyhöz, 
mert féltették hatalmukat. De azt is, hogy nálunk elérték: tőlünk már nem kell félni. Most ki is 
próbálták. Sikerrel. 

És érezzük, hogy az egészségügyi sem tökéletes. Tudjuk ezt jól, de kényszerpályáján 
kialakult hibáitól a még szűkebb kényszerpálya nem fogja megszabadítani. Pedig mi biztosak 
vagyunk benne, hogy maga is mennyire szeretné.  

S mégis, csakazértis, tesszük a dolgunk, ki ezért, ki azért, nem pátoszos szöveggel 
ecsetelt okokból, annál sokkal természetesebben.  

Szorongunk! Nem tervezhetünk!  Figyelünk! Ha cikkbe, akkor a baj cakkban jön, s 
fordítva. 

Vezércsel. Ügyes. 
 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2007. január 4. 
 
Megjelent: Orvosok Lapja 2007/1. január. 
 

FAKOOSZ TILTAKOZÁS 
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A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége, az alapellátás rohamosan 

növekvő terheinek és felelősségének ténye, valamint a finanszírozás minden átgondolást 
nélkülöző szemléletet tükröző csökkentése közötti hatalmas ellentmondást látva tiltakozik az 
egészségügyi reform címén bevezetett megszorító intézkedések, a bevezetés módja és annak a 
társadalom előtti elhallgatása, a kommunikáció mikéntje ellen. 

 
Minthogy a kormányzat az elkövetkezőkben egyre nagyobb mennyiségű feladatot egyre 

nehezebb körülmények közt ellátni kénytelen háziorvosokat ütköző gyanánt tolja maga előtt a 
megszorítások alkalmazása terén, a továbbiakban a gyógyító munkát rendkívüli mértékben 
akadályozó konfliktushelyzetek kialakulása várható a rendelőkben.  

 
A lakosság nem érti, és a rossz kommunikáció miatt nem is tudja, hogy mit miért kell a 

háziorvosnak vele kapcsolatban elvégeznie, tennie minden olyan területen, amelynek 
pénzügyi háttere van. A megszorításokra való felkészülés során demagóg módon, a beteg 
érdekeire hivatkozva, szakmailag ésszerűtlen, még egy logikusan elvárható bürokrácia 
követelményeit is meghazudtoló elvárásokkal lépnek fel.  

 
Miközben erőteljesen hangoztatják, hogy a vizitdíj február 15-e után az intézményeknél 

marad, egy szóval sem említik, hogy annak összegét meghaladó elvonásokat vezettek be, 
vagyis a vizitdíj nem az ott dolgozókat gazdagítja, hanem talán majd részben kompenzálja az 
elvonásokat. Külön említést érdemel, hogy az elvonások a házi gyermekorvosokat is sújtják, 
ahol pedig vizitdíjra nem számíthatnak. Még jóhiszemű megítélés alapján is lekevesebb hozzá 
nem értésükről tanúskodik az a sajtóban is terjesztett állításuk, hogy a vizitdíjjal az orvosok 
még jól is járnak. Sajnos valószínűbb a tudatos félretájékoztatás, mely könnyelműen odavetve 
nem csupán annak megfogalmazóit hivatott erkölcsileg tehermentesíteni, de további 
orvosellenes érzéseket is ébreszt. 

A vizitdíj február 15-én történő bevezetésével szemben az elvonást nagy mohósággal 
már január elsején bevezették, ami gyakorlatilag október elsejét jelent, mivel finanszírozásunk 
átutalása ekkora időbeli csúsztatással történik.   

A pontértéket, melyet hosszú évek óta még az infláció arányában sem emeltek, éppen 
most csökkentették le. Az alapellátást sújtó elvonásokról semmit sem hallhattunk, s csak most 
olvashattuk a sajtóban, hogy már december 5-én megszavaztatták a költségvetési módosítások 
között,  hogy : „A források átcsoportosítására az egészségbiztosítási alap költségvetésen belül 
elkülönített, 1,353 milliárdos kerete megőrzése és a vizit illetve kórházi napidíj szociális 
kompenzációja miatt volt szükség”. Enyhén szólva is furcsa megoldás. Honnan, s hova!? És 
ezzel még nincs vége a történetnek, mert a szaktárca a Népszabadság rovatvezetőjének 
kérdésére tagadja a pontérték 162-ről 153 forintra csökkentését, miközben a számlákon ez 
észlelhető, és az OEP is ezzel indokolta az átutalt összeg csökkenését. 

Az évtizedes küzdelmek után kiharcolt – és amúgy is csak képletes – amortizációs 
díjunkat minden szakmai vita és átgondolás nélkül megszüntették, éppen most, amikor az 
adminisztrációs feladatok növekedése miatt a körzetek jelentős részében többlet munkaórákat 
kell majd megfizetni, hogy az OEP egyáltalán nem elegáns fenyegetéseinek gyakorlati 
megvalósulását elkerülhessék (elgondolkodhat bárki azon, hogy nekünk a fenyegetettség 
állapotában kell beteg embereket gyógyítanunk teljes empátiával és odaadással). Mi lesz a 
műszerezettséggel, hiszen hasonló könnyedséggel vonták el nemrégen az eszközvásárlási hitel 
támogatását is? A kettő együtt már a körzetek jelentős részében meghaladja a havi 50 000 
forintot. A pontértékcsökkenéssel együtt már éppen a többletfeladathoz szükséges munkaerő 
költségei estek ki. Tehát többet, kevesebbért. 
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De honnan? Hírek szerint vannak már praxisok, ahol a gépkocsi és a mobiltelefon 

használatát kell korlátozniuk. Ha arra számítanak, hogy az orvosok kénytelenek lesznek ezt is 
elviselni, és a hiányokat majd „bőséges hálapénzükből” (a lakosságnak – költségvetési kiadást 
kiváltó – rejtett megsarcolásával) kompenzálják, akkor tévednek. 

Tudjuk, hogy elképesztő számok keringenek a hálapénzről szakpolitikusok szövegeiben. 
Az egyik jeles szakember pl. nemrégen évi százmilliárdot említett. Ez azt jelentené, hogy 
minden aktív magyar orvos havi 250000 forint hálapénzt kap. Ez több mint nevetséges. A 
pénzügyérek tehát nem számolnak, hanem hatásos számokkal dobálódznak, melyekről 
egyébként hiteles felmérés sohasem készült. 

 
Miközben deklarált és támogatható célként a betegeknek a drágább fekvőbeteg 

ellátásból az olcsóbb járóbeteg ellátásba terelését jelölik meg, a háziorvosi ellátás 
meggyengítésével éppen az ellenkező hatás valósul meg. 

 
Ha már eleve megbízhatatlannak és csalónak vagyunk beállítva, olyannak, aki csak 

fenyegetettség állapotában tud megfelelni a reformnak nevezett elvárásoknak, akkor 
figyeljenek az életre, annak talán képesek hinni: 

- A háziorvosok kiöregedése félelmetesen fenyegető folyamat. 
- A hatalmas hálapénzekkel gyanúsított körzetek eladhatatlanok.  
- A szakma nem vonzza a fiatalokat. 
- A külföldre távozás – bár próbálják bagatellizálni – egyre ijesztőbb. 
 
Miért? 
 
Tudjuk, hogy az egészségügy finanszírozása GDP részesedésének egy ötödével 

csökken. Azt is, hogy a miniszterelnök – nagyon várt és szükséges tapsot aratva – éppen a mi 
két év előtti kongresszusunkon ígérte e részesedés 8 százalékra emelését. Vagyis tudják, hogy 
nagyobb a szükséglet, de közben elvonnak, mégpedig a működésképtelenség tartományába 
taszítva a finanszírozást. 

 
Hol itt a reform? Mi itt a cél?  
 
Igazságos egészségügyi ellátást még sehol a világon nem tudtak megvalósítani 

profitorientált alapokon. És akkor azt nem is említettük, hogy a társadalmak elvárása szerint 
emberségesnek vagy netán színvonalasnak is kellene lennie. 

 
A magyar háziorvos társadalom dolgozni akar. Gyógyítani akar. Hivatást szeretne űzni. 

A hálapénz egyre több bajt okozó terhétől szabadulni óhajtana. 
Kérdezzék meg tehát a szakmát is a lehetséges megszorítások határairól, módjairól, 

módszereiről, és ha mindenáron csak pénzben gondolkodnak, valódi szakemberekkel 
számíttassák ki, hogy az ésszerűtlen elvonások mennyibe fognak kerülni. Pénzben! 
Életminőségről, emberéletről nem is beszéltem. 

 
Ezért tiltakozunk! Egyelőre a tapasztalat szerint eddig nem értékelt módszerünkkel, azaz 

szóban. 
 

      Szász István T. 
A FAKOOSZ elnöke 
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* 
 
 

2007. január 24. 
 
 

OLVASÓI GONDOLATOK 
 

(A Medical Tribune kérdésére) 
 

A Medical Tribune Gyógyítási rovatában közölt felméréseket olvasva – a megtisztelő 
felkéréstől függetlenül is – gondolkodásra kényszerül az ott ismertetett adatokkal szembesülő 
érdeklődő szakember, de akár a laikus is. 

Az ország legégetőbb problémája a fenyegető demográfiai katasztrófa és az ide vezető 
egyik ok – vagyis annak felismerése, hogy „Európa legbetegebb nemzete” vagyunk – 
egyaránt elsikkadnak a politikai viharok árnyékában. Mi több, éppen a legviharosabb 
egészségügyi és szociális ágazat az, amelyik egyre kevésbé veszi ezt figyelembe. 
Véleményem szerint ez a legmegdöbbentőbb. 

A bármilyen névvel is nevezett Népegészségügyi programok halva születtek, illetve 
nemkívánt csecsemőként kerültek kukába, még egy kihelyezett inkubátor reményét is 
nélkülözvén. 

Azt mondja a felmérés, hogy az aktív korúak több mint egyharmada érzi magát 
egészségesnek, további több mint egyharmad csak múló betegségeket ismer. Ezek szerint 
csupán a lakosság egynegyede lenne beteg?  

Nos, elmondhatom, hogy néhány éve, nyugállományba vonulásomat megelőzően, én az 
akkor 1400 fő körüli praxisomat teljes egészében felmértem, és minden elérhető adatukat 
adatbázisba gyűjtöttem. Elkezdtem, és gyakorlatilag jelentős sikerrel végigvittem egy 
lakosság szűrést is, és elkészítettem a gondozandók listáját valamint javasolt terápiás 
lapjaikat.  

Nem tudom elhallgatni, hogy a mai központi szemlélettel már akkor alkalmam volt itt 
helyben találkozni. Az önkormányzatnak benyújtott felmérések 200 oldalnyi anyaga, mely a 
javasolt gondozás hatalmas volumene miatt egy új munkaerő alkalmazásához igényelt némi 
segítséget, hatalmas ellenszenvet váltott ki. Személyeskedő támadásokkal rázták le magukról 
a felelősséget. Az, hogy mindezt – nyugdíjazásom előtt és saját költségre – mégis 
megvalósítottam, nyugdíjamat kb. 40 százalékkal csökkentette. Életem végéig nyögöm, de 
megcsináltam, és tudom, amit tudok. 

A közel 1300 felnőttből mintegy 1000 személynél rögzítettem idült, gondozandó 
betegség diagnózisát, s számos esetben nem is egyet, ami személyenként átlag több mint négy 
betegséget takart. Ahogy ezt ma mondják: erről ennyit. Eddig a helyi történet. Mai 
egészségügyi szemléletünk hasonlóságai makroszinten köszönnek vissza. Bár, most 
verbálisan hallunk megértő szövegeket is, de a gyakorlat nem ezt igazolja. 

Magyarország igenis beteg ország. Hogy Európában hányadik, azt csak sejteni tudom, 
de ezek után a maitól teljesen eltérő szakkormányzati hozzáállásért kiált. 

Sajnos igaz, hogy nem csak a szakmapolitika hunyt szemet a bajok felett, hanem maguk 
az érintettek is. A táplálkozási és életmódbeli szokások hibái tagadhatatlanok. Ennek okait 
azonban nem lehet az emberekre terhelni. 

Negyven év szocialista egészségnevelése a formalitásra és hatástalan helyi módszerekre 
szorítkozott. Utána aztán még ez is elmaradt. 



 143

A mai napig nem hangzott el felelős és befolyásos helyről határozottan a kijelentés, 
hogy mindenek előtt a nevelésről van szó, és ezt csak az iskola, a színvonalas oktatás, az 
egészségtan bevezetése biztosíthatja egyik oldalról, vagyis az igények elplántálása 
szempontjából. Hogy aztán ezeket az igényeket a leendő polgár ki is tudja elégíteni, ahhoz – 
számos tárca felelősségének elismerésével – a mindenkori kormányzatnak kell biztosítékot 
adnia. Ez pedig egyenlő az életszínvonal emelésével, a társadalom  ketté szakításának 
elkerülésével, a leszakadók felemelésével. Vagyis pénzbe kerül. Innen a csend. És még 
valami: szöges ellentétben áll a sokbiztosítós rendszerekkel. Mint tudjuk, jelek szerint nem 
erre haladunk. 

Itt ismét beszélhetünk a helyi szemléletekről is. Példáim vannak arra, miként 
akadályozzák meg a sportolás helyi lehetőségeinek kiterjesztésére tett kísérleteket különféle 
helyi érdekek, önkormányzati lobbyk, vagy éppen korlátoltságok, és természetesen az 
önkormányzatok szegénysége.  

Általános jelenség az egészséges táplálkozás támogatásával ellentétes árpolitika is. 
A tehetősek között sem dúl az ilyen táplálkozás igénye. Itt ismerethiányról, rossz 

hagyományokról, magyaros „engem a ménkű sem sújt le” szemléltről beszélgethetünk. 
Esetükben talán valamivel jobban áll a mozgásigények kielégítésére fordított idő kérdése. 
Azonban nem ezek a fő problémák, hanem az eddig taglaltak. 

Ami pedig praxisunk betegeinek felvilágosításáért tett erőfeszítéseinket illeti, ebben 
minden képzett, jóérzésű és saját érdekeit is ismerő kolléga tenni próbál. Csakhogy a jelenleg 
bevezetett – az őrület határát súroló – adminisztratív intézkedések éppen ettől a lehetőségtől, 
az orvos-beteg kommunikációra szánható percektől foszt meg minket. Az adminisztráció új 
követelményei átlagosan legalább egy fél új munkaerőt igényelnének az ehhez szükséges 
forrásokkal. Ehelyett éppen ennyit vontak ki a finanszírozásunkból. Vagyis többet 
kevesebbért! Vagy úgy is mondhatnánk, hogy az eddig emlegetett lukas zsákból mindkét 
végén meglékelt zsák lettünk. 

A vizitdíjra mint a betegellátás forrásait javító lehetőségre való hivatkozás pedig talán 
már mindenki számára láthatóan álságos. Az elvonás megtörtént, a vizitdíj egyre zsugorodik, 
és keserűen nevetünk, mikor az információközelben levő cégek által máris reklámozott 
vizitdíj-nyugta automaták működtetéséért cserében a vizitdíj jelentős részére tartanának 
igényt.  

Végül elmondhatom, hogy betegeink nagy része még így is nyitott lenne a szűrésekre. 
Ennél valamivel kevesebb, de nem elhanyagolható számban a gondozást is elfogadná. 
Csakhogy a szűrés-gondozás csupán hosszú távon megtakarítás, rövid távon beruházás, 
pontosabban forrás igényes. Ezt pedig nem szereti a reformnak nevezett folyamat ismert 
logikája. 

Hát ilyesmik jutnak eszébe egy betegiért síró, bús bocskoros körorvosként megvénült 
olvasójuknak. 

 
 

Leányfalu. 
 
 

* 
 
 
2007. február 5. 
 
Elhangzott: A MOK nagygyűlésén 2007. február 6-án a Nemzeti Sportcsarnokban. 
Megjelent: Orvosok Lapja 2007/2. február.  
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FAKOOSZ ELNÖKI (TILTAKOZÓ) BESZÉD 

 
 

Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Kollégák és vendégek! 
 
 

Amikor a Magyar Orvosi Kamara megtisztelő felkérését megkaptam, azonnal értesítettem 
az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének, vagyis a FAKOOSZ-nak megyei elnökeit, 
hogy juttassák el hozzám véleményeiket. A szövetségünkben szokásos közös vezetés, közös 
döntés rendjének megfelelően megkérdeztem, hogy gondolják, mi lenne a tagság óhaja. 
Olvassuk fel tiltakozásunkat, beszédet tartsak, vagy adjunk ki egy FAKOOSZ nyilatkozatot?  

A beérkezett válaszok szerint a tiltakozásunk már közismert az internetről, és az Orvosok 
Lapjában is benne lesz. A helyzetnek és a sajnos nem barátságos közegnek megfelelően a 
végeredmény tulajdonképpen olyan beszéd anyagát körvonalazta, melyet tekinthetünk akár 
egy üzenetet tartalmazó nyilatkozatnak is. 

Ez a válasz elgondolkoztató és sokatmondó már egymagában is. A FAKOOSZ tagsága és 
a FAKOOSZ támogatóinak együtt gondolkodó sokasága, a magyar háziorvosok többsége 
üzeni ezzel, hogy megelégelte mindazt, ami velünk eddig történt!  

A nagyvilágban majdnem mindenütt nagyobb tekintélyt képvisel az egészség ügye, és 
ebből következően az egészségügy dolgozói is nagyobb presztízsnek örvendenek, mint 
honunkban. Nagy és gazdag országok kormányai is csak igen óvatosan nyúlnak hozzá e 
kérdéshez. Egyrészt az országuk lakossága iránti felelősség, másrészt egy hivatás rangjára 
emelkedett, ugyanakkor mérhetetlen gazdasági kihatásokkal bíró szakma fontosságának 
felismerése okozza ezt. Az, ami Magyarországon az egészségüggyel történt, s különösképpen 
a most dúló forgószélszerű beavatkozás – melyet nem tévedésből felejtettem el reformnak 
nevezni, hungarikumként vonulhat be a kor történetébe. 

A háziorvosi társadalom már hosszabb ideje diktatúrában él, de ez a diktatúra még mint 
olyan is kiszámíthatatlan. Nem elég, hogy diktátumszerű szerződéseket írunk alá percnyi 
habozás nélkül, nem elég, hogy finanszírozásunk nevetségesen alacsony, hosszú évek óta még 
az inflációt sem követi, s nem elég, hogy jövedelmünk vagy fizetéseink kárára próbálnak 
minket fejlesztésekre kényszeríteni, de még az ilyen irányú szerződések, a különféle 
kormányok által felkínált – szinte kényszerpályaszerű – utak sem tervezhetőek. Hiába 
próbáljuk a jövőt felrajzolni, a betegellátás magasabb színvonalát biztosítani, munkánkat a kor 
követelményei szerint szervezni, mert váratlan finánc és adminisztratív rendeletek keresztezik 
az addig javasolt és támogatott utakat, s azzal sem törődnek, ha ezzel a hazai betegellátás 
alapját jelentő praxisainkat ellehetetlenítik. 

Mondvacsinált vagy félreinformáltság – olykor tendenciózus indulatok generálta – 
számok keringenek a hálapénzről, s miközben azt támadják, és fejünkre olvassák, hátsó 
gondolataikban mégis bekalkulálják a működési költségekbe, s ezzel rejtett adónemmé 
léptetik elő. 

Hasonló meggondolásból vizitdíjat vezetnek be, és azt mondják, hogy ez a lakosság 
nevelését, parttalan igényeinek letörését, és a hálapénz felszámolását szolgálná. Az ebből 
származó és túlértékelt majdani bevételt is meghaladó elvonást azonnal bevezetik, aztán pedig 
a terv olvadni kezd, mint a viasz. A lakosság felé azonban azt kommunikálják, hogy az a pénz 
az orvos zsebében landol. Hogy mennyi is az a valóságban, hogy hányadrésze a befizetettnek, 
és hogy valaha garantáltan zárt kasszánkból már ezt megelőzően, ennél nagyobb összeget 
mentettek át a csak elvonásokról szóló költségvetésbe, arról nem beszél az elvonásokból 
fizetett propaganda. 

De nem csak pénzről szól ez a történet. 
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Hatalmas adminisztratív többletmunkát rónak reánk. Átgondolatlant, bizalmatlanságból 
fakadót, végrehajthatatlant, s az elvégzéséhez szükséges munkaerő megfizetésére semmi 
forrást nem terveznek be, mi több, éppen annyit vonnak el, amennyi ehhez kellene. Vagyis 
finanszírozásunkat egyszerre két végén faragják le. 

Ami pedig a legszomorúbb, hogy ha felszisszenünk, azt politizálásnak minősítik. Az 
ellenvéleményt ellenzékiségnek nevezik, és a média segítségével minden mozdulatunkat 
megpróbálják átpolitizálni. 

Tetteiket nem az egészségügy megreformálása, nem a nemzet egészségének szolgálata, 
hanem csakis a megingott pénzügyi egyensúly korrigálása vezeti, és akkor még említés sem 
történt a sokak fejében megforduló, természetesen előre nem bizonyítható gyanúkról, melyek 
reméljük feleslegesek, de így is ártalmasak, és sajnos itt-ott még be is igazolódhatnak. 

Nem akarom újra felsorolni tiltakozásunk valamennyi pontját, de aki annak vagy az itt 
elmondottaknak igazát kétségbe vonná elég, ha a történéseket figyeli, azokat, melyeken 
keresztül az élet igazolja, hogy nagy baj van, hogy ágazatunk sokat hangoztatott 
megerősítésének semmi nyomát nem látja, annál inkább halad egy lejtőn, melyen rövidesen 
nem lesz megállás. Aktív orvosaink életkora egyre magasabb, a pályaválasztók elkerülnek, 
praxisaink eladhatatlanok, és megindult az elvándorlásunk is. Elmúltak már azok az évek, 
amelyekben még irigyelt ágazat voltunk, és attól kellett félnünk, hogy a szakorvosok sokasága 
átözönlik az alapellátásba. 

A mai napon a felszámolásra szánt, de a szükségből erényt kovácsolni próbáló Magyar 
Orvosi Kamara vendégeiként figyelmeztetnünk kell minden kollégát arra a felelősségre, 
amelyet az új Kamarába való visszalépés szükségességének tagadása, a kényelmességből 
elmaradó válaszadás, a közöny és kishitűség miatti félreállás jelenthet akkor, amikor a közös 
felelősségnek, az egymásért való küzdésnek egyre nagyobb jelentősége lesz. 

Hasonló felelősséget jelent a Magyar Orvosi Kamara által javasolt békés tiltakozási 
forma, a szerződésmódosítási kérelem benyújtásának elhanyagolása is. 

A hatalomnak sikerült éveken át elérnie, hogy egymást ostorozzuk, hogy egymással 
versengve tehermentesítsük a felelősségtől a mindenkori kormányzatokat. A Magyar Orvosi 
Kamara veleszületett rendellenessége – a gyenge kamarai törvény – nem saját hibája volt, s 
mi ezért bíráltuk, és ennek figyelembevételét mellőzve követelünk tőle lépéseket, miközben a 
hatalom az orvos-beteg viszonyt manipulálja. Évezredes szokás, hogy a rossz hír hozóját 
döfik le, ezért ütközőként tolja maga előtt az orvosokat. Nem véletlen, hogy minden 
ötletrohamból születő törvény és rendelkezés végrehajtójaként ő kerül szembe esküje és 
hivatása felvállalt alanyával. A hatás máris érezhető a várótermekben és az SMS, valamint 
betelefonálós műsorokban. Pedig nincs külön orvos és beteg érdek, de én még ennél is 
továbbmegyek: egy becsületes országban nincs külön egészségügy és kormányérdek. 

Az új helyzet új módszereket kíván, és reméljük biztosít. Rajtunk múlik, hogy sikerül-e 
fokozatosan visszanyernünk mesterségesen is rombolt tekintélyünket, hogy megmutatjuk-e 
erőnket, és ráébresztjük-e érzéketlen döntéshozóinkat arra, hogy nélkülünk nem tudnak 
működőképes egészségügyet biztosítani a lakosságnak, még a tervezett alacsony színvonalon 
sem. 

Mert a propagandaszöveget, hogy mindez a lakosság jobb ellátását szolgálja, ma az 
egészségügyben aktívan dolgozó ember már nem tudja elhinni, de betegeink is egyre jobban 
fogják érzékelni álságosságát, s ennek egyre gyakrabban fognak nyomatékot is adni. 

A FAKOOSZ tagjai és pártolói nem óhajtanak részt venni a magyar egészségügy és benne 
a magyar alapellátás lerombolásában. Sem saját egzisztenciális érdekeik, sem az esküjük 
szerint becsülettel ellátottak érdekei nem engedik meg ezt. Az alapellátás rohamosan növekvő 
terheinek és felelősségének ténye, valamint a finanszírozás minden átgondolást nélkülöző 
szemléletet tükröző csökkentése közötti hatalmas ellentmondást látva, tiltakozunk az 
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egészségügyi reform címén bevezetett megszorító intézkedések, a bevezetés módja és annak a 
társadalom előtti elhallgatása, a kommunikáció mikéntje ellen. 

Nem tudjuk, mi lesz az eredménye tiltakozásainknak, nem tudjuk, mennyire maradt erő 
kiégett orvostársadalmunkban az ellenállásra, de ha ez a próbálkozás nem végződik sikerrel, 
akkor a magyar betegellátás történetének legsötétebb fejezete előtt állunk, éppen akkor, 
amikor egész nemzetünket a demográfiai katasztrófa réme fenyegeti. 

 
 

* 
 
 
2007. március 5. 
 
Megjelent: A Kör 2007/1. január-április. 
 

KI KÉSZ ITT ÉS OTT 
 
 

Ezekben a hetekben két haza kongresszusára készülőben azon töprengünk, ki kész eljönni itt 
és ott a nagy találkozóra, s azon is, hogy ugyanezekben a hetekben miért kell minket 
kikészíteni. Mert talán nem újdonság a tisztelt olvasónak, hogy kikészülőben vagyunk. Van, 
aki már kész, s van, aki csak készül, de valamennyien őszülünk. 

Folytatván a szavak játékát, mondhatnám azt is, hogy bőszülni is tudunk, de ennek jeleit 
nem tapasztalom. Inkább csak ülünk bőszen, és magunkban morgolódunk, s bár olykor 
megtesszük ezt kollektíven is, a magyar orvos még ma is azt hiszi, hogy van mit féltenie. Az 
egzisztenciáját. Ha nevezhetjük annak azt, amit megél az a magyar orvos.  

Mélyen, nagyon mélyen van a hazai egészségügy közhangulata, s ezt láthatjuk 
belepillantva a még oly óvatos sajtóba is ezt láthatjuk. Pártállástól független 
elégedetlenkedések és bírálatok a reformnak nevezett sarci módszerekről, s a henger mégis 
halad. Halad, és mindent visszafordíthatatlanul maga alá tipor. 

Mit történik velünk? 
Vajon, ha majd néhány év vagy évtized múltán, akik az akkori katasztrofális gondok 

gyökereit kutatják, ezekre a hónapokra hivatkoznak, mit fognak mondani? Csak az 
ötletgazdákat és végrehajtókat fogják bírálni, vagy majd megszólal a vád azok ellen is, akik 
ellenkezhettek volna, de meg sem próbálták? Ki tudja? 

Mindenesetre érdemes lenne elgondolkodni felelősségünkön!  
Egyre csak hajtogatom, hogy az egykor oly komolyan vett hippokrátészi esküt nem csak 

a gyógyító munkánkra tettük le, hanem arra is, amit a munka feltételei jelentenek. Ma ez 
fokozott mértékben érvényes. Ma meg kell küzdeni azért, hogy gyógyíthassunk. S bár ez a 
küzdelem hatékonyságunkat nagymértékben csökkenti, mégis feladatunk. Mert, ha nem 
tesszük, akkor nem volt értelme annak az eskünek. Vagyis, ha felvesszük a kesztyűt, akkor 
legalább próbáljuk menteni azt, ami menthető, ha nem egyéb a becsületünket. 

A történteket esetleg másként értékelő olvasó kérdezheti: akarom-e a hőzöngést, a 
szélsőséges megnyilvánulásokat? Jó előre kijelentem, hogy nem erre bíztatok. Nem is ezt 
tartom eredményre vezetőnek. Ugyanakkor azt a hihetetlen ágazati (nevezhetjük szakmainak 
is) és társadalmi elutasítást, ami mindenféle egészségügyi érdekvédelemmel kapcsolatos 
megnyilvánulást el és megítél, károsnak, indokolatlannak és Európától idegennek tartom. Ha 
jól meggondoljuk, arra hogy megvédje a betegeivel azonos érdekeit senkinek nincsenek a 
kezében olyan hatékony eszközök, mint éppen az egészségügynek. S íme, éppen ezt voltak 
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képesek ügyesen törvénytelennek és embertelennek, beteg- és társadalomellenesnek 
kikiáltani. Vajon mekkora az esély arra, hogy a társadalom megértse és támogassa 
tiltakozásunk megfontolt, de mégis hatékony formáit? 

Valahol erre kell elindulni. Az új Kamara is remélhetőleg ezt az utat fogja keresni. 
A szakma és a józan ész érveinek meghallgatása elmaradt végleg. Legfeljebb látszatát 

keltik annak, hogy véleményünket kikérték. Annak, hogy figyelembe is vegyék, még halvány 
jele sem észlelhető. Mi más maradhat tehát, mint a figyelemfelkeltő tiltakozás eszközei, az 
egészségügy valódi erejének felmutatása, annak fitogtatása, vagy tényleges zsarolásra való 
bevetése nélkül. 

A történteket az ellenkező oldalról értékelő olvasó is kérdezhet most. Ha minden így 
megy tovább, ha az egészségügyi kormányzat a saját koalíciós partnereiket is kijátszva járja 
táncát a porcelánboltban, akkor miért ne lehetne akár a szó hasznos értelmében, a nemes cél 
érdekében zsarolni is? 

Remélem azonban, hogy idáig nem kell eljutnunk. Sokkal erősebb és nagyobb 
országokban is elég volt az ágazat erejének bizonyítása, mi több még erre sem volt szükség, 
mert jól ismerik ott azt. 

A történteket józanul értékelő olvasó most azt mondja: Ja kérem, ott valóban 
demokrácia van. 

S én is újra kérdezhetek. Ami itt történik, tényleg kikészít? És azt is, hogy ki kész itt a 
valódi demokráciára? Mert az egy életforma. Jogokkal és kötelezettségekkel. A jogok 
megvédése a demokráciában élő polgár kötelezettsége. 

Az egészséghez pedig alkotmányos jogunk van. 
 
 

Leányfalu 
 

 

* 
 
 
2007. március 5.  
 
Megjelent: A FAKOOSZ szovátai kongresszusának füzetében. 
 

KÍVÁNSÁGOS KÖSZÖNTŐ 
 

Mélyen Tisztelt Kongresszusi Vendégeink! 
 
Forrongó világban, vergődő hazából és csakazértis reménykedő szétszórattatásból 

gyűltünk össze Szovátán, a heliotermikus csoda közvetlen közelében s medvecammogásnyira 
a Hargitától. 

Végre együtt vagyunk, és megbeszélhetjük a közös gondokat, az európai nagy haza által 
hozott bizakodásokat és szorongásokat.  

Nagyon remélem, hogy a hasznos beszélgetéseken és tapasztalatcseréken túl, a 
kölcsönös megismerés és megismerkedés, az Erdélyt most felfedezők rácsodálkozása a 
gerincegyenes fenyők őrizte ősi tájra, sokat fog adni azoknak, akik fogadóképesek ezekre az 
értékekre. S aki ezt a hosszú utat felvállalta, biztos vagyok benne, hogy ilyen. Ugyanakkor 
azok számára is értékes lehet együttlétünk, akik közelebbről ismerik e vidéket, akik sűrűn 
megfordulhatnak erre, s még a vadak csapásait is jól ismerik. Ők még jobban tudják, hogy 
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azoknak, akik nyitott szívvel és szemmel érkeztek ide, Erdély, és azon belül is a Székelyföld 
minden napon új meg új csodákkal képes szolgálni  

Kívánom tehát, hogy találkozásunk legyen hasznos, felhőtlen, értékeket cserélni képes, 
és maradandóan fontos kezdeményezések forrásvidéke. 

A messziről jötteknek köszönjük a fáradságos út felvállalását, a helybélieknek a szíves 
együttműködést, előadóinknak a felkészülést, védnökeinknek és támogatóinknak az 
áldozatvállalást, vendéglátóinknak a rugalmasságot, a médiának az érdeklődést.  

Szeretném, hogy senki se legyen csalódott, mikor e jeles napok elteltével hazaindul 
innen. A FAKOOSZ tagoknak és a magyarországi vendégeknek kívánom, hogy színültig telt 
lelki és szellemi tarisznyákkal lépjék át majd a – végre tényleg légiesült – határokat. Végül – 
és nem utolsó sorban – mindenkinek kívánok sok szép új és tartós barátságot. 

 
 

     Szász István T. 
A FAKOOSZ elnöke 

 
 

* 
 
 
2007. április 14. 
 
 

SZOVÁTA  FAKOOSZ FÓKUSZBAN 
 

 
A FAKOOSZ regionális átszerveződésének szükségszerűségét megérezvén, s annak részletein 
elmélkedve, az országos elnökség közösen jutott arra az elhatározásra, hogy egyelőre egy 
erdélyi, utóbb több határon túli „régiót” is fel kellene karolnunk. 

Van elég bajunk nekünk is, mondja erre a küzdelemben megfáradt, vagy akár a 
küzdelmeket látva elfásult kolléga. És ez is igaz. Ezeket a küzdelmeket azonban egy általunk 
is támogatott új alapokon álló és független Orvosi Kamara kell majd megvívja, az átlagos 
magyar orvos aktivitását lényegesen meghaladóan cselekvőképes FAKOOSZ tagsággal is a 
háta mögött. A FAKOOSZ kitűzött céljának megfelelően folytatja harcát az orvosi 
presztízsért, az értelmiségi státus valódi visszanyeréséért, a felelősen gondolkodni képes és a 
maga helyén döntéshozásra alkalmas orvosért, a magyar értelmiségi lét rehabilitálása 
érdekében, de ha a helyzet úgy kívánja, ismét felölti terepruháját. Munkájához nem számíthat 
semmiféle támogatásra, de éppen ebben van ereje. Alulról szerveződött és alulról jön a 
folytonos megújulás gyökérnyomása is. 

Ilyen megújító szándék nyomán szerveződünk most át a regionális lehetőségek 
reményében, és próbálkozunk – a kölcsönös előnyöket sem elhallgatván – a Kárpát-medence 
felé is nyitni.  

A szubjektív hangulatot is befolyásolhatja ez a lépés, hiszen ha gyengének érezzük 
magunkat, érdemes átpillantani a számunkra oly keserves határokon. Máris megláthatjuk, 
hogy vannak ennél nehezebb helyzetek is. Ugyanakkor a fordítottja is érvényes, mert 
miközben saját gyarlóságainkon bánkódunk, azt vehetjük észre, hogy bizony vannak, akik 
nehezebb helyzetben is többre képesek. 

Ha – élve az erdélyi táj és természeti csodák hatalmas vonzerejével – ott próbáljuk 
megrendezni idei kongresszusunkat, ezzel nem csak másokat vagyunk képesek gazdagítani, 
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de magunk is sok hasznos, gyakorlati és főleg felemelő, lelket erősítő tapasztalattal 
gyarapodhatunk. 

Várnak reánk Wass Albert hegyei, Áprily Lajos esztenás havasai, Jékely magányos 
templomai, Reményik iskolái, Tamási Ábeles és Surgyelános világa, Nyírő Uz Bencéjének 
lábnyoma, Makkai mándrucai, egyszóval Móricz Tündérkertje, ahonnan nem hiányzik Jókai 
csizmájának roppanása és Petőfi sokszor meggyalázott fehéregyházai emléke sem. 

Ha pedig Szovátáról beszélünk, tudnunk kell, hogy sajátos vonzereje már az elmúlt 
évszázadokban is ismeretes volt. A monarchia idején itt is felépült az akkor ismert szép 
gerendás stílusú üdülőváros, mint Ótátrafüreden, Herkulesfürdőn, Karlsbadban vagy sok más 
helyen. Trianon után pedig a román királynő – Mária – egyik kedvenc tartózkodási helyévé 
vált. Aztán rátelepedett a szocializmus, és szakszervezeti stílust öltött, még így is sok örömet 
szerezve látogatóinak. 1989 után a Vatra nevű nacionalista szervezet próbálta „lenyúlni”, 
vagyis olcsón felvásárolni, amint azt a „székely főváros” Marosvásárhely főterével is tette. 
Részben sikerült is nekik, de nem teljesen. Mára a magyar tőke is betört oda, s éppen a 
Danubius hálózat tulajdonában levő magyar szállodában fogunk megszállni. 

A szervezés nem könnyű, de ismerve a szervezők tapasztaltságát nagyon remélem, hogy 
ismét maradandó élményekkel fogunk hazatérni. A tagság számára ugyanakkor ez kitűnő 
lehetőséget ad arra is, hogy tartózkodását a kialkudott kedvezményes árakon meghosszabbítva 
újabb erdélyi élményekkel gazdagodjon.  

A heliotermikus tó sajnos csak a nyár második harmadától működőképes, de az egyéb 
helyi és környékbeli látnivalók messzemenően kárpótolni fognak a sós vízben lebegés 
elmaradt élményéért. Lesz székely est és táncház, XVI. hagyományos FAKOOSZ bál, parajdi 
sóbánya látogatás istentisztelettel és régi zenei koncerttel, s a töltött káposzta világbajnokság 
színhelyen kóstolgatás is, és lesznek kirándulások, wellnes élvezetek, meg akkreditált 
tudomány jeles előadókkal. A rendezvényt az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvosi Tagozatával 
együtt szervezzük, s remélhetőleg sok kedves új barátság is szövődhet. 

Tehát készülődjetek! Irány Erdély, irány Szováta!  
Nagyon szeretném, hogy meghazudtoljuk az országos nemzeti közönyt, melynek 

hátterét most nem boncolgatom. Elég, ha csupán két aktuális adatot említek. Az egyik egy 
évforduló, december 5-e már magában is sokatmondó. A másik az üresen kongó Nép, - 
pontosabban Puskás Ferenc stadion, a névadó csodálatosan megszervezett temetésén. 
Felületesen gondolkodva jelentéktelen, jól átgondolva tragikus teszt, akár a két évvel előbbi. 

Szováta előjelei máris sokkal jobbak. A késői jelentkezők hívják a 06 20 9260745 
telefonszámon a FAKOOSZ Központi Irodáját, ahol mindenről pontos információt, kérésre 
elektronikus úton szóróanyagot is kaphatnak. Befizethetnek a teljes programra, de a részvétel 
napi bontásban is megoldható. 

Végül még egy fontos megjegyzés: nem csak háziorvosokat várunk! Minden kedves 
kollégát szeretettel fogadunk. 

 
 

Leányfalu 
 
 

* 
 
 
2007.április 15. 
 
Elhangzott: 2007. április 28-án a FAKOOSZ szovátai kongresszusán. 
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Megjelent: A Kör 2007/2. május-augusztus. 
 

KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ 
 
 

Mélyen tisztelt kongresszus, tisztelt vendégeink, kedves ünneplő gyülekezet! 
 
Nem tagadhatom, hogy ünnepi hangulatban jöttem ide, és minden reményem szerint még 
ünnepibb kedvvel szeretnék hazatérni. Régi terv, titkos vágy volt csupán az, hogy Erdélyben 
gyűlhessünk össze, és még titkosabb és valószínűtlenebb, hogy az erdélyi kollégákkal együtt. 
Ennek nehézségeit az elmúlt hónapokban megtapasztaltuk, de a kezdeti szerény sikert is 
bízvást tekinthetjük egy út első lépésének. 

Most tehát vagyunk és lenézhetünk a Medve tóra, Erdély titkainak egyikére, a 
Tündérkert számos gyöngyszemének e sós csodájára. Ha pedig tekintetünket feljebb emeljük 
és körülhordozzuk, akkor a csodás titkok oly sokaságával találkozunk, hogy utána már egy 
percig sem értetlenkedünk azon, miért volt az évezredek során annyi népnek szíve csücske e 
táj. 

Nekem ez a kisebbik haza a szülőföldem, őseim sorának életét s halálát, ifjúságomat s 
felnőtté érésemet idézi. Különösen fontos tehát számomra a tény, hogy minden személyes 
befolyásom nélkül támadt a FAKOOSZ tagságának ez az ötlete. Egy örökké kegyetlen 
decemberi nap után ez gyógyító erővel hatott rám és még nagyon sokakra. Mi ugyanis már 
úgy születtünk, s úgy nevelkedtünk, hogy bár nem tanították, mégis mindent tudtunk a 
nagyobbik hazáról, annak múltjáról s jelenéről, és aggódva figyeltük a velünk közösnek hitt és 
remélt jövőjét. Sajnos fordítva ez már nem volt általánosítható. Igaz, hogy ott sem tanították, 
de egy nem csekély, mégis csak egyeseket érintő rétegtől eltekintve a kisebbik haza sorsa 
iránti érdeklődés immár bizonyítottan a közöny áldozata lett. Pedig a felismerés, hogy 
mindenféle történelmi körülménytől, félelmetes vagy légies határoktól függetlenül 
összetartozunk, nem mai. Az éppen 450 éve Kolozsváron született Bocskai István 
Magyarország és Erdély fejedelme, ki a hatalom csábításának nem engedve a töröktől 
felkínált magyar koronát nem fogadta el csak mint ékszerajándékot. Az egymáshoz tartozás 
megmaradást biztosító erejére végrendeletileg hívott fel minden magyarhonbéli és erdélyi 
magyart már ezelőtt 401 évvel. 

Ennyit a tanulságokkal teli közös múltról, és most ugorjunk egyet a jelenbe, mivel olyan 
tömény programot sikerült összeállítanunk, hogy nem jut korlátlan idő a sebek gyógyítására 
meg a szép szavakra. 

Rátérek hát a kötelességem teljesítésére az elnöki beszámolóra. 
A két kongresszus közti időszakban voltak örömeink és csalódásaink, s ez érvényes 

egyaránt saját szervezetünkön belüli munkánkra és az egészségügy egészének viharaira. 
Utóbbi esetben kevesebb örömmel és megszámlálhatatlan csalódással. 

A FAKOOSZ megújulása terén az elnökség munkája új irányba indult el, és fokozatosan 
kristályosodott ki a mai álláspont, melynek tükrét az alapszabályban jelzett módosítási 
javaslatok tartják elénk. Idejében szétküldtük, vártuk az ötleteket és bírálatokat, melyek utóbb 
az elnökségen keresztül érkeztek be.  

Az eredeti terv szerint elképzelt célkitűzéseket jelentősen módosította a több fronton 
beindult külső támadás, a veszélyérzet, s az erre elvárt kötelező válaszreakció. 

Hiába szerettük volna munkánkat békés, értelmiségi, presztízsnövelő, szakmai 
színvonalat és magasabb társadalmi elismertséget biztosító tevékenységek felé terelni, a 
fájdalmas döfések hatására kénytelenek voltunk felszisszenni. 

Első nagyobb kísérletünk sikerrel járt s ezzel ki is merül az örömtelinek nevezett fejezet. 
Januári – azonnali – tiltakozásunk nyomán a szakminisztérium visszavonta a pontérték 
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csökkentésére tett ravasz kísérletet és azt tévedésnek minősítette, majd az elmaradt összegeket 
utólagosan visszautalta. Sajnos a többi, az ezt megelőző nagy elvonások visszavonatására tett 
kísérleteink visszhangtalanok maradtak. Így aztán a tagság jelzéseiből világosan lemérhető 
elvárásának megfelelően, február hatodikán a Nemzeti Sportcsarnok lélekemelő érzéseket 
fakasztó telt háza előtt elmondtam a FAKOOSZ véleményét, s az Orvosok Lapja is közölte, 
sőt címoldalára emelte azt. 

Minden jel arra mutat, hogy bár bizonyára figyelnek hangulatunkra, véleményünk is 
érdekli a politikát, de nem azért, hogy szakmailag abból merítsen, hanem csupán azért, hogy 
az úthengerszerű változások további irányával és ütemével taktikázzon, az irányváltoztatás 
legkisebb szándéka nélkül. Minden intézkedés megmarad célja szerint kizárólag az elvonások 
szolgálatában. 

Szövetségünk természetesen követi az eseményeket, támogatja küzdelmeiben a 
megújuló Orvosi Kamarát, és ereje szerint hozzájárul az alulról jövő hang öblösödéséhez. 
Nem szabad, hogy lefegyverezzen a siker sovány reménye. Azokon a területeken, ahol 
lehetséges, nem állunk meg, és folytatjuk a munkát. 

Az európai integráció rengeteg emlegetett hátránya mellett kétségtelen előnyöket is rejt 
magában. Sajnos – biztos visszajelzések szerint – ezeket hazánk igen alacsony hatásfokkal 
használja ki. A FAKOOSZ évek óta tervezett Kárpát-medencei összefogást célzó elképzelései 
lehetővé tehetik, hogy uniós pályázatokkal próbálkozzunk könnyíteni a határoktól független, 
gyakran hasonló nehézségeken. Ezért nem csupán az erőt adó, és minden becsületes 
magyarnak kötelességszámba menő összetartozás érzésének kell egybeterelnie minket a 
határokon túli kollégáinkkal, hanem a reális, a cáfolhatatlanul létező európai lehetőségek 
felismerésének is.  

Erdélyben partnert keresvén szinte kínálta magát – a nagy múlttal rendelkező – Erdélyi 
Múzeum Egyesület Orvosi Tagozatának létezése, amelyet – ha ezzel maguk is egyetértenek – 
örömmel ismernénk el egyben szövetségünk erdélyi régiójának is. Így felesleges 
párhuzamosságok kialakítása nélkül lehetne közösen szervezni a hatékony és korrekt, minden 
szempontból elfogadható együttműködést. Erről már szerződéstervezet is készült. 

Most pedig lássuk az elmúlt év eseményeit!  
Az országos elnöki értekezleteket nagy pontossággal tartottuk meg. Minden esetben 

érdemi munka folyt.  
Közvetlenül a zalakarosi emlékezetes találkozás után állítottuk össze a Ráckevei 

Kongresszus számára 12 pontunkat. Sajnos néhány véletlen – tehát nem egyeztetett 
hasonlatosságtól eltekintve – nem vették figyelembe. Saját elképzelések alapján fogalmazták 
meg a végső határozatot, mely aztán a kormányzatnál járt ugyanúgy, vagyis nem törődtek 
azzal sem. 

Itt kell megjegyeznem, hogy többször is volt alkalmunk utolsó percben véleményezni 
törvény vagy rendelet tervezeteket, minden esetben meg is tettük, de a szokásossá vált módon 
ezek a véleménykérések csak azt szolgálták, hogy legitimizálják a változatlanul előterjesztett 
anyagokat. 

Példának okáért májusban, az akkori szakminiszter, dr. Rácz Jenő kérésére elküldtem a 
FAKOOSZ összefoglaló álláspontját is. Ezt sem vették figyelembe, válasz, köszönet vagy 
akár bíráló magyarázat nem érkezett. 

Ezután a saját házunk táján próbálkozván sikerült elérni, hogy hívásunkra összeüljön a 
MOK kulturális és sport bizottsága, az Orvosírók és Képzőművészek Közössége és az Orvos 
Zenészek Társasága. Az együttműködésben megegyeztünk, és miután az összefogást az MTA 
Művelődésügyi Bizottsága is szárnyai alá fogadta, a Volksbankkal sikerült megegyezni a 
Székesfehérváron az ő támogatásukkal induló első közös rendezvények ügyében. A legelső 
ilyen alkalommal azonban a FAKOOSZ meglepően alacsony számban képviseltette magát. 
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A nyári szünet után, szeptemberben, a gyógyszerészekkel szolidaritást vállalva részt 
vettünk az emlékezetes körcsarnokbéli nagygyűlésen. 

Eddig az időpontig öt olyan rendezvényt sikerült különböző szervezésben lebonyolítani, 
amelyikben a FAKOOSZ is részt vett.  

Megszületett a döntés arról is, hogy Szovátán rendezzük a következő kongresszusunkat, 
és ezt beillesztjük a regionalizálódás folyamatába is. 

A FAKOOSZ küldöttsége el is utazott, és elkezdte a találkozó megszervezését. 
Októberben a Kamara győri gyűlésén vettünk részt. 
Novemberben több háziorvosi szervezet, a MOK háziorvosi csoportjának 

kezdeményezésére, a MOK székházában tárgyalt egy Országos Háziorvosi Szövetség 
létrehozásáról, de erre nem került sor. Ebben a hónapban ismét megszólaltam az Orvosok 
Lapjában a FAKOOSZ gondolatait tolmácsolván. 

Ez év januárjában adtuk közre – a már említett – eredményes tiltakozásunkat a pontérték 
csökkentése miatt. 

Szűcs Farkas Attila az újra induló Ablak műsorában, jómagam a FIX TV és a Budapest 
TV műsorában képviseltük a FAKOOSZ álláspontját. Hasonlóképpen hallattam hangunkat a 
Medical Tribune és más lapok oldalain is. 

Február 6-án, mint azt már említettem, részt vettünk a Nemzeti Sportcsarnokban 
rendezett emlékezetes nagygyűlésen és az aktuális helyzetről elmondtam a FAKOOSZ 
véleményét. 

A FAKOOSZ szervezői ezután ismét Erdélyben voltak a programot véglegesíteni és 
szponzorokat keresni. Ezután még három alkalommal jártunk ez ügyben itt egyéni utakon is. 

A szponzorok aktivitása, a közismert gazdasági megszorítások nyomán jelentősen 
csökkent, és ez érzékenyen fog érinteni a jövőben is minden továbbképzést szolgáló 
összejövetelt. 

Legújabb kísérletünkről is szót szeretnék ejteni. A nyugati szórványban élő, és ott egyre 
szaporodó kollégákra, Nekik az anyaországgal oly fontos kapcsolatát ápolandó, felvetettem 
egy nyugati szórvány régió fokozatos megszervezésének lehetőségét is. A svédországi erős 
magyar orvoslobby ebben – ígérete szerint – hathatósan fog támogatni. 

A FAKOOSZ gazdasági helyzete egyelőre kiegyensúlyozott, de távolról sem rózsás. 
 
Itt tartunk tehát most. 
Kérem a tagságot, hogy az alapszabály-módosítást, melyet a kiküldött anyagokból 

remélem már jól ismer, elfogadni szíveskedjék, s ezzel is járuljon hozzá a megújulást 
szolgáló, a mai gondokat megoldani óhajtó változásokhoz! 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvosi Tagozatának jelenlevő képviselőit külön is 
üdvözlöm, és kérem, hogy fogadják el feléjük nyújtott baráti kezünket, hogy egymást 
támogatva sikerüljön többre jutnunk! 

Végül, mint aki két országot is hazájának mondhat, ismételten szeretettel üdvözlöm az 
innen és onnan megjelent vendégeinket, és kívánom, hogy a tudomány nyújtotta érdekes 
pillanatokon túl is érezzék jól magukat, ismerjék meg ezt a páratlanul szép vidéke, és annak 
minden kincsét! Főleg pedig egymást, az ismét Európainak elismert MINKET! 

 
    Szász István Tas  
A FAKOOSZ elnöke 

 
 

* 
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2007. április 19. 
 
Elhangzott: 2007. április 30-án a parajdi sóbányában rögtönzéssel kiegészítve. 
 

KONGRESSZUSI ZÁRÓBESZÉD 
 

 
Kedves búcsúra készülő sereg! 

 
A szép napok hamar peregnek, s íme eljutottunk együttlétünk záróakkordjához. A mindenkor 
szomorkásabb búcsú azonban legyen ezúttal vidám. A járni tanuló összefogásnak e kezdeti 
bizonytalan lépésében legyen benne egy jövendőbeli magabiztos együtt menetelés ígérete! 
Tanultunk, beszélgettünk, ismerkedtünk és gondolatokat cseréltünk. Remélhetőleg újabb 
láthatatlan falak omlottak le közöttünk. Falak, melyeket vannak olyanok, akik építenének, de 
sokkal többen olyanok, akik lebontásra szánnának, s ezért hajlandók áldozatokra is. Mert soha 
nem cáfolható tény marad, hogy összetartozásunk megtartó ereje mindennél fontosabb. 

Ez az összetartozás csupán a mi megmaradásunkat szolgálja, nem másokról szól, nem 
ártani akar.  

A közösen eltöltött négy nap is legyen hát üzenet arról, hogy élni akarunk! Mert ha 
valóban élni akar ez a nemzet, arra csak együtt képes. 

A viszontlátás és az eredményes folytatás reményével kívánok további szép órákat, s 
annak, aki teheti napokat majd szerencsés hazatérést. 

Viszontlátásra egy jobb 2008-ban. 
 
 

* 
 
 
2007. május 12. 
 
Beküldve. 
Megjelent: A Kör 2007/2, május-augusztus 
 

A PARLAMENTI EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG MSZP FRAKCIÓJÁNAK 
FELKÉRÉSÉRE KÉSZÍTETT ANYAG, A REFORM FOLYTATÁSÁVAL 

KAPCSOLATOSAN 
 
 

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS IRODAHÁZA 
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 

 
Dr. Schvarcz Tibor Alelnök 

 
Budapest, 
Széchenyi rakpart 19. 
1054 

 
Mélyen tisztelt Alelnök úr! 
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A május 5-én lezajlott eszmecsere lehetőségét a magam és Szövetségünk nevében 

ismételten köszönöm. Régen várt alkalom volt ez a magyar háziorvosi társadalom számára.  
Már egy évvel ezelőtt is körvonalazódott egy ilyen együttgondolkodást sejtető 

lehetőség, amikor Rácz Jenő akkori szakminiszterünk kérte be véleményünket, de a sebtében 
(postafordultával) kért anyag a miniszter sajnálatos távozásával elenyészett. 

A helyzet azóta tovább súlyosbodott, s az akkor felmerülő gondok fokozódása mellett 
újabbak is felbukkantak. Az egészségügy talán relatíve legsikeresebb ágazata elindult a lejtőn 
és csak segélykérő kiáltásainak meghallgatásában reménykedhet. 

Most ismét felcsillan bennünk ez a remény, és halló füleket sejtve, szeretnénk a várva 
várt gondolkodva cselekvők mögé felsorakozni. 

 
Legelső kérésünk, a pillanatnyi hangulatban, máris szinte képtelenségnek tűnik. Azt 

szeretnénk, ha gondjaink megoldása, tevékenységünk akadályainak leküzdése teljesen mentes 
lehetne a politikától. Természetesen nem a szakmapolitikára gondolunk. Tudjuk, hogy 
alkuhelyzet alakult ki, de reméljük, hogy az egészségtelenül burjánzó liberalizmust az 
egészségügytől örökké elválaszthatatlan baloldali gondolkodás képes lesz meggyőzni. Aki 
valóban baloldali annak tudnia kell, hogy ha a klasszikus értékrendeket valljuk, a 
legkonzervatívabb egészségügyi is csak így gondolkodhat, hiszen minden megkülönböztetés 
nélkül az egész nemzet egészségének szolgálatát vállalta fel. Az orvostársadalom igazi 
nagyjai a valódi és mindenkor korszerű baloldali gondolkodás valóságos génbankjai voltak 
már a múltban is. 

 
Sajnos – az immár európai követelmények szerint éppen múlt heti kongresszusunkon 

régiókba átszerveződött – országos elnökségünk összehívására ennyi idő alatt nincsen mód, 
de a kongresszus tapasztalatai, az ott folytatott beszélgetések alapján elég nagy pontossággal 
tudom összefoglalni a hangulatot, az óhajokat, a gondokat és bizonytalanságokat, s ami igaz-
igaz, a nem ritka felháborodást is. A válaszokba természetesen belefoglalom az elnökségtől 
gyors e-mailen kért véleményeket, ötleteket is. 

 
Egyébként úgy érzem, hogy a feltett kérdésekre született válaszok jórészt benne vannak 

a már említett tavalyi összefoglalóban is, s csak a hangsúlyok lettek erőteljesebbek az azóta – 
valljuk be rossz irányba – történt változások miatt. Ezért a Rácz Jenő akkori Miniszter úr által 
kért, és részben kollegiális levél formájában megírt anyagot is mellékelem annak reményében, 
hogy talán egy év után is hasznos lesz elolvasni. Ehhez kapcsolódik a Mit kíván a háziorvos 
című sajtóanyagunk és a tulajdonképpen változatlanul élő 12 pontunk is. 

 
Kezdjük azonban a kérdésekkel: 
 
Mindenek előtt jelezzük, hogy az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége (a 

FAKOOSZ) természetesen az alapellátás munkacsoportba jelentkezik. 
 
 
1. A szakmai diagnosztikai felszereltség minimum standardjának meghatározása és a 
hiányzó eszközök pótlására kedvezményes beszerzési lehetőségek biztosítása.  
 
Ezt a pontot örömmel és ugyanakkor meglepődve olvassuk. Hiszen ez a kérdés már 
megoldást nyert és működőképes volt. A körötte – sokak szerint tendenciózusan – 
keltett zűrzavar közepette megszűnt, és ezzel – túl a lehetőség bezárulásán – hatalmas 
bizalmi válságot keltett. Az évtizedes követelés után megszerzett jog, a jelképes 
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amortizációs összeg elvonásával együtt azt sugallta, hogy a tervezhetőség, mint olyan, 
lehetetlen fogalom minálunk.  
 

2. Egységes informatikai rendszer kialakítása járulékfizetés ellenőrzéséhez, leletek 
továbbításához, gyógyszerválasztáshoz, számla kiállításhoz szükséges on-line 
kapcsolatrendszer kiépítésével együtt.   

 
A jelenlegi követelmények teljesítéséhez nélkülözhetetlen. Egyszer egyébként már 
előírták a praxisok számára e lehetőség megteremtését, de az akkor vásárolt modemek 
úgy avultak el, hogy a hierarchia felsőbb fokain a legutolsó időkig nem rendelkeztek a 
kapcsolatteremtés lehetőségével. Még most is van érvényben olyan helyi kórházi 
elvárás, hogy csak kézzel írott kórházi beutalót fogadnak el! Egyébként a tavaly is, Rácz 
Miniszter úr utasítására, a szakfelügyelőknek SOS kellett felmérést készíteni a praxisok 
számítógépes helyzetéről. A cél a hardverfejlesztés anyagi támogatásának 
megszervezése volt. A miniszterváltással az ügy elaludt. Figyelmükbe ajánlom, hogy a 
szoftver gazda cégeknél központilag kellene előírni a közös követelményeket, és őket 
ebben támogatni is. Hasonlóan, ahogy az APEH rendszere is működik. A 
rendszerváltozást követő első lépések idején tett javaslatomat, mely szerint közös és 
megbízható informatikai hálózatot kellene kiépíteni, a piacgazdaság előnyeire, és a 
korrupció gyanújának elkerülésére hivatkozva utasította el az első szakminisztérium. A 
kezdeti számítógépes felszerelés visszásságai, a „megszökő” szoftvercégek stb. 
igazolták, hogy talán jobb lett volna a központosítás. Mentsük azonban legalább azt, ami 
menthető. 

 
3. Háziorvosi praxisban szakorvosi végzettség megléte esetén ellátható feladatok 

meghatározása. 
 
Bizony már elég régen megoldásra váró kérdés. Egyrészt a kötelező minimum, 

másrészt a lehetséges többlet szolgáltatások szempontjából közelítve is. Természetesen 
csak abban az esetben, ha a most fennálló adminisztráció-centrikus szükségállapot 
feloldódik. Mert ma a gyógyító munka az adminisztráció szorításában kapkodássá vált. 

 
4. A háziorvosok betegút menedzseri feladatainak meghatározása. 
 
 A jelenlegi káoszt csak területenként és a szakma helyi képviselőinek bevonásával 

lehet orvosolni, s természetesen a hierarchia minden lépcsőjének bevonásával. Nem 
elég, ha a háziorvos valahova küldhet, az sem ha ott kötelező fogadni is a beteget, de 
szükséges hozzá a reális kapacitás, nem beszélve a helyváltoztatás (közlekedés) 
különböző formáinak – és adott esetben többletköltségeinek –  biztosításáról. Ebben a 
munkában nagy szerepe lehet a RET-ek nek. 

Információink szerint a menedzseri feladatok meghatározását nem hogy lehetővé 
tették, hanem éppen leállították a 63/2007 (03. 31.) Kormány rendelettel, melynek része, 
hogy bár szabad orvosválasztás van, de befogadó nyilatkozatok tömkelegét kell majd a 
betegkartonokba lefűzni, ha betegünk (amint ehhez joga van) nem a területi elvet 
választja. 

 
5. A háziorvosok adminisztratív feladatainak felülvizsgálata. 
 
Az anyagi ellehetetlenülés mellett a legnagyobb és azzal szorosan összefüggő gond. 

Az adminisztratív munka eluralkodása, az ezzel járó szorongás, egyéntől, helyzettől és 
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alkattól függően akár a félelem légkörét is jelentheti. Ez pedig nem alkalmas minőségi 
gyógyító munkára. Tehát elkerülhetetlen a leggyakrabban feltételezhető 1+1 létszám 
emelése. A lehető legnagyobb pazarlás az egyre értékesebbé váló szakember kapacitását 
olyan munkák végzésére elaprózni, amelyek – nem egyszer teljesen feleslegesen, akár 
többszörösen és átfedésekkel végrehajtva – nem biztos, hogy egy hiteles adatrendszert 
szolgálnak, hanem inkább a megszorítás, a kényszerítés, az ellenőrzés, a kordában tartás 
és megtorlás leplezetlen eszközeiként jelennek meg, ráadásul nővér szinten megoldhatók 
lennének. Az államilag elrendelt többletadminisztráció költségeinek akár részleges – 
vagy részben adókedvezmény formájában juttatandó – megtérítéséről eddig szó sem 
esett. A többletmunkaerő bér és járulékkiadásain túl még számos egyéb szükséglet és 
kiadás is van, melyeknek nincs fedezete, sőt még a minimumfelszereltség listáján sem 
szerepelnek az oda besorolhatók. Csak néhányat sorolnék fel: telefon, rádiótelefon, 
internet, szoftver karbantartás, irodaszer, nyomtatvány, könyvelői többletmunkadíjak  
stb. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy még most is a munkanélküliség és 
elbocsátások közepette, számos helyen a megfelelő színvonalú munkaerő hiányával 
küzdenek. Ezt a gondot – nem csak a praxisok, hanem a járóbeteg ellátás szintjén is – 
évek óta észlelem. 

Egyébként ahhoz, hogy a háziorvosok adminisztratív feladatinak „őrjítő” kavalkádját 
leírjam oldalakra lenne szükség. A gyakorlati betegellátást teljesen feleslegesen 
akadályozó rendelkezések tömkelegének kell megfelelni. Ráadásul a terepen is, akár 
sürgősség ellátása közben!! 

 
6. A kötelező számlaadás feltételeinek kialakítása. 
 

Természetes, szükséges, megoldandó és a munkát könnyítő, az orvos beteg 
viszonyt legalább részben tehermentesítő feladat. Látszólag nem ide tartozik, de itt kell 
megjegyeznem, hogy egyáltalán nem egészséges a három nagy elvonás (pontérték 
stagnálása, amortizáció, műszertámogatás) után a társadalom felé azt kommunikálni, 
hogy a vizitdíjjal az orvosok nyeresége nő. Nagyon rossz vért szült a miniszter asszony 
kijelentése, hogy a vizitdíjnak köszönhetően a praxisok bevétele 400 000 Forinttal 
növekedett. A megelőző „elő-elvonásokról” nem beszélt és a jelzett összeg is csak 
irreálisan magas kártyaszámú körzetben képzelhető el. Rövidlátó orvos-beteg 
szembeállítás volt ez a vizitdíj rendszer védelmében.  

Tudjuk jól, hogy az átlag magyar praxisban csupán annyi vizitdíj remélhető, amennyi 
az elvonásokat részben kompenzálja. Úgy is tekinthetjük, hogy az eddigi kiegészítő 
támogatásokat velünk próbálják beszedetni a betegektől. A többlet feladatokra azonban 
ez nem biztosít többletforrást, s ha nagyobb körzeteknél ez lehetséges is volna, nem az 
orvos zsebében landol. A társadalom sanda félrevezetése visszaüt. Egyenes beszéd, 
átláthatóság, a beteg és orvos érdekközösségének elismerése vezethet csak tiszta 
viszonyokhoz. 

Íme egy a sok vélemény közül: „A napi nyugták adása és írása, a pénz átvétele és az 
esti zárás, mint a kocsmában, nehezen megszokható egy gyógyító orvos számára. A 
kollégák általános véleménye szerint a háziorvosi rendelőkben nem csökkent a 
forgalom. Mindenki attól retteg, hogy a nem fizető potyautasok számának megfelelően 
csökkenni fog a finanszírozás. A számlaadás újabb teher lesz, nem beszélve arról, hogy 
már most is vannak, akik nem tudnak kifizetni 300 forintot, hát még teljes áras ellátás 
esetén. Az orvosnak kötelessége az ellátás, tehát majd ő fizet? Ilyenkor fogja-e valaki 
kompenzálni a kieső pénzeket, vagy a praxisok is becsatlakoznak a nagy körbetartozók 
világába?” 
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7. A háziorvosok finanszírozási rendszerének átalakítása a teljesítményalapú 
finanszírozás bevezetése. 

 
A legkényesebb kérdés ez lenne. A járó és fekvőbeteg ellátás 

teljesítményfinanszírozásának kálváriája (pontosabban sikertelensége) nem bíztató példa 
egy úgy-ahogy, de mégis működő rendszer megváltoztatására. A szenvedő alanyok közt 
él a félelem, hogy ennek célja is inkább az elvonás. Ez azonban teljességgel lehetetlen 
már. A mellékelt anyagban részletesebben is beszélek arról, mit jelent a félreértésre 
alapozott, íróasztal ízű gondolkodás, amelyik arról beszél, hogy a kártyapénz el nem 
végzett munkát honorál. (Ráadásul ugyancsak nagyon rossz ízű az a kommunikáció, 
hogy az OEP az egészségügyi szolgáltatóknak „támogatást ad”. Ez így egyszerűen nem 
igaz. Az OEP az általunk nyújtott szolgáltatás központilag – diktátumszerűen – 
megállapított díját, részbeni ellenértékét fizeti ki.) Nem akarják meglátni, hogy 
átalányokról van szó. Fennen hangoztatják, hogy az egészséges kártyatulajdonos 
pénzéhez érdemtelenül jut az orvos, de ugyanakkor a fordítottját nem említik, miszerint 
a nagybeteg és krónikus beteg kártyapénze a ráfordításhoz képest képletes összeg. Ha 
kell független szakértők által elvégzett költséganalízisre is szükség lenne (ÁSZ?). 
Képesek lesznek-e kidolgozni olyan rendszert – és azt finanszírozni is – melyben az 
elvégzett munka, járulékos kiadásaival együtt, értékén térül meg? Vigyázat tehát. Idő és 
megfontolás, ha kell ráfordítás kérdése ez. Erős félelmek élnek, hogy az ezzel 
kapcsolatosan kialakítandó újabb adminisztratív kényszertevékenységek nyomán, a 
háziorvosok újra a csalók és hazudozók közé soroltatnak be.  

Az alapellátás felforgatása lehet a legnagyobb veszély, amelyik az ellátás 
megfizethetőbbé tételének egyetlen pillérét kezdi ki, és végső fokon költségvetési 
veszteséggel, vagy összeomlással járhat.  

 
 8. A praxis közösségek alakulását és az egy praxison belül több orvos 

alkalmazhatóságát lehetővé tevő feltételek kialakítása. 
 
Fontos és hasznos felvetés. Az elmúlt évek során számos formában felmerülő kérdés. 

A merev „kolhozosítástól” a laza együttműködésig terjedtek a javaslatok. Azt hiszem, 
hogy ha a járóbeteg ellátás is átszerveződik, ha az ott dolgozók is praxisjogot kapnak, az 
egykor letelepült szakorvosként emlegetett kollégák és a háziorvosok együttműködése 
olyan irányban ösztönözhető, hogy mindez spontán alakul majd ki. Így nem kell drága 
központokat építeni állami, vagy önkormányzati pénzen, hanem ők maguk alakítják ki 
az együttműködéshez szükséges infrastruktúrákat. Természetesen idővel. Köreinkben 
nem idegen a gondolat, hogy a definitív ellátást biztosító két ágazat együttműködése 
olvadjon össze a tulajdonképpeni alapellátássá. Így – a betegek kórházba áramlásának 
természetes lefékeződésével – érhető el majdan a legnagyobb megtakarítás. A 
„szentendrei modellben” mini klinikának nevezett megoldás szerint, a központibb 
fekvésű praxisokba akár ki is járhat a nagyobb műszerezettséget nem igénylő szakorvos. 
Ehhez azonban neki – praxisjoggal rendelkező – szabad vállalkozóvá kellene válnia, s 
akkor a vele történő elszámolás, számlák alapján a körzet finanszírozásába elkülönítve 
lenne becsatolható.  

Az egy praxison belül alkalmazható több orvos is fontos felvetés lehet a megfelelő 
lakosságszámmal bíró helyeken, de jó ötletekkel a rezidens alkalmazásának kérdését is 
megoldhatja. Jelenleg a nyugállományba készülő orvos, amennyiben felvállalja a 
legkívánatosabb megoldást, és maga neveli ki utódját (ami a praxis észrevétlen, a 
betegek számára zökkenőmentes átadásának feltétele), akkor nyugdíjának akár több 
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mint a felét is elveszítheti, hiszen – egyéb forrás híján – saját „fizetését” kénytelen 
megosztani rezidensével. 

Sokan vannak, akik a praxisközösségeket szép ötletnek tartják, de mivel nem hisznek a 
finanszírozás lehetőségében, nem hisznek megvalósíthatóságában sem. Azt is 
felvetették, hogy ehhez a magyar orvostársadalom együttműködő képességének még 
fejlődnie kell. Nem elvetendő, önkritikus, gondolat. 
 
 

Eddig a felmerült kérdésekre adott rövid válaszok.  
 

 Még néhány sor a beérkezett javaslatok alapján: 
 

 Sokan kérik az önkormányzatok szerepének átgondolását az alapellátásban. Ma ez 
még önkormányzati feladat, de gyakorta ellenkező előjellel működik, s a közpénzek nyújtotta 
sovány források megcsapolása folyik: bérleti díjak, iparűzési adó, különféle helyi adók stb. 
formájában. 

Hasonlóképpen sokan vetették fel a fő állású non-stop ügyeletek fontosságát az új 
követelmények közepette. Ezek finanszírozása állami feladat kellene hogy legyen. 

Általános vélemény, hogy a vállalkozási formában működés terheit nem biztosítja sem 
a finanszírozás, sem az önkormányzati támogatás (inkább ellenkezőleg). A közalkalmazotti 
lét terheit viszont egyik sem vállalna fel. Az OEP-pel történő szerződés nem ad módot a 
működés emelkedő költségeinek érvényesítésére. Ezt éves költséganalízis alapján kellene 
beépíteni a finanszírozásba. 

 
Most pedig rövid gondolatok a biztosítási rendszer átalakításáról: 
 
Orosz Évának a megbeszélés alkalmával elhangzott előadása az üzleti biztosítói 

rendszernek gyakorlatilag majdnem minden cáfolhatatlan ellenérvét felvonultatta. Ezek a 
tények a média kemény mellébeszélése és szakmaiatlansága ellenére lassan közkinccsé 
válnak. 

Akkor, amikor a világon egyetlen helyen alkalmazzák, ott is 30 éves átmenet után és 
hatalmas veszteséggel, nem lehet magyarázatot találni a sokfelé – kipróbáltan ellátatlan, vagy 
alacsony szinten ellátott milliókhoz vezető – rendszer erőltetésére. Nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a legkülönfélébb feltételezések és elméletek kelnek szárnyra. Ráadásul ezek közül 
egynek igaznak is kell lennie. Hogy a sok rossz közül melyik, az szinte mindegy. Az 
eredmény hosszú távon azonos.  

A szolidaritás elve nem adható fel és a meglevő, sőt csökkenő ráfordításból képtelenség 
még jelentős működési többletkiadást és ráadásul profitot is biztosító szeletet kivágni. Aki ezt 
akarja meg, ki vagy bemagyarázni, azonnal gyanúba keveredik. 

Vagyis nem lehet igazán érdeke a hosszú távon gondolkodó politikának s különösen 
nem a megoldást kereső szakmának. Lelepleződése rövidebb mint középtávon bekövetkezik, 
annak mindenféle következményével. 

Az egységes állami, kifizetőhely jellegű OEP átalakítása lehet az igazi cél. A kiegészítő 
biztosítások léte nem kizárt, a kereslet arányában, de semmi esetre sem a kötelező biztosítás 
forrásainak kárára, hanem a tehetősek többlet pénzeinek bevonásával. 

Szövetségünk számos külföldi kollégával konzultált és egyetlen esetben sem kapott a 
biztosítás erőltetett átalakítását megerősítő információt. Ellenkezőleg, a magánbiztosítók 
undorító mesterkedéseiről jöttek hírek. Álláspontunk e tekintetben is szilárd. 

Itt is megismétlem, hogy nagyon fontos lenne a kérdés politikán kívüli rendezése. 
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Remélem, hogy őszinte gondolataink és az itt következő mellékletek hiteles képet adnak 
a háziorvosok gondjairól, elképzeléseiről és reményeiről. 

 
 

Leányfalu 
2007. május 12. 

 
Dr. Szász István T. 
           elnök 
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RÁCKEVEI KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ 

 
 

Tisztelt aggódó és reménykedni óhajtó Gyülekezet! 
 

Mai helyzetünkben a legkíméletesebben fogalmazva is aggódónak nevezhetem magunkat, de 
ugyanakkor reményemet szeretném hangoztatni arról, hogy az aggodalmak mellett talán még 
képesek vagyunk reménykedni is. Mert ha a remény meghal, akkor kiégtünk, akkor a 
társadalom már nem számíthat ránk, csak mint jó,- vagy rosszhiszemű kezeket szolgáló 
statisztikai adatra. 

Sajnos, ha hivatalos szakmai körök fogalmaznak véleményt dolgainkról, nem 
engedhetik meg magunknak, hogy a valós helyzetet, a valós helyzetünket igazán megmutató 
szubjektivitásokat is feltárják, sőt még az objektív valóság mezején is tojástáncot járnak, 
hiszen olyan az, mint délszláv háború után a szép balkáni táj. El lett aknásítva. 

Itt ülünk valahányan, ismert arcok, mindenkor, majdnem mindenhol ugyanazokból 
szelektálódott szorgos, elkötelezett, érdeklődő, tehát reménykedő társaság. De hol vannak a 
többiek? Hol van az a munkáját jól végző, áldozatával az egészségügyet felszínen tartó had, 
melynek a mai borotvaélen billegő helyzetben itt kellene lennie, melynek meg kellene töltenie 
a termeket és a kastély körüli parkokat is sátoraival.  

Mert nagy a gond, és nagy a mi eskünk. Nagy és nem csak a szike és a receptpapír 
lelkiismeretes használatára kötelez, nem csak a testi-lelki egységet képviselő, hozzánk 
hasonlatos beteg ember gyógyítására, hanem a gyógyítás körülményeiért folytatandó harcra 
is. Ez az eskü egyaránt kötelez minden orvost, függetlenül attól, hogy pillanatnyilag egy 
praxisban próbál talpon maradni, gyógyszergyári érdekek képviseletéből él, vagy éppen 
kormányhivatalt vezet. 

Ismét és ismét elmondom hát, hogy érdekeink nem helyezhetők szembe a betegekével, 
hogy nem lehetünk népszerűtlen intézkedések egyedüli képviselői, a politikai szándékok 
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paravánjai vagy ütközői, attól függetlenül, hogy az a kényelmetlen szándék jó, avagy rossz, 
ésszerű, avagy ésszerűtlen. 

Mint az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke, ezeket kötelességem volt 
elmondani, mert munkánk ars poeticája is ez. 

Két éve e helyen már szóltam arról, hogy az orvosi presztízs, az orvos mint értelmiségi 
helyzetének rehabilitációjára szántuk el magunkat. A harcot nem óhajtottuk az első vonalban 
szolgálni, de kibújni sem óhajtottunk a feladat alól. S minthogy a helyzet úgy hozta, ismét 
csatasorba álltunk és mondjuk, írjuk, tesszük, amit lehet. 

Legfontosabbnak továbbra is azt tartjuk, ami a magyar orvostársadalom legnagyobb 
gyengéje,- az egységet. Annak, hogy a világon egyedül itt nem bánnak óvatosan az 
egészségügy kérdésével. Megosztottság, önzés, kenyérféltés, hiúság, közöny, elkedvetlenedés, 
kiégés és az ezekkel lehetséges manipulációk kísértenek naponta. 

De nem panaszkodni jöttem, hanem a temetésünk elkerülését szolgálni. A kedves 
meghívásban arra kértek fel, meséljek munkánkról s arról, hogy hogyan viszonyulunk e 
kongresszus szándékaihoz. 
 Mint már említettem, az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége, megőrizve a 
jelképpé vált FAKOOSZ nevet, új útra lépett Az említettek közül az első feladatnak, ha lassan 
is, de már-már kezdtünk megfelelni. Sikerült a MOK szabadidő és kulturális valamint 
sportbizottságával, az Orvos írók és képzőművészek jeles szervezetével és a Muzsikáló 
orvosok egyesületével is kapcsolatot és együttműködést teremteni. Ennek eredményeként 
néhány szép rendezvény is lezajlott. A területeken kialakítandó orvos klubok tevékenysége 
még döcögős, de van remény az összefogásukra. Sajnos azonban a bajok halmozódása olyan 
feszültségeket halmozott fel tagságunkban, hogy kénytelenek voltunk ismét alászállni a 
képzelt Parnasszusról a harcok hétköznapi mezejére. Aki követte a sajtót, vagy maga is részt 
vett aktívan e csatározásokban láthatta, hogy elsőként s nem eredménytelenül tiltakoztunk a 
pontérték csökkentés ellen, jelentős számban ott voltunk és gondolatainkat tolmácsoltam a 
nagy sportcsarnoki háziorvosi találkozón is.  

Távlati elképzeléseink is vannak, s ennek jegyében merész kísérletet tettünk, Istennek 
hála hatalmas sikerrel. Mintegy 300 kolléga kelt útra az Erdélyben, Szovátán rendezett 
kongresszusunkra, ahova vendégeket is hívtunk. Tudjuk, hogy az európai integráció rengeteg 
emlegetett hátránya mellett kétségtelen előnyöket is rejt magában. A FAKOOSZ évek óta 
tervezett kárpát-medencei összefogást célzó elképzelései lehetővé tehetik, hogy uniós 
pályázatokkal próbálkozzunk könnyíteni a határoktól független, gyakran hasonló, 
nehézségeken. E felismerés jegyében, Erdélyben partnert keresvén a nagy múltú Erdélyi 
Múzeum Egyesület Orvosi Tagozatát ismertünk el szövetségünk erdélyi régiójának is. Így 
felesleges párhuzamosságok kialakítása nélkül lehet majd közösen szervezni a hatékony és 
korrekt, minden szempontból elfogadható együttműködést. Az erről szóló szerződést nagy 
lelkesedéssel és ünnepélyesen írtuk alá Szovátán. Terveink között szerepel az északi 
határontúli régió és a nyugati szórvány régió létrehozása is. Utóbbi lehetséges tagsága 
rohamosan szaporodik a külföldre távozott kollégákkal. 

Szövetségünk nem kedveli a formális munkát, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
tevékenységünk ne merüljön ki a kongresszusok megszervezésében. A jobb és 
eredményesebb tevékenység érdekében régiókba szerveződtünk át. A megyei – a jövőben 
regionális – elnökök rendszeresen összegyűlnek és munkánkat a folyamatosság jellemzi. 
Természetesen a szponzorkrízis minket is sújt és ez a lapkiadást is szerényebb keretek közé 
szorítja, de ennek ellenére az alapítványunk segítségével még működik a tagságunkból  nehéz 
helyzetbe jutott kollégák megsegítése, nyugdíjasaink megünneplése stb. 

Az utóbbi időben a nem alapellátási gondot jelentő és minden kollégára érvényes 
tevékenységünkben óhajtván részt venni, több új tag is jelentkezett s megerősítették sorainkat. 
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Továbbra is örömmel várunk mindenkit, aki úgy dönt, hogy ebben a szorgosan 
együttműködő, ugyanakkor baráti és családias társaságban részt kíván venni. 

Az utóbbi időben egyre sűrűbbé vált kapcsolatunk a politikával is. Az MSZP 
parlamenti egészségügyi bizottsága behívta a három ágazat képviselőit, a Kórházszövetséget, 
a Medicina 2000-t és az alapellátás képviseletében minket, valamint a kamarákat a MOTESZ-
t és az EGVE-t is. Többszöri találkozás után hét bizottságot állítottunk fel, s ezek próbálják 
összefoglalni az ágazatok és problémakörök gondjait. Az alapellátás bizottságát Balogh 
Sándor vezeti és éppen most állt össze az az anyag, melyet egy végső összefoglaló dolgozat 
részeként benyújt, hogy azt a nagypolitika további tervei kialakításában használhassa. 
Remélni szeretném, hogy nem csupán e tervek legitimizálásáról van szó, hanem valóban 
megszólíttatott a szakma is. 

A Minisztérium megtisztelő meghívása nyomán, Huszár András elnök úrral együtt 
alkalmam volt a sokat emlegetett holland egészségügyi (azelőtt pénzügy) miniszterrel is 
tárgyalni. Egy rendkívül kellemes és toleráns beszélgetésben kendőzetlenül mondhattam el 
neki, mennyire más egy gyarmatbirodalom örököseként tervezgetni vagy egy gyarmattá 
süllyesztett ország örököse gyanánt figyelni a kényszerű fejleményeket. A beszélgetés egyik 
meglepő momentuma volt, hogy ő a magyar GDP-ből 8,16 % tiszta egészségügyi 
részesedésről beszélt. Amikor a konvergencia program, az alapellátás általa is hangsúlyozott 
megerősítésének szükségessége és egy nagyon beteg országban nélkülözhetetlen preventív 
szemlélet összefüggéseiről faggattam, felemelte kezét s bevallotta, hogy megadja magát. 
Náluk az új biztosítási rendszerben ez nem téma, vagy ha baj van az állam azonnal és mélyen 
a zsebébe nyúl. 

 
 
Most megpróbálom röviden ismertetni a parlamenti bizottságnak benyújtott saját 

anyagunk főbb gondolatait. Nem csak az általuk felvetett kérdésekre feleltünk, hanem a 
megyék képviselőinek összegző munkája nyomán kiegészítettük azokat saját kérdőjeleinkkel 
is:   

Az itt következő sorokban az előző írás anyagát foglaltam össze, melyet a Parlamenti 
egészségügyi Bizottság Szocialista Frakciója kért. Majd így folytattam: 

 
Ami a MOK háziorvosi tagozatának szükségességét illeti Szövetségünk természetesen 

követi az eseményeket, támogatja küzdelmeiben a megújuló Orvosi Kamarát, és ereje szerint 
hozzájárul az alulról jövő hang öblösödéséhez. Úgy véljük, hogy nem konkurens 
szervezetekről van szó, és bár nem kellene túl sokfelé szabdalni az amúgy is fragmentált 
háziorvosi társadalmat, ennek a tagozatnak, vagy csoportnak létjogosultsága van, ha azt 
spontán, alulról és áldozatvállalásra is kész emberek hozzák létre. Szeretném hinni, hogy egy 
ilyen tagozattal jó együttműködés jöhet létre és az ott munkára jelentkező kollégákat szívesen 
látnánk az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségében is. 

Reméljük, hogy az itt megfogalmazódó álláspontok, ellentétben a tavalyival, figyelembe 
veszik az általunk benyújtott ötleteket, kérdéseket is. Akkor ugyanis közvetlenül a zalakarosi 
kongresszusunk után állítottuk össze a Ráckevei találkozó számára 12 pontunkat, de azokat, 
néhány véletlen, tehát nem egyeztetett hasonlatosságtól eltekintve nem vették figyelembe.  

Résen kell lennünk, mert közöttünk is felbukkannak a hangok, melyek az egyetlen 
sikeres reformkísérletet akarják megsemmisíteni. A praxisjogot, a körzetek szabad forgalmát 
nem szabad feladni. Ismételten hangsúlyozom, hogy nem valós az a gondolatmenet, mely 
szerint a praxisok elértéktelenedéséért maga a reform a felelős. Tudjuk jól, hogy a praxisok 
reális értékének csökkenése nem rajtunk s nem is a reformon múlt. A fizetőképesség romlása, 
a praxis jövőjének elködösülése, a tisztes megélhetést nyújtó életpályamodell 
felépíthetetlensége teszik ezt. Az ötletszerű elvonások, a kiharcolt jogok leseprése, az általunk 
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is óhajtott hálapénz elleni harc és az elvonások szerencsétlen összekötése nem ellensúlyozható 
egy képlékeny és bizonytalan jövőjű vizitdíj bevezetésével. Ha ez így lenne a praxisok értéke 
máris rohamosan növekedne. Egy társadalomban, ha valamely árucikkre a kereslet 
megcsappan, nem biztos, hogy a kereskedő a hibás. Meg kell vizsgálni a vásárlóerőt is. S ha 
valaki most a minőséget emlegetné fel, ezzel is egyetértek. Az árucikk minősége sem 
elhanyagolandó, de állíthatjuk, hogy az – esetünkben – a háziorvosi reform óta jelentősen 
nőtt. A megoldásokról beszélnem sem kell, hiszen kézenfekvőek, tudjuk mi is és azok is 
akiknek módjában állana élni e lehetőségekkel. 

Végül ismét csak az egység jelentőségére figyelmeztetek. A felelősségteljes munkára 
megmaradásunkért, mely nem silányodhat egy gazdasági háború színvonalára, hanem 
folytonosan szem előtt kell tartsa az országot közvetlenül fenyegető demográfiai katasztrófát. 
Nem lehet a Dán példa hamis vonzású délibábjától elkáprázni, mert más az, ha egy nemzet 6 
millióra erősödik, s más ha 6 millióra fogy. Ez a szám alatta van a kritikus 7.4-nek, ahonnan 
már elképzelhetetlen a saját erőből történő talpra állás. 

 
 

Szász István T. 
A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke 

 
 
u. i. A Ráckevei Kongresszus a MOK Alapellátási Csoportjának létrehozását - a 

legitimitás érdekében - későbbre halasztotta. 
 

 

* 
 
 
2007. július 1. 
 
Parlamenti Egészségügyi Bizottságnak átadva . 
 

AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN 
 

A Parlamenti Egészségügyi Bizottság MSZP farkciójának javaslatára  
alkotott hét bizottság által készített munkaanyagára válaszolva,  

a biztosítási rendszerről kötött váratlan megegyezés után.  
 
 

A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége aggodalommal figyeli a biztosítói 
rendszer átalakítása körüli lépéseket s az azokat kísérő zűrzavart. 

 
Ami az egészségügy átalakításának szolgálatában létrehozott bizottsági anyagokat illet, 
azokkal kapcsolatosan a következő megjegyzéseink vannak: 

 
Összkép: 

 
A felvetett kérdések részben megjelennek az alapellátási anyagban, illetve amelyek ott nem 
fordulnak elő azok más bizottságok szövegében felbukkannak. 
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Az alapellátási bizottság tartotta magát ahhoz az előre megfogalmazott kéréshez, hogy anyagi 
jellegű kérdéseket ne vessünk fel. Más bizottságoknál, kellő visszafogottsággal azonban 
vannak ilyen megjegyzések. Ebből – amennyiben nem jelezzük, hogy itt is szükséges a 
konszolidáció – az a hamis kép körvonalazódhat, hogy nálunk minden rendben van. 
 
A kimaradt kérdéseket illetően megjegyezzük, hogy: 
 
- Mindenképpen hangsúlyozni kellene, az a nyugállományba vonulás és a generációváltás, a 
praxisátadás kérdésének fontosságát, annak megoldását praxisalap, vagy leírható kölcsön 
segítségével, esetleg más módon. Jelezni kellene, hogy nem a praxisjog megvonására 
bíztatunk. 
 
- A másik fel nem merülő sérelem az OEP diktatórikus hozzáállása. Ez az új biztosítási 
rendszerben még nem tudjuk milyen irányt vehet. 
 
A más bizottsági anyagokban előforduló, de esetünkben is helyet igénylő gondok:  
 

- Az utánpótlás kérdése, a pálya vonzóvá, tervezhetővé tétele. 
- A szakdolgozó képzés fontossága, a munkaegyüttes kibővítése. 
- A rezidens kérdés megoldása, s annak anyagi vonatkozásai. 
- Háziorvosi és Járóbeteg ellátás egységes csapatmunka jellegének kihangsúlyozása. 
- Orvos beteg kapcsolatot nem terhelni feleslegesen, sajtó megfelelő kezelése. 
- Továbbképzés gondjai. 

 
 
2007. július 1. 
 

Dr. Szász István T. 
elnök 

FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 
 

 

* 
 
 
2007. július 07. 
 
Megjelent: A Kör 2007/2. május-augusztus. 
 

MUZUL – MÁNIA ÉS GÁLYA RAGOZÁS 
 
 

Miközben mindenki csendesen reménykedett, hogy ami a világon sehol sem sikerült azt mi 
sem próbáljuk meg, íme mégis nyakunkon a török. Hogy a hasonlat nem sántít azt alább 
magyarázom el, de hogy az egy biztosítós-több biztosító sántítani fog, az kétségtelen. És hát 
sántít a benne foglalt turpisság is, melyet hamarabb utolér majd a nagyközönség, mint ama 
közmondásos ebet. Sajnos ettől teljesen függetlenül a turpisság is utoléri a nagyközönséget. 



 164

Azzal nyugtatgatnak, hogy ez a fából-vaskarika ötlet, mely természetesen nem szakmai, 
hanem csakis politikai alku eredményeként jött a világra, remekül betölti szerepét, s hogy ki 
ne ejtsük szánkon a több biztosító szót, mert maradt az egy biztosítós rendszer. 

Kérdő tekintetünket észlelvén aztán tovább magyaráznak. Egy biztosító 6-7 
kifizetőhellyel. Egy biztosító 6-7 egymással versengő alegységgel? Karinthy álma szerint még 
csak „két macska voltam és játszottam egymással”. Nekünk azonban ez nem elég. Miközben 
játszanak velünk, mint macska az egérrel, kiderül, hogy az egy cirmosból hét lesz, és az 
versenyez egymással. Ítt ugrik be nekem a török a viccbe. Háreme mián irigyelt barátunk, a 
poszt-Atatürk Ali, a sztambuli „Alah szolgái APEH” ellenőreinek magyarázkodván illegális 
(fekete, esetleg szürke) háremének leleplezése alkalmából így szól: nekem kérem csak egy 
feleségem van, de hét kifizető hellyel, és versenyeznek egymással.  

Aztán a háziorvos is megszólal belőlem. Rajtam hogyan és miként fognak versenyezni e 
mindenféle falánk és pazarló feleségnél kapzsibb (hölgyeim pardon, tudom: ilyen nincs csak 
az irodalomban) kifizetőhelyek? Csak eggyé lehetek holtomiglan, vagy háremem lesz? 

Így s efféléken gondolkodik manapság a házak s családok orvosi őre, miközben a média 
újabb lendülettel támad. Vajon miért? Csak úgy, vagy szolgálatkészségből? A figyelmet 
elterelendő, vagy a haragot reánk terelendő? Csak úgy érzi, hogy ezt tőle elvárják, vagy 
valóban elvárás lenne ez az akció? Minden esetre a minden csapból folyó egészségügyi témák 
során az orvos ritkán jelenik meg a jó hős szerepében (elkerülendő a magyartalan pozitív-
negatív szavakat). És ha riportalany, avagy betelefonáló a legképtelenebb (bocsánat) 
marhaságokkal vádolja az orvost, olykor beszédéből ítélve (hajdan volt?) képességeinek nem 
teljes birtoklása közepette, akkor is a legnagyobb óvatossággal dédelgetik, s a kézenfekvő, az 
orvost tisztázó érvet nem hajlandók kimondani.  

Ha ma magyarhonban elvárják, hogy gyakorlatilag ingyen s az európai normákat 
nagyságrendekkel meghaladva ügyeljen egy orvos, akkor miért nincs joga pihenőidejét 
(szintén a betegek és a minőségi ellátás érdekében) kihasználni. A betelefonáló szidalmazza, 
hogy éjjel nem ment ki hozzá, holott ilyen kötelezettsége nem volt, ügyelet működik, de a 
szakriporter (?) a nyilvánvaló választ nem adja meg. Láthatalanul, de érezhetően fejét 
csóválja. Az orvos legyen emberfeletti, álljon ha kell - ha nem, éjjel - nappal készenlétben és 
ugorjon. Soha ebből ki nem növünk már. S hogy ezek nem vezércikkbe való részletek? 
Kérem, ma már csak az eleven példa tudja illusztrálni a szomorú valóságot s ez a példa mint 
csepp, magában hordja a tengert, a tengernyi sérelmet és tengernyi társadalmi tévhitet meg 
megalapozatlan elvárást. 

Minekutána pedig – mai elvárás szerint – mindenféle anyagi kívánságot mellőzve 
kifújtuk magunkat, ismét felteszem a kérdést? Miért kell ezt tenni velünk? 

Amatőrség, vagy tökéletes taktika? Mert ha az utóbbiról van szó, annak zseniális. Ez is 
olyasmit valósít meg, ami a világon egyedülálló. A társadalmat és az orvost egymással 
szembeállítja, s közben még arról sem feledkezik meg, hogy az orvosok is egymás ellen 
forduljanak.  

Közben azonban abban a bizonyos háremben nekünk nem Ali tulajdonosi szerepe (nem 
100%, de még 49% sem) jut, hanem inkább észrevétlenül haladunk az eunuch állapot felé. 

S mit tehetünk? 
Jobb ötletem egyelőre nincs. Orosz nyelvórák nosztalgiája közben parafrazálva szegény 

volgai hajóvontatók dalát (igyot burlaki becsevoj) mi is énekre fakadunk imígyen: eu nuch 
nem. Hogy e nóta mögött mekkora erőt tudunk felvon(ul)tatni? Majd kiderül. 

Mert a gályát nekünk kell húzni a vízfolyás ellenébe, és minden körülmények között. 
 
 

Leányfalu 
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* 
 
 
2007. október 4. 
 
 

ELVÉGEZTETETT? 
 

 
A gyönyörű Barabás villában ma ünnepélyes keretek között, néhány tucatnyian hallgathattuk 
meg a miniszter asszony szavait az átalakuló biztosítási rendszerről. Először adott átfogó 
nyilatkozatot a kérdésről. 

A magyarázat érthető volt, de távolról sem mindenre kiterjedő. Egyes kérdésekben el is 
ismerte, hogy további tárgyalások szükségesek. 

És továbbra sem volt meggyőző, mert nem is lehetett az.  
Cáfolhatatlanná vált, hogy több biztosítós rendszer lesz, és bár a nyilatkozó a magántőke 

hozzáállásának kérdését, annak feltételeit kerülte részletezni, tudjuk hogy az emlegetett 49 
százalékot meghaladó jogai lesznek.   

 
A hallgatóság beletörődésre szakosodott része már azt figyelte, hogyan lehet majd 

túlélni. Mások csendben borongtak, s csak a szünetben morgolódtak ismerőseiknek, 
barátaiknak. Ők is szakemberek, ők is tudatában vannak a finanszírozási és strukturális reform 
szükségességének, de nem ezt a megoldást akarták. 

Nyilvánvaló, hogy politikai döntés született. 
Dermesztő átgondolni azt, hogy egy adott pillanatban 5 százalékot elért szavazói réteg 

jóvoltából hatalomba került néhány ember, ebben a sorsdöntő kérdésben az ország hatalmas 
többségét oda terelheti, ahova akarja. A demokrácia és a koalíciós kormányzás torz terméke 
ez. Az is elszomorító, hogy Európa is áldását adja rá. Pedig ezzel kapcsolatos tapasztalatai 
ellentétesek. 

De megtörtént, elkezdődött. 
Következményeit az olvasó fogja majd megítélni és megélni. Ha tévedtem, én fogok 

legjobban örvendezni. Sajnos azonban erre vajmi kevés a remény.  
 
Ismét leírhatom tehát: elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott. 
 
 

* 
 
 
2007. november 13. 
 
Átadva az Egészségügyi Minisztériumnak. 
Megjelent: Orvosok Lapja 2007/10. december. 
A Kör 2007/ 3 szeptember-november 
 

„KÖNYVZÁRTA UTÁN” 
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AZ ALAPELLÁTÓ ORVOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK (FAKOOSZ) 
ÁLLÁSPONTJA A VITA TÁRGYÁT KÉPEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 

TÖRVÉNY ÜGYÉBEN 
 

Mint a magyar társadalom és a politikai pártok képviselőinek egyéni véleményeit összegző 
körképben észlelhető, szövetségünk tagsága is kételyek között figyeli a törvénytervezet 
folyamatának alakulását. 

A háziorvosi társadalom nagyszámú közösség, s így természetes, hogy a kérdést érintő 
véleményében, akárcsak politikai beállítottságában, leképezi a magyar társadalom hasonló 
képzettségű és hasonlóan informált rétegének teljes skáláját. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
elenyésző azoknak a száma, akik a neoliberális szemléletnek megfelelő, mindenáron üzleti 
biztosítás hívei lennének. Ez esetünkben egy civil szervezetnél sokkal világosabban 
körvonalazódik, mint ott, ahol a törvény vitája jelenlegi szakaszában valójában folyik. Az 
országgyűlési fórumokon ugyanis az egyéni véleményeket melyekből jócskán szivárogtat ki a 
média, sőt személyesen is van alkalmunk többet is meghallgatni a pártfegyelem felülírja. 

Így történt ez az Egészségügyi Bizottság legutóbbi ülésén is, ahol a baloldali értékeket 
szóban a baloldal is képviselte, ezt tette az úgynevezett jobboldal is, de még liberális oldalon 
is volt érezhető némi bizonytalanság, hogy aztán a szavazás mást mutasson. A lezajlott ülés 
hangulata, e fegyelmezett szavazás ellenére is adott okot némi reményre. A parlamenti 
plenárison azonban olyan változás volt észlelhető – egyenként és együtt – az addig kritikai 
hangvételt hordozókban, hogy az már nem is szorult magyarázatra. A majdani szavazások 
végeredménye tehát előre borítékolható. 

Szövetségünk azonban nem szavazhat, és nem szavaz, csupán véleménye van. 
A hazai média már alaposan – bár a tömeg számára nem elég világosan – körüljárta a 

törvény vérző sebeinek sokaságát. Az ellentmondások, jól tudja mindkét oldal, hogy már a 
nevetségesség határát is elérték. Elég csupán egy példa. A sokat emlegetett forrásbehozatalról 
kiderült, hogy nem is létezik. A biztosítóktól csupán a jó gazda szerepének eljátszását várják 
el. Annál többet remél ez a majdani „jó gazdag”. Felesleges lenne a szakmai körökben egyre 
ismertebb veszélyekről, sokak szerint bűnökről, vagy ahogy mondják az ennél is több 
hibákról lajstromot írni. A törvény hemzseg ezektől, de a figyelmeztetések eleddig nem 
találtak halló fülekre. S hol van még a mintegy tíztucatnyi nyitott kapu, ahol a törvény további 
arculatát alacsonyabb rendű utasítások fogják formálni, ha kell meg ijesztőbbé tenni. 

Mint olyan szövetség vezetője, melynek tagsága vészhelyzetekben joggal várja el 
választott vezetőségétől a vészjelzést, az orvos helyzetéről mégis szólni óhajtok. Szólok, 
mégpedig a történelmi tapasztalat és az ember évezredes alapvető tulajdonságainak 
ismeretében, ezeknek senki által sem cáfolható támogatásával. A készülő biztosítási rendszer 
az orvost olyan mértékben hozza kiszolgáltatott helyzetbe, amely akadályává válik e – 
kivételes fontosságú és a megszokottól oly eltérő jellegzetességeket hordozó – hivatás 
gyakorlásának. Mintha visszafelé lépnénk a történelemben. A rabszolgatartó társadalom azért 
ment át a feudalizmusba, mert a nincstelen és érdektelen rabszolgánál a némi érdekeltséggel is 
bíró jobbágy jobban teljesített. A dolognak nem csak anyagi, de egyéb rugói is voltak. A 
rabszolgában is felismerték az embert a maga szubjektív igényeivel is. Messzire mentem az 
időben, de mégis a mában járok. Az orvos manapság nagyjából egy jobbágyi állapotot él meg. 
Ebből akarja majd a biztosítók tulajdonosi érdeke visszataszítani a rabszolgaságba. A művelet 
sikerülhet, de a nagy mű éppen ezen fog elbukni. A végrehajtást nem tudják kivenni a szakma 
kezéből, s a végső és percenkénti döntés ott marad. Nem mindegy, hogy milyen 
meggyőződéssel történik ez meg. Semmiféle álságos – a beteget esetleg vele szembeállító – 
ösztönzés, s különösen semmiféle fenyegetés nem fogja azt a tulajdonos számára 
gazdaságosabbá tenni. Itt tehát egy képtelen kísérlet folyik. Fából alkotott vaskarikákon forgó 
perpetuum mobile készül. 
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Ezek után a sok kérdés, a sok fájdalmas észrevétel, a kilógó lólábak felfedezése 
összegezve egyetlen kérdésben csúcsosodik ki: MIÉRT? 

Ez az a kérdés, amire sem mi, sem a magyar társadalom egésze nem kapott hiteles 
választ. A válaszadók azt a látszatot keltik – talán csak önmaguk megnyugtatására – hogy 
mindent elmondtak volna, az általános bizonytalanság – mely a társadalom 
legalulinformáltabbjaitól a politikai élet említett aktoraiig terjed – azonban cáfolhatatlanul 
ennek az ellenkezőjét bizonyítja. 

Ha itt politikai döntésről van szó, mint ahogy ez mindenki számára nyilvánvaló, akkor 
minek a körülötte folyó színjáték?  Mikor közölték velünk, hogy a vonat elment, az igen vagy 
nem vitája felesleges, a részleteken tudunk csak rágódni, ez már nyilvánvalóvá vált. Csakhogy 
még a részletek tekintetében sem vették figyelembe véleményünket. Vagyis minden eleve el 
van határozva. 

A nagy MIÉRT azonban ott erjed az egész társadalomban, és természetesen a 
következmények gyakorlati alkalmazásában elsősorban érintett orvostársadalomban is. És 
válaszok születnek. Jók és rosszak, pontosak és pontatlanok, szakszerűek és szakszerűtlenek.  

Egy bizonyos csupán, okkal ok nélkül, de mindenkit körülleng az ármány közérzete. 
Oka pedig nem hangulatkeltés, hanem tények és események sorozata. Egy kormányármányt 
sejtő ország pedig nem képes megállni a lejtőn.  

A sok részletet mellőzve, az azokba való beleszólás reményét immár elveszítve, most 
erre figyelmeztetnénk. 

 
Szász István T. 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke 
 
* 
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