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1991. december 01. 
 
Megjelent: RING 1992. január (IV/1) 

 
                                (CSALÁDORVOSSÁ) ÜTÉSRE VÁRVA 
 

Az elmúlt hónapokban – várható nagy változások küszöbén – érdeklődés és kötelesség által 
sarkaltatván, számos kollégával beszélgettem el, múltról, jelenről s jövőről. Meglepett a 
szorongásokról kapott jelzések sokasága, és elkeserített a gyakran tapasztalt lesz - ami lesz 
álláspont, valamint a közöny. 

Sokan tudják, hogy sérült társadalmunk egyik politraumatizált része a gyógyítók családja. 
Most, amikor belőlük kellene kirajzania a családot gyógyítók áldozatos seregének, különös 

figyelemmel kell feléjük fordulni, és nem indokolatlan igény a rendkívüli elvárások 
teljesítését pozitív diszkriminációval elősegíteni. Ismétlem: pozitív diszkriminációval! 

A napokban megjelent Orvosi Hetilap közli az év folyamán eddig elhalálozott kollégák 
névsorát és korát. Kiszámítottam az átlagot: hatvan év. Ha kiemelhetnénk a körzeti orvosokat 
közülük, valószínűleg még kevesebb. 

Mi vagyunk az ország legjobban hasznosított munkaereje. Egy kiképzési költséggel, havi 
300 óra felett teljesítve, két ember helyett végzünk munkát, egy harmadik helyett pedig 
fizetjük a nyugdíjjárulékot, mert amint nyugdíjba mennénk, tapintatosan sírba hanyatlunk. 

Elgondolkodtam a sok küzdelmen, keserűségen, csalódáson, megaláztatáson, amit – 
rosszkedvünket a beteg előtt leplezve – kénytelenek voltunk elviselni, és azon, hogy ezek a 
szorongó vagy közönyös kollégák azért ilyenek, mert ellentmondásos – sokszor manipulált – 
(dez)információk, olykor megalázó(an közvetített) nyilatkozatok képviselik a folytonosságot a 
múlt stresszhelyzeteivel.  

A Magyar Orvosi Kamara Szakmai Bizottsága nemrég kért véleményt tőlünk is a 
továbbképzés kérdésében. Már előbb asztalunkon hevert az egymást követő tanfolyamok 
sokaságának programja, „vonzó” árajánlatával. Tantermi közös előadások, óránként és 
fejenként 350 forint feletti ellenszolgáltatásért. 

Hogyan lehetne cáfolni azokat, akik szakmai képességeink ócsárlása, a családorvosi 
munkához kellő felkészültség fetisizálása és a tanfolyamok jelentette bevételi lehetőségek 
között összefüggést keresnek? 

A családorvosi munkára áttérés szükségességét valamennyien ismerjük és támogatjuk. Már 
régen e törekvés óhaja hatotta át a körzeti orvosok többségét, és a nehézségek ellenére számos 
elemét – főleg a gondozás keretein belül – meg is valósította. 

Ugyanakkor ismerjék el, hogy tendenciózusak is lehetnek azok a hangok, melyek hozzá 
nem értésünket és alkalmatlanságunkat hangsúlyozzák. A gyógyításhoz oly fontos bizalmat 
mindenesetre aláássák. Olykor a kívülállóban már-már azt az érzést keltik, mintha az 
egészségügy hiányosságait a rosszul képzett orvosok okozták volna. Nézzük meg azonban, 
hogy melyek is a teendők a képzés átképzés és továbbképzés terén. 

- A családorvosképzés az egyetemi oktatás, illetve megfelelő általános orvosi szakvizsga 
feladata, a jövő generációk számára. 

- A családorvosi átképzés elsősorban a kezdő körzeti orvosokat érinti, azokat, akik nem 
rendelkeznek több éves-évtizedes tapasztalattal, és nincs általános orvosi szakvizsgájuk, 
esetleg más szakterületről pártoltak át. Megoldása az általános orvosi szakvizsga 
megszerzése. 

- A családorvosi továbbképzés az orvos munkájában általában ismeretes (de eleddig nem 
értékelt) „holtig tanulás” természetes és most már ösztönzött igénye kell legyen. Ennek 
biztosításához nem kellenek halmozott kurzusok, drága tanfolyamok, megalázó 
vizsgáztatások és számonkérések. Csupán az életnek kellene elébe menni, biztosítván, hogy a 
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családorvos betegeinek ellátásával párhuzamosan állandó kapcsolatban lehessen a letelepedett 
szakorvosokkal és a területi vagy választott fekvőbeteg intézetekkel. 

A kórházzal kiépítendő kapcsolat csak szabadidő, ésszerű ügyeletszervezés és útiköltség 
kérdése. Ezek a továbbképzéstől függetlenül is megoldásra váró feladatok. 

A családorvos és a letelepedett szakorvosok együttműködését szolgálná, ha a - talán 
túlerőltetett – definitív ellátás határait nem a családorvos és szakorvos, hanem a szakorvos és 
fekvőbeteg-intézet között húznák meg a hierarchiában. Ez egyúttal biztosítaná a fenyegető 
nagy ellentétek harmóniává oldását. Ezt indokolja az is, hogy nem lehet már a „csehovi 
modellhez” visszatérni, lehetetlen figyelmen kívül hagyni a szakma kiszélesedését, melyet 
nem foghat át egy ember az elvárt mai alapszinten sem. A betegek érdeke és joga, hogy az 
ésszerűség határain belül az új - szakorvoshoz kötött - lehetőségek egyre szélesebb köre 
szolgálja az alapellátást is. 1500 fős körzetek - mint azt tervezik - nemcsak szakmai, de anyagi 
okok miatt sem lehetnek ennek megfelelően felszerelve. A drága műszer ugyanakkor 
rentábilissá válik a több körzetet kiszolgáló letelepült szakorvos rendelőjében. 

A továbbképzést a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének kitűnő csapata, 
a Medicus Universalis - remek folyóiratunk - bevált módszereit továbbfejlesztve, átfogó 
tanulmányok, módszertani levelek, gondozási modellek, újszerű gyakorlati tanácsok 
terjesztésével szolgálhatja. Ezt lehetne kibővíteni audio-vizuális anyagok, esetleg 
vándorbemutatók (műszerhasználat) készítésével, szervezésével, amit egyébként a piac is 
ösztönözne. A munkában más intézmények is részt vállalnának, mint az Orvos Továbbképző 
Intézet, vagy a leendő Családorvosképző Intézet.  

Ismerve a körzeti orvosok rendkívüli leterheltségét, ami családorvossá válásuk után csak 
fokozódott, érthető módon nem várható el tőlük, hogy sokezer oldalas szakkönyveket 
végigolvasva mazsolázzanak össze szükséges korszerű ismereteket. A tanfolyamok 
rendezéséből megélni óhajtók okos csoportját fizessük meg ilyen anyagok elkészítéséért, ezt a 
családorvosok is támogassák a megvásárlással, melynek költségeit az adóból utóbb írhassák 
le. Ha kell, az anyagokat közlő lap előfizetési díját emeljék fel. 

Akkor, amikor különböző érdekek ütköznek, és esetleges anyagi előnyök reményében 
befolyást próbálnak érvényesíteni bizonyos irányban, a továbbképzést üzletnek kiépítendő, 
emlékezzenek arra, hogy 40 évig a családorvoslásra törekvő körzeti orvosok fogyóeszköznek 
számítottak. Magukra hagyatva küzdöttek a nehézségekkel, és sokan a körzet 
működőképességét a kényszerűen felvállalt hálapénzből tartották fenn, miközben a média, 
visszaélve az ingyenesség hamis jelszavával, a becsületükbe gázolt és a közvéleményt ellenük 
ingerelte. 

Ismeretes, hogy még olyan fejlett társadalmakban is, mint pl. az USA, az általános orvosok 
a halálozási statisztikák élvonalában vannak. Megelőzik ebben a bányászokat is. Történik 
pedig mindez annak ellenére, hogy magas presztízsük és kiemelkedő jövedelmük van, melyet 
senki nem kérdőjelez meg esetleges bérfeszültség címén. 

Miért fokozzuk értelmetlenül az egzisztenciális szorongást? 
Kérjük, követeljük, hogy a reform végre az orvosok oldaláról is mérje fel a tennivalókat, 

vonja meg a határokat, és ne próbálja egyoldalúan, esetleg csoportérdekektől befolyásoltatva 
meghozni döntéseit. 

Nem lehet semmibe venni azt a tényt, hogy a legnagyobb társadalmi elvárás nyomása alatt 
álló rétegről van szó, amely ennek megfelelni csak úgy tud, ha védik, támogatják, 
tehermentesítik.  

Évtizedek tapasztalatait összegyűjtött emberekről, akik sokszor kollektív pellengérre 
állítva és nehéz körülmények között működtették az alapellátást, feltételezzünk annyit, hogy 
képesek lesznek megfelelni az új helyzetben, melynek – ismerjék be – önkéntes előfutárai 
voltak. 
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Csak így jöhet létre az új, képzett, nyugodt, kiegyensúlyozott, derűs, „empátiától duzzadó”, 
családorvosok légiója. Semmi esetre sem kényszerek, szorongások, megalázások, 
teljesíthetetlen követelmények nyomása alatt. 

Tagadhatatlan alapigazság, hogy amivel az orvosok gondjait csökkentik, azzal a betegek 
javát szolgálják. Ennek mellőzése csak halva született reformhoz vezethet. 

 
* 

Utóhang 2002. 
Az olvasó eltűnődhet azon, hogy a cikket követő évtizedben mi történt a háziorvoslás körül.  

-Átlagéletkorunk nem javult, sőt. 
-A továbbképzés mezején, ne mondjam azt, hogy az általa jelentett konc körül, minden 

megtörtént ami megtörténhet. Szerencsére mára remény van arra, hogy ez megoldódjon, de 
jómagam is - csak az elmúlt év során - legalább 100 megszolgált továbbképző pontot 
vesztettem el a fenti labirintusban.  

-Lapok sokasága jött létre a továbbképzés jelszavával, de nem egyszer ezt egy reklámokra 
alapozott üzleti vállalkozásnak tekintve. Így a reklámokból származó anyagi erő 
szétforgácsolódott, ahelyett, hogy egy egységes továbbképzési folyamatot szolgált volna. 
     -Az eltelt idő nem volt elegendő ahhoz, hogy a családorvos presztízse emelkedjen.    
     -A háziorvosi ágazat finanszírozása egészen a legutóbbi időkig folyamatosan csökkent.  
     -De szintén az utóbbi időben talán már többet emlegetik azt, hogy a betegellátás két lábon 
kellene álljon. A járóbetegek ellátása lehetne az összevont alapellátás mely az olcsó, és közös 
házi-szakorvosi és szakosodott-szakorvosi munkát foglalná magába, a fekvőbeteg ellátás 
pedig maradna az eddig is ismert, és a műszerezettség illetve drága infrastruktúra mellett a 
hotelszolgáltatás által is drágított ellátási forma. 

-Az orvos és a beteg érdeke pedig, bárhogy csűrik-csavarják, továbbra is azonos marad. 
                 

* 
 

1992. június 15. 

Megjelent: Leányfalui Futár 1993./6 

MI TÖRTÉNT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN REFORM CÍMÉN? 
 
Egy rendszerváltás utáni bármely kormány részére - kötelező feladatként - adva volt az 
úgynevezett „nagy elosztási rendszerek” reformja. Ezek közé tartozik pl. a tanügy és az 
egészségügy is. 

Az egészségügy kérdése szorosan kapcsolódott a társadalombiztosítás zavaros helyzetéhez. 
Ezen belül alapvető feladatnak jelölték meg az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás 
szétválasztását, hogy a két rendszer között ne történhessen meg a pénzek átáramlása és ne 
finanszírozhassák többé egyikből a másikat. Annak előtte ez - gyakorlatilag az egészségügy 
kárára - folyamatosan megtörtént. 

A társadalombiztosítási reform most van befejezés előtt. Naponta hallhatjuk, olvashatjuk. 
A szétválasztás megtörténik, de mindkét utód - tehát az Egészségpénztár és 
Nyugdíjigazgatóság is - koldusszegény. Ez az, amit a hatalmas, világrekord járulékokat 
befizető lakosság nem tud megérteni és inkább mende-mondáknak hisz. Pedig az igazság a 
legegyszerűbb: a világrekord járulékot, világ szégyene bérekből fizetjük, s így annak csak a 
százaléka nagy, az abszolút összege kicsi a feladathoz. Különösen  egy olyan 
társadalombiztosítás esetében, amely elvesztette minden vagyonát az elmúlt évtizedekben és 
minden kiadását a napi bevételből kellene fedezze, nem az összegyűlt vagyonból. 

A válásból létrejött két testvérszervezet most a hiányokon és adósokon osztozhat. 
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Nincsen jobb helyzetben az állami költségvetés sem. Folyik a vita arról, hogy hány 
százalékot kap az egészségügy a nemzeti jövedelemből. 3-8 %-ig szólnak a változatok attól 
függően, hogy ki mennyire ügyesen szépit, de egyik sem éri el azoknak az országoknak a 
százalékos arányát, amelyekről az egészségügyi ellátás modelljét lemásoltuk. 

A helyzet még végletesebb, ha nem a százalékot nézzük, hanem az egy főre jutó összeget. 
Leírni sem merem, hányszorosát költi egy állampolgárára ilyen célból az USA a mi 
filléreinknek, miközben az ott, náluk javasolt követelményrendszert kérjük számon a jövőben 
itt, a mi orvosainkon!? 

Honnan akkor a pénz legalább a működőképesség megtartására? 
Az utóbbi időben elhangzott nyilatkozatok szerint - egyre határozottabban - azt remélik, 

hogy az önkormányzatoknál?! Talán ez magyarázza azt a tényt, hogy miközben az 
egészségügyieknek egyet mondtak, mást csináltak, és ezzel egészségtelenül nagymértékben 
kiszolgáltatták őket az önkormányzatoknak. Annyira, hogy ez már talán maguknak az 
önkormányzatoknak is kényelmetlen. Főleg azért, mert cserében a nyakukba varrták például 
az alapellátás működtetésének kötelezettségét. Az egészségügyiekről viszont már csak a 
maradék bőrt húzhatnák le, azt is magának az ellátásnak, tehát a betegeknek a kárára. 

Hogy ebben a helyzetben melyik önkormányzat mekkora bölcsességgel jár el, mennyire 
előrelátó, mennyire érzi meg, hogy az elvett (megtakarított?) fillér hány forintnyit üt vissza s 
mekkorát pénzben ki nem fejezhetően - az minden településen más-más módon mutatkozik 
meg a jövőben. 

De térjünk vissza az egészségügyi reformra. Két éve olvassuk az újságokban a cikkeket 
kártyapénzekről, teljesítménybérről és egyéb varázsszavakról. Töltsünk tiszta vizet a pohárba. 
Gyakorlatilag mindez csak beszéd volt. 

Jövedelemről, teljesítménybérről akkor lehetne szó, ha a rendszerbe pénz áramlott volna 
be. Ez azonban nem történt. Azok a nevetségesen kis összegek, amelyeket ügyesen tálalva 
úgy forgattak meg az ámuló közönség szemei előtt, mintha sorsfordító jövedelem és bevétel 
növekedést jelentenének egészségügyieknek, önkormányzatoknak egyaránt, még az éves 
inflációnövekedés okozta kiesést sem pótolják. Különösen nem, ha megtudjuk azt, amit 
nemrég közöltek, hogy az egészségügyi ágazatban az infláció a legmagasabb, állítólag 120 %. 

Az alapellátásba nagyjából öt, a járóbeteg ellátásba tízmilliárd forint került. Ezek a szép 
kerek számok, ebben a hatalmas pénzeket fogyasztó szektorban semmit sem jelentenek. 

A teljesítménybérként beharangozott kártyapénz gyakorlatilag már nem is létezik, 
elfelejthetjük. Bedarálódott a nagy kalapba. Mikor leküldik, a papírokon teljesítményre utaló 
számoszlopok szerepelnek (ellátott betegek száma, orvos szakképzettsége stb.), amikor ki kell 
fizetni, mindennek híre hamva sincs. Kap mindenki, amennyit kap, és jobbat csak az 
remélhet, aki olyan Önkormányzat alkalmazottja, amelyik rájön, hogy költségvetéséhez 
képest kis, de jól célzott pénzekkel és közös gondolkozással kihúzhatja a kérdés méregfogát. 
Sajnos a gyakoribb az, hogy csak a guruló forintig látnak, az után kapkodnak. 

Nem jobb a helyzet a járóbeteg ellátásban sem (szakrendelő orvosai), ahol a saját fizetéseik 
30%-át elvették, és azt osztják vissza teljesítménybérnek az inflációnál kisebb összeggel 
kiegészítve. Így egyesek valamivel többet, mások valamivel kevesebbet kapnak ugyanabból 
az összegből. Ez a teljesítménybér!!  

Mondják is a vezetők, ha őszinte pillanataik vannak, hogy bizony ennek vannak vesztesei 
és nyertesei, meg, hogy szokjuk a piaci versenyt?! A valóságban a nyereség annyi lehet, hogy 
elérik vagy megközelítik az eddigi színvonalat. A veszteségek annál nagyobbak és 
veszélyesebbek. Elkeseredés, ellentétek és rosszkedvű, csalódott doktor nénik és doktor 
bácsik ott, ahol folyton jelen kellene legyen az erőt adó, biztató mosoly. 

Nehéz időket él az egészségügyiek eddig sem elkényeztetett társadalma. Jó lenne, ha végre 
mindenki megérthetné milyen körülmények áldozatai vagyunk, és ha a kedves beteg ennek 
árnyát felfedezi az őt ellátó homlokán - most alkalma van egy biztató mosolyt neki is 
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felröppenteni, megfordítva a kezelő-kezelt viszonylat ősi szabályait. Mert az egész nagy 
zűrzavarban egy biztos pont létezik. Ez pedig az, hogy gyógyító és beteg érdeke egy és 
azonos, és az soha nem is fordítható szembe egymással. 

 
Utóhang 2002. 
Az önkormányzatokkal vívott harc lezajlott a funkcionális privatizáció majdnem teljessé 
válásával. Most elölről kezdődik az egész a teljes vagyoni privatizáció és a praxisjog zavaros 
kérdése körül. Nem tanultak a kísérletből, vagy nem fájt vezetőinknek az ami nekünk. Pedig 
ez a sokat emlegetett minőségbiztosításnak árt. 
 

* 
 

1992. december 20. 
 
Megjelent: Recept 1993./2 
A cikk valamivel rövidebb változata Az orvos ne legyen „pénzügyi gladiátor” címmel, a 
Magyar Nemzet 1993. február 08-i számában is megjelent. 

                     

LEVÉL A RECEPT SZERKESZTŐSÉGÉNEK 
 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Nevem dr. Szász István, Leányfalu háziorvosa vagyok, 30 év munkával magam mögött. 

Az egészségügyi reformot nagy lelkesedéssel és legalább akkora aggodalommal fogadtam, 
és első perctől aktívan bekapcsolódtam az ezzel kapcsolatos munkába, konstruktív javas-
latokkal és józanító kérdőjelekkel. Ennek a tevékenységnek köszönhetően a terület kamarai 
elnökének választott, és megismertem az egészségügy szorgos Nagyjait. 

Mindezeket azért írom le, hogy ne sorolják esetleg gondolataimat a szkriptománia bővülő 
fejezetébe. 

Ahogyan haladunk előre egyre sűrűbben igazolódtak az évek során több tucatra 
szaporodott írásaim, előrejelzéseim, rossz sejtelmeim. 

A reformot azonban nem lehet abbahagyni. Csak előre lehet menekülni. 
Legnagyobb gyengéi közé tartozik, hogy nincs egy gyors nyomdai átfutású, legalább 

havonta megjelenő lap, amelyik az aktuális kérdéseket naprakészen felvállalja. Nem 
esetenként, hanem rovatszerűen, mint a történések naplója, a friss események értékelője a 
közeli és távoli kilátások felvázolója. Mint TANÁCSADÓ a nagy bizonytalanságban. Egy 
ilyen lap példányszáma nagyon felfutna, látom a kollegák miként vásárolnak össze tücsköt-
bogarat, ha információt sejtenek benne. 

Magam már több csatát vívtam meg a lapok hasábjain, most és régebben, sikerrel és 
kudarcokkal vegyesen. Innen tudom mekkora hatalom, és milyen támasz lehet a tárgyilagos 
sajtó. 

A napokban kezembe került lapjuk és amint kinyitottam olyan szavakra bukkantam, 
melyek bennem a tárgyilagosságot kereső olvasó bizalmát ébresztették fel.(92\11 szám: 
Telefonáltak című írás)  

Nem kis dolog manapság. 
Summa summarum, kérem gondolkodjanak el a fentieken, hiszen a lap néhány régebbi 

számát megtekintve, ilyen irányú érdeklődést látok. Csak rendszeresíteni kellene, és nagyon 
aktualizálni. Még kb. egy évig az élen az alapellátás kérdései lesznek, de fokozatosan rávetül 
a szakorvosi ellátás reformja és, bár még nem vészesen aktuális, de már folyik a lobbyzás a 
kórházak körül. Szép feladat lenne világosságot gyújtani és elhessegetni az alakuló felesleges 
és értelmetlen ellentétek veszedelmét. 
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Mellékelek egy talán hosszú írást, szándékosan nem törekedtem tömörségre, mert annyira 
aktuális és fontos, hogy „nagyon didaktikus” akartam lenni. Nehogy túlzásnak gondolják. 
Igencsak leszűrt és áttárgyalt vélemény. Kérem segítsenek. Nagyon sokaknak nagyon fontos 
lenne amit benne írok. Ha pedig az alapellátásból akarnak témát kapni, jelezzék bármilyen 
formában és minden anyagi igény nélkül, a jó ügy érdekében állok rendelkezésükre. 

Amennyiben nem tartanak igényt az anyagra csupán annyit kérek, hogy a mellékelt lapot 
küldjék vissza. 

Munkájukhoz sok sikert, a szerkesztőségnek szép karácsonyi ünnepet és mindnyájunknak 
egy kevéssé széthúzó új észtendőt kívánok    

 
Leányfalu. 
1992. december 18. 

                                                                               Tisztelettel: Dr. Szász István T. 
 
 

                                         
FENYEGETŐ ÁRNYAK 

A HÁZIORVOS - ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 

Baj van, hallom egyre sűrűbben kollégáim körében. Valami baj van a reformmal! Pedig a 
reform kellett, megálmodói pedig keményen és jó szándékkal dolgoznak. Nem aktuális már a 
mikor és hogyan vitája sem. Inkább a beindított reform mikéntjéről kellene beszélgetni. 

Mert miről is van szó? 
Minden józan állampolgár tudja, hogy anyagi jellegű valamennyi ellentmondás és gond 

kiindulópontja. Ismeretes, hogy gazdálkodni abból kell, ami van. Ráadásul ebben a háziorvos 
is megértő partner lenne. Csak éppen azt nem veszik észre az illetékesek, hogy miközben 
sokan-sokfelé, úton-útfélen szidják a reformot, az nem használja ki a benne rejlő 
lehetőségeket, hogy miközben az önkormányzatok panaszkodnak, nem használják fel a 
felkínált és a meglevő megoldásokat. Mondom ezt csendesen, hozzátéve kötelező módon azt, 
hogy tisztelet a példamutató kivételeknek. Ilyenek is akadnak szerencsére. 

Tehát a szegénység diktálta okos gondolkodás helyett kritizálunk, siránkozunk, és főleg 
torzsalkodunk. Erről szeretnék néhány gondolatot elmondani, különös tekintettel a címben 
szereplő veszélyre. 

A „Magyar Praxis 92’” címen megrendezett kongresszuson (1992. november) a jelenlevő 
vezetők egyikének* lejegyeztem három kérdést. Közülük a legfontosabb az új helyzetben 
vívódó háziorvos önkormányzatok felé tapasztalt kiszolgáltatottságát feszegette. Előbb 
leszünk „pénzügyi gladiátorok” mint háziorvosok – mondottam. A Magyar Nemzet értő 
munkatársa ráérzett ennek jelentőségére és beszámolója mottójául választotta e definíciót. 

Ne ítéljenek el azért, hogy nem először (és talán nem utoljára) szólok az orvosok 
érdekében. Az orvos érdeke ugyanis nem egyszerű önös érdek. Az orvos az egészségügyi 
célkitűzések megvalósításának legfőbb és nélkülözhetetlen eszköze. Mint ilyen, nem 
kiváltságokat követel, hanem a vele szemben, az állampolgárok és az egészségügyi vezetés 
részéről megnyilvánuló elvárásoknak csak akkor tud megfelelni, ha élet és munkakörülményei 
a felesleges küzdelmek alól felmentik, ha energiáit és ismereteit arra használhatja, amire 
célszerű. 

Érvényes ez persze más hivatásokra is, csakhogy esetünkben RENDKÍVÜLI elvárásokról 
van szó. Az igény elvben a tökéletességet követelné meg. 

Sokan emlegetnek ilyenkor „bezzeg helyzeteket”. Bezzeg a háború alatt, bezzeg ekkor 
vagy akkor. Egy szakmát azonban nem lehet fél évszázadokon át szükségállapotban 
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működtetni, egy egész szakmától nem lehet elvárni, hogy hősökből és mártírokból álljon. 
Emberek dolgoznak emberekért, miközben a követelmény európai. 

Ezért jogos a Magyar Orvosi Kamara által mértéktartóan és a realitásoknak megfelelően 
fogalmazott javaslat, hogy csak annyival emeljék meg az orvosok jövedelmét, amennyivel 
elérik a magyar ranglistán az Európában szokásos fokozatot. Tehát nem javasolnak - a 
valóságtól elrugaszkodva - nyugati fizetést. A fent emlegetett élet és munkakörülmények 
mellett ez kell a presztízs helyreállításához is. Mert 40 év értelmiség, és ezen belül 
orvosellenes hangulata után, még ma is érzünk hasonlókat imitt-amott. 

Egyébként pedig esetünkben a presztízs nem hiúság kérdése, hanem konkrétan ható és nem 
nélkülözhető - gyógyító erő! 

Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, nevezzük nevén a gyermeket! Nagyon sok orvos 
érzi úgy, hogy kiszolgáltatott helyzetben van az önkormányzatok felé. Azok a szerencsések, 
akik ezt nem tapasztalják, annak köszönhetik, hogy ott hozzáértő, előrelátó, bölcs és valóban 
tenni akaró, esetleg gyakorlattal is rendelkező emberek kerültek többségbe a vezetésben. 
Sajnos azonban (és itt nem sérteni akarok, csupán általam hallott jelzőket ismételek) sokszor 
bizonytalanság, bizalmatlanság, laikus önkritikátlanság, irigység, kevésbé rossz esetben 
közöny, ügyetlenség vagy hanyagság, esetleg hozzá nem értés lehet az ellenfél.  

A vidéki orvos gondját az is fokozza, hogy kis intézménye (tehát betegei) érdekeit egyedül 
képviselve az önkormányzat felé, pirulnia kell, mert e szinten, a kellő rálátás híján, úgy 
tűnhet, hogy saját pecsenyéjét sütögeti. 

Így aztán segítségért kiáltozunk, de sajnos a válasz az, hogy elmúlt a paternalizmus, nincs 
már paragrafus-irányítás, vívjuk meg harcunkat, az orvos legyen menedzser stb.  

Hát innen a „pénzügyi gladiátor” érzet. Mi csak küzdünk az arénában (gyakran egymás 
ellen is) a közönség vegyes érzelmekkel tekint alá, de a császár még hüvelykjét sem mozdítja. 

Ismét szögezzük le, nem követelünk újabb pénzeket. Csupán azt, hogy a reformon belül 
meglevő eszközöket a reform eredeti szellemében felhasználni segítsenek. 

Ne várjuk ki, hogy az ország egészségügyi térképén ezernyi apró hadszíntér tűnjön fel. Az 
egyszer kialakult konfliktus - jó magyar tapasztalat szerint – nem oldódik csak majd akkor, 
amikor vagy az orvos megy, vagy az önkormányzat cserélődik radikálisan. Kell ez nekünk? 
Kell ez a betegeknek? Összeegyeztethető ez a stabilitásigényes családorvoslással? 

Nem óhajtanánk, hogy antidemokratikus rendelkezésekkel kényszerítsék valamire az 
önkormányzatokat, bár elhúzódó értetlenség esetére – érthetően – kilátásba helyeztek egy 
törvénytervezetet ilyen irányba. 

Szeretnénk azonban, hogy az átmeneti idő kártyapénztől mérgezett hangulatában és az ezt 
követő – ma már szinte elvárt – ún. funkcionális privatizáció kérdésében, világos álláspontok 
legyenek és azokat több csatornán át juttassák el az érintettekhez, ha kell „szájbarágva” is. 

Szögezzék le a kezdeti ígéreteknek megfelelően, hogy a beteg és orvosa között a biztosítási 
kártya leadásával kötött szerződés alapján kapott kártyapénz elosztásában mekkora 
beleszólása van annak, aki ezért megdolgozott. Hogy miért az orvos az, aki a beosztottaknak 
juttatott rész arányait meg tudja ítélni, hogy miért az orvos tudja megmondani mire kell 
költeni a FELAJÁNLOTT és nem elvett, elvont, megtagadott stb. dologi részt. 

Milyen egyszerű lenne, ha mint egyes helyeken, rugalmasan lehetne kezelni a kérdést. 
Miért ne lehetne természetes, hogy pl. szabadság előtt vagy váratlan családi gond esetén úgy 
döntsünk: az e havi összeget bérként veszem fel, mert több pénzre van szükségem? Vagy ha 
meglátok egy remek kis műszert, akkor az egész havi összeget fordítsam annak 
megvásárlására. És miért a vita a dologiból vásárolt dologiakon? Ha egyszer a köz érdekében, 
a megdolgozott pénzemből áldozok, miért a tulajdonjogi vita? Miért az a visszás helyzet, 
hogy ha pár hónap múlva privatizál az orvos, a saját műszerét béreli esetleg egy szőrös szívű 
önkormányzattól. Nem lehet erre megoldást találni? Mert ha az önkormányzatnak vásárolunk 
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e pénzből, már engedjenek meg, ne nevezzék azt teljesítménybérnek, még szimuláltnak, vagy 
kvázinak sem! (Ahogyan azt eredetileg elnevezték) 

Vagy a bizalmatlanság irányunkban akkora, hogy műszervásárlás címén elkövetett 
adócsalásra tartanak képesnek? 

Kapom sorban az információkat. Egyes önkormányzatok nem kérik ki az orvosok 
véleményét, mások „csak úgy” alapon nem is fizetnek és nem szolgáltatnak az egészről 
információt, erre vonatkozó rendeleti kötelezettségük ellenére. Ma, amikor végre jogállamban 
élünk. 

Mi lesz akkor jövőre, ha már ez lesz a fizetés? 
Miközben rovom e sorokat, figyelmeztetnek a tévé műsorára. A parlament éppen ezt 

tárgyalja. Utána sajtótájékoztató. Sehol egy kérdés. Van ott egyáltalán valaki? A kép nem 
árulkodik. Egy pillanatra megörvendek, az MDF képviselője megemlíti problémánkat. Nincs 
rendeleti háttere az ügynek, ismeri el. Utána néma csend. Megoldásról szó sem esik. Írom hát 
tovább panaszom. Szólítgatom optimizmusomat. Legalább valakik már felfigyeltek a 
kérdésre. 

És még egy bekezdés a kártyapénzről. Szóban és írásban többször elhangzott, hogy 60-80 
ezer forintokkal nő a jövedelmünk. Ezt felháborítónak tartom. Mert igaz, hogy lehet 60-80 
ezer, de abból a kezünkbe 10 vagy 15 ezer jut el, igaz, hogy ez sem kevés, de ha nem adják, 
akkor ez is nulla. A többi stimmel, ahogy mondják. És milyen jogon lehet orvosi 
jövedelemnek elnevezni olyan összeget, amelyet a kvázi teljesítménybérből kvázi 
átcsúsztatnak az önkormányzatoknak. Nem is a pénzen háborgok már. Vigyék! De akkor ne 
legyen szó kártyapénzről, ne gyötörjenek az ezzel kapcsolatos adminisztrációval és nevezzék 
az önkormányzat megemelt fejkvótájának. Közben pedig mi szó nélkül és ingyen dalolva 
dolgozunk le naponta munkaidő után egyre több órát a szabadidőnkből s a maradékban még 
elvárják, hogy fokozott iramban képezzük át magunkat. Soha senkinek eszébe nem jutott ezért 
minket kárpótolni. Talán ezért nem érdemeltük volna meg az átmeneti időszakra megígért 
kártyapénzt? Mutassanak még olyan foglalkozásokat, ahol 8 óra után a kapuból 
visszafordítják a dolgozót további 3, 4 vagy 5 órára, nap mint nap, és azt sem mondják, hogy 
pardon. 

A nagyobbik baj még talán megelőzhető lenne. Ugyanis vérfagyasztó patthelyzet előtt 
állunk a funkcionális privatizáció felé terelgettetve. 

Míg az új rendeletek a közalkalmazotti törvény „alá kerülésünk” és maga az élet is egyre 
inkább kényszerítően mutatnak az egyetlen kiút a kettős szerződéses vállalkozás irányába, azt 
az információt is kapjuk, hogy aláírásunk a majdani szerződés választott módozatán, vétó 
értékű lesz. Ugyanakkor „gazdasági vétó” ereje van a kettős szerződés - társadalombiztosítás 
és önkormányzat – ez utóbbi felének is. Ha ők nem támogatnak, a vállalkozásnak lőttek. 
Akkor pedig ott állunk majd ellehetetlenülve, mindenkivel haragban, konfliktusban, a 
növekvő követelmények és elvárások nyomása alatt, a piaci verseny startjánál.  

És mi lesz a betegekkel? 
Ezekért kellene megtudja mindenki, hogy mi miért és hogyan történik, melyek a javasolt 

megoldások előnyei az egészségügy és az önkormányzatok számára és melyek a várható 
hátrányok. Milyenek és honnan erednek a garanciák arra, hogy vállalkozás esetén 
működőképesek maradunk. Mert egy suszteráj tönkremehet a közösség károsodása nélkül, de 
az alapellátás nem állhat le. 

Bajainkra írt keresve jelenleg a következő lehetőségek vannak: 
1. Kérdéseinkre nem kapunk választ. 
2. Kérdéseinkre azonos szinten is ellentmondásos választ adnak. 
3. Kérdéseinkre szóbeli választ kapunk, amit a célzottak egyszerűen nem hisznek 

el. 
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4. Kérdéseinkre írott válasz érkezik, ideértve a témában megjelent irodalmat is, de 
mivel nem paragrafus, a munkaadót nem érdekli. 

5. Nem is kérdezzük, mert van paragrafus. Sajnos sokfelé arra is fütyülnek. 
Ezért: 

Üljenek le az egészségügy szakemberei a társadalombiztosításiak, a belügy illetékesei és 
érdekképviseleti szervezeteink az önkormányzatok érdekképviseleteivel és dolgozzák ki a 
javasolt tennivalókat, hogy a feleslegesen burjánzó viták ne rontsák meg évekre a munkához 
kellő jó viszonyt önkormányzatok és alapellátás között. 

Ha mindez nem történik meg, maradunk azzal az impresszióval, hogy a körülöttünk és 
felettünk működő és formálódó struktúrák tevékenysége önmagukat s nem az igazi célt 
szolgálja. 

Nehéz munkánkban és küzdelmeinkben magunkra maradva pedig süllyedhetünk még 
odáig is, hogy a császár hüvelykje megmozdul. Lefelé! 

És a hibás akkor is az orvos lesz, a másik szenvedő fél pedig a BETEG. 
Végül egy megjegyzés. Ha már pénz nincs, legalább törődjenek velünk. Ez olykor többet 

ér a pénznél, sőt ha ezt okosan teszik, pénzzé válhat.                                                           
 
 * Neve: dr. Mikola István 
 

Utóhang 2002.  
Hihetetlen ugye, hogy eltelt még egy évtized és ma sem tudtunk annyit elérni, hogy a hazai 
rangsorban, az Európában szokásos helyre kerüljünk fizetéseinkkel? 

A funkcionális privatizáció megtörtént, a harcok lezajlottak és újabbak kezdődtek, de ma 
sem akarják ott fenn elhinni ennek pusztító hatását. Pedig csak onnan lenne megelőzhető. 
Hogy nincs mód kétharmados törvényre? Vajon csak ezen múlik? 

 
* 
 

1994. február 02. 
 

Levél: Kulin Ferenc képviselő(jelöltünk)höz. 
 

Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Kulin Ferenc! 
 

Számomra emlékezetes és megtisztelő szentendrei beszélgetésünk óta történelmi események 
zajlottak és nem lepődtem volna meg, ha azt el is felejted. Ezért különösen jóleső és biztató 
számomra, hogy nem ez történt. Köztudottan, - elfoglalt embereket nem szabad hosszú 
szövegekkel terhelni, ugyanakkor azt is megtanultam, hogy fontos ötletek kallódnak el a 
bizalom híján. Ezért a rövid bevezető e közös célunkat szolgáló néhány információhoz. 

1. Amit leírok most nem mint orvos, nem mint „alant” szervezett Kamaránk választott 
elnöke írom, hanem mint tudtodon kívül régi tisztelő barátod és „szurkolód” még a 
„Mozgóvilágos küzdelmek” éveiből, mint elvből pártokon kívüli, de a nemzet ügyeit mindég 
jó meggyőződéssel támogató állampolgár.  

2. A célom most tehát nem az egészségügyért lobbyzni, hanem az ami ennél is fontosabb, 
hogy a következő négy évben is lobbyzhassunk együtt az egészségügyért(is). A szó jó 
értelmében! 

3. Jó szándékom és (remélt) tárgyilagosságom otthoni modell kérdése - Erdélyből eredez - 
és a politikai gondolkozásban a TOLERÁNS és befogadó nemzeti szemlélet, társadalmi 
relációkban a FELELŐS értelmiségi tudat, állampolgári, kisemberi, hétköznapi viszonylatban 
pedig a „mindenki TEGYE a maga DOLGÁT a maga helyén” alapelv szerint igazodnék. 
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4. Nos, az a bizonyos értelmiségi felelősség kényszerített folyton folyvást arra, hogy az 
egészségügyi reformba próbáljak a magam hangyarészével besegíteni. Egy két apróságban ez 
sikerült is, de az erőfeszítéshez mérten igen gyenge hatásfokkal. Tapasztalatot azonban bőven 
szereztem. 

A kollégák bizalommal hozzák hozzám gondjaikat és magam önkísérletet folytatok a 
reform kivihetőségét illetően, végrehajtván, megpróbálván és nem kívülről bekiabálva 
bírálván azt. 

 
És most térjünk a tárgyra, néhány általánosság leltárba vételével: 
A reformkoncepció bármennyit szidják is, nem rossz munka. Lehet, hogy elképzelhető 

jobb is, de ez így használható és hatékony lehetett volna HA a kivitelezés, ki tudja milyen 
erők (?!) vagy csupán ügyetlenségek (??) folytán, nem bicsaklik meg.  

Kincses dr. modellje nem eldobandó és már nem is lehetne eldobni. Az eredeti elvek 
betartása és a kivitelezésnek, a demokrácia szabályait nem sértő, de mégis, korlátokat szabó 
behatárolása, terelgetése lenne szükséges. 

Melyek azok a kérdések, amelyek ellenérzéseket, kételyeket, nyugtalanságot, 
bizonytalanságot ébresztenek, kiben-kiben vérmérséklete és egyénisége, alapállása szerint? 

Melyek azok a kérdések melyeknek megoldása, vagy tisztázása, olykor csak egy 
szuggesztív és mindenütt hallható információ segítségével, a nem csupán 38 000 szavazatott 
jelentő 38 000 orvos számára lehetővé tenné, hogy bízzon benne és ne sodródjon 
feltartóztathatatlanul a túlpart felé. Ennek ugyanis már a reform első évében erős jeleit 
észleltem, pedig induláskor nem volt rossz a saját közvélemény-kutatásom mérlege. 

Az alább következőkben felsorolnám, hogy ha az Államtitkár Asszony elfogadja a 
meghívást, miről szeretnénk, hogy beszéljen, milyen feszültségeket kellene oldani. Főleg 
pedig milyen intézkedéseket remélnénk, amelyek ezeket a feszültségeket legalább 
perspektívájukkal ellensúlyozzák. Magyarul reményt keltők és hihetőek, néhány konkrét 
megoldással kiegészítve. Szentendre esetében is remélnénk egy-két  gesztusértékűnek is 
számító támogatást. Erre nézve az ő véleményüket és javaslatukat kértem. Válaszukban 
valóban a legégetőbb hiányokat említik. Bizonyára tudjátok - más oldalról minden alkalmat 
kihasználva szervezetten folyik már az ígérethintés. 

Úgy gondolom (persze ezt Ti jobban tudjátok), hogy ha az egész orvostársadalmat érintő. 
az alábbiak szellemében megoldást jelentő, feloldó és átfogó nyilatkozat születne, azt a sajtó 
országos szinten kellene közzétegye, és már egy ilyen tisztázó nyilatkozat is mankóvá 
válhatna - főleg az alapellátás hóna alatt - jelentősen javítva az oly labilis réteghangulatot. Így 
az anyag átgondolása és megválaszolása nem csak helyileg jelentene eredményt. Az idő 
kevés. 

Előbb néhány rövid megjegyzés. 
l. A jelenlegi „halasztás alatt élő” tessék-lássék Kamara, melyet az orvostársadalom jobb 

híján tessék-lássék támogat, elfogadott egy okos megfogalmazást is. E szerint a magyar orvos 
nem követel nyugati bért. Tudja, hogy ez nem lehetséges és méltánytalan is lenne jelenleg. 
Elvárja azonban, hogy szerény saját bérskálánkon, olyan fokozatban szerepeljen, amilyenbe a 
fejlett és boldogabb társadalmak bérskáláin az orvost besorolják. Középtávú cél gyanánt ez 
talán elfogadható. 

2. Voltak az Egészségügyi Kormányzatnak sikeres „húzásai” is. Ilyen például az amikor a 
vállalkozó orvosokat nem engedték besorolni a Gazdasági  Kamarába. Az ilyen és hasonló 
akciókról sokkal nagyobb nyilvánosság előtt kellene beszámolni. 

3. Senki nem figyel fel arra, hogy a Társadalombiztosítási gyógyszer ártámogatás 
csökkentést a közvélemény teljes mértékben a Kormány nyakába varrja. Hány orvos vállalja a 
folyamatos meggyőző munkát és mondja el egyenként betegeinek: ki az, aki ezt a döntést 
hozta és a tárgyilagosság kedvéért azt is, hogy miért.   
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Ugyanakkor a társadalombiztosítási ellenőrök helyenként észlelt és mindenképpen 
indokolatlan és nem helyénvaló hatalmaskodása is az orvos „általános rossz közérzetét” 
fokozza. Kevesen szelektálnak ok-okozó-okozati alapon. Így az az érdekes helyzet áll elő, 
hogy jórészt a Társadalombiztosítási Önkormányzat alakítja ki az orvosok Kormánnyal 
szembeni érzelmeit, választási hangulatát. (Mondjam, hogy minél rosszabbul csinálják 
munkájukat, annál hasznosabb az nekik?) 

4. Egészen friss tapasztalatom is van. Az ellenzék tudatosan cselekszik. Miután elsőként 
jelentették be (Szolnoki Andrea dr. a „Magyar Praxis  93” kongresszus során) a teljes 
privatizáció támogatását, most suttogva azt ígérik a legmegfelelőbb pillanatban és a 
legszenzibilisebb csoportnak (vállalkozók), hogy a mindenki által felháborítónak és 
tisztességtelennek tartott új adórendeletet a választás után azonnal visszavonják. 

5. Ha valaki még ezután is vállvonással zárná le a kérdést, annak a következőket mesélném 
el: 

Ha esetleg akad még megszállott, aki burjánzó sajtónkkal nem éri be és az angol 
újságokban tallózgat, ezekből arról értesül, hogy az angol kormány halogatja a tárgyalást „az 
orvosok és nővérek politikailag legérzékenyebb rétegével”. 

Miért olyan érzékeny, problémás (akár „nehezen kezelhető”) ez a réteg -kérdezhetnénk? 
Nos erre a válaszom a következő: 

Ezekkel az emberekkel szemben a társadalom elvárása maximális (határ a tökéletesség), 
ugyanakkor a külső elvárás nyomása mellett rájuk nehezedik egy belső, saját 
lelkiismeretükből fakadó nyomás is. Ez a kettős presszió is oka annak, hogy pl. a háziorvosok 
átlagéletkora a legrövidebbek között van a foglalkozások skáláján és, hogy az utóbbi években 
az orvosok öngyilkossági statisztikája 100%-kal nőtt (miközben az általános statisztika némi 
javulást mutat). Az említett elvárásnak, más országok orvosaihoz viszonyítva többszörösen 
hátrányos helyzetben kell eleget tenniük. 

Ezt igazolandó figyeljük csak meg, miként reagált a közvélemény a kórház előtt elhunyt 
szívbeteg halálára, szinte testületileg elmarasztalván az orvosokat. Nem marasztalták 
ugyanakkor el az összes kéményseprőt, amikor az elmulasztott kéményseprés miatt 
következett be halálos baleset. Itt a szívtelen orvosokról beszéltek, amott egy lelkiismeretlen 
kéményseprőről tettek csupán említést. 

A magas elvárás okozta nyomást az az orvos is elszenvedi aki azt hiszi, hogy ő kivétel. 
Ezek a pszichés tényezők tudat alatt is hatnak. Még a legszerényebb szakmai vagy emberi 
kvalitásokkal rendelkező orvos is kisebb vagy nagyobb mértékben önpusztító életmódot 
kénytelen folytatni. Persze van aki pislákol, van aki ég, van aki lobog, csak kívül maradni 
nem tud - mert nem lehet. 

Mikor fordult elő, hogy vezetőink megpróbálták volna ilyen oldalról támogatni sorsunk 
rendezésén keresztül a jó betegellátásért, a nemzet egészségéért folyó küzdelmet? 

Végül, de nem mellékesen: a világ legnagyobb hatalmának legnagyobb belpolitikai gondja 
jelenleg az egészségügyi biztosítás kérdése. 

Nem folytatom, ez talán elég kell legyen. 
 
I. A JÁRÓBETEGELLÁTÁSRÓL:  
 
Először azért róluk, mivel ők úgy érzik, hogy helyzetük hátrányosabb a háziorvosokénál. 

Eleinte talán joggal érezték így, hiszen a reform nem velük kezdődött, ma már 
visszarendeződtek a háziorvosok is a reform előtti szintre (kivéve talán a vállalkozókat, persze 
az még a jövő zenéje, hogy nem járnak-e ők is ugyanúgy.) 

Lehetetlen volt észre nem venni, hogy teljesítmény szerinti differenciált bérüket a saját 
addigi dotációjukból valósították meg. Az a minimális kiegészítés ami belépett, az inflációt 
sem fedezte. Ez önmagában is elkeserítette őket, de az akkor még aránylag menegető 
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háziorvosi reform sikere miatt szembeállította a két egymásra utalt és csapatmunkára született 
réteget. Ez pedig nagy hiba, ennek a beteg is kárát látja. 

Privatizációs kilátásaik kirajzolódása is késik. 
A definitív betegellátás elvének kezdeti túllobogtatása és a realitást nem követő alapellátási 

követelményrendszer-modellek megjelenése is fokozta bizonytalanság és feleslegesség 
érzetüket. A szentendrei alapellátási gondokat az általuk készített mellékletben lehet 
elolvasni. Ebben konkrét megoldást kívánó kérdéseket említenek. 

 
II. A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT ORVOSAIRÓL ÁLTALÁBAN: 
 
Ez a fejezet a reform hosszabb előélete miatt már bővebb. 
1. A szűkszavú rendelkezések kiszolgáltatták őket az önkormányzatoknak. Hiába jeleztük 

ennek áldatlan következményeit előre. Menet közben is hiába emlegettük, soha nem vették 
komolyan. Talán 93-ban a Hotel Agro-ban tartott kongresszuson a Miniszter úr. De aztán nem 
éreztük a „megértés eredményeit". Ma már sokan annyira hihetetlennek tartják ezt a közönyt, 
hogy elterjedt a vélemény mely szerint így akarnának vállalkozásba kényszeríteni. 
Véleményem szerint azonban ez az áldatlan harc ott sem fog véget érni. 

2. Hiába a segélykiáltások, nincs kihez fordulni. A köztársasági megbízott is csak 
bíróságon keresztül tehet valamit, ez viszont nem jó megoldás, mert végleg elmérgesítené a 
helyzetet az adott „küzdőtéren”. Helyi küzdelmeik során gyakorta kapják azt a választ, hogy a 
harcot vívják meg maguk. Csakhogy az orvos nem bérharcra és egyéb csatározásokra 
esküdött, hanem az ember egészségének szolgálatára. A harc, a nyugodt szakmai munka 
feltételeinek megteremtése, az egészségügyi vezetők dolga lenne, még inkább a harci 
helyzetek kialakulásának okos megelőzése. Ez pedig világosan előrelátható volt. A szegény 
családorvosból „pénzügyi gladiátor" lett. 

3. Nem gondoltak arra, hogy a kistelepüléseken nem csupán laikus, de gyakorta sajnos 
egyéb okokból is alkalmatlan emberek döntenek az orvosok s így az alapellátás sorsáról. Az 
előző rendszer „eredményei” közé tartozik, hogy felszámolták a falusi értelmiséget. Ezt be 
kellett volna kalkulálni. Ilyen bonyolult az élet. Ezekre az önkormányzatokra ma még nem 
lehet ekkora felelősséget ruházni. Sokkal finomabb rendelkezésekkel kellett volna őket a 
helyes irányba terelni. Számtalan esetben hallottam tőlük, maguktól, hogy mennyire 
megkönnyítené dolgukat egy világos, félremagyarázhatatlan rendelkezés. Még akkor is, ha 
valamilyen okból nem tetszik nekik. Sokkal jobb a bizonytalanságnál.  

4. A rendelkezések ugyanakkor nem csak szűkszavúak, de félremagyarázhatóak is. 
Félremagyarázhatók a legszélesebb skálán - tehát ahol pozitív a hozzáállás ott akár ilyen 
irányba is -, de sajnos nem ez utóbbi a jellemző irányzat. 

5. Jelentős számú önkormányzat van amelyik nem érti meg, hogy a betegellátás számára 
alapvetően fontos feladat, egyszer abban lát pénzszerzési lehetőséget, hogy vállalkozásba 
kényszeríti az orvost, máskor (és ez a gyakoribb és korlátoltabb) abban, hogy ezen akar 
megtakarítani, számára létkérdést nem jelentő néhány százezer forintot. 

6. Ide kívánkozik az is, hogy nem volt helyes éppen a családorvosi elképzelés kidolgozása 
és a háziorvosi hajó vízrebocsátása után, annak főárbocát, a beteg bizalmát veszélybe hozni 
olyan helyzetekkel, amelyek a családorvosra hárított tiltó funkciókkal járnak. Az orvoslás 
lélektanával ellenkezik, hogy például egy egyszerű embertől a családorvos vegye el az, 
esetleg megélhetését jelentő jogosítványt, vagy a mozgássérültnek járó kedvezményt. Nem 
lehet mindenkitől abszolút bölcsességet várni. Az a család többet azt az orvost bizalommal 
nem keresi fel. Mennyivel okosabb lett volna ezt a feladatot meghagyni egy - a beteg számára 
személytelen - bizottságnak. 

7. Itt merül fel a kérdés, vajon ilyen döntések előtt mennyire konzultáltak tapasztalt, 
gyakorló háziorvosokkal. 
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8. A degressziót túlvitatkozták. Ésszerű degresszió szükséges. Kár volt azonban eltérni az 
eredeti tervtől, mely szerint amit felül lenyesnek, abból támogatják az önhibájukból kicsiny 
körzeteket. Az utólagos korrekció már folyamatban van, de ezt el lehetett volna kerülni. Ez az 
ügy is nagy vihart kavart - szintén előreláthatóan. A vádaskodás lehetősége a felszabadult 
összeg „bezsebeléséről” szabad utat kapott és azt ki is használták. 

9. Jóelőre figyelembe kell venni minden döntésnél, hogy bizalmatlanságra nevelt, 
gyanakvó ez a társadalom, és nagy erők igyekeznek ezt az érzést életben tartani. Rendkívüli 
óvatosságot igényel tehát, hogy „ne adjuk fel a labdákat”. 

10. A továbbképzések fontossága vitathatatlan. A háziorvosok felkészületlenségének 
túllihegése folytán azonban elterjedt az a vélemény, hogy üzleti érzékkel rendelkező körök 
manipulálják a nagy lehetőséget. Ezt erősíti meg az is, hogy a minőséget és hatékonyságot 
javító, egyéb, olcsóbb és egyszerűbb, gyorsan ható megoldásokat nem keresnek, nem 
preferálnak. (Pedig ezeket is lehetne csinálni üzleti alapon, központi kiadásnövekedés nélkül) 
Gondolok itt pl. vesszőparipámra a szakmai protokollokra, melyeket főleg a hatékony és 
ésszerű gondozás terén lehetne bevetni, és a gyógyszergyárak pénzügyi támogatását hozzá 
megnyerni. De érdekelt lehet ebben a Társadalombiztosítás is. Ez egyben a munka 
minőségének ellenőrzésében is kézzelfogható lehetőségeket kínálna.                             

11. Bár az idősebb generáció felé tettek jelentős gesztusokat a fenti területen, mégis azok 
úgy érzik, hogy nem találták meg azt a kíméletes, nehéz múltjukat és csökkentebb stressz tűrő 
képességüket figyelembevevő módszereket, amelyek az állandóan hangoztatott „szigorú 
vizsgák” a „tudás számonkérése” stb. sokkoló jelszavak és határidők nélkül is jó 
eredménnyel, humánusabban és mégis hatékonyan segítené őket a lépéstartásban. Arról, hogy 
nagy tapasztalatuk, helyismeretük, lelkiismeretességük, körzeteikbe ölt munkájuk, beleépített 
életük (vagy egészségük) stb. milyen fontos lehet - szó sem esik. Ugyanakkor az idősödő és 
idős orvosok száma kiemelkedően magas. Munkájuk pedig eredményes. 

12. Ismerek esetet, amikor 55 éves, egyedül élő, kitűnően képzett, kis betegeinek élő 
gyermekgyógyász kolléganőt (a helyi körzeti orvos özvegyét) nyugdíjaztak. Az 
önkormányzatnál bejáratos ismerős évek óta ezt várta. Most 11 000 forint nyugdíja van, több 
mint 30 év lelkes munkája után - ereje teljében. Senki nem tudta, nem is próbálta megvédeni. 

13. Nem történt még konkrét lépés az orvosi nyugdíjak gondjának valamilyen ötletes 
rendezésére. Annál több vita van a továbbdolgozó nyugdíjasokról és számítgatások arról, 
hogy hányan „hullnak el” évente, miközben az orvos-munkanélküliség rémét huhogtatják. 

14. A szélesebb látókörű és nemzetben gondolkodó kollegák (legértékesebb támogatóink) 
körében visszatetsző az is, ahogy az áttelepült orvosokat sokszor (bizonyára egyedi rossz 
tapasztalatok alapján) általánosításokkal sértegetik és a munkanélküliség okozóiként 
emlegetik. Fel kellene mérni, hogy hány eddig betöltetlen, kellemetlen poszton működnek 
eredményesen és azt is, mi az oka, hogy még most is vannak betöltetlen állások az annyit 
emlegetett orvos munkanélküliség közepette. Pontosan tudjuk, hogy van már politikai erő, 
amely ezt felmérve megkereste ezt a legalább 1500 embert ígéreteivel (NDP). Felfigyeltek 
erre? Mert ők igen! 

15. Továbbra is országszerte, helyileg döntik el, hogy mit fizetnek az ügyeletesnek vagy a 
helyettesítő orvosnak. Miért nem lehet ezt központilag szabályozni? A nehéz feladat elvégzői 
nem tudnak beleszólni a munkáltatók önkényes döntéseibe. A központi szabályozás hiánya az 
irányukban érzett közönyt sugallja nekik. 

Ráadásul olyan híreink vannak, hogy a végre kültagokkal is erősödő központi 
ügyeletekben, ami az egyre nehezedő háziorvosi munka mellett igen fontos könnyebbség, 
helyi rendeletekkel akarják arra kötelezni a terület háziorvosait, hogy csak ők ügyeljenek. Ez 
a Kormányrendeletben nem így szerepel. A háziorvos köteles annyiszor részt venni az 
ügyeletben ahányszor szükség van reá, de ha van más megoldás, akkor ritkábban is ügyelhet, 
sőt szervezhető ügyelet kizárólag szakemberekből. Ismét egy felesleges konfliktus, egy 
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orvosellenes, megnemértést sugalmazó intézkedés melynek semmi gyakorlati haszna nincs, 
csak kára. A szakmai előrelépést gátolja. 

16. Most pedig egy konkrét helyzeten keresztül világítanék rá egy fontos kérdésre. 
Átlag alatti kis körzet. l400 lakos, 598 gondozott beteg, döntő többségük 2-3 

betegséggel.(A lelkiismeretesen elvégzett és számítógépbe táplált törzslapkitöltéshez kötött 
lakosságszűrés nyomán). 

Ezeknek gyógyszerre is szüksége van, gyógyszert maximum egy hónapra lehet írni, ez 
tehát a spontán betegforgalmon felül, rendelőben és részben otthon ellátandó napi 598/22 
munkanap 27 gondozott ellátását jelenti. Bárhogy ügyeskedjünk, ez nem csökkenthető napi 
10-15 bejáró és 5-7 otthon ellátandó személy alá. Az eredeti elképzelés szerint ezenkívül 
évente újra kellene vizsgálni az egész lakosságot. Ez egy ilyen kis körzetben is 1400/250 nap 
= 5-6 törzslap felújítása naponta, teljes vizsgálattal. Arról még nem is beszéltünk, mekkora 
nehézséggel és szervezőmunkával jár erre az embereket rá is venni. 

És a gondozást valóban tenni kell! Ez lehet a legfontosabb és egyedül bevált hozzájárulás 
részünkről a nemzet megromlott egészségi állapotának javításához. Ezt három évtizedes 
tapasztalatom tudatában állítom. Csak ezzel ellensúlyozható a jelenlegi generációk 
mentalitása, hozzáállása, hiányos egészségügyi kultúrája, nehéz helyzete stb. stb. itt és 
azonnal. Az egyéb látványos és drága megoldások majd csak a jövőben hozhatják meg 
gyümölcseiket. Ennek támogatása kellene az egyik alapvető feladat legyen. Egy helyes, 
rugalmas, használható sablon alapján végzett szerény gondozás konkrét haszna meghaladja 
megannyi tudós előadás és vizsga szakmai kihatásának eredményeit. Az itt beruházott fillér 
térül meg a legsokszorosabban. Figyeljenek hát erre. 

Szentendre konkrét gondjai a fentebb már említett mellékletben vannak. Ezek közül 
kiemelkedő fontosságú a terület nemzetközileg is jelentős idegenforgalma és üdülőjellege 
miatt a mentőkre telepítendő központi ügyelet és az ügyeletes gépkocsi hiánya. 
 
 III. A KÖZALKALMAZOTTI STÁTUSBAN DOLGOZÓ HÁZIORVOSOKRÓL: 

 
1. Az első év konklúziójának pozitív tapasztalata után, a sokat hangoztatott teljesítménybér 

megszüntetése 1993. július 1.-től, rosszabbul hatott, mintha soha nem is jött volna szóba. 
2. Manapság az borzolja a kedélyeket, hogy továbbra is teljesítménybérről beszélnek, 

holott az nyilvánvalóan megszűnt. (És kezdetben is csak egy kvázi teljesítménybér volt, de 
legalább volt) 

3. Nagy visszhanggal bíró fórumokon ellentmondásosan nyilatkoznak a vezetők Pl. 
„Magyar Praxis 93” rendezvényen Surján miniszter úr hosszan beszél a közalkalmazottak 
számára már nem létező kártyapénz bérjellegéről, majd rögtön utána Kincses dr. elmondja, 
hogy azt bizony az önkormányzat működtetésre is használhatja kedve szerint. Felmérte valaki, 
figyelte valaki, hogy milyen volt ennek a hatása a jelenlevő sok száz kollégára? (Akik 
nyilván, mint jelenlétük, érdeklődésük is igazolja, a réteg hangadói.) 

4. Hogy lehet az, hogy soha senki fel nem vetette a következő gondolatot: A szakmai 
szorzót azért találták ki, hogy azzal ösztönözzék a szakvizsgák megszerzését, a nagyobb 
tudást, hogy differenciáljanak vele. Ha ez így van, akkor milyen jogon lehet ezt az összeget 
beleolvasztani az önkormányzat egyéb egészségügyi kiadásaiba, legyen az a személyzet bére, 
a felszerelés vagy akár a közalkalmazotti bér? 

5. Ha a kvázi teljesítménybérezésről lemondtunk vagy bizonyos okok (érdekek? 
nyomások? - mondogatják sokfelé) hatására elálltunk tőle, ha a szakmai szorzó már nem 
szakmai szorzó, akkor legalább egyenes szóval magyaráztuk volna meg ennek okát, miértjét. 
Ha viszont nem így van, hogyan tűrhető az eredeti elvek ilyen megcsúfolása sok száz, vagy 
lehet, hogy sok ezer körzetben. Miért áll az orvos magára maradva. Miért van olyan helyzetbe 
kényszerítve, hogy vagy beletörődik sorsába, vagy harcot kezd, amelynek győztesen is csak 
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vesztese lehet, és főleg vesztese annak a beteg. Egy kisközösségben a legnagyobb 
felelőtlenség a kevés vezetésre vállalkozni képes polgárt egymás ellen fordítani. Itt a presztízs 
igen erősen hat. Ez ágazatokat tehet működésképtelenné. És ki sínyli ezt meg? Munkánk 
legfőbb célja az alapellátás. 

6. Több helyen előfordult olyan is, hogy az önkormányzat a Társadalombiztosítástól kért 
tanácsot a pénz elosztásáról. Egy olyan esetet sem halottam, ahol ez a tanács orvosbarát lett 
volna. Maximum közömbös volt. Holott ők kellene őrködjenek az eredeti elvek és a reform 
logikája diktálta szabályok betartásán. 
 
III. A VÁLLALKOZÓ HÁZIORVOSOK: 

 
1. A fenti pontokból számos értelemszerűen itt is érvényes. 
2. Az orvosi vállalkozás tulajdonképpen és bizonyos mértékig áldozatvállalás is az orvos 

részéről, hogy a behatárolt pénzekből működő alapellátás talpon maradjon, esetleg többet 
szolgáltasson. Becsalogatásuk a „mindent szabad, ami nem tilos” elv sűrű emlegetésével 
történt. És íme, pár hónap és alig 20 %-os vállalkozói arány kialakulása után már „minden 
tilos ami szabad volt”. Míg ez a valódi vállalkozóknak csapás, a kvázi vállalkozónak 
katasztrófa. Már csak csalással maradhat talpon. Maga az APEH is nyilvánosan 
felháborítónak nevezi és mossa kezeit. „Mi csak végrehajtó szerv vagyunk”. 

3. Lehangoló érzés az orvosok számára, hogy mikor ezek a rendeletek születtek, nem akadt 
egy egészségügyi pénzügyi szakember, felelős helyen, aki felemelje szavát, hogy ami más 
területen szükséges az esetünkben káros. 

4. Az önkormányzatok nincsenek gyakorta tisztában (nem akarnak tisztában lenni) azzal, 
hogy az alapellátás feladatát szektor semlegesen kell támogassák. A normális és elvárt az 
lenne, hogy így szóljanak: „Az alapellátáshoz nekem x összeggel kellett hozzájárulnom. A 
jövőben ez az összeg várhatóan és bizonyosan jelentősen nő. Ha az orvos vállalkozásba megy 
és ezt a támogatást neki is odaadom, a vállalkozói adókedvezmények révén a tavalyi 
hozzájárulásom is elég lehet egy színvonalasabb ellátáshoz. Adjam hát oda ezt támogatásul és 
kevesebb pénzből, jobb betegellátás lesz a területen”. Ehelyett a legtöbb esetben arra akarják 
kényszeríteni, hogy minimum-támogatással vagy csak a Társadalombiztosítástól kapott 
pénzből próbáljon fennmaradni, sőt távlati terveket szőni. 

5. Igen csúnya példák vannak erre a gondolkodásra. Helységnevek említése nélkül, 
például: A vállalkozó orvostól törvénytelenül bérleti díjat kérnek. A szolgálati lakást 
belekeverik a szerződésbe, és így állampolgári jogaiban sértik meg az értük dolgozó orvost. 
Július 1. után minden pénzt elvesznek és adnak egy jelképes fizetésemelést. A fiatal jegyzőnő 
felháborító anomáliaként emlegeti, hogy az orvos (nyugdíj előtt álló tucatnyi ügyeletet 
vállaló, többszakvizsgás, köztiszteletben álló) pár ezer forinttal többet kap fizetéskor mint ő.  
Ezeken a helyeken semmi személyes konfliktus nincs, orvosukkal elégedettek, csupán csak 
szemléleti képtelenségekről van szó. Miként éli meg ezt az a kolléga. Ez egy megvívhatatlan 
harc. Az 1000 lelkes kis községben soha nem lesz más a vezetőség, ugyanazok fognak megint 
vezető szerepet vállalni. Gondolkozásuk változására kevés a remény. Tehát nem lehet csak 
rájuk bízni ezeket a döntéseket. 

6. Gyakran tapasztalathiány, bizonytalanság, félelem, korlátoltság az ok. Ezeknek egy 
„szájbarágósabb rendelkezés”, egy kapaszkodó kell csupán és meghozzák a pozitív döntést. 

7. A tavaly a Hotel Agro-ban tartott orvos találkozón Surján miniszter úr a vállalkozásra 
buzdított. A találkozó első részét maga vezette le. Ez igen jó benyomást keltett a 
résztvevőkben. Szívére tett kézzel ígérte, hogy a Munkaügyi Minisztériummal kezdett 
megbeszéléseit végigviszi, és a csőd veszélybe kerülő vállalkozó veszteség nélkül térhet 
vissza közalkalmazottnak. Erről a kérdésről a továbbiakban soha többé nem kaptunk 
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információt. Holott kiemelkedő a fontossága. Magam is feltettem egyszer neki írásban ezt a 
kérdést az ősz folyamán. Elolvasta - választ nem kaptam. 

8. Megdöbbentő tény, hogy a vállalkozókat érintő új adószabályozók bevezetésekor senki 
nem sietett a „kvázi vállalkozó” helyzetébe „szédített” orvosok segítségére. Éppen azt húzták 
ki alóluk, amire hivatkozva vállalkozásba „csalták” őket. Hiszen pl. egy 40 milliós 
középvállalkozás abból az egy százalékból tehát 400000-ből háromévente lízingelhet a 
tulajdonosnak egy gépkocsit, de a kétmilliós orvos-vállalkozó a 20000-ből nem tudja ezt a 
legfontosabb munkaeszközét megszerezni. Sőt nem is tekintik munkaeszköznek. Hogy lehet, 
hogy erről senki nem ejt szót odafenn?  

Vagy tudják, hogy most a már megkötött lízingek adófeltételeit változtatják meg(!) és 
utólag derül ki, hogy a kártyapénzből lízingelt kocsira többszázezres adókat kell fizetni a 
lízing lejártakor? 

Legalább ha egy sikertelen korrekciós kísérletről hallanánk. 
 
Utóhang 2002.  

A kérdéseket a kampánykörúton levő Államtitkárnőnek kellett volna továbbítani. Sajnos a 
fenti sorok el sem jutottak a címzett kezébe. A nagy várakozásokkal összesereglett 
egészségügyiek elszálingóztak és elégedetlenségük csak fokozódott a fenti kérdésekkel 
egyáltalán nem foglalkozó találkozó után (lásd választások eredményeit). 

-A pozitívumként említett, gazdasági kamarákkal kapcsolatos, intézkedés is dugába dőlt. 
Még megszűntetésük után is behajtották rajtunk a kamarai tagdíjat, miközben azt az Orvosi 
Kamrának is fizettük. Kicsi dolog mondhatnánk, de sajnos sok hasonló ügyben maradtunk 
magunkra. Soha nem volt alkalmunk azt észlelni, hogy felülről gondoskodnak rólunk. Soha 
nem észlelhettük a nagyszámú orvos képviselő parlamenti jelenlétét. A hozzánk való 
viszonyulás mindenkor a teljesítmény „önerőből” való kikényszerítésének filozófiáját 
tükrözte a teljesítményre ösztönzés helyett. 

-A járóbeteg ellátás helyzetében azóta sem történt semmi jó, mert az utóbbi időszak vitáit 
és a majdani alvállalkozás lehetőségét nem minősíthetjük annak. 

-A félremagyarázható egészségügyi törvények és rendelkezések egész sora született azóta 
is. 

-Pozitívum, hogy szakmai protokoll már van, és míg a fenti levél időpontjában 
minisztériumi illetékes is megmosolygott álmodozásomért, ma folyamatosan készülnek a 
protokollok. Egyelőre még nem terjedt el használatuk, de valami elindult. A következő lépés 
az lehetne, hogy az egyes egészségügyi szoftverek vegyék fel programjukba ezeket az u.n. 
guidelines-okat és a napi munkába így ékelődjenek be, mint lehetőség, és mint figyelmeztetés. 

 
* 

 
1994. április 15. 

 
Átadva: MDF Országos Egészségügyi Tanács 1994. április 16. 
Megjelent (cikk formájában): Praxis 1994./7 

 
AZ ALAPELLÁTÁS FONTOSABB PROBLÉMÁINAK VÁZLATOS ÁTTEKINTÉSE 

 
1. Végső cél az ország egészségügyi helyzetének hathatós javítása. 
2. Ennek végrehajtásában tudomásul kell venni, hogy az egészségügy csak egy láncszem, 

bár nem a meghatározó, mégis helyzeténél (villámhárító), feladatainál fogva talán a 
legfontosabb 

3. Az egészségügyre háruló feladatok aránytalanul nagyok. 
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4. Észre kell venni, hogy a sokat emlegetett magas orvos létszám és a mégis fennálló 
elégtelenség érzések legfőbb oka, hogy megfelelő beosztott munkatársak híján, az orvosok 
munkaidejük nagyobb részét nem a képesítésüknek megfelelő munkával töltik. Ez alapvető 
felismerés, és ennek megoldása döntő fordulatot hozhat az egész egészségügyben. 

5. Előző ok nem csak látszólagos orvoshiányt eredményez az ezzel ellentétes számadatok 
dacára, hanem egyéb következményei is vannak. Az orvosi presztízs rombolásától, a minőségi 
munka lerontásán  át, egészen az ön és továbbképzés akadályozásáig stb. stb. 

6. A másik nagyfontosságú alapigazság, hogy a beteg érdeke úgy lehet csak a tevékenység 
homlokterében, ha felismerjük, hogy az a valóságban azonos az orvos érdekeinek 
preferálásával. 

7. Előző pont megindokolása és a következő praktikus felismerés az kell legyen, hogy a 
társadalom és a saját lelkiismeret legmaximálisabb elvárásainak szorításában élő 
szakemberről, illetve hivatásról van szó. Ilyen elvárás mellett nem lehet vita tárgya a 
társadalmi támogatottság rangsorában is elnyerni a megfelelő helyet. Ha ez nem történik meg, 
minden elvárás csak illúzió. Ez a munka parancsra nem megy, ezt a tevékenységet nem lehet 
hosszú távon fronthelyzetben, vagy erőt meghaladó áldozatvállalásra alapozva végeztetni. Ez 
egyszerűen ellentmond az élet alapvető szabályainak.  

 
- Itt érkezünk el arra a határra, ahol már az ALAPELLÁTÁSRA SZORÍTKOZVA 

FOLYTATOM. Az eddigiek minden orvosra érvényesek voltak. 
 
8. Az alapellátás valóban a legtakarékosabb, és ezért minden lobby érdektől függetlenül a 

támogatást legjobban kamatoztató lépcsőfok. 
9. Fel kell ismerni a többi lépcsőfokokkal közös érdekeket és mindent elkövetni, hogy akár 

két akár többpólusú ellátásban gondolkozunk, ne legyen gyakorlati ok semmiféle 
érdekellentétre, a valójában egymásra utalt csoportok között.  

10. Az alapellátás alapeleme a háziorvos olyan törvényi, rendeleti, anyagi, és 
érdekképviseleti stb. háttérrel rendelkezzen, hogy minden energiáját tudja a munkájára 
koncentrálni. 

11. A szektorsemlegességet biztosítani kell és ennek érdekében az önkormányzatok felé 
meg kell szűntetni a kiszolgáltatottságot. Működési formától függetlenül azonos támogatást 
kapjon minden háziorvos. 

12. Ezen belül a közalkalmazottnál határozzuk meg a Tb. támogatások kifizetési módjának 
és más felhasználási lehetőségeinek szabályait, hogy azt ne helyi érdek, szimpátia, 
döntésképtelenség, szorongás, jó vagy rosszindulat döntse el. Nem lehet várni, hogy sok 
évtized vagy száz év multán majd a demokratikus tapasztalatok rögzülése, tradícióvá  válása 
ezt megoldja. 

13. Vállalkozóknál határozzák meg, de ha ennek gátat szab a demokrácia, legalább ajánlást 
tegyenek, hogy milyen vagy  mennyi minimum támogatással kell az önkormányzat 
hozzájáruljon a működőképességhez. Erre mindaddig szükség van, amíg az alapellátás 
működtetése a jelenlegi három lábon  áll. 

14. A harmadik lábat jelentő költségvetési jellegű támogatásokat ésszerűn kell 
megszervezni. Pl. a pályázatokat úgy, hogy minél hatékonyabbak legyenek. A számítógépes 
rendszer kialakítása erre intő tapasztalat. Ezek után az egységesítés nagyon nehéz, költséges 
és fájdalmas feladat lesz. Hasonlóképpen a kislaboratóriumokkal is sokan estek  áldozatul a 
piac nem egészen korrekt csábításának. 

15. A vállalkozás vagy váljon kvázi vállalkozásból valódivá, vagy ami még jobb, lépjünk 
tovább a teljes privatizáció felé. Az amortizációs és  áfa valamint vám kérdések megoldása is 
ide tartozik. 
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16. Az előbbi szempontokból legyen kiszámítható a jövő, mert a bizonytalanság az egyik 
legdemobilizálóbb gond. 

17. A nyugállományba vonulás ne okozzon a jelenlegihez hasonlóan katasztrofális 
életszínvonal zuhanást. Ha ez megoldódik, nem fognak utolsó leheletükig dolgozni az idős 
kollégák. 

18. Az egészségügyiek számára dolgozzák ki önálló nyugdíjpénztár létrehozásának 
módozatait. 

19. A praxisnak az orvos nyugállományba vonulása utáni sorsát is rendezni kell. Ez teljes 
privatizáció lehetősége esetén a legegyszerűbb. 

20. Kölcsönök lehetőségeinek kidolgozása. 
21. Felfigyelni arra, hogy a szolgálati lakásnak nevezett tanácsi bérlakás milyen gyakran 

képezi a pálya végén, drámai összetűzések, és nagy igazságtalanságok  tárgyát. 
22. A Társadalombiztosítás - háziorvos kapcsolatrendszer most alakuló folyamatának igen 

gondos figyelése, és ha kell formálása. Ezen belül a Tb. berkekben annak tudatosítása, hogy a 
háziorvos legfontosabb és legkifizetődőbb partnerük lehet. 

23. A minőségbiztosításban a továbbképzések a mindennapi munka folyamatosságát nem 
sértő, de színvonalas biztosítása, nagy gondot fordítva arra, hogy a gyakorlatban 
hasznosítható ismereteket adjanak. Ez lényegesen fontosabb a számonkérések lobogtatásánál 
és az ebből keletkező bevételnél, valamint presztízs és egyéb csatározásoknál. 

Ezen belül kellő figyelmet érdemel a H.O.I. számítógépes eszközöket is felhasználó, 
munkaidő kímélő továbbképzéseket is biztosító elképzelése. 

  24. Kézenfekvő kellene legyen az is, hogy a magasabb szakmai színvonalra ösztönző 
szakmai szorzó alapján kapott kártyapénzt ne lehessen elvenni az orvostól, mint ahogy az az 
esetek zömében ma történik, kioltván ezáltal éppen azt a hatást, amit szolgálnia kellene. 

  25. A fejlett nyugati egészségügyi kultúrák mintájára, egységesített, biztonságos 
tapasztalatokat hasznosító modellek alapján szakmai protokollok felkínálása nyomtatott és 
elektronikus formában, és ebben a Társadalombiztosítás. és a gyógyszergyárak anyagi 
érdekeltségének felhasználása. 

26. Ahol megtörtént a törzskartonok valós, főleg számítógépes kitöltése bizonyos, hogy a 
krónikus betegségek terén megdöbbentő adatok gyűltek össze. A gondozás eddig ismert 
ésszerű volumenét meghaladó tevékenység szükségessége feltételezhető a jövőben. Ennek 
segítésére is munkatársak és nagyon jó gondozási szakmai protokollok kellenének, valamint a 
számítógépes munka további kiterjesztése (hálózat!), amely nélkül ilyen méretű szekundér 
prevenció megvalósíthatatlan. 

27. A kártyapénzes pontrendszerben  átgondolható egy olyan megoldás, hogy az 
ellenőrizhetően, protokollok betartásával gondozott betegek után megemelt pontszámot 
kapjon a családorvos. 

28. Sürgősen meg kell oldani, hogy az orvos szolgálati gépkocsija minősüljön 
munkaeszköznek. Ennek tagadása, bárhogy csűrjük-csavarjuk jogilag, képtelenség. 
Alkalmazási feltétel de nem munkaeszköz? Ha pedig nem alkalmazási feltétel akkor mit tesz a 
gyalogos családorvos? 

29. A praxisok  átlaglétszámának csökkentését a gyermekorvosi körzetek kiterjesztésével 
kell először elkezdeni. Így történik a legnagyobb szakmai előrelépés. 

30. A terhes gondozásban figyelembe kell venni, hogy a szakorvosoktól a háziorvosra 
„visszaléptetett” gondozás, a legoptimálisabb esetekben is visszalépés szakmai színvonalban 
is, ezenkívül szembekerül egy országosan kialakult szokással. A „választott szülész” volt a 
szabad orvosválasztás egyik első csírája, amit hallgatólagosan a múltban is elfogadtak. 

31. A védőnők egyéni felelősségének pontos meghatározása. Kiemelt fontosságukat 
ismerve kell megjegyezni, hogy több helyen magasabb kategóriába sorolják őket fizetésileg, 
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mint azt az orvost, aki munkájukért a felelősséget el kell vállalja. Az ellentétek kialakulását 
meg kell előzni, oda-vissza. 

32. Felmérést készíteni a magyar egészségügyiek, orvosok s ezen belül a háziorvosok 
egészségi  állapotáról és halálozási mutatóiról. 

33. Minden eszközzel támogatni a társadalomban  egy korszerű - magasabb 
kultúrszínvonalra alapozott- egészségügyi  gondolkodás kifejlesztését, ami szintén nem 
elsősorban orvosi feladat. Ennek része kell legyen egy új orvoskép kialakítása, melyhez mi is 
hozzájárulunk munkánkkal s magatartásunkkal, de ez nem minden. 

 
Utóhang 2002. 
A fenti gondokból szinte semmi sem oldódott meg a mai napig. Az alapvető kérdések között 
is kiemelt fontosságú, a kisegítő személyzet létszámáról szóló gondolat is csak 
kampányszólamok formájában merült fel. 
 

* 
 

1994. október 11. 
 

Megjelent (jelentősen lerövidítve): Medicus Universalis 95/1  
 

BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI RÉSZVÉTELLEL MEGRENDEZETT, ROMÁN 
NEMZETI ÁLTALÁNOS ORVOSI KONGRESSZUSRÓL 

 
A M.A.O.T.E. megtisztelő megbízását kis idővel a kongresszus előtt kaptam. A M.O.K. 
szerveződésével elfoglaltan és a szabadság után szokásos többletmunkák közepette, 
gondolkoztam azon, hogy elfogadhatom-e azt? Szerencsére elvállaltam a feladatot. Akkor 
még nem sejtettem, hogy milyen élménydús napok várnak reánk. 

Kedves kollégámmal a Pilisvörösváron háziorvoskodó Fekete Sándor doktorral tandemben 
vágtunk neki a - különféle szorongáskeltő hírekkel induló – dél-erdélyi utazásnak. 

Nagyszeben nem csak a magyar és szász történelemnek, de a birtokban levő román nemzet 
történetének is fontos helye. Ott az ország szívének nevezik (a földrajzi középpont is erre van) 
és közelében található Sibiel a román Hollókő illetve az a Szebenkörnyéknek nevezett szinte 
zárt terület, ahol a helyi román lakosság, megtelepedése óta, saját szabályok és szokások 
őrzése mellett, tudatosan, keveredés nélkül él. E helyen mindenki (a nem itt született román 
is) „jövevénynek számít”. Az ősi transzhumáló  állattenyésztés hivatását ma is a régi 
szabályok szerint folytatják. 

Nagyszeben ma közel negyedmilliós város. Szépséges és aránylag jobb  állapotban levő ősi 
városközpontját, hatalmas sivár blokkrengeteg veszi körül akár a Ceausescu korszak sújtotta 
többi erdélyi várost. Kulturális élete a szászok kivándorlása ellenére élénk és nem 
lebecsülhető. 

     A kongresszus október 5-én este, a Hadsereg Házának hatalmas termeiben, kb. 350 
hazai és külföldi kolléga jelenlétében, nagyszabású koktél partival kezdődött. 

Jelen voltak az ország közel 20000 körzeti orvosának képviselői, a családorvosi katedrák 
szakemberei, a román orvosi szervezetek vezetői. A jelentős külföldi részvételre a koronát a 
holland dr. Jan C.van Es utrechti professzor meghívása tette fel. Ő az európai családorvoslás 
nesztora, az első európai családorvosi katedra alapító tanára. A számos - főleg francia és 
angol - nyelvterületről érkezett küldött közül még kiemelném dr. Francois Bécret francia 
professzor jelenlétét. 
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A magasszínvonalú rendezés érdemei elsősorban dr. Balan Mihai területi elnököt, dr. 
Haber George és dr. Maria Suhastru országos alelnököket illetik, de gondolom sokan kellett 
még részt vegyenek a hatalmas munkában. 

Ha azt kérdezik, miért írok ezekről a részletekről, több válaszom is van. 
Mindenek előtt azért, mert - e kongresszus  által is bizonyítottan - szeretném felhívni a 

figyelmet „a szomszédság jelentőségére”. Másrészt, mert kölcsönösen van tanulnivalónk 
egymástól! Ugyanakkor arra is figyelmeztethetek, hogy - szintén több okból - nem lehet 
közömbös számunkra legnagyobb és legtöbb magyar lakossal bíró szomszédunk 
egészségügyének fejlődése, mely a közös európai felzárkózás egyik fontos eleme. De 
beszélhetnénk arról is, hogy közös dolgaink rendezésében a nagydiplomácia mellett a 
„szakmai diplomácia” és az „egyszemélyes diplomácia” is jelentős lehet,  különösen ha 
elgondolkozunk az értelmiség felelősségéről ezekben a sorsdöntő kérdésekben. Erről 
egyébként a fehér asztal mellett egyetértésben elmélkedtünk házigazdáinkkal. 

De térjünk vissza a kongresszusra. 
Az első munkanapon, a programon is  átcsapó hullámaival, a reform indulásának kérdései 

domináltak. Emellett, de ezzel szoros egységben kapott még hangot a szakmai 
standardok  általuk - nyugati ösztönzésre is - nálunk sokkal jobban értékelt és megbecsült 
kérdése. Ez utóbbi a neves bukaresti orvos pedagógus dr. Gheorghiu keze nyomát viseli 
magán és a szakma „atyamestere” dr. J. C. van Es professzor is kiemelkedő fontosságát 
hangsúlyozva foglalkozott vele. 

A nap hangulata a deja vu érzését keltette bennem, 4-5 év előtti (és későbbi) üléseinkre 
emlékeztetve. Szorongás és bizonytalanság lengte be az érintetteket. 

A palota saját - kitűnő konyhájú - éttermében elfogyasztott bőséges, ízletes és ragyogóan 
felszolgált ebéd után pihenni vittek kis időre (külön kísérővel), majd miután rendbe szedtük 
magunkat és gondolatainkat, a vita a délutáni ülésen folytatódott. Ekkor már a szekciókban is 
elkezdték a munkát. 

Este az igen színvonalas Szebeni Filharmónia adott koncertet a kongresszus tiszteletére. A 
zenekar fegyelmezettségéről, és a mindenkori szerző feltételezett elképzeléseinek 
respektálásáról nevezetes. 

Vacsorára a kis magyar küldöttséget az országos alelnök, dr Haber George látta vendégül. 
A Szászsebesen főorvoskodó rendkívül felkészült és számos jeles tulajdonsággal ékes kolléga, 
mint Arad szülöttje, többek között a magyar nyelvet is nagyon jól beszéli. Ez a vacsora jó 
ismerkedési alkalom volt és a személyes hangulatú, hatszemközti diskurzus, számos választ 
adott kérdéseinkre. 

Közbevetőleg megjegyzem, hogy  általában feltűnő volt a jó nyelvismeret. Sokan tudtak 
angolul, de a francia előadásokat tolmács nélkül tartották, mivel azt gyakorlatilag mindenki 
értette.(Különösen a csodálatos dikciójú Bécret professzor szövegét, melyet még mi is jó részt 
követni tudtunk). Egyébként ragyogó szinkrontolmácsolás is volt, ha kellett. 

Megtudhattuk, hogy az  általános orvosi szakvizsgát, és az ennek nyomán szerzett 
gyakorlatot elismerik családorvosi szakképesítésnek. Ezzel a külföldi szakemberek is 
egyetértettek. A továbbképzés kényszer nélkül fog zajlani, azok számára pedig, akik most 
végeznek az egyetemeken, az ittenihez hasonló rezidensi rendszert dolgoztak ki. Romániában 
európai viszonylatban is régen van már  általános orvosi szakvizsga, csupán annyi a 
különbség, hogy ezt ott principálisi vizsgának nevezték éveken át. A vizsga igen nehéz, 
sokrétű és igényes követelményekkel járó számonkérés volt, és később 
keresztelték  át  általános orvosi szakvizsgának. (újabban - teljesen érthetetlen módon - 
előbbit nálunk nem akarják elismerni egyes  áttelepültek esetében. A román 
miniszterhelyettes ígéretet tett, hogy ezek számára a két vizsga azonosságáról igazolást fog 
készíteni) Ottani szokás szerint, más szakágakhoz hasonlatosan, az általános orvosi főorvosi 
cím elnyerése is nehéz vizsgákhoz van kötve. 
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A másnapi ülés nagy meglepetéseket tartogatott számunkra. 
A színhelyre érkezve tudtam meg, hogy J. van Es és Bécret professzor társaságában, 

előadást fogok tartani. A rendezők nagyvonalúan megelőlegezett bizalmával visszaélni nem 
tudván elfogadtam a felkérést és az illusztris társaságban elfoglaltam helyemet a magyar 
zászló mögött. 

Most térült meg az a sok  átülésezett hétvég és  átgépelt éjszaka melyeket, mint a MOK 
területi elnöke és a reform megszállottja, végigdolgoztam az elmúlt években. 

Jól fogott persze az is, hogy a román nyelvet sem hanyagoltam el. Időszakosan 
fordítgattam, leveleztem, beszélgettem. Így aztán a téma és a nyelv birtokában, őszinte 
szavakkal számoltam be a magyar egészségügyi reform történetéről, a tapasztalt 
nehézségekről és az elért eredményekről, valamint a családorvosi képzés és továbbképzés 
hogyanjáról és tapasztalatairól. Végül az általuk vitatott kérdések és a magyar tapasztaltok 
párhuzamait ecseteltem és aktív optimizmust tanácsoltam nekik. 

A siker óriási volt. Ez volt az amire vártak. Ígéretet tettem, hogy tapasztalatainkat a 
jövőben sem fogjuk előttük titkolni. A hátralevő napokon a baráti szavak az érdeklődő 
kérdések a megbeszélések és tárgyalások a személyes és a Magyarországnak szóló dicséretek 
sűrűn szakították meg programunkat. Mindez természetesen a téma és a pillanat szerencsés 
találkozásának volt köszönhető. A továbbiakban az elnökségben kellett maradnom. 

A második nap estje egy kb. 250 személyes fogadással telt.  7 órakor gyülekezett az 
elegáns közönség a „Római Császár” nevű régi híres szállodában, ahol a kontinens egyik első, 
kinyitható tetejű, ragyogó nagyterme, monarchiabeli fényében várt. 

A menü óriási és követhetetlen volt. 9 óra után közel 5 órás, kis szünetek szabdalta só 
műsor következett, melyet a világ bármely fővárosának híres lokáljában is élvezettel néztek 
volna. Finom és mértéktartó erotika, kecsesség, könnyed precizitás jellemezte a litván 
táncosnőket, az orosz balettiskola hagyományai tagadhatatlanok voltak. A nívós népzenét a 
hazaiak, a nagyszerű és örökzöldekre építő énekes gárdát Ukrajna és Moldávia adták. Hogy 
hol tanultak ezek az őstehetségek, honnan vették világszínvonalú felszerelésüket, örök titok 
marad. 

A műsor után tánc következett reggel 5 óráig. 
Ez alatt az idő alatt  egyfolytában, de nagy tapintattal egymást nem zavarva, jöttek a 

különféle megyék és intézmények képviselői, hogy beszélgethessenek a magyar 
tapasztalatokról és megköszönjék az elhangzottakat. Érdekes módon többen is külön 
megköszönték az őszinteséget, az elkövetett hibákról szóló szavakat mert    - mint mondották 
- azt hitték, hogy csak a pozitívumokkal fogok eldicsekedni. 

Ekkor folytak le azok a beszélgetések, melyekben többen is felhozták a nemzeteink között 
létező feszültségek kérdését, és elfogadóan nyugtázták véleményemet az értelmiség 
felelősségéről e kérdések megoldásában. 

Közben a lakoma fő fogását harsonák hangjára, több tucat pincér hozta be, akik a lángoló 
tálcákkal körmenetet majd a parketten zsonglőri mozdulatsort produkáltak a széthordás előtt. 

Nem hagyhatom ki beszámolómból azt, hogy a népdalok után régi hazafias dalokat is 
énekeltek, melyeknek szövegében pl. elhangzott az is, hogy aki a hazáért életét nem adná  az 
nem igaz ember (emlékezzünk csak: „sehonnai bitang ember, ki hogyha kell, halni nem 
mer...”) A dalokat együtt és könnyes szemmel énekelte a terem. Elhangzott a himnuszuk is. 
Számukra ez így volt természetes és hangulatuk, egész lelkiviláguk szinte megkövetelte ezt. 
Igen kedves meglepetés volt, mikor ezután a zenekarral csárdást kezdtek játszatni a 
tiszteletünkre és egy kis delegáció vitt a parkettre, ahol velük együtt körcsárdást jártunk. 
Külön megkértek, hogy ezt meséljük el magyar barátaiknak ott túl a Tiszán. 

A műsornak ebben a részében sem maradtunk szégyenben. Fekete Sanyi barátom a 
ragyogó táncprodukció mellett, sokak  által irigyelt csodálatos basszus hangján, román 
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románcokat énekelt frenetikus sikerrel. A külföldi énekesekkel is fellépett a Kakalinkát 
énekelvén. 

A dr. Balan Mihai elnök, főszervező  által tartott kis beszéd jelezte a reform startját. E 
pillanatban orvosnők egy csoportja jelent meg a háttérben, és kis üvegharangok hangja szólt 
ünnepélyesen, majd minden jelenlevő ajándék harangocskát kapott. 

Ekkorra már a közszeretetnek annyi jelét észleltük, hogy szinte szégyenkeztünk. 
De még nem volt vége a kongresszusnak és a meglepetéseknek. 
Közben éjjel a Fogarasi Havasokat, nevükhöz illően, belepte a hó. A másnapra tervezett 

kirándulás útvonalát hóakadályok borították. A rendezők lázasan dolgoztak a program 
átalakításán. 

Bőséges reggeli után indultunk el a záróülésre, ahol ismét az elnökségbe invitáltak, majd 
felkértek, hogy tartsam meg a záróbeszédet. 

A konklúziók is a polemizálás jegyében születtek meg. Megfigyelésünk szerint a vidéknek 
meg kell küzdeni a fővárosi lobbyval, de ahogy pl. a kongresszust szervező kollégákat 
megismertük, nem kell őket félteni. 

A következtetések megfogalmazásánál is többször emlegették a magyar tapasztalatokat. 
Láthatóan számos ponton megerősítette elképzeléseiket, segítette választásukat az  általunk 
bejárt út megismerése. Ennek őszintén örvendtünk. 

A záróbeszédet közben is megtapsolták, mikor félig tréfásan, de nem ok és 
háttértapasztalat nélkül az  általános orvosok  átlagéletkorának növekedését kívántam nekik. 

Az ezt követő, és ezt megelőző beszélgetések meghaladják egy úti beszámoló terjedelmét. 
Ami igen fontos: december 2-án Párizsban lesz a frankofon országok általános orvosainak 

kongresszusa. Mikor egy beszámolómból tudomást szereztek a javuló francia-magyar 
kultúrkapcsolatokról és a budapesti Francia Intézet gazdag tevékenységéről, Bécret professzor 
lehetségesnek látta a magyar csatlakozást is (bár nem vagyunk frankofonok) Gheorghiu 
professzor Bukarestből pedig vállalta az ügy támogatását. Így mi lehetnénk az első nem 
frankofon tag, Románia viszont – mint mondották - nem lenne egyedül a társaságban 
problémáival.  

Jan van Es utrechti professzor nagy örömmel nyugtázta elképzeléseimet a szakmai 
protokollok (standardok) alkalmazásáról a gondozásban, és ideadta az első 5 holland 
standardot azzal az ígérettel, hogy az 50 standarddal megjelenő első angol nyelvű könyvét 
postázni fogja. Ugyanakkor elmondta, hogy november elején Budapestre is eljön, örömmel 
emlékezett dr. Fodor Miklósra. 

Jó néven vennék, ha a készülő hongkongi kongresszusnak is lenne magyar résztvevője. 
A záróülés után városnézés majd vidéki kirándulás következett. Sibielt indultunk 

megtekinteni, műemlék-templomával és híres üvegikon gyűjteményével. Az út Keresztény 
Szigeten  át vezetett. A falu elhagyott szász házainak egykori lakóit nyugdíjba készülő 
családorvosuk, Balan doktor siratta el, őszinte szavakkal. 

Sibiel határában fehér lovakon feszítő bandérium fogadott és vezette a vendégeket a 
központig. Itt emlékezetes múzeumi élményeinket Suhastru doktornő értő szavai 
tudatosították. Egyetértéssel fogadták megjegyzésemet a látottakról, miszerint Erdély egyik 
csodája, a népek kultúráinak egymásra hatása itt testet öltött. A szász szerkezetű és küllemű 
házban lakó román pásztor üvegikonja békésen nézett le a falról két barcasági magyar kancsó 
közül. Jól és esztétikusan megfértek egymás mellett. A szászos küllemű házban lakó, magyar 
kancsóból ivó, román ikon előtt fohászkodó pásztor megmaradt öntudatos románnak. 

Ezután bőséges falusi lakoma következett, és amikor a havasi sajtot megdicsértük, külön 
futár indult az esztenára, hogy kóstolót vihessünk belőle Magyarországra. 

Rövid délutáni pihenést követően, zártabb körű fogadás következett a modernül elegáns 
Transilvania vendéglőben. A vacsora és a műsor itt is európai színvonalú volt. Mi magyarok 
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J. v. Es professzorral az asztalfőn ülhettünk. A kellemes és tanulságos beszélgetésről kivételes 
képességű szinkron tolmácsnő is gondoskodott. 

Az éjjeli vonathoz innen vitt ki a külön gépkocsi és az állomáson Haber George doktor, 
országos alelnök búcsúztatott, az az ember, aki egész idő alatt a szárnyai alatt tartott 
mindkettőnket és minden testi és lelki kényelmünkről gondoskodott.  

A jól végzett munka öröme mellett számos más jellegű tapasztalatból fakadó jóérzéssel és 
új barátságok melegével tértünk haza. 

Remélni szeretném, hogy a MAOTE ezt a kapcsolatot is ápolni fogja. Sok szempontból 
fontos és hasznos kapcsolat ez. 

 
 
Leányfalu 
1994. október 11.         
 

Utóhang 2002.  
A fenti írás sok szempontból is tanulságos lehetett volna, de csak torzója jelent meg. Érezhető 
volt, hogy nem hiszik el a benne foglaltakat. El is hangzott a kérdés: nosztalgiázol? (Sőt 
egyéb is) 

A kapcsolat felületes maradt, a frankofon fonalat sem vettük fel akkor, a szakmai 
protokollok kérdése is más apropókból, és utóbb éledt újra. 

 

* 

1995. március 6. 

 Megjelent: Átalvető 14. 1995./június       

                   Erdélyi Magyarság 24. 1995./december 

              Orient Expressz 1996. május 1. 

              Stb. 
 

ERDÉLYI ORVOSOK - HÍVATLAN VENDÉGEK? 
                                                                                     "Minden magyar felelős 
                                                                                       minden magyarért" 
                                                                                        (Szabó Dezső) 
  

Sok gondolat bánt engemet és egyre több felismerés. Az ember ha vénül megtanulja 
tudomásul venni amit eddig is tudott, hogy a remélt csodák nem léteznek, és a megélt apró 
csudácskák is múlandónak bizonyulnak, javunkra nem fordulnak. 

Marad a nagy sivár valóság, a csalódások sivataga és az az  üresség, amit érzünk amikor 
arra gondolunk, hogy sem ott sem itt nem kellünk. Vészesen fogy a nemzet, de ittlétünk mégis 
nyűgnek deklaráltatik, jöttünkkel s főleg utánunk következők esetleges jöttével lobbyk 
jesztegetik egymást, a NEMZET szót is már-már csak mi merjük kiejteni. Pirul a modern 
honpolgár kéretlenül rákent kozmopolita hímpora alatt ha e szót kell kimondja, s pláne ha azt, 
hogy MAGYAR. Ha pedig „rólunk" beszél - így emleget ma is: a románok! 

Most nem arról értekeznék ki a hibás ezért és kinek jó, hogy ez így van. Egy részletével az 
egésznek - s benne az ördöggel (no lám, - ő nem kozmopolita?) - foglalkoznék csupán. 

Hol tart a Romániához tartozó területekről áttelepült orvosok kérdése? 



27 
 

Mint választott orvoskamarai vezető és évtizedek óta megszállott egészségpolitikai amatőr, 
1990 óta ott voltam szinte minden jelentősebb országos és területi rendezvényen, amire a 
kamarai szerveződés vagy a reformfolyamat kapcsán sor került. 

Eközben a helyzetemből eredő érzékenységgel figyelve határozottan azt észlelhettem, hogy 
valamilyen okból, valakik hatására vagy bizonyos befolyások nyomán, fokozódó ellenszenv 
vesz körül minket. Ez nem személyesen észlelhető élmény volt. Eleinte csak állásfoglalások, 
kijelentések, véleménynyilvánítások, általánosítások szintjén volt tapasztalható. Ezt követően 
tartózkodás lett úrrá, aztán rémhírek, bírálatok, becsmérlések következtek. Utóbb eljött - és 
ma javában dúl - az a periódus, amikor velünk magyarázzák az állítólagos eljövendő orvos 
munkanélküliséget. 

Zavaros ez az egész. Soha senki le nem írja, hogy a valóságban hány magyar orvos jött át. 
Számokkal dobálóznak, melyek olykor már a 3500-at is meghaladják. Nem tisztázzák, hogy 
ebből hány az erdélyi, hány jött másfelől (nem is ez a legfontosabb), hány a magyar, hány a 
nem utódállamból ideérkezett és főleg nem beszél senki arról, hogy ezek az emberek milyen 
állásokat töltöttek be itt megérkezésük után, milyen létező űrt töltöttek be éveken át ellátván 
olyan munkaköröket, melyekre magára valamit adó anyaországi kolléga nem vállalkozott. 
Arról pedig a legkevésbé lehet hallani, hogy ma is hány orvosi állás van betöltetlenül. 

A kérdés tisztázására szándékot senki nem mutat, ugyanakkor minden ülésen felmerül mint 
probléma, valamilyen formában és nem utolsósorban. Újabban programok, feladatlisták első 
pontjai közt szerepel az idegen diplomások (és itt elsősorban “a románok”-ról van szó) tiltása, 
taszítása, torlása, törlése. Olyan javaslat is elhangzott már jelenlétemben, hogy büntető adót 
kellene fizessünk azért ,hogy itt dolgozhassunk vagy a kamarába beléphessünk (ami feltétele a 
tartós munkavállalásnak). 

Dr. Perczel Attila a legelsők között érkezett ide és megjárta a nagyvilágot is magyar 
állampolgárként. A győri nagy találkozónk előtt alaposan utánajárt a számadatoknak. Akkor a 
következőket derítette ki. 

a. 1986-87. fordulóján még csak 269 áttelepülőről tudnak és ezek majdnem mind 
Romániából érkeztek (nem csak Erdélyből ezért írom így). 

b. Az innen érkezők száma 1993-ra 1435-re emelkedett.   
c. Végül egy igen érdekes adat: a rendszerváltásig a Magyarországra érkező és a 

Magyarországról nyugatra távozó orvosok száma megegyezett. Az egyensúly csak ezután 
billent fel. 

Perczel kolléga most is segítségemre sietett és összeállította a legújabb statisztikát. Ebből 
igen érdekes dolgokra következtethet a figyelmes olvasó. 

a. Az országban pillanatnyilag 42 158 orvos él. 
b. Aktív orvosok száma 41 060 
c. Nem dolgozó nyugdíjas 1095 
d. Itt egy nagy egészségügyi fórumon elhangzott adatot szúrok közbe: dolgozó nyugdíjas 

korú orvosok száma 3500 körül. 
e. Tehát összesen kb. 4600 nyugdíjas korú orvos él még a 42 158-ból, illetve ennyi érte 

meg a 60 évet! 
f. Budapesten dolgozik 15 442 orvos ami 36.6 % 
g. Vidéken dolgozik 26 716 ami 63.4 % 
h. Összes külföldi diplomás száma 2582, tehát 6,12%. Ebbe benne foglaltatik több száz 

Leningrádban higienikusi diplomát szerzett magyarországi kolléga és néhány tucat külföldi 
egyetemen végzett anyaországi is. 

i. Külföldi diplomások megoszlása: 
 Románia:      1551  60% 
 Szovjetunió:   680  26.3% ( jórészt anyaországi) 
 Egyéb:            351  13.7% 
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      az egyéb országok között: 
   Bulgária                 94 
   Csehszlovákia        66 
   NDK.                     62 
   Jugoszlávia            55 
   Lengyelország       27 
   Ausztria                   9 
   Egyéb                    38 
 j. Budapesten 286 romániai és 259 Szovjetunió-beli diplomás dolgozik. 
 k. Pest megyében csökkent a romániai diplomások száma. 
 l. Veszprém megyében 2 év alatt 25-ről 102-re, Szabolcsban is jelentősen nőtt a 

számuk. 
 m. Tehát romániai diplomával rendelkező orvosok száma: 
         1987:   269 
         1993:  1435 
         1995:  1551 
Itt ismét szükségesnek tartom megemlíteni, hogy jelenleg Magyarországon 3500 körül van 

azoknak az orvosoknak a száma, akik a mizerábilis nyugdíjak miatt, a megérdemelt pihenés 
helyett erejükön felül robotolnak utolsó leheletükig. 

Egy ilyen kaotikus helyzetben rendezni kell gondolatainkat. A korrektség arra kötelez, 
hogy először magunkba nézzünk. 

1. Elsőként az örök kérdés merül fel: Jogosan hagytuk-e el szülőföldünket, ha pedig 
elhagytuk, helyes volt-e idejönnünk?  

Erre a kettős kérdésre már van kikristályosodott válasz. Az áttelepüléseket nem lehet 
együttesen, csak egyenként megítélni és semmiképpen sem lehet elítélni. Vannak a 
legkritikusabb véleményeket is meggyőzően indokoló helyzetek és vannak természetesen 
olyanok, akik csak a nagyobb karéj kenyér miatt jöttek át. Nem vagyunk egyformák. 
Anyaországi nemzettársaink sem azok. Innen is volt kivándorlás.(Amelyet messze nem pótolt 
a mai napig is sokkal kisebb számú bevándorlás - lásd munkaképes korú lakosság folyamatos 
csökkenése !!) A kérdés második részének megválaszolása azonban a „gazdasági 
menekültek” esetében is eligazítást ad és így hangzik: akkor amikor egy 15 milliós nemzet a 
szétszórattatás és a belső demográfiai katasztrófa évszázadát éli, nem lehet irányadó a  
nemzettudatától megfosztott, és így eltorzított saját véleménye sem. Ez a nemzet ma, 
eltekintve néhány kiemelkedő szellemi óriásától, nem képes biztonsággal megítélni saját 
helyzetét. Hát még egy számára ismeretlen körülmények közt élő, tőle 3-4 generációval 
ezelőtt elszakított darabjának gondját, életérzését, döntéskényszerét. 

A felelet tehát: IGEN! Ide kell jöjjön aki máshol nem bírja már (akár mert túl nagy a 
nyomás, akár mert nem oly ellenálló), mert ez a még fel nem ismert nemzeti érdek. A beteget 
gyógyító orvos sem kérheti ki szakmai részletekről a paciens véleményét. Mire ez a nemzet 
felismerné, hogy ezt kellett volna tegye, ha közben az ideigyekvőket tovariasztják, 
megkétszereződne széthullásunk irama. Ezt nem szabad bevárni szubjektív vélemények, 
tudatos vagy primitív uszítások, érzékenységek, még érzékenységünk által indokoltan sem.  

Pláne nem a tájékozatlanság és önhibán kívüli ismerethiány szülte vélemények 
hangoztatása okán.( Nem tudják mit cselekednek!) 

Itt kell szomorú vigaszként megemlítenem, miszerint már az az érvünk sem áll, hogy lám a 
németek, lám a zsidók!  

Németországban dúl az utálat az „oszik” irányába, nem fogadják be az erdélyi szászokat, 
akik sírva nosztalgiáznak nyaranta 1-2 hetet, pusztuló szülőfalvaikba látogatván és ugyanazt a 
gyökértelenséget élik meg mint mi. Velünk együtt lettek „get-beget” bozgorok 
(„tőzsgyökeres” hazátlanok). De nem jobb a sorsa a ma Izraelbe érkező orosz vagy ukrán 
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zsidónak sem. E két példa legfennebb abban különbözik mitőlünk, hogy ott a befogadó állam 
magatartása más. Nem úgy az átlag állampolgároké. 

2. Második kérdés lenne, hogy a minket ócsárolók mire alapoznak. Itt is önkritikusan kell 
először vizsgálódni.  

Kétségtelen, hogy amikor nagyszámú egyedről van szó, lehetetlen, hogy ne keveredjen 
közé a kritikát kiérdemlő személy is. Ez elkerülhetetlen. Mi sem vagyunk felsőbbrendű 
lények gyülekezete. De! A becsmérlés mértékével ez távolról sincs arányban. Különösen nem 
azért, mert sokszor éppen a teljesítmény irigylése, a szorgalom kellemetlen és kényelmetlen 
példája, és az ezektől gerjedő sanda szándék váltja ki azt.  

Hasonló helyzetben volt annak idején sok „ötvenhatos” magyar is a nagyvilágban. Csak ott 
a helyi tradíciók mián felülkerekedett a megbecsülés. Ezért és ezeknek ellenére itt kell 
felhívnom minden kolléga, de minden hazáját itt kereső földim figyelmét, hogy a mi életünk, 
munkánk felelőssége dupla. Nem csak annyi mint minden itt született magyaré, hanem terhel 
minket egy kollektív felelősség is, tudva azt, hogy kollektíven ítélnek meg 
valamennyiünket.(Íme a kollektív megítéltetés egy alig emlegetett változata, amit nem Benes 
talált ki). Az én sikerem nem biztos, hogy lehet a te sikered is, de biztos, hogy az én hibám 
téged is magával ránt. Hogy mondják a szép magyar nyelv honi bajnokai? Ez van! 

Miután ekképpen magunkba néztünk, lássuk a többi kérdést. 
3. Az érkezőkhöz való viszonyulásnak több szakaszát éltük meg.  
A hatvanas-hetvenes évek áttelepülői, a „hőskor” sok-sok éves harc árán átjutó és nem 

nagy számot képviselő „jövevényei," még a kor szellemét meghazudtoló fogadtatásban 
részesültek. A legvidámabb barakk lakói szeretettel, együttérzéssel és érdeklődéssel, 
ugyanakkor a helyzetünk ismeretének maihoz hasonló teljes hiányával fogadtak. Ezt követően 
évtizednyi időszak telt el úgy, hogy a szerény, kitartó és becsületes munkával szerzett helyi 
becsület pl. elégnek bizonyult arra, hogy több tucat utánam érkező család lakás és állásgondját 
„kijárásos” módszerrel rendezni tudjam. Miként sikerülhetett ez a ma elképzelhetetlen 
művelet? A kor funkcionáriusaiban zavarosan pislákoló szolidaritásérzést felcsiklandozva, de 
főleg az apparátusban „véletlenül” mindenütt ott tévelygő becsületes magyarok segítségével.  

Mert voltak ilyenek. Neveiket fel nem sorolom de áldom emléküket. Sokuk már nem is él, 
jórészt az idősebb generációhoz tartoztak. (Lásd: előző átkos korszakok maradék nemzeti 
tudata, marxista agymosás elégtelensége stb. mint belső indíték vagy magyarázat.) 

A nyolcvanas évek közepétől már kimondottan az etnikai tisztogatás meglovagolása volt, 
az akkor is nehezen kiharcolható, de a diktátor által mégis óhajtott távozások útja. Már többen 
érkeztek és megjelent egy olyan kis réteg is, akik nyugat és az anyaország között vacilláltak 
elméletben, de sokan az utat is végigjárták, egyesek csak oda, mások oda-vissza. Ekkorra a 
beilleszkedés már nem volt annyira idilli, de még lehetett segíteni és senki nem maradt az 
utcán.  

 Hangok már ekkor hallatszottak arról, hogy miért hagyják cserben az otthon maradottakat. 
1989 karácsonya volt természetesen a nagy fordulat. A hatalmas felbuzdulás, a nagy és 

áldozatkész segítőkészség ekkor mintha túlteljesített volna. De a nyomás alól szabadult, és 
főleg a „Fekete március” rémálma után ébredve meg-mozdulók csalódott százait, már itt is a 
csalódás várta. Rohamosan kezdett elharapózni az ellenérzés irányunkba és sokfelé, még a 
kötelező tapintatot vagy udvariassági minimumot is félresöpörve, kezdtek beszélni róluk és 
velük. 

Az egészségügyi reformháború előre-hátra lépései közepette itt tartunk most és nem sok a 
remény arra, hogy ez gyorsan változzon.  

4. Magától értetődően tevődik fel a kérdés: miért? Erre lehet válaszolni indulatosan, hideg 
fejjel, ha majd felmérik akár tudományos adatok fényében is. Mindez azonban a lényegen 
nem változtat. Mögötte ott sorakozik a sok évtizedes tudatrombolás, a kádári „kaparj kurta” 
szellem továbbélése, a nemzetromboló, megosztó sanda szándékok sugallatai és egész 
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egyszerűen az emberi kicsinység, a félre és alulinformált emberek hétköznapi kenyérféltése 
stb. stb. 

Egy mostanság nagyon sok kolléga kezébe eljutó lap, egyébként felületes ismeretség 
alapján jó szándékúnak tetsző és jó tollú újságírója, írja nemrégen egy kórház gondjait 
illusztrálandó: „Az osztály négy beosztott orvosa közül az egyik váratlanul kiment körzetbe, 
egy másik pedig az Egyesült Államokba távozott. A helyzetet súlyosbította a nem túl nagy 
szakmai tekintéllyel rendelkező, Erdélyből áttelepült osztályvezető-főorvos nyugdíjba 
vonulása.” Olvassuk csak újra! Gondolkodjunk! És most helyettesítsük be az „Erdélyből 
áttelepült” jelzőt valamely másik kisebbség nevével. Jelen formájában fel sem tűnt a jó 
szándékú cikkírónak - ez már szinte megszokott. Ha azonban ott egy másik szó állna - most 
országos botrány lenne, esetleg nemzetközi visszhanggal. (Hát még 2-3 éve!) És egy másik 
gyakori élmény: „Mi titeket befogadtunk, nem illik, hogy kritizáljatok és ugráljatok!” 
Hányszor voltam elszenvedője vagy fültanúja e sértő ránk pirításnak, ilyen vagy nagyon 
hasonló formában, ha az ország vagy a szakma dolgában aggódva, kritikai megjegyzést tettem 
vagy tett valaki közülünk.  

Minden ilyen esetben egy másik mondat bukkant fel sajogva emlékezetemben: „Taci din 
gura! Mininci piinea romaneasca!” („Fogd be a szád! Román kenyeret eszel”) 

5. Mi lenne a teendő? Mindezek ellenére csupán annyi, hogy magunkkal hozott ellenálló 
képességünkre hagyatkozva túléljünk, dolgozzunk, szűkebb környezetünkben szerezzünk 
magunknak és így közösségünknek csakazértis becsületet (ez ma nehezebb de nem 
lehetetlen), és ne féljünk. 

Próbáljuk elérni, hogy minél többen ismerjék fel az igazságot. Értsék meg 
egymásrautaltságunkat. Fogják fel azt, hogy ha mi elpusztulunk, utánunk ők következnek. 
Megértetni azt, hogy természetesen elsősorban az otthonmaradókat kell okosan támogatni, de 
nem kell kitaszítani azokat sem, akik már nem bírják és elindulnak, mint írtam már, belső 
vagy külső okokból, a külső nyomás és taszítás ereje miatt, vagy belső ellenállásuk 
megroppanása nyomán. Ha már mozdul, erre mozduljon és nem a vakvilágba. Értsék meg, 
hogy szerződés ide, szerződés oda, a határok sérthetetlensége  veszélyben van, de fordítva és 
más formákban, mint azt a világban hiszik vagy emlegetik - mégpedig odaátról. Tanulják 
meg, hogy nem tréfa a „Dnyesztertől a Tiszáig” jelszó (és létező szervezet).  

Tudjanak arról, hogy ezt a gondolatot a mai bukaresti parlament felállva tapsolta meg. 
Hiszen a századelőn megmosolyogták az Erdélyt féltőket is e hazában. Akkor is létezett már 
ez a tájékozatlanság, pedig akkor még nem volt baj a nemzettudattal.  

Ugyanakkor ismertessük meg az itteniekkel a románság értékeit. Így tudják igazán 
felmérni őket barátnak és ellenfélnek is reálisan. 

Itt teszek még egy utolsó kitérőt. 
A minket leszóló vagy nem túl elegáns toleranciával csak megmosolygó, magabiztos hazai 

kolléga akkor, amikor a „bunkó, balkáni románt” emlegeti, minket is oda sorol egy-két 
enyhítő körülménytől eltekintve. Fogalma nincs arról, milyen a román értelmiség, mire képes 
egy elsőgenerációs román kollégája felzárkózásban, akarásban, ehhez szükséges 
dörzsöltségben, tanulásban, kitartásban, nyelvismeretben és kultúrszomjban. Sajnos az itt 
megismert átlag ezekben a tulajdonságokban elmarad lebecsült balkáni szomszédjától, de 
történelmi következményeiben minket is már annyiszor sújtó kivagyisággal annál ékesebb. 
Tudom súlyos szavak, és nem akarnék általánosítani magam is, de az utóbbi években egyre 
gyakrabban észlelem, amint nevezett X.Y. átlag nagy természetességgel minket is besorol 
ebbe az elképzelt gyülevész társaságba és abból ítéli meg a helyzetet, hogy az onnan jövő 
egyszer használatos tűt és nemrég lejárt gyógyszert kunyerál. Mit tud pl. a nemzetközileg 
elismert román orvosi iskoláról? A román színjátszásról, irodalomról vagy folklórról? Esetleg 
valamit a külpolitikáról! Arról is csak közhelyeket, általánosságokat. Ahányszor ettől eltérőt 
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tapasztalok, meglepődve és örömmel nyugtázom anyaországiak közt a magyart (és egyben a 
kultúrembert). 

Nemrégiben kéttagú magyar küldöttségben jártam odaát egy nagy nemzetközi 
orvoskongresszuson. Fantasztikus rendezés, nagyszerű propaganda folyt a nyugatiak felé és 
felénk is. A váratlan felkérésre, részemről őszinte segítőszándékkal elmondott előadásom a 
reform buktatóiról, hatalmas siker volt. Azonnal ráéreztek. Nagy vendégszeretettel és 
rendkívül nagy diplomáciai érzékkel, közben pedig a rájuk ilyenkor jellemző nagy 
barátságossággal vettek körül. Minderről, kimondottan a tapasztalat fontossága miatt, színes 
beszámolót írtam (felkérésre) egyik szaklapunknak. Lássák, hogy lehet ezt csinálni nálunk 
szegényebbeknek is. Leírtam mekkora eredményeket értek el a nyugatiaknál ezzel, mennyi 
segítséget remélhetnek. A cikk tetszett de csak kibelezve jelent meg. Holott a lényeg éppen a 
részletekben volt.  

A szerkesztő ennyit mondott: „Nem nyaltál túlságosan alá a románoknak?! Tán nosztalgiád 
van?” Ők ennyit értettek meg belőle, ennyit voltak hajlandók tanulni az általunk 
tapasztaltakból. 

Sok gondolat bánt engemet. Itt hever előttetek egy rosszul gereblyézett kazalnyi. S bennem 
félig kaszálva, félig lábon a sok legelni és kérődznivaló. Tele csalánnal, kóróval. Égető, sajgó, 
sarkaló, űző, hajtó. Csakazértis. 

Fejezzük be vidáman barátaim, és ahogy errefelé hallottam: ne veszítsük el 
reménytelenségünket. Salut voios de bozgor (vidáman köszönt a hazátlan- az egykori úttörő 
köszöntés sablonjára)). Ezt a státusunkat rövidesen európai szerződés fogja szavatolni. Előre, 
mindig előre. Mi már szabad, hazátlanok vagyunk. Tragikus, de ez talán a vessző nélkül is 
igaz lehet? 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Néhány hét óta sorozatban jelennek meg az erdélyi magyar orvosok képzettségét 
megkérdőjelező cikkek, írások, és több helyen is elhangzottak erre utaló felszólalások, sőt 
támadások. Nem változott semmi. Sőt. 
 

* 
 

1995. október 1. 
 
 Megjelent: a  Kör: 1995./10 

                                  
SZILÁNKOK 

 
AZ ÜGYELETRŐL 

 
Az alapellátás orvosait ismét egy olyan veszély fenyegeti, melynek következményei nem csak 
őket, hanem rajtuk keresztül betegeiket is sújtani fogják. 

Az ügyeletekre kiszabott 20 forintos fejkvóta bevezetése, az ország nagy részén, az oly sok 
küzdelemmel kialakított központi ügyeleti rendszerek halálát fogja jelenteni. 

A kormányzat hiába számít az önkormányzatok támogatására. Döntő többségük erre már 
nem lesz képes. 

Csak egy példa - területünkről. 
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12 000 állandó lakost ellátó ügyeletünk 240000 forintból kellene állja az orvosi ügyeleti 
díj mellett 3 nővér és 3 pilóta fizetését, a gépkocsi költségeket (sz. e. gépkocsi vásárlást is), és 
az épület valamint az ellátás rezsijét, azok minden járulékvonzatával egyetemben. 

Külön kell kiemelnem az országban nem kis számban, Pest megyében pedig különösen 
gyakran előforduló, üdülőövezeti körzetek helyzetét. 

Ezek a körzetek ma már állandóan el kell lássák az egyre több kiköltöző lakost, akik 
egyébként kártyájukat nem itt adják le. Elő és utószezonban a lakosság száma 
megtöbbszöröződik, a nyári szezonban pedig helyenként 15-20 szorosára is megnő. 

Ezekben a központi ügyeletekben nem az a helyzet, amit a többnyire csak kórházi 
gyakorlattal bíró döntnökök hisznek. Itt aki ügyel, az nem alszik. Ha arra kényszerülünk, hogy 
üdülőövezeti körzeteinket magunk lássuk el éjjel-nappal, hét közben és ünnepeken, annak 
következményei felmérhetetlenek. Ismét utalok az általam már annyiszor emlegetett alacsony 
körzeti orvosi átlagéletkorra. 

Szomorú példája ennek kollégánk két nappal ezelőtt bekövetkezett halála az ügyeleten. 
Ráadásul sokfelé már elindult a fejlődés egy magasabb fokozat felé, és az ügyeleteket 

elkezdték átvenni a mentőállomásokra szervezett centrumok, oxiológiai gyakorlattal 
rendelkező kollegákkal. 

Mindez most összeomlik, évtizedeket lépünk visszafelé, éppen egy olyan stádiumban, 
amikor más téren egyre nagyobb igényekkel lépnek fel irányunkba, és a feladatok alapellátás 
felé való eltolásával akarnának spórolni. 

Ennek ez nyilvánvalóan ellentmond. Álmatlan éjszakák során meggyötört, 
agyonadminisztrált, ellenőrzési perzekúcióktól rettegő emberek fognak majd gyógyítani, 
európai igényeknek megfelelően? 

Arról sem szól senki, hogy miként lehet egy kalap alá venni olyan ügyeletet, ahol a körzet 
lakossága 4-5 tömbházban él, a tanyavilággal, vagy az üdülőövezetekkel, ahol több száz 
kilométert is fut a kocsi egy napon. 

És akkor még fel sem merült az a kérdés, hogy mit kaphat egy ügyeletes orvos 
felelősségteljes, állandó stressz állapotban végzett munkájáért. Egy félnapos ügyeleti díj 
annyi, mint egy rutin fogászati művelet. Félre ne értsék, nem a fogászati művelet árának 
leszállítását sugallom. 

Ismét szomorúan és csüggedten nézem, hogy az orvostársadalom mennyire tehetetlenül 
hajtja fejét a tiló alá, nem gondolva azzal, hogy egyúttal betegei sorsát is megpecsételi passzív 
magatartásával. 

 
                                        A  TB. SZERZŐDÉSRŐL. 
 
Az alapellátás orvosaival megkötés alatt álló új 15 hónapos szerződés történetéről már nem 

érdemes beszélni. Területünkön legalább két héten át a betegellátás helyett a felesleges 
izgalmak, papíros-gyűjtés, információ és dezinformáció párharca dominált. 

Az örök bürokrácia nem tudja felismerni és elismerni, hogy az orvos gyógyításra esküdött, 
nem műmagyar szövegek és paragrafusok silabizálására. Főleg nem most, amikor az idővel 
folytatott harcban életéből éveket veszít. 

Hogy kollégáim miken mentek keresztül (hozzátéve azt, hogy a mi megyei TB 
kirendeltségünk igen barátságos és szolgálatkész volt ezekben a nehéz napokban), arról nem 
értekeznék. Csak egy kis példa. Az ANTSZ egyik nap nem kért példányt (a létező kettőből), 
másnap egyet, harmadnap kettőt, aztán megint semmit, most ismét egyet. 

Ennél lényegesebb egy másik kérdés. 
A vállalkozó háziorvost pénzügyileg az APEH ellenőrzi. 
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A TB ezzel nem elégszik meg. Maga is pénzügyi ellenőrzést akar tartani, ennek 
megkönnyítésére a szerződés egyik mellékletét (5/4) év végén ki kell tölteni és a Tb. által 
utalt pénzeket elkülönítve elszámolni. 

Már elfelejtődött, hogy annak idején ezt a vállalkozást, kvázi vállalkozásnak találták ki, és 
kitalálói is így nevezték. Az akkori bíztatás így hangzott: kevés a pénz, de gazdálkodjatok 
vele ügyesen, ez az egészségügy érdeke is. Mindent szabad ami nem tilos. 

Nos, ennek ez az elszámoltatás szögesen ellentmond és azt az érzetet kelti, mintha a 
vállalkozásokat visszafejlesztésre akarnák ítélni. 

Hozzáértő jogász kellene foglalkozzon azzal, hogy ezt miként lehetne kivédeni. 
 
                                             A  BÁNÁSMÓDRÓL. 
 
Személyesen nem voltak senkivel még gondjaim, de egyre gyakrabban hallok olyan 

kollégákról vagy területekről, akikkel, vagy ahol a hangvétel régen letűnt idők emlékeit idézi. 
Az orvos-munkanélküliség rémének megjelentetésével párhuzamosan, úgy látszik a sokak 

által megjósolt kontraszelekciós mechanizmus dolgozik. Gyakori a hatalmát fitogtató, 
megtorlással nevelni óhajtó, egyszóval évtizedekkel ezelőtti reflexek szerint dolgozó 
középvezető. Nagy tisztelet a szerencsére élő és munkálkodó kivételeknek. 

Még nincs nagy baj. Most kellene a szarvakat letörni és tudatosítani, hogy (ha elcsépelt is 
a mondás) de: Európa nem Vlagyivosztok felé van. 

Minden józan egészségügyi vezető számára világos kell legyen, hogy ez nem vezet a jobb 
és színvonalasabb munka felé. 

Négy évtized bizonyítja, hogy a minőséget nem a fegyelmezés, a megtorlás, a 
megfélemlítés, a rettegett ellenőrzések módszerével kell elérni. 

Más utak vezetnek arra, ha ezek nem is minden esetben a legolcsóbbak, annyi biztos, hogy 
a diktatórikus vezetés a pénzt nem fogja helyettesíteni. 

 
                         A BEIGAZOLÓDNI LÁTSZÓ RÉMHÍREKRŐL. 

 
      Olyan információk kerültek birtokunkba, hogy egy bizonyos tőkés csoport szeretné 
megszerezni a magyar egészségügy - egyelőre - 3 szeletét. A nyugati határsávot, Budát és 
Pest megyét. 

Hogy ez igaz vagy sem nem tudni, de az új rendelkezések ezeknek látszanak kaput nyitni, 
amikor már csak 200 aláírás kell egy praxis megnyitásához, és a kamara hozzájárulását csak 
200 aláírás alatt kérik. 

Szentendrén néhány napja már megjelent a Polgármesteri Hivatalnál két üzletember, akik 
bejelentették, hogy nem kell az önkormányzattól pénz az ügyeletekre, ők hajlandók azt 
megszervezni és átvenni akár az egész egészségügyet abból a pénzből amit a TB ad, de saját 
embereiket hozzák. 

Az eset a rémhírnek remélt információval veszedelmesen összecseng. 
Mit tegyünk? 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Ami az ügyeleteket illeti, az eltelt hét év alatt alig emeltek azon a 20 forinton. Mennyit 

csökkent viszont a forint értéke? Hogy még vannak ügyeletek, az a hallgatásra kényszerült 
legolcsóbb munkaerő lehajtott fejének és a csökkenő színvonalnak köszönhető. Ugyanakkor 
máig nem sikerült az országot lefedni központi ügyeletekkel. Ennek gondját is az ilyen 



34 
 

helyeken dolgozó kollégák egészsége árán oldják meg. A mentőállomásokhoz telepítés csak 
imitt amott történt meg. 

Az OEP-pel kötött szerződéseink azóta is a diktátumok sorát jelentik. Ők kiküldik, mi 
aláírjuk. Ha nem „szerződünk”, le is út, fel is út. 

Fejlődést jelent, hogy ma már vehetünk felszerelést a működési költségből, saját 
jövedelmünk kárára. Megengedték. 

Az ellenőrzések teljes mértékben az ellenőr személyétől függenek. Ha rosszat sejtő 
láthatatlanok kiküldik az ellenőrt, gyakran megérti, hogy mi a látszólagos hiba oka, máshol 
makacsul védi a látszatigazságot a mi kárunkra. 

A tőke már nem leselkedik. Mi tártuk ki számára a kaput.                                                                       
 

* 
 

Megjelent: Recept: 95/11-12  
 

1995. október 18. 
                   

VISSZALÉPHETÜNK-E? 
Az ügyeletről 

 
Az EDDSZ által a Nagyvárad téren, október 19-én rendezett nagy találkozón a Népjóléti 
Minisztérium beismerte (becsületére legyen mondva), hogy a fogászati térítési díjak terén 
bizony nem a fogmegtartást preferáló ötletek győzedelmeskedtek. Ígéretet is tett, hogy ezeket 
a rendelkezéseket (a szakmához illő szóval) „csiszolni” fogják. 

Reménykeltő magatartás! 
A fogászattól kölcsönözve módszert a folytatáshoz is, most egy másik elhamarkodott 

intézkedést „fúrnék” meg, de nem a fogászat, hanem az alapellátás területén. 
Az ügyeletek működési költségeiről lenne szó. 
Mint már ismeretes ezt 20 forint per területen bejelentkezett lakos összegben állapították 

meg. A hiányt - mint annyi más anyagi hézagát hétköznapi életünknek - az 
önkormányzatoknak kellene „betömniük” (kísért a fogászat) 

Sajnos azonban az önkormányzatok jelentős része erre nem képes vagy nem hajlandó. 
Mi fog hát történni? 
A 20 forintos összeg megállapításakor tulajdonképpen nem számoltak tévesen. Egy sűrűn 

lakott és kis területen ez az összeg elég lehet a működéshez. Számításom szerint minimum 25 
000 ember kell azon a területen éljen. 

Ha ennél is többen vannak, javulnak a lehetőségeik, ha kevesebben, akkor romlanak, 
illetve 15 000-20 000 lakos alatt lehetetlenné válik a központi ügyelet fenntartása. 

A fentiekből tehát kiderül, hogy differenciálni kellett volna. 
Az aminek alapján a differenciálásnak történni kellene, elsősorban a terület nagysága 

(gépkocsi használat költségei!), de a kritikus lakosságszám alatti ügyeletek és a nagyszámú 
ideiglenes lakost ellátó ügyeletek esetében is differenciálás vagy valami más megoldás 
szükséges.  

Az ország körzeteinek nem elhanyagolható százaléka üdülő-övezetben van. Itt különösen 
fontos az ügyelet működtetése, de a nagyszámú üdülő ellátásáért nem kapnak működtetési 
költséget. 

Ennek legkihegyezettebb esete a Dunakanyar, ahol csak a szentendrei vonzáskörzetben 3 
központi ügyelet területén sok ezer üdülőház van a bennük tartózkodó üdülőkkel, és ezeknek 
egyre jelentősebb részében télen is laknak. Laknak, de nincsenek bejelentkezve állandó 
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lakosnak. Ebben lényegesen különbözik a főváros közeli Dunakanyar a télen elnéptelenedő 
Balatontól.  

Itt se kártya, se 20 forint, sem pedig eseti elszámolás nincs.  
A rájuk fordított kiadás jelentős. Az év felében az ellátottak több mint felét teszi ki 

számuk, de egész éves átlagban számolva is a 30 % közelében jár. 
Mit tehetünk? 
Azok számára, akik még így is kételkednének, egy példával élnék. 
Földrajzilag sehova nem csatlakozó terület 8 körzete működtet központi ügyeletet. A 

területén levő üdülők száma meghatározhatatlan, de legalább 25-30 000 épület és számos 
nagyüdülő, kempingek, strandok vannak itt. Nem elhanyagolható, hogy fontos és 
balesetveszélyes főútvonal is áthalad rajta. Sajnos vízi balesetekben is bővelkedik. 

Állandó lakos azonban alig több mint 12 000 van. 
Ez havi 240 000 forintnyi működési költséget jelent. 
Az ügyelet fenntartásához a következők kellenek: 
- Épület, annak minden rezsijével. 
- Takarítás. 
- Gépkocsi üzemeltetése (nagy távolságok), javítása és időnkénti beszerzése. 
- Gyógyszer, vegyszer, kötszer. 
- Műszer. 
-3 nővér fizetése 
-3 gépkocsivezető fizetése 
- végül - de nem utolsósorban - a sajnos nevetségesen szerény orvosi ügyeleti díjak. 
A rendelkezésre álló összeg maximum a 3 nővér és 3 gépkocsivezető fizetését és annak 

járulékait fedezi. 
A hiányzó összeg legalább ugyanennyi. 
Ha nem találnak megoldást, akkor ez a központi ügyelet megszűnik. 
Olykor 100 - 200 000 ember jó színvonalú sürgősségi ellátása lesz megoldatlan.  
A családorvosok mai követelmények mellett nem bírhatják ki, hogy éjjel-nappal egyedül 

lássanak el egy területet, ahol még annyi reményük sincs, mint egy átlag faluban, hogy esetleg 
a lakosság egészségi állapotának és szokásainak befolyásolásával, tehát saját munkájukkal 
könnyítsék meg saját munkájukat. 

Az üdülőket soha nem tudják átnevelni vagy gondozni. 
A saját kocsival ügyelés pedig nem oldható meg a nehéz hegyes terepen. Az ügyelet dupla 

differenciálos kocsit használ, helyismerettel rendelkező, tapasztalt pilótákkal. 
A közbiztonság is jelentősen romlott. Ma már erre egyedül nem ajánlatos valakinek éjjel 

kószálni. (Orvosnők is dolgoznak az országban, bár mint hallom már fordult az arány, azt kell 
mondjam férfiak is vannak az orvosok között) 

S ha már ügyeletről van szó azt is tisztázni kellene, hogy miként lehet megengedni azokat a 
hatalmas különbségeket, melyek ebben az országban ügyelet és ügyelet díjazása között 
vannak. A személyesen begyűjtött információk szerint a legkisebb és legnagyobb ügyeleti díj 
aránya egy a négyhez!! 

Ezt is rendeletileg kellene szabályozni, és nem arra várni (mint az utóbbi években annyi 
ügyben), hogy az orvosok vívják meg csatáikat, és energiájukat az ezzel kapcsolatos 
konfliktusokra pazarolják, a gyógyítás helyett. 

De vajon ki ad választ minderre? 
És ki fog segíteni? 
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Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Mindenki emlékezik az utóbbi hét év ügyeletekkel kapcsolatos eseményeire. Gyakorlatilag 
semmi sem oldódott meg. Inkább a tevékenység jelentőségének leértékelésére törekedtek a 
fejekben, hogy ne legyen feltűnő a nevetséges ellenszolgáltatás. A minőség az általam 
belátható területen sajnos romlott. Mert az, hogy ma már van mobil telefon, nem az egészség 
vagy a pénzügyi politika eredménye, amiként az sem, hogy Lada helyett Suzuki van a 
kimerült utas alatt. 
 

* 
 

1995. október 23. 
 
Megjelent: Alapellátási Hírlevél 1995./1 

LAP INDÍTÓ VEZÉRCIKK 
 
Kedves Olvasók! 
 
Hírlevél indul, hírül adván, hogy újsággá szeretne gyarapodni! 

Nem akad Önök között olyan, aki ne tudná, nehéz időszakban indul el ez a kísérlet. 
De éppen ezért indul! 
Miközben meggyőződéssel és ugyanakkor kétségektől gyötörve, masíroznánk Európából 

Európa felé, a kontinens boldogabb felét illetvén csak ezzel a már-már misztifikált névvel, a 
szerencsés befutottak nagylelkű segítségüket küldik az önhibáján kívül lemaradt mezőnynek. 
Talán onnan a lelátóról kényelmesebben alápillantva már észlelik, hogy egy még nagyobb 
versengésben a fél kontinens nem tudja majd eredményesen képviselni az egészet. Sorsunk 
tehát összefügg. Falak és függönyök hosszú távon nem oldhatnak meg semmit. 

Esetünkben ez a segítség a PHARE program formájában jelentkezik. Hogy ez mit jelent, 
arról majd Hírleveleink tartalma is tanúskodik. 

A lap az alapellátást szolgálja. Kezdőbetűje és emblémája a PH több jelentésű és remélni 
szeretnénk, hogy idővel ismertté és kedveltté válhat. Jelenti ez a PHARE programot, jelenti 
most a Phare Hírlevelet, és majd a Phare Hírújságot, ha pedig a Pharenak ez a programja 
majdan befejeződik, jelenthetné az alapellátás angol kezdőbetűit (Primary Health), és 
utolszor, de nem utolsó sorban a PH-t. Lakmusza óhajtana lenni az alapellátás még bizonyára 
sokáig fortyogó zavaros leveinek, szolgálván a közös célt: a letisztulást. A PHARE program 
tehát segíteni akar. A vásár azonban kettőn áll. Ezért a rászoruló is ki kell nyújtsa kezét.  

Hogy hogyan tegye ezt, arról szól majd a leendő lap tartalmának egy része. Egy másik, 
nagyobbik része pedig maga akar konkrétan segítséget adni a vajúdó egészségügy 
zűrzavarában átformálódó alapellátásnak. Tehát nem szaklap van születőben. A leendő 
rovatok a mindennapi munka terheit igyekeznének csökkenteni, kényszerű harcaikban 
próbálnának majd fegyvert és főleg pajzsot adni az egészségügy „gladiátorainak”. 

Ebben a munkában ugyanakkor igénybe szeretnénk venni Önöket is - az átalakulás 
folyamatának szenvedő alanyait - tapasztalataikkal, meglátásaikkal, kérdéseikkel. 
Véleményükkel! Akkor lehetnek csak sikeresek, ha megismerik egymás véleményét és 
leszűrik együtt a helyes következtetéseket. Ha nem csak a beteg, hanem egymás iránt is 
empátiával tudnak lenni. Ha egységesek. 



37 
 

És amennyiben Önök sikeresek lesznek, akkor a növekedő fontossággal bíró alapellátás is 
az lesz, általa pedig az egész magyar egészségügy. Így kerülhetünk közelebb egy lépéssel a 
számunkra legfőbb jó, a nemzet egészségének okos és eredményes szolgálatához. 

Mindezt úgy kellene megvalósítani, hogy a siker záloga ne a nyugdíjkorhatár előtt egyre 
nagyobb százalékban elhulló háziorvos (vagy szakdolgozó) élete legyen. 

Minőségi, eredményes, humánus, olcsóbb - tehát európai - egészségügyet nem lehet egy 
szakma évtizedek óta átmenetinek emlegetett mártíromságára építeni! Ilyen fajta teljesítmény 
csak rövidtávon képzelhető el. Az Önök feladata hosszú távra van tervezve, és az európai 
átlagnál nehezebb. Ezt a csatát nem nyerhetjük meg „egy hadiparancsban kiutalt hordó rum” 
okozta artefakt lelkesedéssel. 

Ezzel az együttgondolkodást segíteni akaró hírforrással is próbáljunk egy kis lépést tenni 
mindnyájunk álmai felé. 

Mi annyit VIGYÁZ(Z)-tunk! Mi folyton KÉSZ vagyunk! Hát akkor: RAJT! 
 
Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.  
Hát...! Mit mondhatunk. Hogy azóta is egyre csak menetelünk Európa felé, vagy, hogy most 
már közeledünk Európához? No az egészségügyben még nem, s főleg nem az Európát - az 
ellátás színvonalában – az elvárások szerint közelíteni köteles egészségügy dolgozóinak 
megbecsültségében. De a nemzet egészsége most előtérbe került, s mi még most sem 
vesztettük el hivatástudatunkat annyira, hogy ne ennek örüljünk elsősorban. Kivételek persze 
lehetnek.  

 
* 
 

1995. november 12. 
 
Megjelent:Praxis 1996./1 

KÉTELYEK EGY SZERZŐDÉSI MELLÉKLET KAPCSÁN 
 

A háziorvosok 1995. október elsejétől új szerződés alapján kapják támogatásukat az OEP-tól. 
A szerződés mellékletei között van egy, az 5/4-es, amelyet a lábjegyzetben közölt 

magyarázat az elszámolás helyszíni pénzügyi ellenőrzésének alapdokumentumaként említ. 
Közli továbbá, hogy a folyósított összeg felhasználását az összes működtetett háziorvosi 
szolgálatról el kell készíteni. 

Bár jogi ismeretekkel nem rendelkezek, de úgy érzem itt valami sántít. 
Mert: 
- más az, ha ezt az elszámoltatást az önkormányzattal készíttetik el (el is kell készíttetni), 

hogy lássák, eljutott-e a folyósított pénz a praxishoz. 
     - egészen más azonban, ha ezt a vállalkozó háziorvostól kérik, akit „hivatalos 
szirénhangokkal” csalogattak a vállalkozásba, és a csalogatás egyik alapeleme éppen a kiutalt 
pénzösszegek szabad felhasználása volt. Mai napig is ez képezi működésének egyetlen 
biztosítékát. 

Ha ilyen elszámolást kell készíteni, az a minden vállalkozásra érvényes nehézségek 
„leküzdési mechanizmusait” rengeti meg alapjaiban, tehát az adószakértők által javasolt 
(ennek igénybevételét pedig annak idején éppen az egészségügyi kormányzat tanácsolta) 
legális manővereket zárja ki. 

Ilyen körülmények között azonban már, a jelenlegi támogatás mellett, megkérdőjeleződik a 
vállalkozás rentabilitása. Tehát ez az elszámoltatás a vállalkozó orvosok felé, a vállalkozás-
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támogató szemlélet tagadása. Jogilag nem tudom, hogy egyáltalán megengedhető e? Olyan 
részletekről nem is beszélve, hogy a vállalkozásnak lehetnek más bevételei is, mint pl. 
szakértői díjak, kiegészítő biztosítóktól kapott tiszteletdíjak, önkormányzati támogatás stb. A 
két összeget, ha a bevételi oldalon el is lehet különíteni, de azt nem lehet megmondani, hogy 
melyik forintot hol költötték el. Ki (és mennyiért) fogja nekünk ezt lekönyvelni? 

A vállalkozást ellenző önkormányzatok pedig még egy lehetőséget kaphatnak ezáltal, a 
kákán csomót keresni. 

Ha az alapellátás működik, ha a betegeket ellátja a vállalkozó háziorvos, akkor mi értelme 
van ilyen ellenőrzésnek? Úgy gondolják, hogy az APEH szigora nem elegendő? 

Ha az alapellátás valahol nem működik, akkor viszont erre nincs szükség, mert úgyis 
átvizsgálják az egész könyvvitelt, és nem egy a szolgáltató által kitöltött papírlap alapján 
ítélkeznek a történtekről. 

Hála Istennek ilyen esetről még nem hallottunk, és remélhetőleg nem is fogunk hallani. 
Illetve lehet, hogy hallunk, ha pénzügyi mozgásterünket teljesen beszűkítik. 

Nagyon jó lenne erről egy, a kérdésben járatos jogász véleményét hallani. Hiszen az is 
lehetséges, hogy nincsen igazunk?! 

 Ha viszont a helyzet ez lenne, akkor a kvázi vállalkozásaink jövője, kvázi meg van 
pecsételve. 

 
Leányfalu. 

 

Utóhang 2002 
Ha nem is akkor, de négy év után rájöttek, hogy ez így igaz és rendeletileg is megoldódott a 
kérdés. A pénzek szabadon használhatók. Elnyertük a jogot, hogy saját jövedelmünk 
csökkentésével beruházzunk és fejlesszünk. Hogy ki nevet a markába? Azt mindnyájan 
tudjuk.  
 

* 
 

1995. december 1. 
 
Megjelent: A Kör: 1996./3 
                  Medicus Anonymus: 1996./5 
                  Magyar Orvos 1996./4 

DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 
Avagy önleleplező sorok, melyekből megtudhatja: 

 
-A magyar orvostársadalom többi része, hogy miért ne irigyelje a reform első 

„áldásaiból” részesült alapellátást. 
-A döntéshozók, hogy borotvaélen táncolunk. 
- Az OEP, hogy miért nem érdeke elszámoltatni az alapellátást működtető kvázi vállalkozót 

egy jól működő szolgáltatás megvásárlására kiutalt összegekről. 
- Az Önkormányzatok, hogy miért kénytelenek a zsebükbe nyúlni. 
- Az egynéhány, véletlenül szerencsésebb helyzetben levő kvázi-házi vállalkozó, hogy miért 

ne dicsekedjen. 
- Valamennyien, hogy a működő reform még nem tudja feleslegessé tenni a csökkenő 

hálapénz „működőképesség megtartó” erejét. 
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- Az APEH pedig, hogy nem lehet túlzottan szigorú ezzel a szektorral, az az által 
biztosított szolgáltatás veszélyeztetése nélkül. 

 
Ezt az írást máshova szántam először, de tapasztalt vezető orvos korifeusok azt 

tanácsolták, hogy ne jelenjen meg, mert csak ellenérzéseket kelt. Már megint a gazdag és 
irigyelt alapellátás sír. 

Az alábbi sokszorosan visszaigazolt számsorok sem tudták legyőzni az előítéletektől való 
félelmet. 

Megkérdeztem tehát a vállalkozó orvosok több vezető képviselőjét is. Együtt döntöttünk 
úgy, hogy mégis jelenjen meg, legalább az orvostársadalom saját lapjában. 

Az írást nem csupán felületesen átfutó olvasó rögtön rájön, hogy az egyaránt fontos a 
vállalkozó és a közalkalmazottat működtető önkormányzat számára. 

 
                                                            *** 
 
Szerkesztői munka közben ismét alkalmam volt meggyőződni arról, hogy az egészségügy 

berkeiben nem túl népszerű az alapellátás orvosa. De kezdjük elején a történetet. 
Évtizedek óta égető gond a hálapénz. Erről már mindenki tud mindent, meg az ellenkezőjét 

is. Minden orvost bánt az, hogy a kérdés megítéléséhez az ún. „hírértékű”, tehát a kirívó 
történetek szolgáltattak alapot.  

Ugyanakkor az orvostársadalom is hasonló hibába esik, és az alapellátáson kívüliek 
ugyanilyen „hírértékű” történetek alapján ítélik meg a háziorvosok, különösen a vállalkozó 
háziorvosok helyzetét. „Magas” helyeken is visszacsengő érv volt, hogy:  

„Tájföldről telefonálgattok haza”, „azt csináltok amit akartok a pénzzel”, stb.!? 
Hasonló hibába eshetne a sértett háziorvos is, hiszen akadnának kósza „kontraérvek”. 

Csakhogy az ilyen érvelések megosztanak, igazságtartalmuk nem általánosítható és kétes. Az 
egész helyzet pedig egyként ártalmas a hír terjesztőjére és elszenvedőjére. 

Don Basilio áriája azonban ércesen cseng. Kinek használ ez?  
A reformot valahol el kellett kezdeni. Az alapellátásban megdolgoztak és megdolgoznak 

az annak bevezetésével járó (és rohamosan csappanó) előnyökért. 
Az ellentéteket még elfogadható időben oldó következő reformlépések - ismert okokból – 

elhúzódtak, a kívül maradókat ez keseríti meg. A „reformház” építői körül azon folyik a vita, 
hogy miért az alapokkal kezdték a munkát. 

Mondják és írják nap mint nap, hogy nálunk a szomszéd tehene....  Csakhogy ha 
esetünkben a „szomszéd tehene megdöglik” az egészségügy minden résztvevője rosszul jár. 
Ezért oly káros ez a rivalizálás. A jól beinduló alapellátási reform ugródeszkája (és kisegítője) 
lehet a következő lépéseknek. 

Minthogy anyagiakról van szó, lássuk a számokat. 
Egy 1700 lakost ellátó, tehát a mai magyar átlagnak megfelelő körzet, szakvizsgázott 

orvosa (szorzó: 1.3) pontszámára és bázispénzként kb. 270 000 forintot kap a havi 
működéshez. 

Ezt más apró bevételek (területen kívüliek, szakértői díjak, esetleg más) jó esetben átlag 20 
000 forinttal egészítik ki. 

Összesen tehát havi. 290 000 Ft áll rendelkezésére. 
Most próbáljuk összegezni kiadásait. 
Körzeti ápolónő fizetése bruttó 27 000, járulékokkal 41 000 Ft 
             étkezési utalványa                                    2000  Ft 
      útiköltsége                                               5000  Ft 
Írnok-ügyintéző  fizetése bruttó 20000, járulékokkal 31 000 Ft 
                       étkezési utalványa                                   2000 Ft. 
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       útiköltsége                                              3000 Ft 
Takarítónő fizetése bruttó 15000, járulékokkal          22 000 Ft 
       étkezési utalványa                                   2000 Ft. 
Gépkocsi beszerzési költségek: Ezzel, mint a legnagyobb és legvitatottabb fejezettel, 

többet foglalkozunk. 
El kell ismerni, hogy a gépkocsi a háziorvos esetében nélkülözhetetlen munkaeszköz, 

alkalmazási feltétel, és az útviszonyoktól függetlenül „kíméletlenül” kihasznált munkatárs.  
A gépkocsi árának kb. felét teszi ki a 3 éven át befizetett lízing díj, ami egy nem luxus 

jellegű kocsinál kb. havi 50 000 Ft. 
Ha a háziorvos ezt a kocsit 6 évig használja (150-200 000 km) három évig lízingdíjat fizet, 

3 évig pedig ugyanezt az összeget bérnek felvéve és leadózva, annyi pénzt gyűjthet össze, 
amennyi a következő lízing indításához elégséges. 

Gépkocsi fenntartási költségek: 
2000 km/hó. futással  ez jelenleg kb.                       20 000 Ft 
Casco és kötelező biztosítás                                        6000 Ft 
Egyéb kiadások, javítás, olajcsere, téli-nyári gumi 
(mivel nem régi a kocsi)                                              6000 Ft 
Fűtés 12 hónapra elosztva (ha nem nagy a rendelő) 10 000 Ft 
Villany, víz, csatorna, szemét                                      6000 Ft 
Telefon és mobil telefon (sok helyen elvárás)          13 000 Ft 
Tisztító és fertőtlenítőszer(mosatás)                            5000 Ft 
Iroda, posta(papír, nyomtatvány, EKG, 
festékszalag stb.)                                                          6000 Ft 
Átalány (Műszerek és számítógép, szoftver stb.)        5000 Ft 
Javítások szerényen (és szerencsésen)                         3000 Ft 
Előfizetések (könyv, folyóirat)                                    2000 Ft 
Egyéb könyvvásárlás, továbbképzők, kongresszusok 
(ha ügyesen lavírozik és már van szakvizsgája!)        5000 Ft 
Gyógyszer, kötszer, vegyszer, egyszerhasználatos anyag, 
tesztcsíkok, gumikesztyűk és ujjak stb.                     10 000 Ft 
Sterilizálás és veszélyes hulladék elszállítás                1000 Ft 
Munkával kapcsolatos adók és biztosítások                 2000 Ft 
Könyvelő                                                                      7000 Ft 
Munkaruha                                                                   3000 Ft 
Tagdíjak (Kamara, Maote, stb.) és  
reprezentációs kiadás                                                    2000 Ft 
Rendelő kifestése (osztva 12)                                       3000 Ft 
A fentiek messze nem tartalmaznak minden tételt (szabadság, betegség stb.) 
Összesen tehát: 273 000 frt. kiadás jön ki a 290 000 bevételből. 
Bizony, ha fejleszteni akar, ha megpróbál betegeinek többet nyújtani a minimálisan 

elvártnál, ha nyugdíjat is jelentő fizetést óhajt, szükség volna az önkormányzati hozzájárulásra 
is. 

Ha nem, akkor a havi 17 000 forint számára, a járulék és adó levonása után, a minimálbér 
alatti nettó fizetést jelentene.  

Ezenkívül elmondhatja, hogy van kocsija, tehát megfelel az alkalmazási (szerződési) 
feltételeknek. 

Természetesen mindenki tudja, hogy nem ebből él.  
Marad a hálapénz és maradnak - úgy ahogy ezt a „becsalogatás” idején javasolták- a 

fellelhető joghézagok. Az alapellátáson úgy spórolt tehát a költségvetés, hogy kerülő útra 
kényszerítette művelőit. Ha a vállalkozások újabb megszorításaival, az eredeti szándék és az 
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egészségügyi vállalkozás kvázi jellegének elfelejtésével és OEP szerződések 5/4-es 
mellékleteihez hasonló, senki számára sem hasznos  lépésekkel  próbálnak beavatkozni, észre 
sem vesszük mennyire közel kerülhet egy vállalkozás az ellehetetlenüléshez. (Ami később 
esetleg éppen az OEP számra teszi majd drágábbá az alapellátást) 

Hogy a tájföldi telefonhívásban ludas kollégánknak miből futotta a (szak) szex turizmusra? 
Kérdezzék meg Őt. Hasznosak lehetnek tapasztalatai. Ha csak nem akart felvágni és 
valójában csupán a Józsefvárosból telefonált. 

A „hírértékű hírek” gyakran keletkeznek így. 
 

      Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Ezt az egyszerű kis számítást akkor és azóta (későbbi változataival) sokszor használták fel 
élharcosaink vitáikban. Nem is egyszer fordult elő, hogy késő este kellett e-mailen 
továbbítanom a tárgyaláshoz. Talán cseppnyi segítséget nyújtott a közben elért sikerekhez. 
 

* 
 

1996. január 01. 
 
Megjelent: Alapellátási Hírlevél 1996/1   
 

VEZÉRCIKK 
 
Kedves Olvasók! 

 
Csak az év második hónapjában kívánhatok eredményes, szép új esztendőt! 

A Hírlevél második (idei első) száma nem véletlenül jelenik meg februárban. A leendő lap 
„embrionális fejlődésének” sajátságai miatt történik ez így. 

A sokasodó információk zuhatagában, érdekes módon nem könnyű olyan válaszokhoz 
jutni, melyek határozottak, pontosak, útmutató jellegűek és követendők lehetnek. Az 
egészségügy nagy bizonytalanságainak korát éljük. A legjobb szakemberek is ódzkodnak 
sokszor véleményt nyilvánítani, mert váratlan események keresztezhetik akár a kristálytiszta 
logika útjait is. 

Még november végén zajlott le a PHARE munkacsoportjainak ülése, ahol külön-külön is 
beszámoltak eddigi tevékenységükről és a munkacsoportokban is megvitatták azt, külföldi 
tanácsadók jelenlétében, illetve külföldi előadók tanácsait is meghallgatva. Jórészt tervező, 
helyzetelemző, felmérő munkáról volt eddig szó. 

Ennek végighallgatása (olvasása) és a gyakorlatból naponta kapott információk nyomán 
még nem tiszta a jövő képe, sőt nagyon is zűrzavaros, de ha tárgyilagos és főleg optimista 
akarok lenni, akkor ez a zűrzavar egy most induló munkatelep látszólagos zűrzavara, mely 
valahol - remélem - magában hordja a majdani rendet és az emelkedő falak, további erőt adó, 
látomását. 

Az alapellátás hétköznapi munkása folyamatosan ütközik mostanság olyan újdonságokba, 
melyek okkal vagy ok nélkül bizonytalanságérzetet, szorongást, kétségeket, sőt ellenszenvet 
indukálhatnak egyesekben. 

Mit mondhat erre az, aki naiv perfekcionizmussal azt szeretné, ha minden terv tökéletes, 
minden munka azonnal eredményt hozó, minden résztvevő tökéletes lenne? Ha a terepasztal 
simán csalogatna az előrehaladásra!? 
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A jelenlegi körülmények között az egészségügy sem képez kivételt azon ágazatok sorából, 
melyek külső és belső, általunk előre igen nehezen megítélhető hatások befolyása alatt 
próbálnak talpon maradni, sőt fejlődni. Bizonyos tekintetben, ez esetünkben még 
fokozottabban is érvényesül. 

Nekünk - szolgálatunk jellegénél fogva is - egy bölcs döntés maradhat: megpróbáljuk 
mindennapi, nélkülözhetetlen munkánkat, a tőlünk telhető és a mindenkori lehetőségektől 
megengedett legjobban elvégezni. Ha pedig erőt érzünk arra, hogy ötletekkel, tanácsokkal, 
akár figyelmeztető kérdésekkel is segítsük azokat, akik a döntéseket hozzák, akkor ne 
hallgassunk. 

Sajnos továbbra is maradunk az - oly régen már átmenetinek titulált -fronthelyzetben, 
maradunk szép eskünk - jelenleg szomorú - fogságában és saját áldozatvállalással próbáljuk 
betegeinket, legalább valamennyire, megvédeni az őket sújtó kedvezőtlen hatásoktól. Sőt, 
ennek kapcsán gyakran el kell majd viselnünk az értetlenek ártatlanul éppen minket sújtó 
ellenszenvét is. Amennyire lehet, amennyire bírjuk, ameddig bírjuk. 

A döntéshozók viszont - bármennyire is nehéz a helyzetük, sőt éppen ezért - tartsák nyitva 
irányunkba szemüket, fülüket! 
 
Leányfalu 
 
Utóhang 2002. 
Még bírjuk. És szemünket, fülünket a döntéshozók felé fordítva várjuk ugyan ezt tőlük. Egyre 
várjuk. 

 
* 

 
1996. február 18. 

 
Megjelent: Leányfalui Hírek: 1996./6 

              Látlelet: 1996./10 
 

SOROK AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL 
 

Kedves Olvasó! 
 

A hónapok óta tartó helyi információhiány okozta űrt, melyet nem tudott feledtetni 
asszonyaink szorgos csacsogása, ismét - a századvég követelményeinek megfelelő módon - a 
„média” próbálja kitölteni. Mégpedig igen dicséretes módon, a helyi. 

Üdvözlöm tehát a merész próbálkozást, és sikert kívánok neki. 
Az ok, mely a szövegszerkesztő mellé ültetett azonban nem ünnepi, hanem nagyon 

hétköznapi, és ugyanakkor alig megoldhatónak látszó gondokban rejlik. 
Ahogyan az élet minden területén érezzük az egyre nyomasztóbb terheket, úgy telepedett 

rá az egészségügyre - tehát a betegekre és az őket gyógyítani igyekvőkre egyaránt- az 
úgynevezett „fináncszemléletű” politika. 

A külső megrendelésre, megszorításra megszorítást javasoló és csak a makrogazdaság 
mutatóit figyelő szemlélet különösen érzékenyen sújt egy ágazatot, melyben számos olyan baj 
ellen kellene harcolni, amely ma már nem szerepel az objektív gondok elfogadott listáján, 
mivel a szubjektív nyafogások lajstromába sorolták. 

Ilyen kicsiségek ezek, mint például hogy fogyunk, elöregedünk, fogy a munkaképes (vagy 
ahogy mondják a nyugdíjasokat eltartó?) réteg, világszínvonal felett dúl az önpusztítás 
minden válfaja, ésatöbbi „jelentéktelenségek”, melyekről a Világbank és más minket 



43 
 

ellenőrző szervezetek nem óhajtanak jelentést kérni. A minap a reggeli rádióadásba 
nagylelkűen raccsolta be egy ellenszenves női hang, hogy hát igen, majd gondolkodnak azon, 
hogy a nyugdíj nálunk esetleg nem számít szociális juttatásnak. Az évtizedek alatt verejtékes 
munkánkból befizetett, tehát általunk egy közös perselyben gyűjtött pénzünk (a világ előtt 
semmi közünk erkölcsileg ahhoz, hogy ezt valakik elköltötték), ha azt részben visszakapjuk - 
alamizsnává „fajul”. Ugyanígy az egészségügyi járulékok is elsüllyedtek, és a pillanatnyi 
befizetésekre szorult Társadalombiztosítás ebből bizony nem tudja kielégíteni Európa 
legbetegebb nemzetének minimális igényeit sem.  

Ha ehhez hozzávesszük, hogy e téren még a gazdag országok is bajban vannak, mivel az 
egészségügyi infláció (gyógyszer, műszer, fogyóeszközök árának csillagászati emelkedése) 
többszöröse az általános inflációnak, láthatjuk, hogy a baj igen nagy. 

A napokban fejeztem be az általam szerkesztett „Alapellátási Hírlevél” (háziorvosok 
újsága) számára egy könyvismertetést arról az úgynevezett „Sárga Könyvről”, mely a magyar 
egészségügy és benne a háziorvosi ellátás jövőjével foglalkozik. A munka szakszerűsége 
elismerésreméltó, de ugyanakkor semmi garancia nincs a megvalósíthatóságára. 

Kiemelkedő fontosságú alapgondolata, hogy lehetőleg a legtöbbet akarják a háziorvosi 
rendszer vállára helyezni, mert ez a legolcsóbb megoldás az egészségügyben. 

Miért utalok erre? Ezt próbálom most elmondani, a mi sajátos helyzetünket tartva szem 
előtt, hogy a falu lakosai a reménytelennek tűnő helyzetben, velünk összefogva, próbáljanak 
hozzájárulni saját egészségük, helyi egészségügyi gondjaink minél ésszerűbb megoldásához. 

A történet ott kezdődött, amikor a rendszerváltás után beindult egészségügyi reform 
anyagain vitatkozva rájöttem arra, hogy ez az ország és benne mi, ez a kis település, sajátos 
egészségügyi gondokkal küzd. 

A felismerés nyomán vállaltam fel - mintegy önkéntes kísérletet végezve - azt a nagyon 
nehéz munkát, hogy a falu minden lakosát megvizsgálva és kikérdezve, iratait átnézve egy 
számítógépes úgynevezett „adatbázist” hozzak létre, és ennek segítségével kezdjem meg az 
idült betegek gondozását, illetve folyamatosan ezt oda fejlesszem, hogy ha valamikor beindul 
az országos hálózat, akkor mi (valószínűleg utódom) elsőnek tudjuk behozni a faluba ennek 
felmérhetetlen előnyeit. 

Ahogy mondani szokás „diófát ültettem”. 
A véghezvitel közel két évet és hétköznapot, ünnepnapot egybemosva napi 16 órai munkát 

(nem tévedés, gyakran több is volt) vett igénybe. Természetesen teljesen soha nem fejeződik 
be, mert fokozott igényességgel kell szinten tartani az egészet. 

Amint elkészültem, használni is akarván „megkérdeztem” a gépet, hogy mi újság nálunk? 
És ekkor, a már létező rossz tapasztalatim ellenére is, megdöbbentő adatok birtokába 

jutottam. Az 1380 lakosból, ami valójában 1100 körüli felnőttet (tehát potenciális krónikus 
beteget) jelent, több mint 700 bizonyult több diagnózissal is állandó kezelésre szoruló 
betegnek. Ilyen arányt még a legsötétebb statisztikákban sem olvastam. 

Bizonyára azt kérdezik, miért? Röviden nem tudok mást felelni rá csak azt, hogy gondolják 
át húszadik századi történelmünket és nézzenek magukba is. A szokatlanul mostoha nemzeti 
sors által felvetett kényszerekre hogyan válaszoltunk egyenként és együttesen. Vajon a 
reménytelenség kritikátlan elfogadása, a belső tartás feladása, a legkönnyebb ellenállás 
irányába szaladás, tehát az önpusztító - úgyis mindegy- életmód stb. stb. - kellett legyen a 
megoldás? Mentségünkre legyen mondva, elvették azt a lehetőséget is tőlünk, hogy nemzeti 
tudatunkba, hitünkbe, kisközösségeinkbe, stb. stb. kapaszkodjunk, ami meglepő módon más, 
részben hasonló helyzetű országokban kevéssé következett be. Például a minket körülvevő 
volt szocialista országokban nemhogy leépítették, de betegesen felfokozták a nemzeti tudatot, 
mintegy visszájára fordítva azt. De még így is kevesebbet ártottak nekik, mint annak 
lerombolásával nekünk. 

Vitathatnánk még sajátosságainkat és számos ok összejátszását, de ez csak egy újságcikk. 
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Térjünk inkább vissza történetünkhöz. 
Itt állunk most mint Európa legbetegebb országa, s abban mi mint országon belül is átlagon 

felül beteg település. Helyzetünket az üdülőövezeti jelleg csak tovább bonyolítja. 
Rendelkezésre áll az adatbázis, de a körülmények éppen ennek a lehetőségnek a 

kihasználása ellen szólnak. 
Mert akkor, amikor az első kártyához kötötten a törzslapok kitöltését írták elő, meg kellett 

volna történjen az egész ország egészségügyi átvizsgálása úgy, ahogy nálunk megtettük. 
Ennek eredménye többé-kevésbé mindenütt a gondozásra szoruló, tehát a felfedezetten 
gyógyítandó betegek számának megsokszorozódásával kellett volna járjon (vagy járt?!). 

 Ugyanakkor most vezetik be a gyógyszermegszorításokat, sőt a legújabb javaslatok szerint 
orvosonként keretet írnának elő egy-egy körzetre, melynek átlépését megtorolnák!! Tehát 
éppen azért büntetnének meg, hogy dolgoztam és lehetővé tettem, hogy legalább a felfedezett 
betegeket próbáljuk meg munkaképes, illetve nyugdíjasoknál önellátásra képes állapotban 
megtartani. Saját maguk és az ország javára. Sőt a Társadalombiztosításnak spórolva. Mert ha 
nem kezelhetjük és kórházba kerül, akkor a vele kapcsolatos kiadások többszörösükre nőnek. 

Hol van tehát itt a logika, a széles látókör. Nem számit semmi csak a pillanatnyi kiadás. 
Lehet, hogy a ma megspórolt 100 forint utóbb tizezrek kiadását eredményezi, de ez kit 
érdekel? Most kell felmutatni eredményt a minket gyámolító külhoni uraknak és hölgyeknek. 

Az egészségügy sok hozzáértő vezetője tudja ezt, de tehetetlen. Maga az egészségügyi 
kormányzat is próbál kapálózni ellene a maga módján, de helyzeténél fogva csak módjával. 

Senki nem vonja kétségbe, hogy sok az egészségügyben a hiba, a pazarlás stb. De a 
kivezető út ez nem lehet. 

És most ismét vissza önmagunkhoz. 
Egy orvos 700 embert nem gondozhat. Ez tudományos és gyakorlati lehetetlenség. Ennek 

megoldásához is a számítógép nyújtott segítséget. Ha nem is végezhette el három ember 
munkáját, de a lehetetlenből a lehetséges határai közé hozta azt a próbálkozásomat, hogy 
senki se maradjon ki a gondozásból saját akarata ellenére. A gondozás már ma havi 3645 
recept megírását jelenti. A velejáró ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal, kiszállásokkal stb. 
elképzelhetik mit jelent.  

És akkor az akaratunk ellenére felszabadított szoftverpiac lép! Január elsejétől - az új 
receptek bevezetésétől - nem követi programjával a változásokat, nem követi a 
gyógyszertörvények változásait stb. és mi itt állunk, ahogy mondják megfürödve. Mehet 
minden kézzel. Csakhogy nem úgy mint régen, mert akkor számítógépes adatok nélkül ennek 
az ötödét kellett elvégezni. Most viszont kézzel mindent, miközben a kedves beteg vár. Hiába 
dolgozom délután és éjjel, hiába kezdünk reggel korábban, hiába szorgalmas a team (csapat), 
a feladat hosszú távon megoldhatatlan a gép segítsége nélkül. 

A csattanó pedig: újjáéled a cég és diktál. Százezres beruházásokat, havi várhatóan 10-15 
000 forintos szinten tartási díjat és saját hibáik bepótlását, írd és mondd 5000 forintos órabér 
ellenében. Amikor pedig felvetem a kérdést nekik, hogy az én órabérem pl. ügyeletben nettó 
45 forint, akkor belemosolyognak a telefonba és csak annyit mondanak: ja mi mérnökök 
vagyunk, nem orvosok, - sajnáljuk.  

Ez az utóbbi történet csak egy csepp keserűségeink közül, hasonló módon bánt el velünk a 
Primagáz-program is és sorolhatnám, sorolhatnám. 

De holnap is reggel lesz és jönnek a kedves betegek. Közel egy évtized után hála Istennek 
már-már nem is a betegeim, hanem a barátaim. A feladat adott. Mi továbbra is mindent 
elkövetünk.  

Csak egyet kérünk. Működjenek együtt velünk. Legalább ezzel könnyítsék meg 
kísérletünket a lehetetlen keresztülvitelére. 

Értsék meg, hogy a sok képtelen packázást nem mi találtuk ki, Önökkel együtt minket is 
sújtanak azok. Értsék meg, hogy várni kell. Értsék meg, hogy a telefon szól és jönnek-mennek 
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a kétségbeesett kérdések: mit csináljak, mit tanácsolsz. Oda-vissza. Értsék meg, hogy rendelés 
vége előtt negyedórával vagy percekkel, nem lehet megtölteni a várót, ahol reggel többnyire 
alig vannak, mert várnak a hívások, a gondozottak, az öregek és az egyre reménytelenebbül 
több adminisztrálás. 

Egyébként vagyunk akik voltunk. 
Remélünk és harcolunk. Együtt, egymásért. 
És higgyék el nem poén, e pillanatban szólt a telefon: Hallotta! A miniszterelnök elfogadta 

Bokros Lajos lemondását. 
Jöhet tehát a következő. 
Hogy mit remélhetünk? Legalább annyit, hogy nyírjanak, de ne nyúzzanak! 
 

Leányfalu 
 

Utóhang 2002.  
Ha nem unta az olvasó e hosszú sirámot, eszébe juthatott, hogy mint itt előre jelzem, a Sárga 
könyv – az időszak legjobb egészségpolitikai teljesítménye – eltűnt a zavaros vizekbe 
úgymond mentőövnek bedobott Bokros csomag keltette örvényben. 
     Ami helyi próbálkozásomat illeti, az meghurcolásomhoz vezetett. Helyben vereséget 
szenvedtem. Az más lapra tartozik, hogy önerőből csak azért is megcsináltam. De azt a 
szemléletet, amelyet a fenti cikk tükröz, sajnos nem csak az 1996-os év hangulata, de még a 
mai sem akarja igazán elfogadni. Itt helyben nem. A Népegészségügyi program azonban 
engem igazolt. Érdemes volt tehát a harcot megvívni s az anyagi-erkölcsi sarcot elviselni. A 
diófa növekedőben van. 

Ami pedig a számítógépes rendszert illeti, - azóta kötelező, de csak a jelenlegi miniszter 
programpontjai közt bukkant fel, hogy – majd - egységesíteni kellene. 
 
 

* 
 

1996. február 24. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus:1996./9 

 
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS (IS) 

 
Különös ország vagyunk mi! Furcsa szerzet a magyar - mondogatják. És nem ok nélkül. 

Ha ítélkezni kell, mindenki szakértőnek érzi magát, mint a labdarugó szurkoló. 
Ha róla ítélkeznek, akkor persze nem szereti a labdarugó szerepkörét. 
Az azonnali kinyilatkoztatásra kész, hangoskodó, szubjektív laikus az élet számos területén 

döntéshozói helyzetbe is kerülhet, de minimum része és aktív formálója a közvéleménynek.  
A demokrácia egyik buktatója, melyet egyelőre nem ellensúlyoz a boldogabb helyeken 

ismert bölcs tradíció. 
A másság tolerálásának sokszor körüljárt kérdése új oldaláról mutatkozik. A teljesítmény, 

illetve a minőség tolerálása! Megértése! Az elvárt teljesítményé, az elvárt minőségé!!  
- Számarányunkhoz viszonyítva (sőt) sportnagyhatalom vagyunk ma is. Büszkén 

emlegetett eredményeink nagy többségét az átlagtól eltérő képességekkel, gondolkodással, 
lelkivilággal és ennek megfelelően az átlagtól eltérő igényekkel és érzékenységekkel áldott 
(vagy vert) személyiségek érik el. A sajtó tele van állandóan ezeknek a rendkívüli 
személyiségeknek a viselt dolgaival. Szinte szuggerálják, várjuk el mi is tőlük, hogy úgy 
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éljenek, gondolkodjanak, mint a hétköznapok emberei. Akik persze a maguk módján szintén 
lehetnek hétköznapi hősök, - de ez egy másik történet. 

- Számarányunkhoz viszonyítva (sőt) a művészetek és tudományok terén is átlagon felülit 
nyújtottunk az emberiségnek. De ilyen téren kiemelkedő „bajnokainkat” is szeretnénk reggel 
ott látni, amint mondjuk a villamos lépcsőjén csimpaszkodva utaznak a nyolc óra 
ledolgozásának színhelyére. 

- Mi azt szeretnénk, ha minisztereink ütött-kopott tragacsokon pöfögnének és nagyon 
népszerű lenne az a politikus, aki a leálló sávban bütykölné olajtól csöpögő Trabantját. (Nem 
is tudom miért nem jut ez eszükbe úgy kampányok idején) 
     - Mi azt szeretnénk, ha a legmagasabb elvárásainknak is megfelelni köteles 
orvostársadalom megannyi tökéletes, feddhetetlen, zseniális és főleg mártíromságra kész 
egyedből tevődne össze.   48 óra munka után sem remegne a keze, agya sziporkázna, arcán 
állandó mosoly vibrálna és átlagon aluli fizetése mellett, a túlórákért járó bér elmaradását 
észre sem véve, több tízmilliárdra becsült hálapénzét - békésen sorban állva - szolgáltatná be 
az APEH-nek. 

A média összhatásában és - bizonyára ezért is - a társadalom gondolkodásában alig 
érvényesül az a kézenfekvő gondolat, hogy a rendkívüli teljesítmény elvárása nem lehet 
indokolt csak az annak megfelelő színvonalú körülmények biztosításával. Tehát félre kell 
tenni az álszemérmességet. 

Az „átmeneti idő” érv már évtizedek óta elkopott. Ennyi ideig nem csak a 
szükségállapotok, de még a korszakalkotó diktatúrák sem élnek. Csak az egészségügy lenne 
erre képes? 

(Ja tudom, Hippokratesz-i eskü!) 
Ha gyorsabban akarunk haladni a gépkocsinkkal, akkor rálépünk a gázpedálra és tudjuk, 

hogy a fogyasztás nő. Ha nem tudjuk a fogyasztást megfizetni, nem lépünk a gázpedálra. Ha 
pedig csalni próbálunk, olcsó és rossz minőségű üzemanyagot - olajat használunk, 
tönkremegy a járgány idő előtt. Pedig tudjuk, hogy újra nem futja.(Persze akadhat aki azt 
mondja, hogy sok a „járgány”. Hulljon a férgese.) 

Egy önkormányzati testület ülésén a helyi ügyeletben résztvevő orvosok két rend új 
ágyneműért „lobbyztak”. A testület felindult hangon és jóindulatát hangoztatva intette őket: 
meg ne tudja ezt a falu, mert kiderül, hogy az orvosok az ügyelet alatt lefekszenek! 

Egy polgármester az ügyelet anyagi támogatását elkerülendő azt a - szerinte 
megcáfolhatatlan - igazságot hozta fel döntő ellenérvnek, hogy a családorvosság annyit jelent, 
mint állandó éjjel-nappali készenlét a közigazgatási területen. 

Ezekben a rövid történetekben minden benne van. 
Az egész életét a köz szolgálatában élő és mindenképpen erején felül dolgozó háziorvos 

szíve elfacsarodik. Hol van az ő teljesítményét, a tőle elvárható teljesítményt reálisan 
értékelni képes közeg. Az az orvos, aki azt mondja, hogy ez számára közömbös, nem mond 
igazat. 

Beszéljünk tehát magyarul! 
Az egészségügyi sajtó, az egészségügyi fórumok, a látható és hallható média lehetőségével 

élő „megszólalók” folyton kötelességüknek érzik annak hangoztatását, hogy a beteg 
kiszolgáltatott, hogy ennek okozói az egészségügyiek, holott a beteget kellene szolgálják. 

Ez pedig nem egészen így van. (És most a más véleményen levők ne kezdjék gyűjteni a 
„hírértékű” ellenpéldákat. Ilyen mindenhol akad, magam is tudnék szolgálni egészségügyi 
horror történetekkel, meg annak magyarázatával, hogy miként jutottunk, süllyedtünk ide.) 

Az orvos éppen olyan kiszolgáltatott, mint a beteg. A jelenleg tapasztalható mentalitás 
miatt talán még kiszolgáltatottabb. A beteg kiszolgáltatottságát csak a betegséggel szembeni 
védtelensége emeli az orvosé fölé. 
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A leghelytelenebb dolog ezt a két kiszolgáltatottságot egymással szembeállítani és egymás 
ellen kijátszani. 

Orvos és beteg egy hajóban van. Orvos és beteg egyaránt kiszolgáltatott. Orvos és beteg 
érdeke azonos.  

A megbecsült és gondoktól megkímélt orvos lehet csak képes arra, hogy tudatosan 
megpróbáljon a rendkívüli elvárásoknak megfelelni. Hangsúlyozom: megpróbáljon. Mert az 
orvos is csak ember! És ez így jó. 

Az a reform, amelyik ezt nem akarja tudomásul venni, vagy megpróbálja elfelejteni, 
bukásra van ítélve. 

Ez az a munka, amit parancsra, félelmek gerjesztésével nem lehet elvégeztetni. Az orvos 
érzékeny szerkentyű. Ha nem az, akkor nem is orvos. Óvatosan kell hát bánni vele. 

A XX. század több rendszerének is beletörött a bicskája ebbe a nehéz kérdésbe. 
Elfogadható megoldásokat csak a fejlett demokráciák tudtak felmutatni. Azok sem 
tökéleteseket. 

Társadalmunk az eltelt történelmi időszakok alatt sajnos elfelejtette az értelmiség (és ezzel 
az orvos) megbecsülésének fontosságát. Az értelmiség ma nem élvezi a tömegek szimpátiáját. 
Az utóbbi fél évtized eseményei csak fokozták az „úri huncutságtól” való félelmeket. Ez nagy 
gond és megoldásra vár. 

A nálunk egyelőre alacsonyabb szinten álló keletibb társadalmak egy része „még nem 
emelkedett” erre a szintre. Romániában, Bulgáriában pl. sokkal nagyobb az orvosi szakma 
presztízse. A nálunk fejlettebb társadalmakban már megtanulták nem irigyelni azokat, akik 
tehetségüknek és hatalmas többlet erőfeszítéseiknek köszönhetően átlépték az értelmiségi lét 
kapuját. Ott maguk közül valónak érzik őket. Felnéznek rájuk és igénylik ezt a felnézést! 

Nálunk marad a nadrágosok iránti gyanakvás. (Mennyire érezhető volt ez, a kvázi 
privatizálás folyamatában a helyi önkormányzatok laikusainál.) 

Az elmúlt évek eseményei ezt igazolták és erről pártállástól függetlenül, „mindkét oldalon” 
írtak a hozzáértők. 

Ebben a helyzetben különösen nagy hiba, ha a tiltások, szigorítások, megszorítások 
közlésével és végrehajtásával a családorvost terhelik. A kiépített „gyógyító erejű bizalmi 
kapcsolatok” összeomlását okozhatják ezzel. 

De beszéljünk másról is. Nemrégen kezdtünk a vonalkódos receptek írásába. A rádió sűrűn 
hangoztatta, hogy az OEP reméli ettől kevesebb gyógyszert fogunk felírni. Orvosra szabott 
gyógyszer- kvótáról rebesgetnek. 

Egy nagyon fontos dologra azonban senki sem gondolt. Ott, ahol a törzslapok kitöltése 
valóban a lakosság teljes körű vizsgálatát jelentette, a gondozottak száma megnőtt. Esetemben 
a számítógép mai napon lekért válasza szerint: 1410 lakosból, helyesebben 1300 felnőttből 
710 (!) gondozásra szorul. A törzslapkészítéssel járó vizsgálatok nyomán betegek százait 
győztem meg, hogy működjenek együtt velem, gondozásukért. Ezt ma is napról napra 
folyamatosan próbálom kiharcolni. Gyógyszerfelhasználásom ennek következtében jelentősen 
nőtt. Csak ennek eredménye lehet egy későbbi csökkenés. 

Sok év munkájával gondozásba vett betegeim, számítógépre vitt és havonta pontosan 
kiadott gyógyszerelését továbbra is biztosítani fogom. Sem többet sem kevesebbet nem 
fognak kapni. Még azt az egy-két  feleslegesnek (nem árt nem is használ) tartott gyógyszert 
sem vonhatom meg minden esetben, amit az idős beteg pl. egy általa nagyra becsült kórházi 
orvostól évekkel ezelőtt kapott, és úgy érzi nélküle nem lenne egészséges. Az egészség 
fogalma összetett. De célunk az egészség állapotának megközelítése. Ebbe ilyen apró 
„trükkök” is beletartoznak. Igen, - ennek van egy kis anyagi vonzata is. De ez bizonyosan 
kisebb, mint a beteg egyensúlyának felborulása okozta kiadások.  

Hogy ne legyen pazarlás, külön gyógyszerkarton alapján, tablettára kiszámítva kapják meg 
havi adagjukat. Nagy munka számtalan előnnyel. Csak számítógéppel megoldható feladat. 
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Az önkormányzat nem érti a számítógép jelentőségét, nevetséges erőlködésnek nevezik. 
Nem értették meg a lízinget sem, a vállalkozást sem, a csoportpraxis jelentőségét sem, a 
gondozást pláne. Véleményük szerint a jó prevenció érdekében inkább előadásokat kellene 
tartani a kultúrházban, mint a régi szép időkben. 

És ha már a számítógépet emlegettem. Öt éve is van annak, hogy a körzeti számítógépezés 
kezdetekor a szak-minisztérium illetékeseinek említettem, szerveznének egy saját céget 
hardver és szoftver igényeink folyamatos biztosítására. A demokrácia és piacgazdaság várható 
virágzására hivatkozva hárították el kérésemet. Azt is mondták, hogy akkor részrehajlással is 
megrágalmazhatnák őket. 

Most (a méltatlan cég iránti hűségemet még őrizve, tehát meg nem nevezve) elmondhatom, 
hogy kiszolgáltatottságom miatt, saját sokéves munkám csapdájába estem. Hiába a TV 
nyilvánosság, hiába a felhasználók konferenciája, hiába az ígéretek. Több éves bevezető 
időszak után, egy évig próbáltuk a programot teljes egészében használni. Kínok-kínja volt. 
Gyógyszerprogramot kétszer kaptunk az évek során, pedig negyedévenként ígérték (és 
fizettették), a receptírás hónapokig nem működött az átállás kapcsán, a táppénzes program 
akadozik, a jelzett hibákat nem javítják, ötleteinket nem hasznosítják. A beindított 
számítógépes gondozás kézi vezérléssel nem megy. A sok keresgélés miatt a betegek 
reklamálnak, melyhez az önkormányzat azonnal partner. Ne hobbyzzunk a falu zsebére - 
mondják. 

A cég pedig miután kellőképpen „kiéheztetett” és feltételezhetően megéltük 
kiszolgáltatottságunkat, ajánlatot tesz a fonal újrafelvételére. Nagyságrendekkel drágábban. 
Nem írom le a kért átalányt és órabért, hogy ne adjak más cégeknek is tippet. Az ezért ígért 
szolgáltatásokat már nem biztosítja. 

Végül még egy - ehhez kapcsolódó - történet. Telefonon tárgyalunk. Kellő szerénységgel 
megjegyzem, hogy az én ügyeleti órabérem nagyságrendekkel kevesebb az általuk kértnél. 
(60 x) Hogyan gazdálkodom ki ilyen jövedelemből ezeket az összegeket? A válasz: „Mi 
mérnökökről beszélünk, nem orvosokról!”. 

Hát így elmélkedik és így dolgozik egy - egykor spontán - családorvos, mai magas 
követelmények szerint a családorvossággal csak incselkedő, háziorvosnak nevezett öreg 
körorvos az 1996-os „modernizációs” évben. 

                                                                        
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 

Hát ezt sem sokan szívlelték meg. A presztízsünk is, ha lehet, tovább csökkent. A 
modernizációs évek pedig egymást követték, más-más néven. Csak a gondozottak száma nőtt. 
Ahol nőni hagyták. 

* 

1996. február 27. 

Megjelent: Medicus Anonymus:1996./7 
 

     DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS! 
Egy sajtóhír margójára 
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Néhány hete a parlamenti pártokkal találkozott a Magyar Orvosi Kamara Elnöke. Sajtóhírek 
szerint meghallgatták. Akik ott voltak. Mert volt aki el sem ment. 

Az elnök segélykiáltását nem tudni megértették-e? „Az egészségügy a katasztrófa felé 
közeledik!” 

Ezt a segélykiáltást azóta többször megismételte. A média szárnyra is kapta a hírt. A napi 
sajtó, a bulvársajtó. Az egészségügyhöz közelálló lapok, - jelentőségéhez mérten - alig. 

Persze ez nem szokatlan. Tudjuk mennyire futotta tenni akarásban, tenni tudásban, 
(lehetőségben?) a világ legtöbb orvost felvonultató parlamentjének. 

Ha egy magát politikusnak tartó, a választók bizalmából egy ország parlamentjében ülő 
képviselő ezt hallja és mellé ismeri mindazokat az adatokat, melyek demográfiai és 
mortalitási, illetve morbiditási vonatkozásban már - olvasni tudó ember előtt - nem képeznek 
titkot, nem kell orvos legyen, hogy tudja mi a teendő.  

Félretéve minden ideológiai, párt vagy bármi más meggondolást, felelősségtudattól hajtva 
éjjel-nappal dolgozni a nemzet megmentéséért. Így, kiemelten, de minden tudatosan vagy 
véletlenül hozzárendelt mellékzönge nélkül. 

Évente egy átlag közepes nagyságú városnak megfelelő számú állampolgárral fogyunk és 
hogy testi-lelki minőségünk mennyit romlik, azt naponta tapasztalhatja bárki. Ha érdekli. 

Aki egészségügyben, tanügyben, tudományban, kultúrában napi pénzügyi mérlegecskék 
kozmetikázására lát lehetőséget, nem méltó arra, hogy (magyar) politikusnak nevezze magát. 

Ne tessék felhördülni! Ez nem jelenti azt, hogy e területeken nem kell kidolgozni 
racionális, gazdaságos távlati terveket. Vannak is ilyen kísérletek. Csak azt nem tudni, hogy 
szabad utat kapnak-e? (Pl. a Népjóléti Minisztérium un. „Sárga” könyve) 

Katasztrófa helyzetben nem lehet őszintétlennek lenni. Ki-ki a maga területén kell feltárja 
az igazságot. 

Én az alapellátást látom át, ennek hétköznapjait élem, erről kell beszéljek. 
Nem kellett hozzá csak néhány ősz hajszál, hogy évekkel előbb jelezzem az azóta 

bekövetkezett bajokat. Írásos nyomai ott hevernek sárguló újságlapokon, levéltárak polcain, 
papírmalmok őrleményében, vagy szemétdombok rothadékában. Ki figyel egy vidéki „doki” 
nyögdécselésére. Persze nem is kellett volna figyelni. Ezeket a kézenfekvő dolgokat akárki 
tudhatta. 

Miért- miért nem, hagyták sorsára az egészet. 
Mert kérem! Ha mi (és sok szempontból okkal és helyesen) az egészségügy 

racionalizálásának (olcsóbbá tételének) legfontosabb útját abban látjuk, hogy az alapellátás 
feladatait akarjuk sokasítani, akkor ennek az ágazatnak a szénáját, - tevékenységét lehetővé 
tevő igénye szerint – rendeznünk kell. Ha nem, akkor a feladatok megoldása, mint sok-sok 
évtizeden át a közelmúltban, formális jelentések elkészítésében fog kimerülni.  

Ettől pedig semmi sem lesz olcsóbb. Főleg pedig nem fog javulni a nemzet egészségi 
állapota. 

Először tehát megnézzük, hogy kik, hányan és milyen körülmények között kell felvállalják 
az újszerű feladatot. Hogy mi az, amit ésszerűen át kell vállalni. 

Ez persze megtörtént. De valahogy nem voltak ott azok, akik ezt már csinálták is az „első 
vonalban”.  Alapvető dolgokat egyáltalán nem vettek figyelembe vagy nem súlyának 
megfelelően kezeltek, mint pl: 

1. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akik állandó 
napi gondokkal küzdenek. Ez minden más foglalkozástól különböző hivatás. Ha pl. a bank és 
pénzügyi, kereskedelmi élet reprezentánsai az ország mai anyagi körülményei között - 
állítólag azért, hogy ne legyenek megvesztegethetők (?) - az orvosi fizetések többszöröseit 
kaphatják, milyen alapon lehet azt mondani, ami gyakorta elhangzik, hogy miért sírnak már 
megint az alapellátásban. Az a munka, amit el akarnak velük végeztetni megkívánja ezt az 
alapfeltételt. És még sok mást. 
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2. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akiket 
tevékenységükben nem védenek pontosan kiérlelt, egyértelműen megfogalmazott törvények 
és rendeletek - kötelességeikről és jogaikról egyaránt. 

Ma, amikor ugyanazon törvény értelmezési variánsai között szerepelhet büntetlenül az, 
hogy a „kártyapénzt” az önkormányzat finoman szólva „hűtlenül kezeli”, eladdig, hogy több 
milliós hozzájárulást izzad ki az egészségügy támogatására (ez a ritkább), nem dolgozhat 
hivatására koncentrálva a háziorvos. 

3. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akiket 
vállalkozásra, újabban csoportpraxisra, otthonápolás szervezésére stb., tehát hosszú távú 
tervezésre bíztatnak, miközben meg vannak fosztva a tervezés lehetőségének minimális 
feltételeitől. Ennek a tevékenységnek a csődbejutása a közösség szempontjából egészen más 
kockázattal jár, mint egy suszteráj bukása. 

4. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akik közben ezt 
az egészet most tanulják, és a nevetségesen rövidre szabott - valójában generációváltást 
igénylő -  átmenet átképzési vegzatúrái közepette azon kell gondolkozzanak, hogy milyen 
pénzből és milyen időből futja az előírt s főleg meghirdetett tanfolyamok sokaságára, 
melyeket elvégezvén arra sincs biztosíték, hogy a végelszámolásnál azt elfogadják. 
Ugyanakkor az a kevés rezidens, akit már erre  képeztek ki a pályázatokon elvérzik, mert 
szakmailag nem megfelelőnek nyilvánítják!! 

5. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akik 
munkaidejük túlnyomó százalékát olyan tevékenységekkel kell töltsék, melyeket alacsonyabb 
képesítésű káderek is kitűnően elláthatnának. Egyre terebélyesedő, a beépített gátak 
(spórolás!) szerepét játszó adminisztrációs manővereket hajtanak végre, számítógépen 
pötyögnek az ilyen ismeretekkel nem rendelkező beosztottak helyett is, vagy gondozottak 
ezernyi receptjét írják kézzel, a naponta változó rendelkezések miatt állandóan könyveket és 
füzeteket lapozgatnak, szakorvosi igazolásokat gyűjtenek és tárolgatnak arról, hogy a beteg a 
szakma szabályai szerint is bepisil vagy sem, mindennapi működésük feltételeinek 
biztosításáért harcolnak stb. stb. 

6. Ilyen szinten ,ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akik a nyugati 
modell követelményeinek, a magyar egészségügyi kultúra és az ingyenesség igénytelen 
igényességén nevelt lakosság közegében kell megfeleljenek. 

7. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akik egy most 
bomlásnak indult feudális egészségügyi rendszer reformálása során látszólagos előnyt kapva, 
a velük együttműködésre ítélt kollégák tájékozatlanságból, félrevezetésből és tradicionális 
hibáinkból fakadó utálatát és irigységét „élvezik”. 

8. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akiknek 
többsége elmúlt évtizedek nehéz küzdelmeiben megfáradva, a minimális megélhetést sem 
biztosító nyugdíj árnyékában, azért kell lobbyzzon, hogy utolsó leheletéig dolgozhasson. 

9. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel dolgozni nem tudnak olyan emberek, akik egy ország 
értelmiségellenes, ki tudja milyen mechanizmusok által szított hangulatában azt a feladatot 
kapják, hogy betegeiken, akiknek legbizalmasabb családorvosai kellene legyenek, maguk kell 
gyakoroljanak minden tiltást, megvonást, elvonást, tagadást mintha minden egyes beteg maga 
lenne a megértő bölcsesség és jóhiszeműség. Mindezt pedig olyan évtizedek után, melyekben, 
ahogy azt szakemberek már leírták: „az ingyenesség az igényeket parttalanná tette”, s a 
látszólagos ingyenesség az egészségügyi szolgáltatásokat értéktelenné- teszem hozzá én. 

10. Ilyen szinten, ekkora felelősséggel nem tudnak dolgozni olyan emberek, akiket 
hivatásuknál fogva gondolkodásra neveltek és azt látják: az ország egészségi állapota, a 
reform, az Egészségügyi Kormányzat sőt az OEP számára is  legfontosabb „reformélcsapat”- 
a gazdaságos egészségügy fő letéteményese - az alapellátás életveszélyes helyzeteiben 
egyetlen vezetőt sem érdekel. Semmi jele nem észlelhető,  hogy működőképességét a 
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végveszélyt jelentő külső behatásoktól megvédeni szándékoznának! Még az egészségügyön 
belüli változások kihatásait sem mérik fel. Hát még azokat a váratlan hatásokat, melyeket az 
egészségügyön kívüli egyéb (nem kvázi) vállalkozások megregulázási kísérletei jelentenek, 
egy oda nem illő, de nevében oda sorolt tevékenységre. 
     Például: az egyéni vállalkozások l997-től nem adózhatnak a „Tánya” szerint, át kell 
menjenek bt-be. Ennek kihatásai az egészségügyben működő vállalkozásokra 
felmérhetetlenek. Időközben hírlik, hogy ez sem így lesz!? De akkor hogyan? Egyáltalán, ki 
veszi figyelembe, hogy a háziorvosi vállalkozás nem igazi vállalkozás. Deklaráltan, születése 
percétől! 

A legdemobilizálóbb bizonytalanságérzések munkálnak bennük, eredményes 
tevékenységünket gátolva. 

Egy kérdés például: Mi lesz az orvosok által lízingelt szolgálati gépkocsik sorsa? Majd 
január 1-je után tör ki a botrány? 

És mi igaz azokból a rémes (remélhetőleg ál) hírekből, hogy az OEP egyes elképzelései 
szerint az 5/4-es szerződési melléklet alapján történő elszámoltatás a vállalkozások alól az 
alapot - melyről becsalogatásukkor is sejtették, hogy futóhomok (de hitték vagy hinni voltak 
kénytelenek)- kihúzzák? Vitatni akarják azoknak a felszereléseknek a tulajdonjogát, melyeket 
a jobb működés érdekében fizetés helyett vásárolt az orvos, egyéni jövedelméről lemondva?! 
Ha ezt megteszik (utólag! egy jogállamban?) az vérlázító lenne. Nincs rá finomabb kifejezés. 

Gondot jelent, hogy az alkalmazási feltételnek számító személygépkocsi munkaeszköznek 
számítson? Attól félnek, hogy akkor más ágazatok is kérni fogják? Miért, mi címen? Mi 
hasonlítható az orvos életmentő munkájához? 

Miközben egyes ágazatok szemtelenül magas jövedelmeit azonnal a legnagyobb 
könnyedséggel magyarázzák meg a rögtön jelentkező illetékesek, az egészségügy szerény 
óhaja, mely szerint csak a rangsorban szeretne a helyére kerülni, nem pénzösszegben kéri azt 
amit megérdemelne, siránkozásnak minősíttetik és meglóbálják az orra előtt (és a 
közvélemény felé!) a Hippokrateszi eskü drámai szövegét. 

Mi hát akkor a teendő? 
Reform!  
De másként. 
Az élet valódi elemeit messzemenően figyelembevevő, nem elvonással, hanem 

beruházással spóroló, tudományos szakszerűséggel és ideológiamentesen végrehajtott reform. 
Olyan szakemberek (vannak bőven a jelenleg aktívak között  és a partvonalon kívül 

egyaránt) meghallgatásával, akiket nem érint semmiféle választási harc, kormányválság, 
politikai váltógazdaság vagy nevezzük aminek akarjuk. Olyanokéval is, akik saját bőrükön is 
megtapasztalták ezt a munkát. 

Ez nem négy évre szabott feladat, s ha minden négy évben újrakezdjük, akkor soha nem 
fogjuk megérni, hogy gyümölcseit is élvezhessük. 

Egy valami mindenképpen biztos. Menekülnünk csak előre lehet. 
 

Leányfalu 
 
Utóhang 2002.  
És újrakezdtük, mert muszáj volt és most ismét reménykedünk, hogy nem kell újrakezdeni. 
Mindaz ami itt olvasható – szinte egészében – érvényes ma is, de néhány területen felcsillant 
a remény. Most még csak ennyi. 

 
* 
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1996. március 01. 
 
Megjelent: Alapellátási Hírlevél 1996./2 

 
VEZÉRCIKK. 

 
Kedves Olvasó! 

 
Reményünk szerint az őszig megjelenő „Alapellátási Hírújság” (PH) előfutára, kísérleti 
modellje, beharangozója az „Alapellátási Hírlevél”, - harmadik számával - búcsúzik. 

Az eddigi olvasói megnyilvánulásokból arra lehet következtetni, hogy sokan fogadták 
szeretettel és érdeklődéssel. 

Olvasói levél kérdésére válaszolva közlök néhány feltételezhető részletet a majdani lappal 
kapcsolatosan. 

Valószínűleg fél év múlva - eleinte kéthavonta - jelenik meg, egy ideig még a PHARE 
program támogatásával, később saját lábon állva. A feladat nem könnyű. Szelleme és 
célkitűzései a Hírlevélből megismertek kellene maradjanak. 

Minthogy szeretne független lenni, éppen azért, hogy Önöket szolgálhassa a minden 
irányból, minden irányba áramló információk közvetítésével, szükséges lesz az eddig is 
megnyilvánult olvasói visszajelzések további sokasodása. 

Az országgal együtt, az annak egyik legnagyobb elosztói rendszerét jelentő egészségügy is 
hatalmas változások előtt áll.  

A sok negatív tapasztalat ellenére, ma jelek észlelhetők melyek azt sugallják, hogy a 
döntéshozók nyitni akarnak az alapellátásban dolgozók véleményének meghallgatása 
irányába. Ha nem nyilvánítunk véleményt, hiábavalóvá válik a remélt és óhajtott nyitottság. 

Meggyőződésem, hogy minden józan döntéshozó tisztába van azzal az axiómával, mely 
szerint az alapellátás reformja nem valósítható meg a benne dolgozók ellenére. 

Az Önök jelenlegi - a napi munkát akadályozó - bizonytalanságérzetét, kételyeit legalább 
olyan mértékben gerjeszti az információhiány, mint a reális gondok jelenléte. 

A lap fő célja tehát marad az információ és véleménycsere szabad áramoltatása, az 
elkerülhetetlen és szükségszerű reform, minél ésszerűbb és eredményesebb kivitelezésének 
támogatására. 

Gerincét pedig a már többször említett gondolat képezi: „nem kell a magyar egészségügy 
vezetőinek attól óvakodni, hogy az egészségügynek kiemelt szerepet, az egészségügyieknek 
pedig a magyar értékrenden belül, az európai spektrumnak megfelelő helyet követeljenek, 
mert „ami az egészségügyiek érdekeit szolgálja, az a betegek érdekében történik!” A száraz 
és kérlelhetetlen statisztika szerint pedig országunk lakossága beteg, betegebb mint Európa 
legtöbb országának népessége.  

Tehát: viszontlátásra a második félévben, - továbbra is várjuk véleményeiket, híreiket, 
kérdéseiket. 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002.  
A végleges lap megalapításáig végül is megjelent még egy Hírlevél. 
 

* 
 

1996. március 02. 
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Megjelent: Alapellátási hírlevél 1996./2 
 

FIGYELEMFELHÍVÓ SOROK A „SÁRGA KÖNYVRŐL”! 
 

Január közepén „mutatták be” sajtótájékoztatón az egészségügy korszerűsítésének programját, 
az úgynevezett „Sárga” könyvet. A tekintélyes terjedelmű (324 oldal és mellékletek) 
összefoglaló értékes tartalma, hatalmas munkát sejtet az összeállítók részéről. 

Egy ekkora erőfeszítés és egy ilyen meghatározó jelentőségű előrepillantás nem lehet egy 
Hírlevél anyaga, - annál inkább feladatunk a figyelem felhívása. 

A kötetet nehéz letenni. Szinte minden oldala tartalmaz olyan értékes információt, mely 
eddigi nagy kérdőjeleinket egyenesíti felkiáltójelekké és eddigi bizonytalanságainkból fakadó 
kérdéseinket válaszolja meg a legszakszerűbben. 

Nagyon kellett ez a munka! 
Az egész gondolatmenet logikus, egységes és célratörő. Nem lehet benne tetten érni az 

egyre sűrűbben kísértő csoportérdekeket, nincsenek rajta - az akaratunk ellenére gyanakvásra 
kifent gondolkodásunk számára – „csomók”. 

Az alkotók tisztába vannak a lehetőségekkel és őszinte akarással, becsületükre váló 
szakértelemmel keresik a lehető legjobb megoldásokat. 

A munkát az 1995 májusában kibocsátott nulladik változatra kapott 90 írásbeli észrevétel 
beépítése ellenére, továbbra is nyitott vitaanyagnak tekintik. 

Ezt a könyvet minden egészségügyben dolgozó el kellene olvassa. Ha azt remélhetjük, 
hogy a benne foglaltak keresztül-viteléhez lesz elég erő azokban, akik ezt a nehéz de szép 
feladatot kapták(ják) és nem fogják a koncepciót „lobbyk mardosni”, akkor sok nyomasztó 
bizonytalanságtól szabadulhatunk meg. Kinek-kinek be kellene küldeni a konszenzus 
kialakítását célzó további javaslatokat. Akik ezt teszik, nyitott kapukat döngetnek! 

Kiemelten kérik véleményünket a csoportpraxis, az amortizáció, a szűrés-gondozás 
valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszer összehangolása terén. 

A végcél egy valóban végrehajtható program elkészítése. Tény, hogy a megvalósításhoz 
nagyon sokat kell majd dolgozni. 

Ebben látom a legnagyobb csapdát is. Az alapellátásra akkora feladatok várnak, hogy 
fokozottan áll fenn annak a veszélye amit a „40 év” alatt is tapasztaltunk, - nevezetesen, hogy 
a túlméretezett és végrehajthatatlan feladatteher visszaüt, és nem csak formális munkát 
eredményez, de az el nem végezhető feladat formális igazolása az elvégezhető munka elől 
veszi el az időt. Ez az a pont, ahol nagyon gondosan kell majd felmérni mi egy ma működő 
háziorvosnak és teamjének teljesítőképessége. Ez az a pont ahol nagyon kell ismerni az életet, 
ahol a legfontosabb lenne javaslatokat tenni. 

Elérkezett a lehetősége egy olyan programnak amely végrehajtható, segítsük tehát valóban 
azzá tenni. 

Ami az alapellátását illeti, az alábbiakban a teljesség igénye nélkül leírok néhány minket 
érdeklő információt. 

A mai 6700 praxis 3-4 év alatt 7500-8000-re szaporodik. Az egy orvosra jutó 
lakosságszám 1200-1300 fő kellene legyen. Ezzel párhuzamosan a praxis jövedelme nem 
csökkenhet.. 

A területi ellátási kötelezettség nélküli praxisok is lejjebb vihetik az egy orvosra jutó 
ellátottak számát, ezért az 500 fős bejelentkezési szám 200-ra redukálható. 

Az új rendelőkhöz az önkormányzatok állami támogatást, a vállalkozók kedvező 
kölcsönöket kellene kapjanak. A körzetfejlesztés az önkormányzati törvény értelmében az 
önkormányzatok joga, kötelessége és lehetősége. 
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Új járóbeteg szakellátási formaként megjelennek és kiemelt helyet kapnak a, 
csoportpraxisok, amelyek átmenetet képeznek az alapellátás és a teljes körű szakellátás 
között. Ezeknek számos változata lehetséges a legrugalmasabb módon. 

Létrejönnek, és rendszerszerűvé válnak a házi ápolási szolgáltatások. Ez is segíti a 
definitív ellátást a háziorvoslás szintjén, és hozzájárul a háziorvosi szolgálat „gate keeper” 
funkciójának erősítéséhez. Egy-egy praxisnak átlag 50-55 otthon is ellátható betege van 
jelenleg. Működtetése többféle lehet. Önálló, kórház által működtetett, háziorvosi szolgálat 
keretében működő. Minden esetben teamről van szó. Finanszírozása vegyes kellene legyen. 

A funkcionális privatizáció túlnőtte kereteit, egyre inkább megjelenik az igény a valós 
privatizációra, mind az önkormányzatok, mind a háziorvosok részéről. Ennek törvényi 
szabályozását a NM kezdeményezni fogja. A feladat időigényes. 

Az ügyeleti ellátás finanszírozása úgy alakítható, hogy az akár függetleníthető is legyen a 
háziorvosi szolgálattól. Lehetőség nyílhat főállású oxiológiai képzettséggel is rendelkező 
ügyeletes orvosok alkalmazására. 

A házi gyermekorvosi ellátás jelenlegi rendjét meg kell őrizni, és így megtartani a 
prevenciós és gondozási tevékenység magas színvonalát. Az egyes megyék között ilyen 
ellátottságban levő különbségeket lehetőség szerint korrigálni kell. 

A körzeti védőnői szolgálat, valamint az iskolai védőnők tevékenysége megerősítésre, 
támogatásra szorul. 

Szűkül a graduális orvosképzés és számos területen átképzési programok jönnek létre. 
A jelenleginél jobb feltételekkel válik lehetővé a nyugdíjba vonulás. 
A szakdolgozó-orvos arány nő. 
Egységes szemléletű gyógyszerpolitika alakul ki. 
Elkészül az egységes egészségügyi törvény. 
Az átalakulásokra 3-5 évet szánnak. 
Meg kell teremteni a modernizációs program anyagi feltételeit. 
Ezen belül legfontosabb a teljesítményelv fokozott érvényesülése és az amortizáció 

beépítése. 
Szükséges az egészségügy szereplőinek egyetértése. 
Az országos regionális tanácsok át kell vegyék az átalakítás helyi feladatait. 
Az önkormányzati irányításnak főleg falun nem lehet meg a szakmai háttere. Növelni kell 

az ANTSZ szerepét. A 200 szakfelügyelő nem tudja a 6700 háziorvost hatékonyan 
ellenőrizni. 

Az OEP mint finanszírozó rendelkezik ellenőrzési jogokkal. Ez is egységes jogszabályt 
kíván. 

A MOK - törvényi felhatalmazással - a szakmai érdekvédelmet érvényesíti. 
Kapcsolatrendszert kell biztosítson a kollegiális vezetők és a szakfelügyelet között. 

Az ellenőrzés folyamán hangsúlyt kap a minőségi, korlátozásra kerül a mennyiségi munka. 
Szabályozni kell a megelőző munkát és annak finanszírozását. 
Az e területen elvégezhető számos feladat ma már informatikai adatrögzítéssel követhető 

nyomon. Pl. a dokumentáltan gondozottakat a finanszírozás megfelelő koefficienssel 
szorozza. (A törzskarton kitöltése számos krónikus betegség vagy azt megelőző állapot 
felfedezésével járt.) 

A továbbképzésben a szakismeretek megszerzéséhez a háziorvosok számára teljesíthető 
ajánlásokat kell tenni és óvni őket a praxisuktól való hosszabb távolléttől. 

Ki kell építeni a rövidített rezidensi rendszert is. 
El kellene érni, hogy a parlamenti pártok nemzeti ügyként, egyetértésre jutva, támogassák 

az egészségügyi rendszer átalakítását. 
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Az egészségügy szervezése jelentős politikai és kevésbé ideológiai kérdés! 
Világszerte megnyilvánuló tendencia az új struktúra kialakítása. Csökken az aktív kórházi 

ágyak száma, fejlődik a járóbetegellátás, az alapellátás illetve az ápolás. Javul a krónikus 
betegellátás és a rehabilitáció. 

Az átalakítás egyik feltétele, hogy az alapellátás diagnosztikus háttereként hatékony, nagy 
áteresztőképességű járóbeteg szakellátás szolgáljon. A járóbetegellátás visszafejlesztése, az 
elvek máig ható félreértelmezése volt. 

A járóbeteg szakellátás szervezetten és kölcsönös érdekeltség alapján kell együttműködjön 
a háziorvosi hálózattal (és a fekvőbeteg intézetekkel). A két ellátási forma kompetenciájának 
határai még nincsenek kijelölve. 

Az átalakulás jelenlegi szakaszában az egészségügy jogi környezete inkonzisztens, és ez 
számos funkciózavar forrása. Az új törvények a sietség miatt nem tudták az egészségügy 
sajátosságait kellően figyelembe venni. 

A közalkalmazotti törvény pl. igyekszik biztonságot adni, végrehajtása viszont az 
intézményeket működő képtelenné tenné ! 

Az előttünk álló időszak egyik nagy kérdése, hogy az egészségügyi átalakítás kitűzött és 
megindokolt céljai mennyire lesznek tarthatóak a politika számára, mit ad fel a hosszú távú 
egyensúlyt megcélzó programból a rövidtávú politikai egyensúly érdekében. Amennyiben 
ilyen helyzet alakul ki, akkor a reformtörekvések és azok végrehajtói hitelüket veszthetik, ami 
hosszú időre megakadályozhatja a szakmailag és gazdaságilag racionális struktúra 
kialakítását. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Ha jól figyeltek, itt sok olyan elem bukkant fel, ami megvalósult, részben megvalósult, vagy 
aktuális programoknak is részét képezi. Jobb sorsra érdemes munka volt ez, de nem jutott el 
mindenkihez.                              

 
* 

1996. március 10. 

  Elküldve: 1996. március 10. 
 
               VÁLASZ NÉLKÜL MARADT LEVÉL A MINISZTERHEZ 
 

Mélyen tisztelt Miniszter úr! 
 

Hirtelen elhatározással, nagy aggodalmak terhe alatt küldöm Önnek ezt a néhány, előzőleg 
publikálásra szánt írást. Nevem dr. Szász István T. A Phare Alapellátási Hírlevél szerkesztője, 
öregedő háziorvos vagyok. 

Nem kezdtem külön beadvány szerkesztésébe, ezekben a sorokban benne van a lényeg. 
Lehet, megjelenik, lehet nem, s ha igen, valószínűleg elkerülné figyelmét nagy elfoglaltsága 
közepette. 

Az alapellátás dolgozói nevében kérem, fussa át e sorokat. 
- Miért?  - kérdezi természetesen. 
Azért, mert nagy baj van, mert nem csak az anyagi háttér inog, de az emberek 

elbizonytalanodtak, hitüket vesztik. 
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Egyre többet hallani azt az érvelést, hogy itt tulajdonképpen első a politika, második a 
lobbyk érdeke (vagy fordítva) és csak ezután következik az egészségügy, ezen keresztül a 
beteg - egy nagyon beteg ország. 

Érezzük, hogy ebben az érdekek, elképzelések és meggyőződések szabdalta, heterogén 
közegben Ön az egyetlen erő (ahogy mondták: természetes szövetséges) akire 
támaszkodhatunk. 

- Miért fogadjam el igaznak mindezt? - gondolhatja. 
Erre manapság nehéz válaszolni, mindenki lobby-gyanús. De talán megpróbálom egyszerű 

emberi érvekkel meggyőzni Önt. 
Ön tudja legjobban, hogy a reform kulcskérdése az olcsón és jól működő alapellátás. 

Magam ebben éltem le az életemet, és bár nem vagyok szakember, de évtizedek óta 
foglalkoztat a kérdés, mert kulcsszerepét évtizedek óta hiszem és tapasztalom.  

58 éves vagyok, nem remélhetek és nem óhajtok már sok mindent, csak annyit remélek, 
nem halok majd éhen a nyugdíjamból. Szeretem a munkámat, és a körülöttem tapasztalt 
fokozódó, fáradt közöny egyre jobban növeli felelősségérzetemet. A hivatás gondolkodásra 
nevelt és arra, hogy ott kell állni, ahol a baj van. 

Tehát ismétlem, kérem, adjon hitelt orvoscentrikus érvelésemnek, ez az egészségügy, ez a 
betegek érdeke. 

Néhány elmulasztott intézkedés, néhány hibás döntés és az alapellátás összeomolhat. Ne 
engedje ezt meg! 

Ezekből az írásokból megismerheti legbelső gondjainkat, gondolatainkat. 
Ne ítélje meg ezt a csapatot kirívó, ellenszenves történésekből, hírekből. Áldozatosan 

dolgozó, kiszolgáltatott és mélyen értékén és teljesítményén alul kezelt réteg ez. 
Nem ellenségei a reformnak. Ugyanakkor már nem képesek újabb átmeneti idők, átmeneti 

intézkedései alapján, végrehajthatatlan, tehát formális munkára. 
Elvégezhető, hasznos feladatokat akarnak felvállalni, és mivel ez az átlagosnál 

felelősségteljesebb tevékenység, értelmetlen gondoktól mentes hátteret, nyugalmat kérnek 
hozzá. Ez természetesen nem csak anyagi de erkölcsi vonzatokkal is jár. Helyükre 
szeretnének kerülni a „palettán”. Hogy „húzhassanak” kedvükre, a társadalom hasznára. 

Adassék meg nekik ez a lehetőség. 
           
                                                                Tisztelettel: 
                                                                                         Dr. Szász István T. 
 

Leányfalu. 
1996. március 10. 

 

Utóhang 2002.  
A levélhez az abban az időszakban megjelent, itt is közölt írásokat mellékeltem. További 
sorsáról semmit nem tudok. 
 

* 
 

1996. március 15. 
 
Megjelent: Alapellátás 1996./2         
 

CSAPDÁBAN A HÁZIORVOS 
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Kényes témáról gyűjtöttünk össze panaszokat. Olyanokat, melyekről úgy érzem legalább 
annyira hiba hallgatni, mint amennyire veszélyes beszélni. 

Hiba lenne elhallgatni, mert akadályozzák a mindennapi munkát és ártanak a családorvos 
és beteg közötti bizalmi kapcsolatnak, ugyanakkor veszélyes, mert éppen a szakellátás és 
főleg a kórházak orvosaival már eddig is sajnálatosan megromlott kapcsolatoknak árthat. Ha 
nem talál józan megértésre!  

A kérdés lényege tulajdonképpen nagyon egyszerű. A gazdasági okokból és a valóban 
létező pazarlás miatt bevezetett megszorító intézkedéseket sajnos a betegek felé a háziorvos 
kell „képviselje”. Ő kell elvigye naponta a balhét, amikor természetesen nem minden esetben 
bölcs és megértő betegekkel kell közöljön, nem minden esetben bölcs és megértő tiltásokat. 

Sajnos sok ilyen intézkedést jobb lett volna, a családorvoshoz képest személytelen 
fórumokra, bizottságokra bízni. 

Ezeknek az intézkedéseknek a megértése, egy tévhitei következtében ingyenességhez 
szokott tömeg számára, nem egyszerű. 

De térjek a lényegre. 
A leggyakoribb jelenség talán az, hogy nagytekintélyű kórházi főorvosok, egyetemi 

tanárok a szürke hétköznapok rideg szabályait nem méltatván figyelemre, olyan gyógyszerek 
felírására küldik hozzánk közös betegeinket, amelyeket nincs jogunk felírni, vagy amelyeket 
ők kedvezményesen írhatnának fel, mi viszont ezt nem tehetjük. Bizony nem egyszerű 
elmagyarázni a betegnek, hogy a Tanár úr tévedett, mi ezt nem írhatjuk fel. A válasz 
legtöbbször így szól: „A Tanár úr biztosan tudja mit akar !” 

A másik kényes szituáció, mikor a beteg hozzátartozói megjelennek a kórházban fekvő 
beteg nevében, és a kórház javaslatára a háziorvosnál akarják felíratni a gyógyszereket, 
melyeket ott benn kell beszedjen. Nagyon gyakran kerülünk emiatt kellemetlen szituációba. A 
hozzátartozó nem érti, miért nem mindegy, hogy ki írja fel azt a gyógyszert. 

A mozgáskorlátozottság megállapítása is nehezen elkerülhető csapda. A pontozásos alapon 
kiállítandó igazolás alapján, az előző időkben mozgáskorlátozottnak nyilvánítottak közül, 
kevesen érik el a kötelező 7 pontot. A háziorvos nem agraválhatja a helyzetet. Pláne nem 
kistelepülésen, ahol a jegyző is ugyanolyan jól tudja, ki hogy mozog. Aztán a beteg fellebbez 
és megkapja az igazolást másodfokon. Hozzá a megjegyzést: „Tán nincs jóban a 
háziorvosával?” Sehol pontskála, sehol az új megközelítési mód. Egy kis coxarthrosis, egy 
hasi műtét (!) és mozgáskorlátozott a beteg. Bizalom oda! A paciens maga is azt hiszi, hogy 
igaza van. 

Bizony a jogosítványok kiadásával kapcsolatban megjelent irodalmat sem ismerik 
mindenütt, szakorvosi berkekben. Ez nem hiba egymagában. Van elég más bajuk. Csak ha 
ennek értelmében hozzájuk fordul a családorvos szakvéleményért, ne tegyenek megjegyzést a 
betegnek: „Minek kellett ezért magát ide küldeni !” Legyen annyi bizalom irányába, hogy 
feltételezzék, okkal küldte tovább a beteget. 

Nagy gondot okoz a gyógyszerelés folyamatosságában és sok másban a zárójelentések 
utólagos kiadása, a gondosan összegyűjtött iratok gyakori eltűnése a kórházakban stb. 

Bevett szokás, hogy halotti bizonyítványt nem kap a háziorvos a kórháztól. 
Sajnos a kódolásra is csak kevés kórházban futja energiából. A háziorvos viszont, ha 

pontos akar lenni, pláne ha számítógéppel dolgozik, kénytelen a kódokat kikeresni. A beteg 
pedig vár és mérgelődik. Mert 4-5 diagnózis kódjának megkeresése olykor nem is olyan rövid 
művelet. Különösen most a BNO-10-re átállás idején. Egy szakrendelő, vagy szakosodott 
kórház viszont, az ott használatos kevesebb kóddal, sokkal hamarabb és egyszerűbben 
megtehetné ezt. 

És egyáltalán a háziorvosra okkal ok nélkül, de mindenképpen rossz helyen tett 
megjegyzések. 
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Természetesen tudom, hogy ennél sokkal nagyobb lajstromot lehetne összeállítani a 
háziorvosok hibáiból. Meg is lehet ezt tenni, szívesen le is közöljük.  

A cél azonban nem az egymásra mutogatás, hanem egy jobb, hatékonyabb, 
gördülékenyebb, a nehézségekben egymást segítő, kollegiális viszony,  baráti jó viszony 
kialakítása kellene, hogy legyen. 

A kórházi alkalmazottak számának csökkentése persze ezt a várva-várt pillanatot még 
távolabbivá teszi. 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
A helyzet semmit nem változott. Sőt. Nemrégen próbálkoztam hasonló jellegű írást 
megjelentetni olyan helyen, ahonnan eljut a címzettek látóterébe. Nem közölték le. 

 
* 
 

1996. június 01. 
 
Megjelent: Alapellátási Hírlevél 1996./3 

            
VEZÉRCIKK 

 
Kedves Olvasók! 

 
Az egészségügy válságából kiutat kereső műhelyek dolgoznak. 

Sok rossz hír és történés ellenére az élet megy tovább. Ha az adott szűkös lehetőségek és 
az ezeknek megfelelő politikai döntések nyújtotta kényszerpályán is, de haladni kell. A 
megtorpanás még nagyobb katasztrófát okozhat. Haladni persze fontolva szükségeltetik. A 
szakma tehát megpróbálja kihasználni azokat a fórumokat, ahol megszólalhat. Ebben a 
munkában sok ismert és még több ismeretlen kolléga és szakember önkéntes és önzetlen 
erőfeszítése egyesül. Ehhez a PHARE program több lehetőséget is felkínál. 

Így aztán a Hírlevél, hírújsággá vedlésének szünetében is történnek fontos események.  
A PHARE Program Iroda ezért úgy döntött, hogy rendkívüli számmal hidalja át a 

„holtidőt”, - egy olyan számmal melyben a legfrissebb eredmények és hírek kerülnek 
ismertetésre. 

Az egészségügy „bús tengere” forr. Aki csak teheti vegye ki részét az alulról építkezés 
munkájából. Ki-ki ahol, amikor és amivel teheti. Az elfogadható eredmény legfőbb záloga a 
kollektív bölcsesség lehet. 

Jó lenne hinni, hogy a sok szakértői vélemény, a sok felhalmozott tapasztalat összegzése 
meghallgatásra talál az alapellátás reformja terén is. Ha pedig valóban azt fogja szolgálni, 
akkor az nem silányul a kórházi és járóbeteg szakellátási reform során keletkezett 
„feszültségek” levezetésévé. 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
A Hírlevél ezzel a számmal valóban elbúcsúzott és átadta helyét az Alapellátás c. kéthavonta 
megjelenő folyóiratnak, melynek szálláscsinálója volt. 
 

* 
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1996. június 22. 

 
Megjelent: Medicus Universalis 1997./2 

 
SZÜKSÉGSZERŰ ÁLMODOZÁS 
(Avagy: igyunk előre egy utó-piára?) 

 
Évtizedek óta elmélkedek, töröm a fejem, fantáziálok vagy kísérletezek magamon, -  egy 
gondolat körül. 

A lényege röviden ennyi:  
Térségünkben az egészségügy, tehát a társadalom egészségének gondjai 

megoldhatatlannak látszanak. Az egészségügy átmeneti helyzetben működik Isten tudja 
mióta. Az élet tartalma romlik, tartama egyre rövidebb, mi több létre sem jön. 

A megoldás természetesen társadalmi feladat, melyre a társadalom képtelen (vagy még 
nem tudott kitermelni olyan vezető elitet, amely ezt akarná is és erre képes is lenne). 

Mindezek ellenére, mit tehetne az önmagában is széthúzó egészségügy azért, hogy 
legalább átmentse a nemzetet, egy remélt gazdagabb kor eljöttéig? 

A megoldás a prevenció területén keresendő. Persze nem a primer prevencióra gondolok. 
Ez messze meghaladja az egészségügy területét. Mi ebben csak statisztálhatunk, vagy 
maximum eljuthatnak közülünk egyesek egy-egy „karakterszerepig”. 

A szekundér prevenció az, ahol van mit keressünk. Persze itt is kellene a külső segítség, de 
talán ez az a terület, ahol a sekélyes, azonnali pénzmegtakarításban gondolkodó 
fináncszemlélet elhiheti, hogy a beruházott forint valóban jól fial, ha nem is a költségvetés 
zsebének dagasztásával de annál inkább apadása nagyfokú csökkentésével. 

És ezzel el is érkeztünk az álmodozás tárgyához. 
A szekundér prevenciót legmarkánsabban képviselő gondozás és a minőségbiztosítás 

illetve minőségellenőrzés kéz a kézben járnak.(De nagyon közel áll e kérdéskörhöz az utóbbi 
időben oly felkapott csoportpraxis és házi ápolás gondolata is.) 

A minőségi, tehát ösztönzött, honorált, ennek természetes folyományaként, ellenőrzött 
gondozás alapfeltétele a jó szakmai standard illetve protokoll, melyet a szakemberek úgy kell 
elkészítsenek, hogy az elkerülhetetlenül nagyszámú gondozandót figyelembe véve is 
keresztülvihető, megvalósítható, a szakmai önállóságot, egyéni gondolkodást nem sértő, 
könnyen és jól sablonokba zárható, minél egyszerűbben ellenőrizhető legyen. 

A dokumentált és a minőségi előírásoknak megfelelő gondozás, az abban érintett 
kártyatulajdonosok száma után adott emelt szorzóval honorálható. Tehát nem csupán 
életkorukat, hanem a velük kapcsolatban végzett hasznos munkát honoráljuk, és így közelebb 
kerülünk a teljesítményfinanszírozás elvárásaihoz. 

Saját körzetemben végzett nagyon pontos (két éves éjjel-nappali munkát felemésztő) 
számítógépre vitt átvizsgálás és anamnesztikus felmérés szerint 1300 felnőttből 725 szorul 
egy, de nagy többségében több diagnózissal, kisebb-nagyobb mértékben, gondozásra.  

Amennyiben ez a gondozás gyógyszerszedést is igényel, a havi gyógyszeradagra 
korlátozott felírhatóság mellett, eleve elkerülhetetlen a beteggel való havi egyszeri találkozás 
vagy az orvos rendelésén, vagy a hazánkban még nem meggyökeresedett, de a gyakorlatban - 
kényszerből - talán sokfelé működő „nővérrendelésen”.  

Ha csupán 75 % kap gyógyszert és a többit csak megfigyelés alatt tartjuk, mondjuk átlag 3 
havonta javasolt találkozásokkal, akkor (725 x 0,75 = 543) + (725 x 0,25 / 3 = 60) = 603 
beteggel kellene találkozzunk havonta a gondozás kapcsán az 1410 kártyás praxisban. Ez 22 
munkanappal számolva napi 27 beteget jelent a szokványos napi forgalmon felül. 
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A mai továbbképzési ritmust figyelembe véve és némi szabadságot is engedélyezve, 
emberszámba egyre kevéssé vett orvosainknak, ez átlagot számolva havi 17-18 nap alatt kell 
megtörténjen. Így már napi 33-35 gondozási találkozásra kellene sorkerüljön, részben a beteg 
lakásán. 

A jelenlegi megterhelést, a pillanatnyilag csak sejthető kompetenciaelvárásokat, a 
továbbképzési távolmaradásokat, a piacgazdálkodás miatt elengedhetetlen 
menedzsertevékenységet is figyelembe véve, a szinte mindenhol fellelhető helyi küzdelmeket 
(önkormányzat stb.) és a praxis kisszámú (gyakran alulképzett) alkalmazottait ismerve, ennek 
ma háziorvosi team nem tud megfelelni. 

A gondozás viszont meg kell valósuljon, mégpedig úgy, hogy nem lehet abból kapacitásra 
hivatkozva vagy ilyen-olyan indokkal egyeseket kizárni. 

Mit lehet hát tenni? 
A lehetőség adva van. Alapjait néhány éve már le is rakták, csak nem éltünk vele. E 

lehetőség neve: elektronika! 
Tíz és fél millió magyar, ha 1500 lelkes körzetmodellben gondolkodunk, 7000 körzetet 

jelent. Több ezer körzetnek már van használatban levő, vagy még csak porosodó számítógépe. 
A hiányzó körzetek számára - az e téren szerencsére egyre csökkenő árak mellett- nem 

lehetetlen valamilyen ügyes pénzügyi manőverrel, gépek biztosítása. Ez egyszeri kiadás. 
A kollégákat és alkalmazottaikat természetesen meg kell győzni arról, hogy ez nem 

lehetetlen, hogy megtanulható és valóban nélkülözhetetlen. 
A következő lépés a nehezebb. 
A számítógépet úgy kell működtetni, hogy az nem csak a gondozás kérdését oldja meg, de 

vegyen le az orvos válláról annyi gondot, hogy az így felszabaduló energiát a prevenció és a 
minőségi munka terén tudja és akarja bevetni. 

Ennek érdekében a már meglevő néhány ezer orvosi írnok mellett minden területről be 
kellene hívni érettségizett fiatalokat, akik egy középszintű praxismenedzseri és számítógépes 
kurzuson megtanulnák elvégezni azt a sok extramedikális (de részben akár szakmai) feladatot, 
ami már ma is gátolja a háziorvost abban, hogy orvos legyen. 

Az így, szakmai standardok alapján és precízen működő gondozással, melyet minőségi és 
mennyiségi szempontból egyaránt igen könnyű ellenőrizni, lehetővé teszi az OEP számára, 
hogy a dokumentáltan gondozott betegek után emelt szorzót adjon a háziorvosi praxisnak. A 
gondozás felszerelési gondjait a továbbiakban ez a többlet már finanszírozza. 

A mindenkori legmagasabb szakmai színvonal nap mint nap és nagy hatékonysággal, 
minden új ismeretet azonnal a napi munkáig leközvetítve jutna el a lakossághoz. Az orvos 
akarva-akaratlan munka közben képezné magát tovább. 

A ma keresetüket a továbbképzések terén kiegészíteni kénytelen, magasan kvalifikált és 
tapasztalt kollégák a szakmai protokollok készítésével, és azok folyamatos szinten tartásával 
is jövedelemhez juthatnának. 

Biztos vagyok benne, hogy a gondozás eredményei a lakosság egészségi állapotában, ezen 
keresztül az OEP költségvetésében is rövid időn belül jelentkeznének. Ezt bizonyítandó egy 
egyszerű kis történetet írok le. 

Volt egyszer egy körzet. Mikor az új orvos odakerült minden éjjel felébresztették. 
Többször is. Állandóan rohangált a 4 falu és 3 tanyai település között. Ügyelet nem működött. 
Kézi vezérléssel, egyszerű, nem túl tudományos, de makacs következetességgel megkövetelt 
kezelési rendet vezetett be. Idő közben megszervezték, de aztán ismét megszűntették az 
ügyeletet. Mikor 10 év után eljött onnan, visszalapozta a naplót. Egy éve nem ébresztették fel 
éjjel!! Semmi különös nem történt, nem volt sem felkészültebb, sem jobb mint más.  Csupán 
annyit tett, hogy a legbetegebbeket addig járta, ellenőrizte, „molesztálta” míg megszokták mit 
jelent az, hogy 3x1 vagy 2x1. Mit jelent egy orvosi előírás. Eleinte morogtak, később tűrték, 
utóbb igényelték. 



61 
 

Az OEP tehát lehetne egyik lelkes szervezője és támogatója a vázolt elképzelésnek. A 
számítógépek megvásárlása mellett kiadást jelentene egy egységes szoftvercég 
megszervezése, egy egységes hardver szerviz hálózat létrehozása, hogy ne legyünk 
kiszolgáltatva a piacnak, mert sajnos a tapasztalatok nem jók. 

Ezenkívül folyamatos költséget jelentene a praxismenedzserek fizetésének bekalkulálása a 
fix kiadásokba. 

Tudom, hogy ez mai költségvetésben gondolkodva nem kis pénz. A megtérülés azonban 
sehol sem lenne ilyen biztos, látványos és rövid határidőn belül várható. 

És akkor még nem is beszéltem a pénzügyi mellett mai napság oly mellékesnek látszó 
szempontról. Magyarország egészségéről. 

 
Leányfalu 

 
Utóhang 2002.                                                           
Ismét valami, amiből jelentős elemek valósultak meg. Arról azonban, hogy nem az orvosok 
számával, a körzetlétszámmal vagy körzetszámmal kell bűvészkedni, hanem a kisegítő 
személyzet létszámára kell figyelni, most is csak olykor-olykor beszélgetnek. 
Téma lett viszont az ország egészsége! Reméljük az is marad. 

 
* 
 

1996. június 13. 
                                                                           

 Megjelent: Medicus Anonymus: 1996./11 
 

DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 
Ismét egy csapda? 

 
Mióta az alapellátás a reform olcsó alapköve lett, sok csapdát állott módunkban előre 
megsejteni. Amíg azonban - nagyon fájdalmas - nem csak az alapellátónak, de a 
feladatosztónak is kellemetlen valóság nem lett belőle, addig nem törődtek a figyelmeztető 
szóval. 

Így volt ez az önkormányzatoknak való kiszolgáltatottsággal (laikus beleszólás), így volt a 
kvázi vállalkozások nehézségeivel, amikor más, kimondottan profitorientált vállalkozásokkal 
egyformán sújtják őket különféle rendelkezések, így volt az alkalmazási feltételként 
megjelenő és valóban nélkülözhetetlen gépkocsi körüli végeláthatatlan vitával („csak a 
taxisnak munkaeszköz, mert ha nem, akkor majd mindenki kéri” jelszóval), a továbbképzés 
helyes arányainak, a vizsgáztató kapacitás - felmérésének kérdésével stb. 

És most egy újabb veszélyre kellene felfigyelni. 
Végre gyökeret vert nálunk is a szakmai standardok és protokollok szükségességének 

gondolata. Jelentős eredmény! Egy sokat vitatott kompetencialista is napvilágot látott. 
Ezek szellemében kitűnő műhelyek kezdtek el dolgozni a feladaton. Nem tudjuk ez 

mennyire van összehangolva, ki szervezi, irányítja, ellenőrzi. Főleg pedig ki az, aki a 
gyakorlati megvalósíthatóság szempontjából mérlegeli ezeket. 

Mert létezik egy nagyon élő és valóságos tényező, melyről a lelkes előrevágtatás közepette 
vajmi keveset beszélünk: a jelenlegi állapotában leledző alapellátás teljesítőképessége. Az 
emberi teljesítőképesség. Az idő. 

Mielőtt részletezném a kérdést, röviden és ismételten leírok egy a munkáltatással 
kapcsolatos alapigazságot, kiegészítve három és fél évtized e téren szerzett tapasztalataival. 
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A munkavégzővel kapcsolatos teljesíthetetlen igény a teljesítményt jelentősen csökkenti! 
Az érintett, valós teljesítményénél kevesebbet fog elérni, ráadásul, ha a magasra emelt mérce, 
jelentési kötelezettséggel párosul, a megvalósíthatatlanság érzése által magát erkölcsileg 
felmentve érző érintett, maradék idejének komoly hányadát fordítja majd arra, hogy formális 
jelentések fabrikálásával megfelelhessen az elvárásoknak. 

Aki az elmúlt 30-40 évet átélte, lehetetlen, hogy ezt ne tudja. (Egyébként a különféle 
jelentési kötelezettségek egyre szaporodnak. Egyik-másik indokolatlanul nagy munkával 
terheli a jelentőt.) 

A napokban diabetológiából „vizsgáztattak”. Az ezzel kapcsolatos igen színvonalas, 
áttekinthető és örvendetesen tömör irodalom áttanulmányozása közben kiszámítottam, hogy 
az átlag magyar körorvos csak cukorbetegeire, munkanaponként két és fél órát kellene 
fordítson, ha meg akar felelni a standard elvárásoknak. 

Egy pontszerző tanfolyamon a hangulatbetegekről beszélgettünk a kitűnő előadóval. 
Rákérdezésre ő sem tartotta lehetetlennek, hogy ennek a csoportnak a színvonalas ellátása is 
több munkaórát igényelne naponta. 

Ezt kiegészítve a hypertóniások népes csoportjának gondozásával, már túlléptük nem csak 
a rendelési, de a munkaidőt is. 

És hol van akkor még a többi feladat? 
Ezt le kell írjam, annak ellenére, hogy mániákus híve vagyok a standardoknak és annak 

ellenére, hogy az alapellátás pillanatnyi teendői között legfontosabbnak és leghasznosabbnak 
a szekundér prevenciót tartom.(A primernek csak statisztái vagyunk.) 

Azért kell ezt leírjam, hogy arra ösztönözzek: összehangolt, gyakorlati szempontból 
átgondolt, megvalósítható programot nyújtsanak az alapellátásnak. Ellenkező esetben a 
történelem ismétli majd önmagát és a vaskos jelentések mennek, de a lakosság egészségi 
állapota nem fog javulni. 

Ne rontsuk el ezt a halaszthatatlanul fontos gondokat megoldani képes nagy lehetőséget. 
Jelöljenek ki az ügy koordinálására alkalmas, a gyakorlati élet mai lehetőségeit ismerő 
fórumot. 

De megközelíthető a kérdés még egy másik oldalról is. Ez pedig a háziorvos 
tehermentesítése a mások által is elvégezhető feladatoktól, nem kevésbé a felesleges 
gondoktól és imígyen ennek a csak nálunk - és remélem nem hosszú távon - olcsó 
munkaerőnek a megfelelő kihasználása. Ahogy mondani szoktam: a zongora nem arra való, 
hogy ágyneműt tartsunk benne.  

De erről majd máskor. 
Egyelőre próbáljuk megszólaltatni a zongorát. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.    
A háziorvosi zongorában ma is hatalmas dunyhák és takarók szunnyadnak békétlenül.  
 

* 
 

1996. június 15. 
 
Nem került leadásra. 

 
SZEGÉNY EMBERT AZ ÁG IS HÚZZA! 
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Vannak helyzetek, melyekből a kiút szinte lehetetlennek látszik. Ilyen helyzetben van az 
ország Trianon óta. Mi voltunk a károsultak, velünk kötöttek méltánytalanul szigorú békét, mi 
kellett fizessünk egy évezred - történelmi távlatban bizonyosan igazolható - toleranciájáért. A 
boldog nyugat - majdani egységét veszélyeztethető - leendő kisebbségeitől még a nemzeti 
tudatot megelőző korokban megszabadult egy tűzzel-vassal végrehajtott homogenizálással. 

Rajtunk a lex Apponyit kérik számon, pedig mai szemmel, az egy szelíd (és végre sem 
hajtott) törvényke volt. Most szomszédaink minket vádolnak, tőlünk várnak bocsánatkérést, 
reánk gyanakodnak, minket irigyelnek. Rossz a lelkiismeretük, úgy érzik van mit félteni. 

Kisebb dolgokban is vannak ilyen szituációk. 
Az egészségügy évek óta a társadalmi harcok kárvallottja. Méltánytalan békét kötött 

velünk már a Rákosi-rendszer és lélekpusztító, arcpirító hálapénzre ítélt. Úgy adott egy 
lehetőséget megmaradásra, hogy erkölcsileg tett kiszolgáltatottá. Ez jól kiszámított kettős cél 
volt. Ma is hat. 

Az egészségügy toleráns volt. A Hippokráteszi eskü szellemében dolgozott, erején felül. 
Az ágazat az áldozatvállalásból tartotta fenn magát. Ebben benne volt az is, hogy morálisan 
kiszolgáltattuk magunkat a munkavégzéshez szükséges anyagiak „önkiszolgáló” 
kalapozásával. 

Most minket vádolnak. Áldozatvállalásra szólítanak fel, az eskünk jobb korokból reánk 
maradt szövegét lobogtatják, merkantilizmust olvasnak fejünkre, és alaptalan siránkozásunkat 
emlegetik. 

De nézzük meg kik azok, akik ezt teszik? Valahányszor e szemlélettel találkozunk, nézzük 
meg ki az, aki hangoztatja. Dolgozott-e huzamosabb ideig velünk a „frontokon”? 
Feltételezhető-e róla a hozzáértés, megértés, empátia? Vagy csak pozíciójának kondicionált 
légköréből szól oda nekünk. 

Hol vannak magas szinteken a közülünk érkezők? És vágyakozik-e a gyógyítás 
mákonyával fertőzött orvos a döntéshozók táborába? Ritka kivételektől eltekintve, bizony 
nem. 

Pedig erre az áldozatra is kellenének ifjú, tehetséges jelentkezők. 
Ha egyáltalán van hol jelentkezni. 
 

Leányfalu. 
                                                

Utóhang 2002. 
Ami azt illeti, ma sem nyüzsögnek a pont ilyenek, de néhány tehetséges fiatalabb vezető 
feltűnt a láthatáron, ha nem is az alapellátásból. 
 

* 
                                                                                

1996. július 20. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 1996./12 

 
HA EZT NEM IS(MERIK) EL(HINNI), 
KUDARCRA ÍTÉLIK AZ EGÉSZET 

(a betegekkel és velünk együtt) 
 

Az élet és az életünket irányítók által az egészségügyre kényszerített változásokról köteteket 
fognak írni. Az erőfeszítésekben lesz sok tiszteletre méltó és számos sanda próbálkozás is. Az 
egész kísérlet azonban egy sarkalatos felismerés elhallgatása, helyesebben szőnyeg alá 
söprése miatt, eleve kudarcra ítéltetett. 
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Az egészségügyi szolgáltatók munkájának eddigi, jelenlegi (és várható) megbecsülése 
olyan circulus vitiosust táplál, melyen nem tudnak változtatni. Sem azok, akik az adott tortát 
szeletelgetik újra meg újra az ösztönzés szándékával, sem azok, akik a helyzetből adódó, 
annak egyenes következményeként kialakult gyengeségeinket, gyarlóságainkat, 
fásultságunkat, csalódottságunkat akarják büntetni.  

Egy ilyen reform nem sikerülhet a szolgáltatók ellenére. Ezt eddig is mondogatták, de ki 
kell egészíteni. Nem azért van ez így, mert mi olyan erősek, szervezettek, legyőzhetetlenek 
vagyunk, .nem azért mert a nemzeti jövedelem akkora hányada folyik át az Egészségügyi 
Önkormányzat kezén, hanem azért a nagyon banális igazságért, mely szerint mi is csak 
emberek vagyunk, és a rendkívüli elvárást (mert erről van szó az egészségügyieknél a világon 
mindenütt) nem tudjuk teljesíteni átlag alatti körülmények,  de még átlagos körülmények 
között sem. Ezért és nem másért van az egészségügy, a presztízslistákon oly magasan más 
országokban. 

Olimpiai hangulatban egy sporthasonlatot alkalmazok. Az a hosszútávfutó, akit az edző 
arra próbál kényszeríteni, hogy felkészületlenül, rossz idegi állapotban, netán éhesen, 
csúcskísérletet tegyen, kifullad és saját teljesítőképességét ismervén feladja, hiszen még a 
befutás reménye sem kecsegteti. Ha nem kiabálnak be, valahogy végigkocogja 
felkészületlenül is, éhesen is, még egy-egy résztávon fel is pörgeti magát, reménye lehet a 
tisztes eredményre, de az egész távot irreális körülmények és elvárások közepette, feszített 
tempóban nem fogja bírni sem fizikailag sem morálisan. Tehát ab ovo feladja - magában. 

A valamilyen okból teljesíthetetlen feladat megkövetelése nem serkentőleg, hanem 
demobilizálóan hat és a reális teljesítőképességet is lecsökkenti 

Erről beszélni azonban nem nagyon kedves a döntéshozók fülének. Pedig ha tudomásul 
vennék, magukat is kellemetlen eljövendő élményektől kímélnék meg. 

Sok ellenszenv vesz körül minket. Még saját berkeinkben is nagy ellenzéke van ennek a 
szemléletnek. Ami belőle következik az mégis érvényesülni fog. Vagy így - vagy úgy. A 
szerint, hogy hajlandók fel-és elismerni vagy sem. 

Tanúi voltunk egy 40 éves, nagy, életidegen kísérlet kudarcának. Ez sem fog másként 
végződni. Ismétlem, nem azért mert olyan erősek vagyunk (lehetnénk!), hanem azért, mert mi 
is csak esendő emberek vagyunk a nagy fehér mágus fals európai mítosza mögött, mely 
szerint - mint ismeretes- az orvos mindent tud, mindent megold, mindent kibír.  

Sok mindent tudunk, sok mindent megpróbálunk megoldani, de nem fogunk mindent 
kibírni! 

A várható kudarc nem lesz győzelmünk, így azt nem óhajtjuk. A próbálkozás csődjét a 
„körülményeinkből fakadó legyőzhetetlen gyengeségünk” garantálja. 

De kinek jó ez? 
 

Leányfalu. 
.  

Utóhang 2002. 
Ha körülnézek, most is futjuk a köröket és egyre jobban lihegünk, hogy mégis van még 
valami bennünk a nagy fehér mágusból, azt az bizonyítja, hogy lélekben még nem adtuk fel. 
 

* 
 

1996. július 20. 
 

Megjelent: Alapellátás 1996./1 
 
                                           TISZTELT OLVASÓ! 
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Alig több mint egy év alatt, másodszor jelentkezünk beköszöntőnkkel. Szerencsésnek érezzük 
magunkat, hogy erre lehetőséget nyertünk. Szerencsésnek azért, mert ezzel egy elképzelés 
megvalósításának töretlen folytatására kaptunk módot. A „Hírlevél” által már kitaposott 
ösvényen haladhatunk tovább, mindent az abban meghirdetett módon folytatván. 

A „Hírlevél” tapasztalatai nyomán úgy érezzük szükség van erre a munkára. 
A magas hozzáférhetőségű egészségügyi szolgáltatásban gondolkodó országok 

egészségügyi rendszerei egyre fokozódó gondokkal küzdenek. A modern technika nyújtotta 
lehetőségek és más okok által gerjesztett igények növekedése, párhuzamosan a világszerte 
rohamosan fokozódó egészségügyi inflációval, nehézségek elé állítják a jóléti társadalmak 
egészségügyét is. 

Fokozott mértékben áll fenn ez a helyzet az Európához felzárkózni igyekvő, de hosszú 
évtizedek óta történelmileg hátrányos helyzetbe szorult Magyarország egészségügyével 
kapcsolatosan. 

A legjobb reformelképzelések közös felismerése volt, hogy az elodázhatatlan reformot az 
alapellátással kell kezdeni. Ez az a szektor, ahol a leghatékonyabban, leggyorsabban és 
legolcsóbban lehet beavatkozni a közismerten rossz mortalitási és morbiditási adatokkal 
rendelkező népesség érdekében. 

A PHARE-program szakemberei is osztották ezt a véleményt, és a kormánnyal 
egyetértésben, ezen a területen kívántak segélyprogramjukkal beavatkozni. 

A munka legelején végrehajtott felmérések, információgyűjtések és helyszíni látogatások 
egyértelműen igazolták az információ iránti igényt. 

Ennek kielégítését szolgálandó jött létre a „Hírlevél” majd az ezzel végrehajtott előkészítő 
munka után e lap beindítása is. 

A „Hírlevél” négy kis száma a vártnál is nagyobb visszhangot keltett. Ennek magyarázata 
éppen az, hogy hiányt pótolt, létező űrt töltött ki. Sok levél, rengeteg telefonhívás és fax jött 
javaslatokkal, tanácskérésekkel, panaszokkal. Megpróbáltunk mindenkinek legjobb tudásunk 
szerint válaszolni. Még jelentős helyi egészségügyi projektek elkészítéséhez is tudtunk 
segítséget adni. 

A kis terjedelem ellenére megjelent a későbbi formai és tartalmi imágó, ami már A LAP 
előkészítését szolgálta. 

A megcélzott olvasóközönség hálás „vevő” volt híranyagainkra. Számos helyről 
nyugtázták örömmel egy majdani nagyobb terjedelmű lap lehetőségének tervét. 

Úgy érezzük, hogy a szerzők és hírforrások körét sikeresen választottuk ki. Megnyertünk 
minden, az alapellátásban érintett szervezetet és intézményt. A szakma legkiválóbbjai 
örömmel küldték el gondolataikat. 

Egyértelműen kialakult a „Hírlevél” semlegességét értékelő olvasói vélemény is. 
Az utóbbi években számos igen jó lap jelent meg az alapellátást szolgálatában. Mi ezekkel 

a kiadványokkal együtt és őket kiegészítve akarunk a közös cél érdekében tevékenykedni. 
Célunk továbbra is a háttérbe szorult témák preferálása: a gyakorlati munka napi gondjainak, 
a mindennapi harcok megvívásának, az új helyzetbe való rugalmasabb beilleszkedésnek, a 
tapasztalatok kicserélésének az újítás szellemének támogatása.  

Középpontban az alapellátás, mint egységes egész áll, annak minden szereplőjével és 
résztvevőjével. Szemléletünk egészségügyi szolgáltató centrikus! 

Elvünk, hogy az egészségügyi szolgáltató és a beteg érdeke azonos, egymással nem 
állítható szembe. 

Megcélozzuk a növekvő bizonytalanságérzetet, a kompetenciaérzetet, és az alapellátás 
résztvevői között minden irányból arányosan áramló információcserét akarunk létrehozni. 
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Igen lényeges, hogy az újító kezdeményezéseknek fórumot biztosítsunk. Nyomába 
szegődünk a sokasodó pályázatoknak a pályázókat segítvén, - hiszen pályázni is meg kell 
tanulni. 

Fórumot szeretnénk biztosítani a modernizációs programnak, a reformelképzeléseket 
szeretnénk népszerűsíteni, és megvitatásukba bevonni az alapellátás minden tagját. 

Szeretnénk, ha így beindulna egy olyan, minden irányból jövő információáramlás, melynek 
sodrása a lap szerkesztésének fő mozgatóerejévé válik.  

Nem véletlen, hogy a szerkesztőbizottságba azokat hívtuk meg, akik, reméljük, hogy 
lapunkat magukénak fogják tekinteni, és közismert tudásukat és tapasztalatukat felhasználják 
az alapellátás támogatására. 

A lapot így az érdekelt csoportok maguk szerkesztik, véleményeik, tapasztalataik 
közreadásával. 

Ebben kérjük, hogy valamennyien minél aktívabban vállaljanak részt. Még egy felvetett 
közérdekű kérdés is segít! 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Az Alapellátás elindult hát útjára, és a kezdeti befolyásolási kísérleteket legyőzve megpróbált 
a fent lefektettek alapján működni. Ez úgy érzem sikerült is. 
 

* 
 

1996. szeptember 15-22. 
 
GYÓGYINFOKNAK beküldött anyag bevezetője 
                                                               

Hozzászólás: 
„AZ ALAPELLÁTÁS ÚJ MODELLJE” 

munka anyaghoz 
 

Tisztelt Igazgatóhelyettes úr! 
Kedves Gyula! 
A Segélykoordinációs Iroda megtisztelt azzal, hogy munkaanyagodat nekem is átadta. 

Nagy élvezettel és izgalommal vetettem magam bele az olvasásába. A téma évtizedek óta 
hobbym, helyesebben, mint öreg családorvosnak - maga az életem. 

Hozzászólásom is ezt fogja tükrözni. Nem a reform egyik Atyját akarom dicsérni vagy 
bírálni, mint botcsinálta szakember, inkább a beszélő kísérleti nyúl szerepében szólok. 

Halld hát „barátod Harvey” szerény észrevételeit. 
Mindenekelőtt egy személyes gondolat, mely záró fejezeted egyik megjegyzését 

parafrazálja. Te most egy Veres Péter-i helyzetbe kerültél. Minek utána nevedhez fűződik a 
„földosztás”, kénytelen leszel a kolhozosításhoz is asszisztálni? Persze majd mindent 
elkövetsz, hogy az a kolhoz olyan jó kolhoz legyen, hogy ne is legyen kolhoz. De a kérdés az, 
hogy mit éreznek a még éppen csak fellélegzett emberek és azok, akik most gyűjtögették az 
erőt az első 50% példája nyomán. 

Egyébként magam egyfajta csoportpraxisnak híve lennék.  
De fontolva haladva, kerülve a sablont, mert a földrajzi helyzet, a lakosság összetétele és 

egészségi állapota, az ott működő egészségügyiek képzettsége és emberi tulajdonságai, az 
önkormányzat felvilágosultsága, a rendelőintézeti és kórházi háttér és még számos tényező 
befolyásolja azt, hogy ott és akkor milyen csoportpraxis kell. Jó lenne hozzászoktatónak, 
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kísérletnek, a közös munka tanulásának az a típus, amit a Miniszter úr eleve nem akar 
csoportpraxisnak elismerni: a rezidens alkalmazása. Ez megoldaná a nyugodt és fokozatos 
nyugdíjba vonulást, az állások felszabadulását, a zökkenőmentes kártyaátadást és a rezidensek 
2 éves gyakorlatához szükséges állások hiányának nagy gondját. (A rezidens még csipkedné 
is magát, hogy megszeressék és ő lehessen a választott utód). 

 Mi öregek kihalunk, az ifjak pedig már az új kollektív szellemben nevelkednének, ők 
aztán alkalmassá válnának a csoportpraxis más, magasabb szintű vállfajaira is. Persze ilyen is 
létrehozható most ott, ahol olyan emberek fognak össze, akik ezt akarják és erre alkalmasak. 
Erővel azonban elképzelhetetlen és csak a betegellátás látná kárát. 

Ha tehát re-reformba kell kezdeni, ám legyen. Nézzük akkor sorban. 
 I. MIÉRT? 
A Nemzet egészségi állapota és demográfiai mutatói katasztrofális adatokkal döbbentik 

meg a kérdés iránt érdeklődőt. 
Bár az egészségügy csak kis százalékban tud mindezekért felelősséget vállalni, mégis 

feladatunk mindent megpróbálni. Ezen túl pedig talán elérhetjük, hogy a sokkal nagyobb 
befolyással bíró tényezők „urait” ráébreszthetjük kötelességükre. 

 II. MIBŐL? 
A maradék elvet, a maradék maradékára váltó fináncszemlélet, melyet az alapellátás 

(okosan) mint olcsó megoldás és (ármányosan) mint a többi ágazat feszültségeinek levezető 
csatornája érdekel, az agyoncsépelt „meglevő torta” szeletelésével nem lehet sikeres. A 
takarékossághoz is forrásbiztosításon keresztül vezet az út. Kétségbeesetten próbálkozni így is 
lehet, de az ismert pazarlásokat sem lehet egy ráfordítást is igénylő, mindent elsöprő nagy 
megújulás nélkül kiküszöbölni. 

 III. HOGYAN? 
Az  orvostársadalom, amelynek ellenére semmi sem fog megvalósulni, hatalmas erőt 

képvisel. Ez a hagyományokkal rendelkező demokráciákban is ismert dolog. Nálunk jó 
magyar módra ez sem így működik. Nem erőnkben van a legyőzhetetlenségünk, hanem éppen 
gyengeségeinkben. Legyőzhetetlenül gyarlók vagyunk. Lehet, hogy ez a realitások kemény 
talaját taposó reformernek nevetséges, én mégis így hiszem. Már maga a hálapénz rendszere! 
Ez eddig az ingyenesség látszatát segített megőrizni és ravaszul a lakosság vállára helyezett 
olyan terheket, melyeket sem anyagilag sem az egyenlősdi elvének megőrzését bálványozva 
nem oldhatott meg az akkori rezsim, olyan érdekviszonyokat és olyan kiszolgáltatottságot 
(bűntudat + annak időnként kampányszerűen fel-fellángoló élesztése) hozott létre, ami ennek 
a rétegnek az egészséges viszonyulását az újhoz eleve lehetetlenné teszi. Ugyanakkor ez 
szükség esetén nagyon hasznos lehetőség a „jobb ma egy verébhez” ragaszkodó, és ezért 
lapító érintettek más eszközökkel történő vezérléséhez. 

Tehát ha újrakezdünk azt nem heroikus beintéssel kell indítani, hanem folyamatban 
gondolkodva. A dolgok menetét a körülmények módosításával késztetve spontán átalakulásra. 

 IV. MIKOR? 
Az alapellátásnak, ha nem tudnád (sic!) elindult egy reformja, melynek ha voltak is 

természetes gyengéi, ezeken lehetett volna csiszolni. Ma is a megtett néhány lépés miatt 
irigylik a szerencséseket. Sajnos egyes, most reformért kiabálók keze is benne volt, hogy a 
folyamat zátonyra futott. Hogy a körzeti orvosi modell konzerválódott az a film elvágása 
miatt látszik így. Ha az egész továbbpörög annak idején, akkor ma elképzelhető, hogy nem 
éppen így lenne. 

Most, az egészségügy történetének mélypontján, reformra reformot építeni parancsok 
osztogatásával nem lehet. 

Itt hosszú távon kell gondolkodni, korszak kell a körülmények megváltoztatására, 
generációváltás egy gondolkodásmód elenyészésére és egy új meggyökeresedésére. Ennek 
feltétele az alant egyre határozottabban érezhető bizalmi válság feszültségeinek feloldása is.         
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1996. szeptember 15.          
                                                                             Dr. Szász István T. 
 
És most távirati stílusban, itt-ott a szöveg margójára, ami azzal kapcsolatosan eszembe jut. 
1.ELŐZMÉNYEK. 
1.1 Az alapellátás átalakításának alapelvei. 
- A preventív szemlélet kialakításánál vigyázni arra, hogy a majdan kirovandó feladatok ne 

haladják meg a teljesítőképességet. Ez mindenre vonatkozik. Vigyázat! A nyugati modell itt 
nem nyugati személyzet, nyugati körülmények, nyugati szellemű környezet és főleg nem 
nyugati fizetés mellett kell megvalósuljon. 

Tehát vagy van külső forrás, szükség esetén egyéb segítség, vagy ha nincs, akkor szerény, 
de megvalósítható célokat kell kitűzni. 

- A szabad orvosválasztás - amúgy is elkerülhetetlenül behatárolt- lehetőségeit ne 
csökkentsük tovább. 

- A definitív ellátásról, fontosságát nem tagadva, a sokat vitatott kompetencialista jut 
eszembe és ismét az előbbi gondolat. Nyugati igény, keleti körülmények. 

- Az önkormányzatok felelősségének kérdése külön kötetet érdemelne. Röviden annyit, 
hogy a sok szomorú tapasztalat miatt itt fontos lenne a felelősségüket úgy fokozni, hogy a 
szükséges forrásaik is meglegyenek, de az ellenőrzések, pláne a szakmai beleszólás 
kérdéskörétől jól érthető rendeletekkel kellene elhatárolni őket. A kinevezésnél pedig a 
Kamarák és ANTSZ-ek javaslatainak szigorú betartását kell kötelezővé tenni. 

1.2. Az alapellátás javasolt definiciója: 
- Az alapellátás kompetenciakörébe tartozó tevékenységek legyenek ingyenesek Mindazt a 

pluszt, amit helyileg egy praxis nyújtani tud, részben vagy egészben lehet talán a lakosság 
hozzájárulásával is finanszírozni. Ez annyira kényes kérdés és akkora konfliktusveszélyt rejt, 
hogy nagyon átgondolandó. Mi az ami már plusz szolgáltatás? Ezt világossá kell tenni. 

- A megközelíthetőséget legalább a jelenlegi szinten kell tartani - inkább fejleszteni. 
1.3. A kialakított rendszer problémái. 
- A valóban legnagyobb elégedettséget kiváltó reform-történések nyomán többek között 

azért nem nőtt a kompetenciaszint, mert az orvos (a team) teljesítőképessége (ha 
lelkiismeretesen dolgozik) telített. Többet már nem tud felvállalni. Ráadásul a továbbképzők 
hatalmas terhet jelentenek ezekben az években. Aki nem próbálta nem tudja mit jelent ez, 
főleg egy vidéken egyedül dolgozó orvosnak. 

A helyettes nem tudja elvégezni helyette a munkát.(És azt ki helyettesíti?) Továbbképző 
után be kell hozza a lemaradást. 

- A preventív szemlélet megvalósítását fontosnak tartom, de óvakodni kell a 40 év 
módszereinek visszahozásától. Például már emelgetik, hogy „tartson az orvos előadásokat”. 
Ez a látványos prevenció. Néhány éve az egészségnevelők egyszer elismerték, hogy ez a 
módszer valóban látványos és könnyen jelenthető, de nem hatékony. Ha nincs hozzá alap 
kultúrszint, nevetségessé válik. Van egészséges életre nevelés a nemzeti alaptantervben? 
Drága reklámperceiből mennyit szán ilyenekre a közszolgálati média? Majd megint tartom az 
előadást a fogamzásgátlásról a minden előadásomon pontosan megjelenő három nénikének 
(valaha mellettem aludt közben részegen a párttitkárhelyettes, a Vöröskereszt elnöke is). 
Ismét egy csapda. Csinálni kell, de ne a régi módon és szemlélettel. Ne megint a formális 
megvalósulás, hanem a cél lebegjen előttünk. 

A prevenció anyagi és humán feltételeit biztosítani kell. A munka egy jelentős része 
jellegénél fogva kampányokhoz kötött. Ezekhez külső segítség kell. 

A szekundér prevenció pedig talán a legjelentősebb feladatunk még sok éven át. Ennek 
kiterjesztéséhez is többletforrás és munkaerő kellene. Ezt 6 éves saját kísérletemmel tudom 
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bizonyítani. A teljes lakosság átvizsgálása után 1410 ből 725 a legalább egy, de többnyire 
több diagnózissal nyilvántartott krónikus beteg. Most harcolok, hogy felvehessek egy nővért a 
célzott aktív gondozás munkakörére, vagy találjak egy korrekt és reményteljes rezidenst. Ma 
ebben az országban a szekundér prevenció a nemzet szolgálatának egyik kiemelt területe 
kellene legyen. 

Valóban előre kell haladni. Persze az is eldöntendő, hogy merre van előre. 
2. A JAVASOLT MODELL 
Mélységesen egyetértek azzal a gondolattal, hogy jelenleg honunkban nem lehet 

uniformizált rendszert kialakítani. Mint láthattad ezt még e fejezet olvasása előtt magam is 
leírtam. 

Ugyancsak cáfolhatatlan alapigazság, hogy csak hosszabb távon történhet a bevezetése. 
Ha a csoportpraxisok 10-15000 fő ellátását fogják biztosítani, a rendelőintézetek fokozatos 

elsorvadása várható. Ez esetben az alapszintű szakellátásban dolgozó szakorvosok száma nőni 
fog (bizonyos szakmákból minden 15000 emberre kell egy-egy), viszont valóban 
hatékonyabban fognak dolgozni a szupraspecializált, drága felszereléseket működtető 
kollégák. Esetleg és sokfelé, a kórházi ambulanciák keretén belül? Hosszabb távon 
kialakulhat spontán az a tendencia, hogy családorvosok más szakvizsgákat szerezzenek. 
Csakhogy ennek gyakorlati kivitelezése nehéz. Évekig kell távolmaradjanak körzetükből. 
Valamivel jobb, ha majd fordítva lesz? A szakorvosok tesznek családorvosi vizsgát? És a 
rezidensképzés? Megannyi kérdés! És a legnagyobb, az így feleslegessé váló háziorvosok 
sorsa! 

Leegyszerűsítve a modellt, kialakulhat egy egyirányú mozgás. Kórházi orvos az 
ambulanciára, rendelőintézeti orvos a csoportpraxisba, háziorvos a... Na hova? Persze, 
szerezzen szakot ő is. Idő, idő, idő! Nagyon idealizálni kell orvostársadalmunkról alkotott 
képünket, ha azt akarjuk hinni, hogy az évekig szakképesítés miatt távollevő kollégát a 
többiek helyettesítik, és repesve várják vissza. Ez idő alatt jövedelme visszaesik, majdnem 
mint a nyugdíjazáskor. Ugyanakkor többnyire aktív korú, fiatal, gyermekeket nevelő családos 
orvosokról lesz szó ebben a kategóriában. Az öregje már nem vág bele. Miből él majd a 
család? Ezt már csak Európában lehet megcsinálni. De hol van még Európába való 
visszafogadásunk (a csehek igen bölcsen ezt így mondják!) és pláne annak gyümölcsei. 

2.1. Az általános modell alapelvei. 
Nagyon hihetőnek érzem azt a megállapítást, hogy a háziorvosi praxisra alapozott modell 

korlátait az ilyen szinten követhetetlen technikai fejlődés jelentheti. 
Rendkívül nehéz lesz a csoportpraxis jelentőségének és az ezzel kapcsolatos 

felelősségüknek a megértetése az önkormányzatokkal. Különösen, ha forrásaik nem bővülnek. 
Ha valaha is remény lesz ilyen forrásbővítésre, azt vagy annak egyes részeit, pontosan 
„pántlikázva” kell biztosítani e célra. 

Nem lehet a jóhiszeműség vélelméből kiindulni. Az egészségügy még nagyon sokáig, és 
nagyon sok önkormányzat viszonylatában marad defenzívában. 

Ha mindezt kellő átgondoltsággal és megfelelő források birtokában, valamint kellő 
türelemmel hajtjuk végre, elképzelhető az általad felsorolt eredmény és az alapellátás 
rangosabbá, hatékonyabbá, helyileg támogatottabbá válik és javul a szakellátás színvonala is, 
miközben számos ellentét feloldódása remélhető. 

Ugyanakkor nem elképzelhetetlen a kérdés olyan megoldása, hogy a privatizáció mégis 
előrehalad, és a független tulajdonos háziorvos működik együtt a hasonló szakorvosokkal 
(letelepült szakorvos), akik számát egy adott területen végre a kamara határozza meg. Ezzel 
az önkormányzat is megszabadulna majdnem minden gondjától. Persze benne maradhatna, 
mint egyik döntési joggal bíró fél, annak eldöntésében, hogy a jelentkezők közül kinek nem 
adhatja el a tulajdonos, vagy özvegye a praxisokat, rendelőket.  

2.1.1 A forráselosztás elvei. 



70 
 

A forráselosztásnál nem hinném, hogy a járóbeteg szakellátás arányos részének 
átirányítása elegendő lesz. A rendszerbe e modell szerint a kórházi ellátásból is kerülnek majd 
át szakorvosok, és mint már írtam, bizonyos alapszakmákból nőni fog a szakorvosok száma 
(minden 10-15000 lakosra egy). Bár ez csak évtizedek alatt alakul ki véglegesen, már az 
elején tisztázni kell a forrásokat. Ne jussanak éppen a kísérlet kezdő alanyai újabb „átmeneti, 
áldozati helyzetbe”. 

Itt merül fel az a kérdés, hogy miként oldható meg az említett forráselosztási modell, ha 
folyamatról van szó. Adott területen lesz mindenféle modell. A szakrendelő még működik, de 
a területen már van ahol finanszírozni kell egy csoportpraxist. 

Tehát az elképzelés életszerű modelljét nagyon ki kell találni, és mindenképpen szükség 
lenne működő példákra és rugalmas szabályozásra a kezdeti években. 

Továbbra is meggyőződéses híve maradok a korrigált fejkvóta rendszerének. Biztosan nem 
tökéletes, de jobbat nem lehet kitalálni. 

2.1.2. Az alapellátás javasolt szakmai tartalma. 
2.1.2.1. prevenciós feladatok. 
Nagyon oda kell figyelni, hogy az egészségügyi nevelési feladatoknál ne kísértsen a múlt. 

Az orvos elsősorban a személyre szóló nevelést végezze azáltal, hogy több ideje lesz (?) egy - 
egy betegre. Az egyéb feladatokra a teamben lehetne egy részben, vagy akár önállóan 
megbízott személy. 

Ami a prevenciót, főleg pedig a szekundér prevenciót illeti, erre külön ezzel foglalkozó ezt 
menedzselő asszisztenst kellene kinevezni. Az előző fejezeteknél már elmondtam sok idevágó 
gondolatot. 

2.1.2.2. kurációs feladatok. 
A kompetenciaszintek és szakmai standardok kialakítására, készítésére, a most 

továbbképzésből jövedelemhez jutni óhajtó (kénytelen) lobby kitűnő tagjaiból verbuválni egy 
egységes szemlélet alapján működő csapatot, és ezt egységes irányítás alá helyezve vigyázni 
arra, hogy ezekbe csak megvalósítható (alapellátási szakember által is annak deklarált) 
követelmények kerüljenek. 

A házi ápolással kapcsolatos feladatok is új terhet jelentenek. Ennek munkaidővonzata 
mellett van egy másik érdekessége is. Kórházi kapacitást vált ki, plusz feladatot jelöl meg a 
praxis számára. Az így keletkezett (felszabadult) forrásból tehát a munka orvosi részét végző 
praxis is kell részesüljön. 

2.1.2.3. az egészségi állapot menedzselése. 
A kapuőr szerep a jelenlegi ismét fellazított beutalási rendszer mellett nem működik. A 

beteget menedzselő családorvos nem tud az azzal kapcsolatos történésekről. 
A szűrések költségeit külső forrásokból kellene biztosítani a praxis szabad munkaerő-

kapacitásainak bevonásával is. 
2.1.3. A praxis feladatai. 
2.1.3.1. a kor és állapot specifikus alapellátás. 
Itt ismét kiemelem a szekundér prevenció rendkívüli fontosságát. 
2.1.3.2. anya és csecsemővédelem. 
Egy beugró gondolat: érdekes módon az M.SZ.SZ. a csoport-praxis valamiféle ősének 

tekinthető. 
A védőnő tevékenysége a háziorvoséval vagy inkább a házi gyermekorvoséval a mainál 

szorosabb kapcsolatban lehetne. 
2.1.3.3. fogorvosi alapellátás. 
Sokkal kevesebb gond lett volna ezzel a kérdéssel, ha még akkor, amikor az összes ágazat 

közül a legközelebb állt a teljes privatizáció megvalósíthatóságához, ez megtörténik. 
2.1.3.4. szakgondozás. 
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A szakgondozás, ha jól értettem, a csoportpraxisban a legtöbb diagnózis esetében 
megoldható. Egy-egy komplikáltabb esetnél kell igénybe venni a szupra specializált 
rendeléseket. A közönséges praxisok, ahol tehát nincs szakorvos, ezt jó lenne ha szakmai 
protokollok alapján, előírt időközönként szakorvossal is együttműködve végezhetnék. 

Amennyiben ez alatt a szakápoló által végzett gondozási munkát kell érteni, erről egy igen 
fontos dolog jut eszembe. A hatalmas volumenű gondozási feladatokat csak akkor lehet 
eredményesen és gördülékenyen felvállalni, ha működik a jól képzett nővér által vezetett 
„nővérrendelés”. Az orvoshoz csak a problémás esetek mennek be, vagy természetesen 
mindenki bizonyos előre megbeszélt időintervallumonként és akkor is ha úgy kívánja. 

2.1.3.5. ügyelet. 
Sok szempontból lenne üdvös egy oxiológiai szakképzettséggel bíró 24 órás ügyeleti 

rendszer biztosítása. Nagyjából 2-3 ilyen csoportpraxisonként, illetve a hagyomány vagy a 
kívánalmak szerint kialakult övezetenként. Soha az egy praxisban dolgozó, időnként ügyelő 
családorvos nem lesz olyan jártas és főleg gyakorlott a sürgősségi teendőkben, mint a napi 
rendszerességgel és természetességgel ezt végző kolléga. Nem helytálló az az érv, hogy ő nem 
ismeri a beteget. A családorvos is csak akkor ismeri, ha történetesen a saját körzetébe hívják. 
Ezenkívül, ekkora leterheltség mellett és ennyi plusz munkaidőt igénylő hivatásnál, üdvös 
lenne a tehermentesítés módozataira is gondolni. 

2.1.3.6. házi ápolás. 
Hát erről éppen most nehéz lenne higgadtan beszélni. Elsők között üdvözöltem a „lapátra 

került” közeli településeken lakó egészségügyi személyzet kezdeményezését, hogy vállalva az 
átképzés nehézségeit, hallgatva az egészségügy vezéreinek szirénhangjaira, belevágnak és 
megpályázzák.  

(Ágyleépítéstől függetlenül is igény lett volna erre ebben a társadalomban, mely -bár a 
világért sem mondanák ki- a többgenerációs családmodell és egyáltalán a család mint érték 
lerombolása után szembesült ezzel a fölöttébb és „kellemetlenül” drága feladattal, ami az idült 
betegek ápolása. A kórházak megszűnő ágyairól is elsősorban ők fognak kiszorulni.) 

Mindenben segítettem őket, megnyerték a pályázatot és vártak. Eltelt a július 1. de nem 
történt semmi, aztán eljött végre a várva várt közlöny is az október 1. ígéretével. Most viszont 
újra kell pályázni a TB-nél. A betegek várnak, a dolgozók hite-reménye fogy. Ráadásul az 
önkormányzattól is írást kérnek, s azt a tájékozatlan és bizalmatlan polgármesterek sokfelé 
nem adják ki. Amikor pedig lefaxoltam a TB-nek ezzel kapcsolatos szerény kérdéseimet 
(ilyeneket pl. hogy miként lesz elkülönítve az eü. és a szociális feladat stb.), a Szakmai 
Tanácsadó Testület ülésén emelt hangon és sértően rámdörrentek: Hogy lesz ez a lap 
szerkesztve ha ilyen kérdéseket fogalmaz a szerkesztő !? 

Különben is a 600 millió semmi, és majd egy hét múlva a sajtóértekezleten megtudhatjuk a 
többit. Éreztem, hogy valamiért darázsfészekbe nyúltam. Csak tudnám miért? 

2.1.3.7. mentálhygiéne? 
Bizony itt helye van a kérdőjelnek. Legalább olyan fontos lenne mint a prevenció grádicsai 

(ép testben ép lélek), de ennek a feltételei lényegesen meghaladják az egészségügy 
felségterületét. Na persze, azért nem szabad a fegyvert letenni, ezért nagyon sok segítséget 
kellene kapjanak a praxisok hozzá. 

2.1.3.8. ifjúságegészségügy, foglalkozásegészségügy? Egyelőre praxison kívüli feladat, 
kivételes esetektől eltekintve. Mindkét terület most éli válságát. Meglátjuk merre visz az 
útjuk. 

2.1.4. A kompetenciaszint meghatározásának elvei. 
Egyetértek azzal, hogy nem komplett szakterületek, hanem bizonyos ellátások kell 

átkerüljenek az alapellátás kompetenciakörébe. Igen helytálló az az elv, hogy nem a 
háziorvos, hanem az alapellátás kompetenciájáról és azon belül a praxistagok személyes 
képzettségéről, illetve a rendelő felszereltségéről beszélsz. Tehát az optimum országos 
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megvalósulásáig az egyes csoportpraxisok kompetenciája nem lesz egyforma. A helyi 
adottságok, lehetőségek szerint fog változni (ismét az idő és a türelem). Nagyon fontos, hogy 
ne essünk túlzásokba, ismétlem: elérhető, megvalósítható követelményeket, teljesíthető 
feladatokat adni, olyanokat, amelyekre az átlag magyar háziorvos vagy majdani átlag 
csoportpraxis azt mondja: igen ezt felelősséggel vállalom, a jelenlegi körülmények között is 
megvalósítható.  

Az alapellátás és szakellátás új határa - a modell megvalósulása esetén - világos. 
2.1.5.A csoportpraxis fogalma. 
A definíció érthető, de amennyiben átmenetileg a helyi sajátosságok respektálása stb. 

kapcsán létezni fognak egyszerűbb felépítésű csoportpraxisok is, meg lehet tartani a 
horizontális és vertikális megkülönböztető jelzőket. 

A modell végső kialakulása és „totális” elterjedése időpontjában majdan spontán 
feleslegessé válnak. 

2.1.6. A csoportpraxis összetétele. 
A minimális összetételt azzal egészíteném ki, hogy az egy védőnő még a mai demográfiai 

katasztrófa idején is kevés lehet. Annál is inkább, mivel ez lehetne a team azon tagja, aki az 
egészségnevelési feladatok oroszlánrészét kellene vállalja. 15000 emberben gondolkodva az 
egy fogorvos is kevés lehet, de majdnem mindenütt vannak magán-fogorvosok, akik a 
fizetőképes réteget „elviszik”. A gondozást és prevenciót szolgáló káder minél előbb be 
kellene kerüljön a minimumba. 

Nagyon át kell gondolni azt, hogy a praxistag és családorvosságból is licencvizsgázott, más 
szakágú szakorvos miként veszi át teljesen a betegsége kapcsán hozzá sodródott pacienst. Itt 
ismét a szabad orvosválasztás elve sérülhet, bármennyire is úgy látszik, hogy ez ésszerű. Itt is 
marad megoldásnak a rugalmasság.  

Az, hogy az azonos telephely nem feltétel, elkerülhetetlen. Anyagi és egyéb okokból. Más 
megoldás nincs. Viszont a különböző telephelyeken dolgozó, különböző szakmákat képviselő 
orvosok megközelíthetősége, pláne ha -a fenti példa szerint- átveszik teljesen a krónikus beteg 
menedzselését is, enyhén szólva kérdőjeles, főleg kistelepüléses zónákban. A legtöbb 
szakorvosnak nincs módja ingázni a felszerelés szállíthatatlansága miatt. Van aki viszont 
megteheti. Persze akkor cipelheti az irodáját is magával. (Számítógépes hálózat kellene!!) 

2.1.7. A modell működése. 
Nagyon kényes ügy és szubjektivitásokra, esetleg visszaélésekre adhat okot a praxis 

költségére kért (vagy nem kért) konzílium.  
2.1.7.1. szervezési forma. 
Egyelőre nehezen elképzelhető, hogy az önkormányzatok sokasága kezdeményezze 

csoportpraxisok kialakítását. Az ellátói kezdeményezés még mindég valószínűbb. Egyelőre! 
Kényszertársulás? Hu-ha! Ahogy manapság mondják. 
2.1.7.2. az orvosválasztás kérdése. 
2.1.7.2.1. a praxisválasztás kérdése 
Tudjuk, hogy az önkormányzati elv kistelepülések esetén spontán működik, a szabad 

orvosválasztás csak városokban és néhány földrajzilag „szerencsés” helyen. 
2.1.7.2.2. praxison belüli orvoshoz fordulás. 
A már előbb említett problémák ismételt felemlegetése mellett, feltétlenül elfogadhatónak 

tartom az életkor és állapot szerint változó, periódusokra szóló orvosválasztást. Ennek a 
családorvosság a „bölcsőtől a sírig” elvet valló merev képviselői lesznek nagy ellenzői. Én 
nem ellenzem (vessző nélkül). Persze számos nehézséget kell leküzdeni, hogy a csoport 
bármelyik tagja képes legyen egy beteg teljes ellátására és menedzselésére. 

2.1.7.2.3. praxison kívüli orvoshoz fordulás. 
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A beutaló szükségességét én is hangsúlyoznám. Ez az a pont, melyet követően gyakrabban 
jelenhetnek meg olyan elemek, az igények függvényében, melyek a co - payment gondolatát 
vethetik fel. 

2.1.7.2.4. az elszámolás technikai problémái. 
Jó ötlet a vonalkódos beutaló. Jó lenne az is, ha a központi hely periódikusan visszajelezne, 

lehetőséget adván az önellenőrzésre. 
Nagy gond, hogy egy ilyen modell nem indítható be kicsidenként vagy fokozatosan, csak 

egyszerre, mindenütt egy intésre.  
2.1.7.2.5. a beutaló problémái. 
Ha jól értettem a csoportpraxisoknak a járóbeteg szakellátás forrásainak 2/3 részét szántad 

az „áttelepült szakorvosok” megfelelő arányú munkája ellenébe. 
Azt a munkát, amit a maradék szakellátás a maga magasabb kompetenciakörében lát el, a 

maradék 1/3-ból kell finanszírozni. Ehhez nincs köze a csoportpraxis pénzügyi alapjának. 
Másként a „szupra” rendelést kétszer finanszíroznánk. 

2.1.7.3. a pénzfelhasználás alapelvei. 
Ez lesz a legnehezebb feladat. Mi az ami valóban nyereség, és miként oszlik meg a 

résztvevők között? Mai viszonyok között, mostani tapasztalatokkal, szinte a lehetetlennel 
határos ezt jól megoldani. 

Itt csoportpraxis esetén az orvos ismét valamiféle fizetéses alkalmazottá válik. 
Ez ismét egy olyan pont, ahol tulajdonképpen a teljes privatizálás, a letelepült szakorvosok 

megjelenésének támogatása és az erre vezető nehéz út (amortizáció, hitelek stb.) végigjárása 
esetleg biztonságosabb lenne, mint a jelenlegi kvázi vállalkozások tovább bonyolítása. 

2.2. Az alapellátás kapcsolata az egészségügyi ellátó rendszer egyéb részeivel. 
2.2.1. Járóbeteg szakellátás. 
2.2.1.1. konziliárus szakorvosok. 
Nem vagyok tisztában azzal, hogy tulajdonképpen itt kétféle finanszírozás fog együtt élni a 

csoportpraxisban, vagy a fejkvótából a háziorvos fizet a szakorvosnak. Ha viszont a szakorvos 
átvette egy „életperiódusra” a beteget, akkor ő is háziorvos. Itt újabb kérdőjelek horgadnak. 
Ezt nagyon ki kellene találni. 

2.2.1.2. szakambulanciák (speciális szakrendelések) 
Előbb felvetett kérdésemre itt azt hiszem választ kaptam. Az általános modellben 

elkülönített kassza az a bizonyos 1/3? 
2.2.2. Fekvőbeteg ellátás. 
Világos. 
2.3. A ráépített modell. 
Erre csak azt mondhatom, bárcsak már ott tarthatnánk. A nem alapellátási feladatok 

átvállalásával egyelőre óvatos lennék. Ha a tervet évtizedes távlatokra terjesztjük ki akkor 
beszélhetünk erről. 

2.3.1. Járóbeteg szakellátás 
Így van. 
2.3.2. Fekvőbeteg-ellátás. 
2.3.2.1. aktív. 
Ismét egy pont ahol az az érzés erősödik meg, hogy bizony mindenféle modell és tervezés, 

szervezés eltörpül a medicina egyes alapszabályai mellett. Eszembe jut a jó öreg sebész 
professzorom. „Fiaim inkább küldjetek be 100 beteget hiába, minthogy elnézzetek egy 
esetet”. Ez az ami nem fér bele modellekbe. Vajon halálra van ítélve a régi orvosi szemlélet? 

2.3.2.2. krónikus (ápolás) 
Így igaz. Persze akkor nem, ha a házi betegápolást 14 vizitre „hitelesítik” és a MEP dönti 

el, hogy hány látogatás indokolt. 
2.3.3. Mentésügy. 
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Egyetértek és hozzáteszem: összekapcsolható a 24 órás ügyelet kérdésével. Az ötletet nem 
csak mint feladatot kell tekinteni, hanem mint problémamegoldó lehetőséget is. Úgy 
biztosíthatunk munkahelyeket, hogy ezzel szakmailag előrelépünk és részben meglevő 
forrásokra támaszkodhatunk. 

2.3.4. Gyógyszer. 
Akármilyen lesz a megoldás, figyelni kell egy mellékesnek látszó körülményre. Ha 

elvárjuk az orvostól azt, hogy olcsón gyógyítson, adjuk is meg hozzá a segítséget. Ne ő 
futkosson olyan könyvek és lajstromok után, amiből a beteggel és az egész személyzettel 
silabizálják ki, mit, hogyan, mennyiért, ne ő vegyen tízezrekért rossz gyógyszerprogramokat a 
gépébe. A TB mint érdekelt menjen elébe a gondnak, és maximálisan segítse a legtöbb 
receptet felíró orvos réteget munkájában. Ma a gyógyszerírás (itt biztosan nem véletlenül: 
gyógyszerirtást írtam) a napi munka egyik akadályozó tényezője, és állandó feszültségforrás 
orvos és beteg között, illetve állandó szorongások és lelkiismereti vívódások okozója. 

3. A BEVEZETÉS PROBLÉMÁI. 
Mint már említettem, valószínűbbnek látszik számomra is a támogatott, ösztönzött 

fokozatos átmenet. 
Valóban kell a kétféle kompetencia és a kétféle finanszírozás. A direkt pénzforgalom 

vonalkódos beutalóval történő kiszűrése feltétlenül szükséges, de fontos az is, hogy a 
pénzforrások átadásakor ne spóroljanak le belőle, mert ez egy idő után (amint belenéznek az 
üresedő kasszába) rossz irányba fogja kényszeríteni a praxis tevékenységét. Orvos és beteg 
között ellenérdekeltség alakulhat ki. És megint egy kétely: ahogy a demokráciákban szokásos 
adózásban nem vagyunk még elég érettek (a megadózóink sem!), úgy erre is éretlennek érzem 
a ma érintettjeit. A fundholding pedig különösen nagy falat egyelőre. 

4.HÁTRÁNYOK,KONFLIKTUSOK. 
4.1. Az orvosi szabadság csökkentése „kolhozosítás" 
Mint a bevezetőben írtam, ezt csak úgy lehet elkerülni, ha megfelelő szabályozók oda 

vonzzák az embereket, oda vonzzák, nem beletaszítják. Tehát nem szabad senkit sem sújtani, 
viszont lehet ösztönözni. 

4.2. A betegek választási szabadságának csökkenése. 
A beutalási „rend  rendbetétele” amúgy is szükséges lenne. 
4.3. Adminisztratív terhek növekedése. 
Ez az, amitől a praxis minden orvosát meg kell kímélni, ha azt akarjuk, hogy maradjon 

erejük gyógyítani is. Az orvos ne adminisztráljon és ne harcoljon, küzdjön, vívjon, 
csatározzon. Az utóbbi években annyit emlegetett „vívjátok meg harcotokat “ szemlélet 
erősödése a gyakorlatban igazolta az 1992-ben elmondott és leírt kérésem jogosságát: az 
orvos ne legyen gladiátor! Nagyon kellene egy olyan beosztott, aki ezt a feladatot, a 
menedzselés napi feladatait, a számítógépkezelést stb. át tudná vállalni. Érettségizett 
fiatalokból verbuvált praxis-menedzserek elhelyezésére volna lehetőség. A sokkal értékesebb 
(szeretném azt mondani, hogy drágább...) orvosi munka sok-sok órája szabadulna fel. Még ha 
azt is mondják, hogy sokan vagyunk, ne az orvos legyen a vízhordó. Ez luxus. 

5. A JELENLEGI RENDSZER EGYÉB PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSA A 
JAVASOLT RENDSZERBEN. 

5.1. Ösztönzés definitív ellátásra. 
Ha megvalósul, ez nagyon valószínű. 
5.2. Ösztönzés több tevékenységre,nagyobb szakmai aktivitásra 
Ha az általam ismert (és becsült) kollégák napi programját nézem, tovább ösztönözni nem 

lehet őket csak úgy, ha előbb a felesleges terhektől felmentve fordíthatják energiáikat újabb, 
hasznosabb feladatok megoldására. 

5.3. Degresszió. 
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Ez kitűnő és semmi hozzáfűznivalóm nincs. Csak a végső számok kidolgozását kell 
átgondolni. Így valóban nem szólhat az, aki kénytelen 3500 beteget ellátni. Tegye, ám 
megfelelő teammel. 

5.4. Prevenció. 
Itt azért emeljük ki a külső források és a praxis erejét meghaladó feladatok finanszírozási 

megoldásainak kérdését. A primer prevenció alapjában véve állami feladat. A háziorvosi 
praxis hasznosan statisztálhat (ahogy mondani szoktam: egy-egy karakterszerepig is eljuthat). 
Más a helyzet a szekundér prevencióval. A megtakarított pénzből erre kellene fordítani. 

És ezt érdemes is! 
5.5. A szakorvosi képesítést igénylő teljesítés elismerése. 
Nincs mit hozzáfűzni. 
5.6. Felnőtt körzet,gyermek körzet. 
A modell egyik legnagyobb előnye. Megmenti a szétveréstől a magyar egészségügy egyik 

legjobban működő ágazatát. 
5.7. Teljesítmény arányosság. 
Amint azt Öszödön mondottuk. Így legyen! 
 
Leányfalu,  1996. szeptember 15 - 22.    
                                                                                     Dr. Szász István T. 
 
u.i. Munkádhoz és szép terveidhez további kitartást és jó egészséget kívánok, igaz 

barátsággal és ragaszkodással. 
 
Utóhang 2002. 
Elgondolkodhattam azon, hogy az érintett szöveg nélkül, az arról szóló véleményemet 
betehetem-e ebbe a gyűjteménybe. Kronológiáról lévén szó úgy döntöttem, hogy igen. 
Ugyanis a felvetett kérdések magukért beszélnek és annak az időszaknak ez az összefoglaló 
adja legjobb keresztmetszetét. Máig is érdekes és sokszor aktuális részletek sokaságával. 

                                                      
* 

1996. október 01. 
 
 Megjelent: Medicus Anonymus: 1996./10 

                                  
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS. 

Hírek hangulatok nyomában. 
 

A napokban felröppent hírek és információk szerint az egészségügyi kormányzat „a magas 
presztízsű orvostársadalom lobbyellenállásáról beszélt”. Szemtanuk szerint a rádió rövid és a 
lapok rövidített információi mellett a televízió műsorában is szigorúan bírálták volna az 
egészségügyet. A hírt nem volt időm és módom leellenőrizni de az utóbbi hetekben itt-ott 
észlelhettem a szelét. 

Nem csak magánvéleményem az, hogy az orvos, az egészségügy, az értelmiség presztízse 
nagyon alacsony szintre süllyedt. Ezzel párhuzamosan, talán részben ennek következtében, az 
orvostársadalom döntő többsége visszahúzódott. Az őt ért traumákat befelé fordulva, magára 
közönyt erőltetve éli meg. 

Ellentétben más országok „félelmetes egészségügyével” itt egy olyan lelkiállapot dominál, 
mely a lehető legalkalmasabb a még oly fájdalmas beavatkozások végrehajtására is. 

Az egészségügyi hivatást választók a túlélés elemi óhajának veszedelmes vermében 
várakoznak. 
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Tagadhatatlan, hogy ez a hangulat alkalmatlan egy hivatás eredményes, színvonalas, 
etikus, empátiagazdag stb. művelésére. Ismét és ismét el kell gondolkodni azon, hogy ennek a 
tevékenységnek a művelése keményen meghatározott objektív feltételei mellett, az azokkal 
szorosan összefüggő számos szubjektív feltételtől is függ. 

A gyógyító munka nem csupán egy megszerzett ismeretanyag képernyőre hívása egy 
helyzet megoldására. A kórisme és a kezelés egyaránt olyan alkotó munka, mint az ihletett 
művészé. Az orvos ismerethiányát, vagy romló memóriáját könnyű szerrel pótolhatja a 
rendelkezésére álló információforrások sokaságából, nem úgy az alkotó gondolkozás, az 
egész emberre való ráérzés művészetét. 

Talán kis túlzással azt merném mondani, hogy a magunk szerény jelentőségének határai 
között, nap mint nap ugyan úgy kell alkossunk mint a nagy művészek, vagy feltalálók, 
tervezők . Ráadásul az emberi életért érzett felelősség állandó nehéz terhét hordozva. Ez a 
munka parancsszóra „nem hajtható végre”. Pontosabban végrehajtható, de abban nem lesz 
semmi köszönet. 

Ágazatunk generációkon keresztül háttérbe szorítva működött. Azok a vélt előnyök 
melyekért sokan úgy gondolják, hogy kiemelt helyzetben volt, éppen ellenkezőleg a morális 
csőd elközelgésének legfőbb okozói voltak. 

Megkockáztatom azt a véleményt, hogy az a módszer, amellyel a ki nem mondott 
törvénysértés állapotába kényszerítettek, nem csupán az egészségügy olcsóbb működtetésének 
egyik módszere volt, nem csupán a lakosság indirekt megsarcolásának ravasz önkéntesnek 
látszó módozata, vagy az ingyenesség látszatát megmentő ötlet, hanem a politikai 
rendszerekben mindenkor és mindenhol félelmeket ébresztő egészségügy „rossz 
lelkiismeretén keresztül” történő kézbentartásának az eszköze is. 

A módszer ismerős. Mi is voltunk (vagyunk?) mi? 
Egy „bűnös nemzet, bűnös egészségügye.” 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.                                  
Talpra álltunk? Talán majd most. 

* 
 

1996. november 16. 
 
Megjelent: Alapellátás 1996./3 

 
NEHÉZ MEGÉRTENI? 
(Októberi gondolatok) 

 
A Phare program keretében az alapellátásról történt átvilágítás eredményeit összegezte, a 
kérdés hozzáértő, mára már magyar ügyekben is járatos holland munkatársa. 

Az összefoglalóban annak örvend, hogy a Minisztérium, bár az egészségpolitika 
formálásában még monopolhelyzetben van, szeretné megosztani ezt a felelősséget, és várja a 
szervezetek és minden kolléga hozzájárulását a jövőformáló elhatározásokhoz. 

A „Sárga könyvet” emlegeti, mint pozitív példát melynek anyaga nyitva áll új ötletek 
befogadására.  

Közben a sajtóban tallózva, a televíziót nézve arról hallani, hogy Népjóléti Minisztérium 
szinte nincs, az egész csak fiókhivatala a pénzügynek. 

A Phare által az információk áramoltatására megpályáztatott lap szerkesztői, izzadva 
gyűjtik az alulról jövő véleményeket 
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Az alapellátás dolgozói spontán nem nyilatkoznak meg, s ha felkérik őket, minden 
huszadik hajlik a válaszadásra, - kellő óvatossággal. 

Mit jelent ez?  
És valóban? Hol van a „Sárga könyv” kitűnő munkaanyaga? 
A tanácsadók nem mindegyike örvend az elkerülhetetlenül felszínre kerülő kérdéseknek, a 

bajokat emlegetőket leintik. Ne sírjanak. Mások még rosszabb helyzetben vannak! Pedig a 
bajok így is csak bajok és elhallgatásuk tetőzi azokat. 

A feltett kérdéseket nem ritkán ingerültség fogadja és gyakorta tovább adogatják azokat, 
máskor a válasz kerüli meg a lényeget. 

Ami ma határozott válasz, az holnap már kérdés és holnapután emlegetni sem jó. 
Elégtelen pénzösszegek hangzanak el, célokra. Aztán ezek is feleződnek - újra meg újra- 

végül eltűnnek az ígéretekből. 
Nyilvánvaló igazságok ütköznek értetlenségbe. 
Előző vezetők által javasolt eljárásokat ellenőriznek, és már senki sem beszél az akkori 

tanácsokról, tanácsosokról és ígéretekről. Sőt azok fejére olvassák akik ezek szerint járnak el. 
Saját kollégák közül kerülnek ki irigyek, ami a reform elakadásakor előrelátható volt. 

Ugyanakkor saját - kenyeret kereső - kollégáktól rettegnek a munkaviszonyban levők.  
Kisebbségi sorsukból hazatérő kollégákkal kerülnek szembe mások, s van, hogy egyesek 

erre még rá is játszanak. 
Önkormányzatok basáskodnak felettük, s ha nem, akkor kifordított zsebeiket mutogatják. 
Érdekképviseletük gyakorlatilag nincs. Egyszer „elhalogatták”" és utolsó percben 

tudatosan gyengére tervezték (csak nem az utódok kedvéért?), másodszor az emlékezetes 
levélben megelőlegezett ígéretet felejtették el beváltani, s most a kamarának azt hánytorgatják 
fel, amire lehetőséget sem kapott soha, hogy megtegye. 

És mit tehet ilyen igény esetén egy alapellátásban tevékenykedő szakdolgozó? 
Az OEP egyelőre finanszíroz, de nem tudni meddig és miből. A szolgáltatásokért kifizetett 

pénzt nem csak a praxisok, de a biztosító érdekeit is sértő módon ellenőrzi. A kérdésekre 
idegesen reagál, érthető, bajban van. A konzervatívok által létrehozott demokratikus 
intézmény, a baloldal első nagy győzelmének letéteményese, most a baloldaltól tart? 

Dolgoznak látástól vakulásig Európa beteg nemzetéért, de senki nem számol azzal, hogy az 
egészségügyiek egészsége az átlag populációé alatti adatokat mutat. 

Felkészületlenségüket, alkalmatlanságukat igazolva, a munka mellett nehezen elviselhető 
tempóban próbálnak fejükbe új ismereteket, gondolkodásmódjukba új szemléletet pumpálni. 

A minőségbiztosítás és a kényszerű struktúraváltás kapcsán rájuk szakadó hatalmas 
mennyiségű új feladat kirovásakor senkit sem érdekel, hogy már eddig is túlterheltek voltak. 

Törvények által előírt juttatásaikat, vereséggel felérő nyert pereken hajtják be. 
Fizetségük nem ritkán a Hippokráteszi esküre hivatkozás. 
Munkanélkülivé vált szakdolgozók, hallgatva a felsőbb sugalmazásra, anyagi áldozatot is 

hozva, átképezik magukat és pályázatokkal próbálkoznak. Aztán hónapokon át várják az 
eredményhirdetést, az OEP befogadást, a munka (és kenyérkereset) lehetőségének startját, 
bürokratikus eljárások hálójában vergődve. 

A nyugdíjba vonulás legtöbbjüknek nem lehet a várt és megérdemelt megpihenés. Helyette 
egy titokban óhajtott, de a gyakorlatban elérhetetlen állomás, melyet ugyanakkor rájuk 
kényszeríthetnek bármikor, családjaikkal együtt nyomorba döntve nehéz évtizedek terheit 
hordozott embereket. 

A paraszolvencia rémével és délibábjával ijesztgetik és kecsegtetik őket.(A költőt idézve: 
„sorsnak konca és kölönce.”) 

Ügyvédi klánok készülődnek bőrükre menő perekből megélni. 
És még lehetne sorolni. 
Miért hallgatnak a kollégák, a munkatársak? 
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Ennyire reménytelen? 
Meghalt a bizalom? 
’56 évfordulóján gondolkodhatnánk tennivalóinkról. 
Tudjuk, nehéz lesz. 
Csak hittel lehet. 
Csak munkával lehet. 
Csak együtt lehet. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.                                                                   
Ugye nem is volt rossz ez a lap. Ezt 1996. őszén jelentettem meg. Az új lap harmadik 
számában.                         

                                           
* 
 

1996. december 26. 
 
Alapellátás 1997./1 Vezércikk első verzió.                                 

                                    
TISZTELT OLVASÓ 

 
Az egészségügy jelenlegi válságos helyzetében, a kiútkeresés szándékával és ennek 
érdekében, az információ minden irányból-minden irányba áramoltatásának megkísérlésével, 
szinte lehetetlen kéthavonta megjelenő lappal kísérletet tenni. A legtöbb téma, a legtöbb 
„helyzet” a legtöbb vita vagy egészségpolitikai eszmecsere - legalábbis adott stádiumában - 
aktualitását veszti mire a lapot az olvasó kézbe veszi. 

Ez persze az élet oldaláról nézve legalább annyi jót jelenthet, mint amennyi rosszat is. A 
rossz az, hogy „helyzet van”, a jó pedig, hogy elmozdulások történnek. Csak persze 
legtöbbször nem arra, amerre szeretné a nyájas olvasó. 

Mit tehetünk mi. Összegyűjtjük legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint az információt 
és tálalunk mindent. Hideget, meleget.  Ha megpróbálom vigasztalni magunkat, azt 
mondogatom: a mai agyonmagyarázott, agyonideologizált és  lobbyzott, tehát  torzított  
információkat  ömlesztő  időkben,  jó,  ha  a  lap  olvasója  a  nyers valósággal találja magát 
szembe. 

Saját józan ítélőképessége minősíti az információt és annak szolgáltatóját. Nem szeretném 
persze, ha ez utóbbit összetévesztené a közvetítővel.  

Szerkesztőségünk véleménye nem azonos és nem is lehet azonos a sokféle információval.  
Sőt, a mi véleményeink is megoszlanak. A rendkívül sok oldalt képviselő Szakmai Tanácsadó 
Testület pláne nem azonosulhat egységesen azokkal. Legfeljebb egyes tagjai, egyes 
információkkal. 

Tekintse tehát a kedves olvasó az itt megjelenő, az annyit emlegetett és lehetőleg 3x30 %-
nyi, különböző irányokból érkező értesüléseket nyersanyagnak. Ebből következtessen azok 
munkájára, akik adják, azok gondjaira, akik kérdezik, azok szándékaira, akik elrendelik stb. 
Mindezekből pedig arra, ami rá és szakmájára vár. Ha ezt indulatoktól mentesen teszi, ha 
ezekre visszajelez, ha nem rest hozzáadni egy „muszáj reménykedéshez” a maga kis legó 
elemeit, akkor már nem volt semmi sem hiába, akkor már tett valamit a közösség érdekében, a 
saját érdekében, a gyógyítás jövőjét szolgáló szakma sorsa érdekébe. 

És még valami. 
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Amikor a válság árnyát érezzük elterebélyesedni magunk felett, és nagyon kicsinek 
érezzük erőinket szembeszállni a rémmel, egy igazság mindenkor megmarad. Úgy lehet a 
nagy egészet, a közös nagy reméltet, eredményesen, önzetlenül és a legkisebb hibaszázalékkal 
szolgálni, ha a saját helyünkön a lehető legjobban cselekszünk. 

 
 Leányfalu. 

                                                                           
Utóhang 2002.                                                                                                                                                            
Ez nem jelent meg, más fontosabb mondanivaló akadt a vezércikkhez, de azért mond valamit 
azokról a hónapokról és a hangulatról. 
 

* 
 

1996. december 26. 
 
Megjelent: Alapellátás 1997./1 

                  
                                              TISZTELT OLVASÓ  
 

Végre valami megmozdult a lap körül. Ha nem is úgy, ahogy azt reméltük, de az állóvíz 
felkavarodott. Napjainkra jellemző módon nem az elemző, átérző ráébresztés szándékával, a 
közös gond átélésével írott „kérlelő” soraim (Októberi gondolatok) nyomán, hanem a kemény, 
nekikeseredett, felszólító hangnemű kiadói sorokra. De keményebbre fordult szerkesztői 
testületünk hangulata is az egészségpolitikával nem egybecsengő információk miatt. Eddig ezt 
bizonyos, kompetens választ kérő szándékkal feltett kérdések után volt alkalmam tapasztalni. 

Egy lap szerkesztése a mai „sajtóviszonyok” között nem egyszerű. Azok, akik 
végigkövethették lapunk születését, lehet, hogy könnyebben megértik gondjainkat. Azok 
számára viszont, akik csak most fedezik fel, megismétlem alapelveinket. 

Lapunk a PHARE által meghirdetett pályázat előírásainak megfelelően teljesen semleges 
kell legyen. Háromszor 30 % arányban kaphat helyet benne a felülről jövő, a horizontális és 
az alulról jövő információ. Itt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a lap létrejöttét a PHARE éppen 
az információ szabad áramoltatása érdekében kezdeményezte és támogatta. 

A beérkező információkat nem minősítjük és nem magyarázzuk, de mindenkinek joga van 
a következő számban hozzászólni, természetesen - az íratlan szabályokban talán még élő - 
kultúrált hangvétellel. A magyar nyelv és a magyar irónia így is tág lehetőségeket kínál. 

A lap szakmai tanácsadó testületében minden oldalról felkért szakemberek képviselik az 
alapellátás minden résztvevőjének érdekeit. A vélemények - örvendetes módon - a testületi 
üléseken rendszeresen ütköznek is. 

Tehát: 
- Az általunk közölt írások nem a szerkesztőség vagy a lapot támogató Segélykoordinációs 

Iroda véleményét tartalmazzák. 
- A közölt írások csupán információkat hordoznak, más és más véleményeket tükröznek és 

ütköztetnek. 
- A jelzett háromszor egyharmados arányban bárki számára lehetőséget adunk arra, hogy a 

közölt írásokra reagáljon, tehát ha két cikkíró nem ért egyet egymással, a terjedelem adta 
lehetőségek és az ésszerűség határain belül vitatkozhatnak. Ha egy felülről jövő információval 
elégedetlen az alapellátás dolgozója, ezt jelezheti, ha alulról vitakészség észlelhető, 
bizonytalanság érezhető vagy konkrét kérdés érkezik, a felsőbb és jól informált szakemberek 
reagálhatnak rá, sőt erre őket fel is kérjük. 
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- Ha olyan információ érkezik felülről, amely nem szolgál örömünkre, ezért ne a lapot 
kárhoztassák. Ne a hírnöknek vegyék fejét. Inkább szálljanak azzal vitába! Ha alulról érkezik 
a kérdés vagy aggodalmaskodás, ne adj Isten, számonkérés, az érintett vagy a válaszadásra 
illetékes ne háborodjon fel. 

- Végül ismételten felhívom a figyelmet az alulról jövő információ fontosságára, ami 
egyben a lehetőség arra, hogy a lap egyharmadát, sőt a horizontálissal együtt kétharmadát 
önök szerkeszthessék. Nem akarok túlozni, de ha közérdekű kérdéseikkel is jelentkeznek, 
még a felülről jövő egyharmad tematikáját is befolyásolhatják. Amit viszont, sajnos, nem 
tudunk szavatolni, az a befutó információk és az adott válaszok tartalma. Ezeket maga az élet, 
a forrongó egészségügy, a kor, a mindenkori gazdasági helyzet és politika hozza magával. Ne 
feledjék, hogy még egy rossz válasz is információt hordoz: minősíti a válaszadót. 

A felülről jövő szózatokra nem tapsviharral, annál inkább elemző, építő, gyakorlatias 
kritikával kellene reagálni. 

Lelkes optimizmussal azt szeretném hinni, hogy ha a lap a fentiek szerint működik, akkor 
hosszú távon magára az életre is gyakorolhat némi befolyást. Ezért kérem szíves 
együttműködésüket. Lent és fent. Egyaránt. A közös célért. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.                                                              
A kiadó provokatív hangú felszólítására jöttek vitázó levelek. Megmozdult alant valami. 
Akkor még megmozdult. 
 

* 
 

1996. december 28. 
 
Megjelent: Alapellátás 1997./1 

                                 
AKKOR MI A VÁLSÁG 

Gondolatok egy nehéz év után és egy nehéz év előtt 
 

Munkanapjaink életérzését a bizonytalanság jellemzi. Ki-ki vérmérséklete és egyéni helyzete 
szerint éli ezt meg. Bizonytalanok vagyunk betegeink sorsáról, arról, hogy sokat emlegetett 
eskünknek miként felelhetünk meg a jövőben, bizonytalanok vagyunk az egészségügy sorsát 
illetően, bizonytalanok az országra váró perspektívák vonatkozásában, és persze családunk és 
magunk jövőjére gondolva is. 

Közben az ezen életérzést kiváltó ezernyi esemény, hír és fejlemény zúdul reánk minden 
irányból. Azok pedig, akik hiteles szóval megnyugtatni lennének hivatottak, továbbra sem 
tudnak okosabbat kitalálni a nyugtatgatásnál. Nincsen válság, - hangzik el a nagy fórumok 
emelvényeiről! 

Az egészségügy munkása pedig csak néz. Hamarjában okosabb nem jut eszébe, mint az, 
hogy nincs a fenét. Ha ez nem válság, akkor mi az, amit annak neveznek? 

Rögtön utána gondolkodni kezd. A tájékozottabbja ismeri a gazdag nyugaton zajló 
eseményeket, melyek látszólag az itteniekhez hasonlatosak. Aztán persze arra is rájön, hogy 
ez mennyire viszonylagos. Mennyire más erről a szintről vagy arról a szintről süllyedni akár 
valamicskét is. 

A válság adott. Az ellene tett lépések úgymond folyamatban vannak. 
És itt jelentkezik a nagy bökkenő! 
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Úgy a válság, mint az amit ellene próbálnak tenni, azokat érinti, akikről a történet szól. És 
mindkettő negatívan.  

Hogy a válság  ilyen irányba hat, az természetes, azért válság. 
De sajnos a kiutat keresés módszerei is hasonló hatást gyakorolnak. Pedig azoktól 

könnyebbséget, megoldást várna beteg és egészségügyi egyaránt. 
Ezt a kettős terhet teszi a maga szubjektív módján elviselhetetlenné az, hogy a demokrácia 

játékszabályai szerint minket szolgálni hivatott, a magunk szolgálói tevékenységét 
könnyítendő választott vagy kinevezett vezetőink, nem mutatnak bölcs megértést gondjaink 
iránt, sőt folyton fel-felbukkan a vádaskodó hang, a felelősség igaztalanul nagy részének 
reánk hárítása. 

Ez az egész pedig így ahogy van, nem tud hitelesen hatni. Így aztán mégis marad az alulról 
jövő bizonytalanság, az új arcok új szándékainak megelőlegezett bizalmatlanság, az új ötletek 
iránti kétely az optimista hozzáállás gyanúba keveredése, a cselekvésvágyat lefegyverző 
megannyi, immár önmagát is gerjesztő hatás. Egy nagy ördögi kör. 

Hogy mit kellene tenni, arról sokan beszélgetnek. Lehet, hogy hasznosan, lehet, hogy 
haszontalanul. Egy azonban bizonyos. 

A megoldás kulcsfigurái az egészségügy dolgozói. Az ő sorskérdéseik európai értelemben 
(nem méretekben) vett megoldása nélkül nem lehet, számukra európai követelményeket 
kijelölve próbálkozni, kimászni a bukott modell kátyújából. Ha ezt őket kijátszva, 
félrevezetve, kihasználva akarják megvalósítani, bárkik legyenek azok, a válságot csak tovább 
mélyíthetik. 

Ezért olyan vezetői koncepció veheti fel csak a harcot a siker reményével, amelyik az 
ország nehéz helyzetét is ismerve, képes kiharcolni, hogy stratégiai, nemzetjövő formáló 
fontosságának megfelelően, az őt megillető helyre kerüljön az egészségügy, - egészében, mint 
olyan. 

Ami ez után következne az már „csak” munka. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Ha emlékeznek még, az egészségügy fekete napjait élte 1996-ban. Erről persze mint általában 
történik, csak utóbb esett szó. 
 

* 
 

1997. február 01. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus: 1997./2 

  
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

                                      Játék a szavakkal 
 

Egy szerkezet minél érzékenyebb, minél bonyolultabb, minél fontosabb feladatok ellátására 
finomítják ki, annál sérülékenyebb, annál könnyebben elromlik. Így van ez az élet más 
területein is. 

Az egészségügy nagy szervezete egyike a legbonyolultabbaknak. 
Lelke van, lelke kell legyen, mert ezt számon is kérik rajta. Mondhatni jórészt azért van. 
Mint kényes, létezésünket meghatározó és örök fejlődésre szoruló tevékenység, a szó 

valóságos értelmében is a társadalom féltve őrzött, dédelgetett, ha kell inkubátorban 
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melengetett kedvence kellene legyen. És ez így is van ott, ahol már működik egy egészséges 
társadalom. Hozzányúlni - friss példák is mutatják- csak mint a hímes tojáshoz, úgy lehet. 

Ehhez képest a minket is magába foglaló magyar egészségügy bizony úgy érezheti magát, 
mint feleslegessé vált, a jégre kirakott eszkimó anyós. Jöjjön már az a jegesmedve, legyen 
vége az egésznek. 

Persze jobb, ha mi nem mondunk semmit, mert ha a panasz belőlünk fakad, azt okkal ok 
nélkül egy már régen irigyelt kaszt lobbyzásának minősítik, és leseprik a tárgyalóasztalokról.  

Annyira erőteljesen beidegződött egy problémáink hitelességét eleve tagadó álláspont, 
hogy annak képviselői még a gyakorló munkától távolabb ülő saját (értelemszerűen gyakran 
vezető pozícióban levő) kollégák, vagy az ágazaton belül dolgozó „civilek” között is 
fellelhetőek. 

Kiváló ismerősöm, aki adott esetben jelentős hatásokat tud gyakorolni a minket körülvevő 
atmoszférára, a napokban a következőket mondotta: „Túl sok az orvosi újság. Kevesebb is 
elég lenne, mint ahogy orvosból is kevesebb kellene. Ki kell tenni néhány ezret az utcára, 
miért nem lehet itt is úgy, mint más foglalkozásokban. Egyébként is, túl nagy az orvosi 
presztízs minálunk. Nézzünk vissza a történelembe, mi volt mindig az orvos. Egy a 
társadalom elitjéhez távolról sem sorolható, megrendelésre dolgozó valaki. Megrendelésre 
kinyomta a gennyet a kelésemből, aztán mehetett...” 

Gondolkozzon el a kedves olvasó ezen. Rendkívül mélyre és távolra mutató 
következtetésekre juthat. Pedig csak egy beszélgetés foszlányairól van szó. Egy kis játékról a 
szavakkal. Ugyancsak aktuális kérdés a MOK hatalmas vállalkozásának konklúziója a ki nem 
fizetett készenléti és ügyeleti díjakról. A magyar orvostársadalom  a költségvetésnek az elmúlt 
években, kényszerű nagyvonalúsággal, több mint 20 milliárd forint értékű munkát (és  egyre 
kurtább életéből ki tudja mennyit) adományozott. 

Hírek szerint azonban ezt nem csak anyagilag, de még erkölcsileg sem óhajtják elismerni! 
Beszélik, hogy egyetlen huszárvágással az ügyeletet többet nem neveznék túlmunkának. 

Újabb játék a szavakkal. Gordiuszi ötlet. 
Beszélgetünk. Jeles kolléga érvel. A háziorvosi (kvázi) vállalkozás kezdeteiről és jelenéről 

cserélünk eszmét. 
Szóba kerül, hogy annak idején miért is találták ki ezt a torzszülöttet. 
Arra bíztattak, hogy ruházzuk be jövedelmünket, ne agyonadózott bérként vegyük fel. Így 

jól jár az egészségügy is, a beteg is és valamennyire az orvos is, hiszen a beruházás tárgya a 
tulajdona marad. 

Ma ezt már vitatják. Vitapartnerem meggyőződéssel állítja, hogy az nem a beruházóé, 
hiszen nem az ő pénzéből van. (Miért nem? Bér helyett így használta fel saját járandóságát.) 
Nem tudom meggyőzni az ellenkezőjéről, és hivatkozom az egykor elhangzott felhívásra. Ja, 
az évekkel ezelőtt volt. Mi közünk hozzá most! szól a válasz. 

Játék a szavakkal és az adott szóval? Szavakból épített csapda? 
Hogy a háziorvoslás, családorvosi szemlélettel pláne, de anélkül  is generációs távú 

tervezéssel lehet csak hatékony, s hogy ezt így képtelenség megvalósítani - az mellékes. 
De folyik a játék a szavakkal más területen is. 
A mai lapokban olvasom, hogy a háziorvos drágábban fogja felírni a gyógyszereket mint a 

szakorvosok. A cím több tévedést (csúsztatást) is tartalmaz. A háziorvos csupán (?) bizonyos 
gyógyszerek kedvezményes felírásának jogát vesztette el. És nem csak ő, de a szakorvosok 
többsége is. És még valami: a háziorvos is szakorvos az esetek többségében. Vajon miért 
szuggerál a média még most is szakmai lebecsülést? 

Miért hatunk imígyen az oly nagyon óhajtott alapellátási definitív ellátás ellenébe? Miért 
nem magyarázta el az illetékes a sajtókonferencián, hogy miről van szó?  És ha igen, vajon 
számon kéri valaki, ha nem úgy jelenik meg? 

Szavak, szavak és szavak. 
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Játék a szavakkal, a gyógyítókkal és gyógyulni akarókkal. 
Kinek a játéka ez? 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Ami azt illeti az egészségügybéli „szójátékok” ideje azóta sem járt le. Legfeljebb vannak 
újabb szavak és újabb játékosok.  De reménykedjünk. Jelei mutatkoznak a szemléletváltásnak. 
Vagy csak én vagyok optimista? 

                                                                             
* 

 
1997. február 15. 

 
Megjelent: Alapellátás 1997./2 

 
TISZTELT OLVASÓ 

Felelősségünk,- nagyobb perspektívából 
 

Több mint negyven év az egészségügy világában, bizony igazolja a kedvelt megszólítást: 
Öreg. ! /Alapellátás 1997./1 „Lavicska levele”, minden fejezet/. Ezzel a vidám kezdéssel 
szeretnék elszakadni a gyakran számon kért, de nem önhibámból rám telepedő 
pesszimizmustól és levertségtől. 

Az önösnek bélyegezhető reformháború hétköznapjain felülemelkedve próbálnék 
felelősségünk egy nem gyakran emlegetett aspektusáról elmélkedni, nevezetesen arról a 
felelősségről, amivel az orvos, mint az értelmiség egyik fontos alkotó része tartozik a 
társadalomnak, túl a szakmán, túl orvosi kötelességeken. 

Mert ezt a hivatást jó sorsa ilyen feladatokkal is megáldotta. Megáldotta, mivel gyógyítani 
mindenkit kell, a gyógyítóra mindenki fel szeretne nézni a betegség okozta szorongás 
közepette, imigyen merítvén bizakodást, reményt. 

Vannak napjainkban vélemények, melyek szeretnék a gyógyító értelmiségit alább sorolni, 
de véleményükkel maguk maradnak, és maguk fogják azt először cáfolni, ha a halálfélelem 
hálójába kerülnek. 

Nem mi óhajtottuk ezt, nem mi harcoltunk érte. Ezt is a külső elvárás rakta vállunkra, és 
nekünk el kell fogadni. Ez a tényező volt az egyik leghatékonyabb szelekciós szűrő, amely az 
orvostársadalmat láthatatlan, de nagyon valóságos eszközökkel válogatta ki egykoron, hogy 
egyedeire valóban képes legyen felnézni - valamilyen formában - koldus és királyfi egyaránt. 

Mint öreg, példaképeimet a még öregebbek soraiban találtam meg akkortájt, s ők - ritka 
biológiai csodák kivételével - már nincsenek. 

Már jócskán benne botorkáltunk a negyven évben, mikor rám és kortársaimra olyan oktató 
és praktizáló példaképek társasága sugározta vonzerejét érték és - mértékállító hatását, akik 
számára nem képezett problémát kompetensen hozzászólni az élet bármely területének 
eseményeihez, újdonságaihoz, gondjaihoz, akik bármikor „ki tudtak állítani” egy 
vonósnégyest, és nem némultak el, ha idegen ajkú vendég cseppent közéjük. Pedig ez akkor 
már - adott esetben – „úri huncutságnak” vagy hogy is mondták: „kispolgári csökevénynek” 
számíthatott. Ebben a szorult helyzetben is képesek voltak arra, hogy kimondatlanul mondják 
el merre vezet a helyes ösvény. Ebben a kegyetlen, zűrzavaros korszakban is kirajzolódott 
körülöttük a jó és a rossz, a követendő és a megvetendő közötti éles határvonal. 
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Aztán eltelt az életünk. Korosztályom jól megérdemelt nyugdíjától rettegve ül a 
továbbképzők padjaiban, a hátsó sorból előre tekintve ősz fejek ringatóznak a jegyzetelő 
kezek ritmusára. Egyik másik lehanyatlik, majd újra kezdi. 

A nemzeti sorskérdéseket vitató egyik fórumon, hasonló élményt élek át. Beülök a hátsó 
sorba. Előttem csupa ősz fej. Férfiak, nők. Korosztályom. Csak ők. Fáradtan, csalódottan, de 
nem legyőzötten és nem beletörődve. Ők, akik nem besorolni, hanem utolsó erejükkel is 
küzdeni akarnak. Mert tudatuk alatt is ott lappang a felelősség. Az a másik.  

A nagy egészért. 
A továbbképzések hatalmas irama közepette másik élményem is akad.  A ragyogóan 

képzett szakemberek sokaságának felfedezése. Hihetetlenül gazdagok vagyunk képzett 
fejekben. Előadásaikból - mint szög a zsákból - gyakorta bújik elő a jövő miatt érzett 
aggodalom, felsorolt adataik gyakorta apokaliptikus látomásokat megszégyenítő freskók. 

Kollégák, kedves kollégák! Mai példaképek! Mi lenne, ha ezt a bizonyító erőt, ezeket a 
félelmetes érveket, jövőnk szörnyű képeit együtt, ellentéteket és féltékenységeket félretéve, 
szakmai alázattal, országféltő szívvel és az önök által képviselt tudás hatalmas súlyának el 
nem nyomható dübörgésével tennék le a döntéshozók kávéfoltos asztalaira!?                                                           
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Valami ilyesféle azóta talán történt, és megszületett a Népegészségügyi program is. Óvó, féltő 
tekintetünket le ne vegyük róla.                    

                                               
* 

 
1997. február 20. 

 
  Megjelent: Alapellátás 1997./2 

                 
„LUKAS A KALAPUNK TETEJE” 

 
A 238/1996 (XII.26.) - os rendeletével az egészségügyi kormányzat arról győzte meg a 
háziorvosokat, hogy az ágazat felemelkedéséért tett minden erőfeszítésüket semmibe veszik, 
nem csak nem érdemes, de nem is lehetséges tervezni. Tehát mindazt, amit az alapellátástól 
elvártak és főleg elvárni készülnek, nem is gondolhatják komolyan. Ugyanakkor ezzel, tetszik 
neki vagy sem, a szürkegazdaság felé noszogatják. 

Sajnos, az utóbbi időben oly sűrűn elhangzott ígéretekkel ellentétben, az alapellátás 
nagykalapját igenis megcsapolják, ahelyett, hogy az azt is megillető aktuális kiegészítésekkel 
feltöltenék.  

Az intézkedés olyan elkeseredést és haragot váltott ki a még csak most ocsúdó 
alapellátásból, amelynek hatása felmérhetetlen és kártékonyabb mindennél. Ez a felfelé még 
nem érezhető néma felháborodás félelmetesebb egy hangos utcai demonstrációnál. 

Történt pedig ez éppen akkor, amikor az alapellátás felmérése befejeződött (TÁRKI), és 
egy komoly szakmai anyag bizonyítja: jó a magyar alapellátás, önzetlen és hivatáscentrikus a 
háziorvosok és alkalmazottaik döntő többsége. 

Az amúgy is ingatag bizalom összeomlott. 
Hogyan tovább? 
 

Leányfalu. 
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Utóhang 2002.  
Aztán még sem voltunk olyan félelmetesek. Törékeny testünket, pontosabban lelkünket a 
„szocializmus” 40+4 éve megtörte?                                                   

 
* 
 

1997. február 27. 
 
Megjelent: Alapellátás 1997./3 

 
Az alábbi vitaindító cikket hónapokkal ezelőtt akartuk megjelentetni, az OEP véleményével 
párhuzamosan. Sajnos, hiába vártuk a választ. Helyette egy, a tavalyinál is szigorúbb 
elszámolásra felszólító utasítást kaptak a háziorvosok. Ezen keresztül, még az általa 
folyósított bevételeken is túlterjedő beszámoltatói jogkört óhajt gyakorolni az OEP. Az 
intézkedés nyomán égni kezdtek a telefonvonalak. Válasz továbbra sem érkezett. Vagy maga 
a még szigorúbb elszámoltatás volna az? 

      
VITAINDÍTÓ AZ OEP ELLENŐRZÉS PÉNZÜGYI SZEMLÉLETÉRŐL 

 
Vannak a gyakorlati életben, így az utóbbi évek egészségpolitikája által létrehozott új 
helyzetben is olyan problémák, melyeket senki sem vet fel szívesen, mert nagyon keskeny 
mezsgyéken lehet csak megközelíteni őket, de amelyeknek tisztázása elkerülhetetlenül 
szükséges. Ha elhallgatjuk ezeket, ha nem merünk szembenézni a valósággal, nem keressük 
meg az ésszerű megoldásokat, akkor ebből nem csupán a működtetőnek származik hátránya, 
hanem ha jól átgondoljuk, a finanszírozónak és főleg magának az ellátottnak is. 

Sajnos a tény, hogy első nekifutásból a reform csak az alapellátásban valósult meg, jó 
hazai gyakorlat szerint ellenszenvessé tette annak haszonélvezőit. Sokan észre sem veszik, 
hogy nem tudnak már tárgyilagosan gondolni erre a szektorra.  Pedig annak résztvevői nem 
tehetnek arról, hogy elakadt a folytatás. Közben pedig senki nem foglalkozik azzal, hogy 
számukra a reform, milyen többlet terheket jelentett. Nem befolyás nélküli személy mondotta 
ki pár hete: csináljanak is valamit azért a rengeteg pénzért amit kapnak. Hogy ennek a 
kijelentésnek (melynek szellemét a közeljövőben már új rendeletek szentesítették) mekkora 
tévedés vagy félretájékoztatás képezi az alapját, s ennek mekkora érzelmi töltése van azok 
számára akik hallják és semmit sem tehetnek azért, hogy az ellenkezőjét elmondhassák - ki 
gondol azzal!? 

De térjünk a kényes tárgyra. 
Kötelező továbbképző előadáson találkoztunk egy meglepő információval, melynek 

előjeleit már 1995. októberében az akkor kötött szerződések 5/4-es melléklete tartalmazta. 
Az OEP – úgymond - ellenőrizni akarja, hogy az általa kifizetett összegeket hogyan 

használják fel a praxisok. Ennek során pedig, tulajdonképpen az APEH -nél is szigorúbb 
feltételeket ír elő. 

Ha a dolgokról felületes kívülállóként alkotunk véleményt, ez teljes mértékben jogosnak 
látszik. A biztosító, működés közben is látni akarja a pénzét. 

De van a kérdésnek más nézete is. 
Amint azt a vállalkozásba csalogatás idején annyiszor elmondották, a biztosító 

szolgáltatást vásárol meg a vállalkozótól. Tételezzük fel, hogy ez a szolgáltatás a felek 
(betegek, biztosító, működtető) teljes megelégedésére működik. 

Van-e joga a vásárlónak, még az APEH által ellenőrzött határokon túl is beleszólni abba, 
hogy a jó eredményt milyen módon érte el a szolgáltatást nyújtó fél?  
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Ezen felül van-e olyan joga, hogy indokolatlan megszorításokat eszközöljön, ráadásul nem 
következetesen, hanem ellenőre válogatja alapon? 

Élhetünk példával is. 
A szolgáltató a szolgáltatás minőségére gondosan ügyelve, a szakmai előírásoknak 

megfelelően részt vesz a továbbképzéseken, kongresszusokra jár, betegeit a kórházban 
meglátogatja és a szakorvosokkal kapcsolatot épít ki (majdani csoportpraxis előjátéka is 
egyben).  

Egyes ellenőrök az útnyilvántartásban csak azokat a kilométereket ismerik el OEP pénzből 
finanszírozhatónak, melyeket az orvos a rendelő és a beteg lakása között tett meg. A többi 
utazást már adózott (tehát harmadára csökkent) jövedelméből kell finanszírozza. 

Ez a szemlélet természetesen olyan helyzetbe hozza a működtetőt, hogy az engedményeket 
kell tegyen a minőség rovására. Hiszen ilyen megszorítások mellett az amúgy is magas 
útiköltség háromszor annyiba kerül, tehát háromszor annyit von el a változatlan 
kártyapénzből. 

Kinek jó ez? 
Ugyanakkor nem veszik figyelembe, hogy finanszírozhatja ezeket az utakat, vagy más 

OEP által „tiltott” tevékenységet a szakértői díjakból, mellékállásból kapott bevételből, 
önkormányzati hozzájárulásból stb. 

Ez esetben két könyvelés, két útinapló, két teljesen külön adminisztráció kell, hogy 
igazolja melyik forint merre gurul. 

Dupla könyvelői költség! Dupla az időráfordítás! Mi ennek az értelme? 
Az első vállalkozások indulásának idején arra oktattak, hogy a kevés pénzt éppen a kvázi 

vállalkozás segítségével, az érdekelt és remény szerint gazdaszemléletű működtető 
közbeiktatásával, jobban lehet majd kihasználni. Azt mondták, éljünk a törvény adta 
lehetőségekkel, próbáljunk a jobb, színvonalasabb működés érdekében minél több adózatlan 
pénzt felhasználni. Szereljük fel a praxisokat adózatlan pénzből, és működjünk igényesebben, 
mint az elmúlt évtizedekben. Vonjuk be a praxis munkájába családtagjainkat. Ne 
finnyáskodjunk. A család akár takaríthat is. 

Mindezzel homlokegyenest ellenkezik ez az új szemlélet, melyet egyes ellenőrök a hírek 
szerint képviselnek. Feltételezhető az is, hogy ilyen irányba kaptak kiképzést. 

Nem lenne sokkal ésszerűbb, ha az OEP mindezekkel ellentétben éppen ingyenes 
vállalkozói és adótanácsadási tanfolyamokat finanszírozna, adószakértőket küldene a 
vállalkozók megsegítésére és ezzel is megpróbálná  elősegíteni  az  általa  a szolgáltatásokért  
kifizetett összegek hatékonyabb felhasználását. Ez a befektetés talán olcsóbbnak bizonyulna  
és többet érne egy  pontértékemelésnél. 

És most lépjünk tovább.  
Tételezzük fel, hogy a működtető, kellően el nem ítélhető módon - a hihető szűk határokon 

belül - megnyomja a tollat. Mi történik ekkor, túl a kétségtelen csaláson. Pénzt spórolt meg a 
praxis más feladataihoz, olyanokhoz, melyeknek teljesítéséhez egyébként nem lenne. Ezek 
kifizetésekor ismét vissza nem térülő ÁFÁT „szenved el”, soha le nem írható amortizációt 
fogad el, vagy ha bérként fizeti ki, veszi fel, járulékot, adót kap belőle a „nagykalap”. 
Ugyanakkor a beteg mellett az OEP-nek is legelemibb érdeke, hogy a biztosító által amúgy is 
kiadott pénzből, jobb színvonal mellett, a vállalkozó olcsóbbá is tegye működését.  

Esetünkben kivételesen a csalás visszájára fordul, nem csupán kegyessé, de maga is 
funkcionálissá változik. 

Félre ne értse senki! Nem akarnék csalókat védeni, nem is ilyenekre bíztatni a 
vállalkozásokat, csak emlékeztetni arra a furcsaságra, hogy amint a privatizáció az 
alapellátásban csupán funkcionális (kvázi), íme a kényszerű ügyeskedések is azzá válnak. 
Kvázi ügyeskedéssé. Bizony egyszerűbb lenne a valódi vállalkozás terheivel sújtott 
„kvázikat”, annak előnyeiben is részesíteni. (Amortizáció, ÁFA) 
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Legkevésbé abban érdekelt a működtető, hogy saját célra vegyen ki jövedelmet, mert azt, a 
földkerekség egyik legszigorúbb adó-és járuléktörvénye szerint úgyis le kell sorvasztania. 
Akár bérként akár osztalékként veszi fel. 

Aki ragaszkodik mégis eme indokolatlan szigorúsághoz, bizonyára durva csalások 
történeteivel hozakodik elő. Ezek azonban nem lehetnek jellemzők, mert túl nagy 
szabálytalanságokra a rendelkezésre álló keretek és a biztosítandó szolgáltatások arányai 
eleve nem adnak lehetőséget. 

A bevezetett ellenőrzések tehát nem a szabálytalanságok megelőzését szolgálják, hanem az 
OEP. a beteg és a szolgáltató érdekei ellen hatván a mindennapi munka és a minőségbiztosítás 
akadályozóivá válnak. 

Ha egy praxis megfelel a szakmai és emberi minőségi követelményeknek, és az APEH 
nagyon szigorú előírásai szerint vezeti pénzügyeit, nem látjuk értelmét, hogy ilyen 
ellenőrzésekkel és adminisztratív feladatokkal is terheljék nehéz és felelősségteljes munkája 
közben. 

Ugyanis ez a szemlélet megköveteli a praxis OEP-től származó és más forrásokból eredő 
pénzeinek elkülönített kezelését is.  

Ha a fentiek mellett elgondolkozunk azon az újsütetű bizonytalanságon, ami a jövedelem 
rovására végrehajtott beruházásokból származó felszerelések tulajdonjogát lengi körül, 
évekkel azután, hogy ezen beruházások tulajdonjogát, mint a vállalkozásba hívogatás fő és 
legvonzóbb érvét emlegették nap mint nap, finoman fogalmazva is: elveszítjük bizalmunkat. 

E két történet együtt már nem lenne csoda, ha arra ösztönözne, hogy a vállalkozó a 
minimális szolgáltatások biztosítása után, annak rendje és módja szerint, minél nagyobb 
összeget hagyjon meg a bér rovatban és azt az ismert kemény adózási feltételek mellett, 
támadhatatlanul szabályosan vegye fel és költse el a praxistól független célokra. 

Akkor pedig miért találták ki az egészségügyi vállalkozást? 
Lehet, hogy sokan nem értenek egyet a fentiekkel. Ez természetesen csupán egy vélemény. 

Kérjük, hogy következő lapszámunk megjelenése előtt küldjék be ellenvéleményeiket vagy 
egyetértő soraikat, illetve ezzel kapcsolatos tapasztalataikat. 

Előre is köszönjük. 
Mi egyelőre az OEP illetékesének véleményét kérjük ki. 
Őszintén, egyenesen, a közös cél és érdek ismeretében és minden ellenségeskedő szándék 

nélkül. Segítséget várva. 
 

 Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Nem jött válasz, de ellenvélemény sem. A kérdés csendben oldódott meg. Az elképzeléseket 
nem követte gyakorlati megvalósítás. Érdemes volt tehát felemelni szavukat? 
 

* 
1997. március 15. 

Elmaradt riport  
                            

Dr. BÉKESI LÁSZLÓ EX PÉNZÜGYMINISZTER, 

ELMARADT FAGGATÁSA 
 

Mint „becsületes, pártokon kívüli” a pártok világában élve, csak a tettektől befolyásoltatván 
tudok ítélkezni. Így aztán jövőre nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy szavazhatok-e egyáltalán. 
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Mint orvos a Hippokráteszi eskü az első, utána mindjárt az következne, hogy magyar 
állampolgár. Így mondom, mert ha csak magyart mondok egyszerűen, azt már minden 
oldalról sikerült felhangokkal eltorzítani. 

Békesi László volt az utolsó pénzügyminiszter, aki nekünk orvosoknak kedvező döntést 
hozott. Ezt tavaly Leányfalun köszönhettem meg. A lízingelt szolgálati gépkocsik adózására 
célzok. 

A pénzügyi szemlélet szerinted mennyire hibás vagy mennyire van  kényszerhelyzetben 
akkor, amikor a jövőnk szempontjából - nemzetközi tapasztalat és a józanész szabályai szerint 
is -  prioritásnak számító egészségügy és kultúra  ennyire hátra került a rangsorban. 

Ez az egyik fő oka annak, hogy sokan hajlanak elhinni azt a feltevést, mely szerint külső 
érdekeket szolgál a politika. 

Mert ha ennyire riasztó, kétségbeejtő egészségügyi, demográfiai adatok jelzik a fogyást, 
mások pedig az egészség minőségromlását, furcsa, hogy ez a kérdés nem szerepel a politikai 
szakértői vitafórumok mindennapi, legfontosabb feladatai között. Hiszen e területen akár egy 
fajta „szükségállapotot” lehetne kihirdetni. 

A ma sajnos gyakori alig gondolkodó ember az anyagi jólétre reagál, vannak azonban még 
maradék,- gondolkodó fajták is.  Őket  csak  az  említett kérdések felkarolása nyugtatná meg. 
És az ő véleményük még nem elhanyagolható. 

A másik kérdés látszólag önző, egészségügyi. 
A reform hajlítgatása nem nevezhető sikeresnek. Ezt szinte mindenki elismeri. Miért van 

ellenállás a teljes privatizáció megoldását hirdető szakemberek irányába. Ezt a véleményt 
sokan képviselik koalíción belül és kívül. Az alapellátásban és járóbeteg-ellátásban 
valószínűleg megoldást is hozhatna. A fekvőbeteg-ellátásban természetesen csak részben. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Elmaradt (nem a riportalany hibájából), de az is érdekes lehet, mit kérdeztünk volna, ha van ki 
válaszoljon. Nyilván a legégetőbb kérdések közül valókat. 

 
* 
 

1997. március 15. 
 

Megjelent: Háziorvosi Szemle 1997./május  
 

SÁMÁN VAGY SARLATÁN 
 

A kisközösségek lélektana nem hagyható figyelmen kívül. 
Egyik unos-untalan emlegetett mondatom az orvos gyógyító munkájának mágiko-mitikus 

holdudvaráról szól, mely a népek genetikai ábécéjébe kódolt igény. 
A sarlatán soha nem orvos, tehát soha nem sámán. 
Nem tudom milyen mértékben okozója a sarlatánok elképesztő térhódításának hazánkban 

az, hogy elfelejtettük, elfelejtették sőt elfelejttették az orvosok gyógyító munkájának ezt a 
nélkülözhetetlen részét. 

Amit a beteg nem talál meg orvosánál, azt máshol keresi meg. És ma gátlástalanul 
kiszolgálják „annak földi másával”. 
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Ha már csak generációváltással érhetjük el, hogy az orvos valóban komplex gyógyító 
ember legyen, legalább ne romboljuk le a még meglevő, vagy spontán pislákoló 
maradványokat. 

Ne tolja a politika pénzügyi szemlélete, vagy a pénzügyi kényszer, ahogy mondják „élő 
paravánként” maga előtt a háziorvost akkor, amikor a beteggel tiltást, elvonást, megtorlást 
vagy bárminő negatív hírt kell közölni. Sokba kerül ez az országnak. 

Persze csak akkor, ha valóban szükség van a gyógyító munkánkra. 
Ha pedig elkerülhetetlen, hogy ezt a közlést az orvos tegye meg, amint ez valóban sok 

esetben elkerülhetetlen, találjanak módot arra, hogy a betegek, az egyszerű emberek, más 
forrásokból is megismerhessék a rendeleteket és fel sem merüljön bennük az a 
bizalmatlanság, melyet most nap mint nap van alkalmunk tapasztalni zsúfolt rendelőinkben. 

Ha ilyen eset áll fenn, esélyünk sincs magyarázkodásra. Még azt sem tartanám 
elképzelhetetlennek, hogy nagybetűs színes feliratokat kapjunk, melyeket a várótermek falára 
helyeznénk, a legfontosabb ilyen jellegű tudnivalókkal. 

Pl. ilyen egyszerűen: „Felhívjuk a kedves betegek figyelmét, hogy a háziorvos csak a havi 
gyógyszeradag felírására jogosult.” Stb. És utána egy aláírás! Nem a háziorvosé! 

Mi több, felsorolhatnák itt azokat az „atrocitásokat” is, melyekkel a táblán közölt 
rendelkezéseket áthágó orvosokat szokták fenyegetni. 

A körzetek méreteinek és a „karácsonyi rendeleteknek” ismeretében, nehogy valaki is azt 
mondja, hogy az így elveszíthető kártyákat féltjük. 

Erről szó nincs. 
Sőt! Ezeket a kártyákat, ismerve azt az embertípust aki ilyen vitákra a leghajlamosabb, 

egyenesen jó lenne elveszteni. 
Másról van itt szó. És az a más a kisközösségek lélektana. Ez az ami mindenhol működik, 

de a falusi körzetekben különös módon nagy hatásfokkal. 
Néhány ember képes olyan hangulatot kelteni, ami nem csak az orvos életét keseríti meg, 

nem csak az orvos munkáját nehezíti, hanem a gyógyítás elengedhetetlen feltételét jelentő 
bizalmat aknázza alá. És mint azt már annyiszor emlegettem: a bizalom a modern ember 
mágiko-mitikus kapcsolódása gyógyítójához. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A tétel ma is igaz, a megoldás ma is várat magára. 
 

* 
 

1997. március 17. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus: 1997./7 

 
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

A „síkraszállás" esélyei 
 

Gyorsan elszállt egy évtized, nagyjából ennyi idő óta van lehetőség arra, hogy az 
egészségügyben dolgozó a minimális siker reményében próbáljon beleszólni a dolgok 
menetébe, vagyis abba, amire feltette az életét. 

Magam is megpróbáltam. Előtte is, többször, de akkor gyorsan jött a tiltó parancs vagy 
fenyegetés, és nem kellett sokáig fecsérelni az energiákat. 
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Az utolsó évtized aztán már egészen más volt. Az erre indíttatást érző kollégák nagy 
lendülettel vethették magukat a jobbító szándékú küzdelmekbe. 

Csakhogy az évek múlásával, napról napra nyilvánvalóbban, kegyetlenül kijózanítóan és 
ijesztően sok oldalról győződhettünk meg arról, hogy nem lehetünk biztosak a kiállás 
ésszerűségében.  

Persze megtanultuk mi egy élet alatt, hogy nem fejjel kell menni a falnak, ilyen 
szempontból nem lehetett senki sem amatőr, ha élni akart. Így ezzel a tudással eleve 
felszerelkezve érkeztünk meg a rendszerváltásba. Mindhiába. 

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ami pillanatnyilag ésszerűtlen, netán veszélyes, nagyobb 
perspektívában mégis ésszerűnek, hasznosnak bizonyulhat. 

Hogy most névtelen levelek jönnek egy egészségpolitikai laphoz, hogy ma becsületes, 
közülünk és érdeme alapján pozícióba került egészségügyi vezető arra panaszkodik, hogy első 
szomorú tapasztalata a névtelen levelek bontogatása? Hogy e levelek végén csak ennyi áll: 
félek, vagy féltem a kenyeremet? 

Erről a kérdésről beszélgetve tanult kollégákkal volt, aki tragikusnak nevezte volt, aki 
ritka, periférikus eseteknek, paranoiának tartotta, ki-ki saját beállítottsága szerint. 

Akárkinek is hinnénk, a jelenség létezik és ha igen, oka is van. Ha az az ok nem valódi, 
akkor annak kell oka legyen, hogy egy nem valódi ok miként vezethet valódi okozathoz. 

Mert mint jelenség ez is valódi. 
A nyilvánosság erejében hívők közül való vagyok. Remélem még sokáig, bár egyre több 

okom volna meginogni hitemben. Mert a nyilvánosságot felülről sokan kényelmetlennek 
érzik, alulról sokan gyanakvással figyelik, az érintettek pedig vérmérsékletük szerinti 
hevességgel reagálnak rá. 

Nehéz, nagyon nehéz, az eseményeket úgy felmutatni, hogy mindenki elégedett legyen 
annak formájával. Ami pedig a tartalmat illeti, azt eleve csak az egyik oldal szeretheti.  

De az, amivel nem értünk egyet, vajon nem tartozik a valósághoz? Nem éppen ennek 
megismerése ad lehetőséget arra, hogy védekező állásainkat kiépítsük?  

Kerülve a részleteket, a „modern reformkori” mondás újra és újra felmerül. Bizony e 
területen is nehéz gúzsba kötve táncolni. 

De ha meggyőződésed azt súgja, hogy táncolni kell valamiért, valakikért, akkor mit teszel? 
A „tenni vagy nem tenni” kérdésre a pozitív válasz az, hogy megkísérted a lehetetlent .  
Ennek viszont nagyon nagy veszélyei vannak. Keskeny pallón kell egyensúlyozni, és 

mások bölcs hozzáállása is szükségeltetik. 
De akikért az egészet felvállaltad, maguk is fáradtak, csalódottak, elkeseredettek és 

gyanakvók, mint tenmagad. És nincs idejük, erejük olyanokon gondolkodni, mi lehet valami 
mögött. Önvédelemből, reflexből cselekednek. Pedig mennyivel okosabb lenne, ha segítenénk 
egymásnak azt tenni amit kell. Száz és száz ésszel, száz és száz erővel, száz és száz akarattal. 

Okosabb,  hatékonyabb, jótékonyan „dörzsöltebb” összefogást muszáj remélni egy ennyire 
nemes cél érdekében. Muszáj az utolsó percig. 

Mert ha nem! Mert ha nem? 
Akkor csak vakon megyünk... megyünk...megyünk. 
És egyszer csak azt mondják nekünk, hogy megérkeztünk. Ez Európa. 
De vajon mint kik és mik érkezünk mi oda? 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.                                                                    
Az egészségügyiek többsége a mai napig nem döntötte el, hogy érdemes-e. Magam azon 
töprengek, hogy a megbecsültségi lista végén kullogók részéről a megalázott helyzet e sovány 
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kenyér féltését hogyan okozhatja? Vagy éppen ez a természetes? Azért a pályáról 
kimenekülők sokasága mond valamit. 
 

* 
 

1997. április 01. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 1997./4 

 
GLADIÁTOROK ÚTJA ’97 

 
Az idő gyors múlásáról minek magyarázzak. Fél évtized telt el idestova azóta, hogy egy 
napilap hasábjain figyelmeztettem: ne csináljanak belőlünk megannyi gladiátort. 

Akkoriban divatos volt nagyon a harci hangulat és folyton arra ösztönöztek, „vívnánk meg 
harcainkat”. Az ellenfelek tábora Mohácsnyi mezőt töltött be. 

A még zsenge álmokat szövögető körorvos új definíciójával kezdett ismerkedni és ha 
elaludt, az álom csodálatos mechanizmusai  arénákat,  vérteket, dárdákat és pajzsokat csaltak 
fáradt agya képernyőjére, és naponta harci zajra riadt ijedten.  

Bizony még nem sejtette, hogy a bádog arzenál álombeli csattogása nemsokára éber 
hétköznapjainak megszokott háttérzöreje lesz. Nem sejtette, hogy már a kávéját is csak lábhoz 
tett fegyvereinek társaságában szürcsölgetheti rövid néhány hónap, rövid néhány év múlva. 

Manapság fáradtan vonszoljuk magunkat az arénában, lízingelt lovaink árnyékában 
próbálunk lélegzethez jutni, és egykedvűen nézzük, vagy nem is figyeljük a sorsunkat eldöntő 
egyre megújuló, folyton cserélődő, a lényeget illetően mégsem változó öregujjak irányulását 

Tevékenységünk egyre olcsóbb nyersanyaga az egészség, az élet, okos felhasználását már 
fokozatosan fogyó energiákkal próbáljuk ésszerűsíteni. Ama sóvár ladikos parti ösvényétől 
nálunk a legnehezebb másfelé indulni. 

Irányt tévesztettünk. 
Merre kellene menni? Kivel? Hogyan? Mi célból? tesszük fel a kérdést nap mint nap. 
Válasz pedig vagy nincs, vagy ha felhangzik, üresen kong. Nem cseng a bizalom 

baritonján. 
Igen, talán ez a dolog legfájóbb, igazán neuralgikus pontja. A bizalom hiánya. Ez a 

gyorsan eltelt fél évtized a bizalmunkat rendítette meg. A legnagyobb hasadást ennek az 
aranytartaléknak a képzeletbeli zsákján éppen az szakította, hogy  ez senkit sem érdekel. 

Csak mondjuk sirámainkat, hallatjuk a szöveget, mint imamalmok monoton percegését, 
főleg pedig hallgatunk. 

Nem hiszi senki, hogy az, amit mi kellene elvégezzünk, az nem hasonlít a legtöbb 
tevékenységhez. Ha pedig ezt ki merjük mondani, akkor azzal vádolnak, hogy túlzott 
presztízst akarunk biztosítani magunknak a társadalomban. Az utóbbi időben kompetens és 
sorsunkra befolyást gyakorolni képes értelmiségiektől egyre gyakrabban hallok efféléket. 
Annál kevéssé azt, hogy ennek hiányában gyógyító tevékenységünk hatékonysága felére 
csökken. 

Tanult barátom az egykori borbélyok és vizeletkóstolók emlegetésével akarta megjelölni 
azt a helyet, melyet a társadalomban reálisan megérdemlünk. Akkor a döbbenettől nem jutott 
eszembe a legkézenfekvőbb válasz. Ha ez lenne a helyünk, akkor az elvárásokat is le kellene 
szállítsák erre a szintre. Ehelyett világszerte, de főleg Európában, ismeretes az orvos tűrő-, 
bíró- és teljesítőképességét emberfelettivé nagyító mítosz, mint a modern társadalom egyik 
téveszméje és egyben igénye! 

Tehát: miközben a társadalomnak egyre nagyobb igénye van arra, hogy feltétel nélkül 
bízhasson az évezredek óta egyre nagyobb intenzitással igényelt gyógyító emberben, 
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ezenközben a gyógyító ember nem bízhat senkiben, az őt működtető és sorsát befolyásolni 
képes közeg pedig bizalmatlansággal fordul felé. Ezt fokozza az átgondolatlan (elkeseredett 
vélemények szerint átgondolt) egészségpolitikai cselekvés, orvosokat is megosztó és egymás 
iránti bizalmatlanságra sarkaló hatása. 

Az emberi szférában tevékenykedő legnagyobb mértékben bizalomra alapozott 
tevékenység terén tehát az alapkő morzsolódik szét, pusztító szellemi környezetszennyezés 
maró hatása következtében. Persze a romok maguk alá fogják temetni a szennyező forrásokat 
is. De ez már nem fog változtatni a lényegen. 

Ezért az értők idejében kellene ennek elemzésére felesküdjenek. Sok más terület van, ahol 
kockázattal, de nem a feltartóztathatatlan katasztrófa megkísértésével lehet ügyeskedni, 
kísérletező kedvű szakértő és nemszakértő politikusoknak. Ez a tevékenységi kör azonban a 
társadalmi igény és az élet törvényei által vált hivatássá.  A hivatástudat s annak 
nélkülözhetetlen melegágya a bizalom itt munkaeszköz. Ez a szükséges tartalék úgy tapad 
hozzánk, mint búvár hátához az oxigénpalack. Ha ezt elveszik tőlünk, nem tudunk alámerülni 
hivatásunk ismeretlen, veszélyes és vonzó, csodálatos mélységeibe. Mit húzzam-halasszam. 
Uraim! Az egészségügy is ésszerűsítendő, de nem így. Nem lehet ennyire alárendelni a saját 
létmeghatározó közegét nem ismerő és az iránt teljesen közönyös erőknek. Nem lehet ennyire 
diszkriminálni a pillanatnyi politika vélt érdekeit szolgáló gazdasági meggondolások javára, 
és a jövőnket meghatározó feladatok kárára. 

Ha akadnak olyanok, akik úgy hiszik, hogy ez rájuk nem vonatkozik, megkésve és ámulva 
fogják tapasztalni, hogy maguk és utódaik is áldozatává válnak saját vakságuknak. 

Az egészségügy valóban felkent vezetői tehát nem minket kell gladiátorságra biztassanak. 
Nekik kell aláereszkedni az arénába. Nekik kell megküzdeni. Ennek felvállalása 
természetesen nem kötelező. Bárki félreállhat. Mérjék hát fel erejüket, bátorságukat, 
lehetőségeiket. 

Amit mi tehetünk sajnos csak annyi, hogy teljesítményük elismeréséért kiáltozunk a 
császári páholy felé. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Még csak ezután leszünk igazán gladiátorok. De felszabadulnak-e a jó gladiátorok, ha életben 
maradtak. 
 

* 
 

1997. április 03. 
                                                                                                                                                         
Megjelent: Alapellátás 1997./3 

 
AZ EGÉSZSÉG,- ÜGY? 

 
Az egészségügy a rendszerváltás óta a közvélemény egyik rágógumija. Nincs is ebben 
semmi különös, ha arra gondolunk, hogy mekkora zűrzavar uralkodik körülötte és benne. 

Pedig inkább az egészség fontossága miatt kellene az érdeklődés középpontjában álljon. 
Sajnos, nem az egészség az ügy. 
Az ügy itt is, mint mindenhol, a pénz. 
A pénz, ami kell. 
A pénz, ami hiányzik. 
A pénz, amit oly nehéz elosztani. 
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A pénz, amiért annyi mindenre képesek egyesek. 
A pénz, amit minden áron spórolni kell. 
A pénz, amit le lehet nyúlni. 
stb. 
Ahogy a lezárult évtizedekben az improduktivitás volt az egészségügy bélyege, úgy 

most a pazarlás lett azzá. 
A pénzügyi szemlélet most uralkodó hívei nem képesek csak egy dimenzióban 

gondolkodni. Ez pedig az asztalra tehető, számolgatható bankjegyköteg.  Számukra nincs a 
pénznél is nagyobb érték, számukra nincs jelentősége a pénz elköltését feleslegessé tevő 
tevékenységeknek. Az indirekt „pénzcsinálásnak”. 

Az egészségügyi munkában ez a szemlélet az úgynevezett fejletteknél már régebben 
megjelent, de egy egészen más szinten, egészen más tól-ig mezőben, egészen más 
társadalmi gazdasági háttérrel. Nagyon veszélyes rájuk mutogatva, őket utánozni.  

Ami itt van, az minden szempontból sajátságos. Az ellátók és az ellátandók egészen más 
helyzetben vannak, mint a modellnek oly nagy előszeretettel választott országokban. 

Rettentően nehéz lenne összefoglalni mindazt, ami ezt a zűrzavart fenntartja, de 
legalább annyi ágazaton kívüli ok sorolható fel, mint ahány belső baj. 

A bonyolult és összefonódó hínárost megszűntetni csak egy olyan helyzet tudná, amely 
éltető táplálékától fosztaná azt meg. Más szóval: feleslegessé kellene tenni. 

És ez az, ami a leginkább pénzbe kerül. De tisztán, világosan, átláthatóan és ami ezután   
következik,   az    visszahozná  a  ráfordított  summát.  Persze nem csak kupacokba rakható 
forintokban, hanem feleslegessé váló kiadások, soha elköltésre nem kerülő és így 
észrevehetetlen összegek formájában.  

Ezt viszont a rövid távú gondolkodás nem akarja elfogadni. 
Így aztán marad megoldásnak az igazságtalan elosztása miatt különösen átkos hálapénz 

és az azt védelmezni kénytelen magatartás. Marad az eleve „szürkére” tervezett 
pseudoprivatizáció, és a vele járó neurózis és romló morál. Marad a külső modellektől 
irigyelt függetlenség örök ábrándja. 

Kérdezhetjük, hogyan lehet így dolgozni? 
Nehezen! 
Bár vannak, akik veleszületett érzékkel lavíroznak a labirintusban, a többség pokolba 

kívánná az egészet, ha a legkisebb remény is felcsillanna a függetlenségre, a naponta 
elszenvedett megaláztatások elkerülésére, a stabilitásra. 

Azt mondják egészségügyön belül, hogy nincs elég erős lobbynk. Azt mondják az 
egészségügyön kívül, hogy túl erős az orvoslobby. 

Ha azt vesszük, hogy túléltük a minket sújtó sok bajt, azt hihetnénk, van ilyen. A 
valóságban azonban ez a szakma képviselőinek szívósságát, a nehezen megszerezhető 
diplomáért folytatott harc pozitív szelekcióját dicséri. 

Ha azt vesszük, hogy az egészségügy ma is a legkevésbé értékelt ágazatok között 
szerepel, szintén jelentéktelennek tartott ikertestvérével, a tanüggyel, akkor azt kell 
mondanunk, hogy ilyen lobby nincs is. 

Az egészségügyben létező lobbyk nem az egészségügy szolgálói, legfeljebb 
csoportérdekek ügyes és tradicionális szekértáborai a kivívott pozíciók védelmére. 

Az egészség ügye és benne az egészségügyieké, ma sem ügy. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A pénz jelentősége egyre nő. De a pénzügy most, talán most felfigyelt az egészségügyben 
rejlő lehetőségekre is. Döntő fontosságú pillanat, kétségtelenül a jelenlegi miniszter sikere. 
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* 

 
1997. április 12. 

                                                        
Megjelent: Alapellátás 1997./3 

 
TISZTELT OLVASÓ 

 
KÜZDJ VAGY MENEKÜLJ? 

Avagy : „nem vagyunk mi apácák” 
 

Ma egy kötelező pontokat érő, kitűnő továbbképző egyik emlékezetes napja volt Zuglóban. 
Kardiológiai előadássorozatot hallgattunk. Az utolsó előadás a stresszről szólt. Egyik 
szemléltető diapozitívon szerepelt a címnek választott mondat. 

Az előadások után néhányan baráti, kollegiális beszélgetésbe merültünk. Az eszmecsere 
végső következtetéseit, úgy érzem, kár lenne elhallgatni. 

Az előadások nyomán ismét feltárult előttünk az orvostudomány csodálatos és félelmetes 
végtelensége.  Az ismeretek rögzítésének és gyakorlatba átvitelének lehetetlensége az adott 
körülmények között. 

Megállapítottuk, hogy a képzettség színvonalának emelkedésével fokozódik annak a 
folyamatos stressznek a súlya, melyet alkalmazásának megvalósíthatatlansága, és az ezzel 
kapcsolatos felelősség jelent a lelkiismeretes és az esküjét valóban komolyan vevő orvosnak. 

Éppen a záró előadás hangsúlyozta a teljesíthetetlen feladat folyamatos stresszhatásának 
veszélyeit. 

Az a gondolat fogalmazódott meg, hogy a háziorvos, aki felvállalja a hivatása és a lakosság 
egészségi állapota által jelenleg rá mért felelősséget, olyan keresztet vesz magára, melynek 
hordozását a társadalom ma képtelen lehetővé tenni. 

Az így kialakult helyzetben, pláne ha mindez tudatosul is benne, vagy felveszi a 
reménytelen küzdelmet, vagy menekülni próbál. 

Aki más kibúvót keres, természetesen nem tartozik abba a csoportba, melynek tagjai 
egyáltalán megélik ennek a felelősségnek a súlyát. 

A legpozitívabb hozzáállás, a küzdelem felvétele viszont a mai ellenszélben oda vezethet, 
hogy éppen a legjobbak „hullanak el” a hosszú harc alatt. 

Az említett előadásból tudtuk meg azt is, hogy egy nagyobb létszámú, munkájuk megfelelő 
kereteit nem nélkülöző, végrehajtható feladataikat nyugodt lélekkel végző, felesleges 
feszültségektől ment - apácákból álló - csoportot vizsgálva, ezek között sokkal kisebb volt a 
stressz által generált megbetegedések száma,  mint  az   átlag  lakosságból vett, azonos számú 
mintacsoportban. 

Az előadókkal folytatott beszélgetésekből is kiderült, hogy bizony a ma már rendeletileg és 
pénzügyileg is időszerű „szakmai protokoll alapján végzett gondozás” a jelenlegi 
finanszírozásban megjelenő, erre fordítható összegből és a háziorvosi team mai felállásában 
megvalósíthatatlan. Csak egy igen karcsúsított, kézi vezérlésű és kompromisszumoktól 
hemzsegő helyi megoldás kidolgozására lehet reménye a manapság tervezett lélekszámú 
körzet orvosának. Ez a nagyobb körzetekre fokozott mértékben érvényes. 

Ismét előkerül a lap hasábjain már emlegetett tétel, mely szerint a végrehajthatatlan 
követelmény demobilizál. Félős, hogy a megoldhatatlannak  látszó  akadály nem arra fogja 
sarkalni a végrehajtásra kényszerülőket, hogy megtalálják a legkisebb rosszat, hanem ismét 
beköszönt a formális jelentések kora. 
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Mindez azonban nem azt jelenti, hogy nem kellene gondozni. Hogy nem kellene vállalni 
hivatásunk szép felelősségeit.  

Ellenkezőleg!  
Csak üdvözölni lehet a kísérletet, hogy a ma legfontosabb tűzoltó munkát, a gondozást, az 

egyedüli olyan tevékenységet, amely alkalmas arra, hogy az egészségügy befolyásolhassa a 
nemzet egészségi állapotát, végre „helyzetbe hozták”. 

Ugyanakkor tudni kell, hogy ebben a pillanatban dől el végleg ennek a tevékenységnek s 
így a tőle várt eredményeknek a jövője. 

Amennyiben úgy vezetik be, hogy megteremtik a lehetőséget a gyakorlati 
kivitelezhetőségre, történelmi tettet hajt végre egészségügyi kormányzatunk. 

A háziorvosi társadalom készen állna a megvalósításra. 
A lehetőség megteremtése azonban a mai helyzetben és a napjainkban tapasztalt szemlélet 

mellett, rendkívül nehéz. Nem irigyelhetjük azokat, akik esetleg ezt a feladatot kapják. 
Ha mégis így történik, adjon erőt nekik munkájuk fontossága és szépsége, és reményünk 

szerint a betegek és a betegeket gyógyítók iránt érzett felelősségük súlya. Ezzel a stresszel 
nekik kell megküzdeniük. 

A folytatás már a mi dolgunk lenne. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Bár kolostorba szívesen küldenének minket is, az apácai „stressz mentesnek hitt állapottól” 
tovább távolodtunk. 

                                                                                
* 
 

1997. április 27. 
 
Megjelent: Alapellátás 1997./4 

                           
BÉKA ALÁ REJTVE 

 
Mostanság az egészségügy és a társadalombiztosítás a leghétköznapibb témák között forog 
közszájon, a leggyakoribb médiahírek egyike. Állandó sztori. Az ezzel kapcsolatos fórumok, 
rendezvények, viták és sajtótájékoztatók nem egymást érik, hanem egymást fedik. 

Az információ gyűjtésére és továbbítására kárhoztatott személy nem tudja hova szaladjon, 
hol kaphat értékesebb és főleg hitelesebb eligazítást. 

A hírek gyakorta ellentmondóak, sűrűn előfordul, hogy mire közlésre kerülhetnek, már 
aktualitásukat vesztik. 

Itt érdemes megállni egy pillanatra és feltenni a kézenfekvő kérdést. 
Miért nem konzultálnak a szakmával egy-egy rendelkezés kidolgozása közben, elkerülvén 

így a későbbi módosítgatások zsákutcáját? 
Esetleg azt remélik, hogy a közöny, a kifárasztásos módszer gyümölcseként, vagy a 

szorongás a fejekre betervezett és most tudatosítás alatt levő „vajak” miatt (lásd pl. TB-
elszámoltatás), esetleg a biztos, ami biztos legalább, a „para” maradjon elv erejének hatása, 
segít ránk kényszeríteni ezt-azt? 

Ha néha megkérdeznek, az már az utolsó perc után van, idő sem marad az igazi 
állásfoglalásra, ha pedig szólhatunk, nem nyerünk meghallgatást.  

Ugyanakkor jelentős szakmai állásfoglalások maradnak visszhangtalanok. Elég, ha pl. a 
tavalyi „öszödi” konszenzusnyilatkozatokat említem. 
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(És itt adózzunk egy perces csenddel Boján professzor példaértékű emlékének!) 
De hát minek minderről panaszkodni, mikor minden jel arra mutat, hogy nem került 

helyére sem az egészségügy ügye, sem pedig az ezt művelők sorsának, tehát 
működőképességének kérdése. 

Micsoda szemlélet az, amelyik a közismerten mizerábilis rendelőintézeti fizetéseket úgy 
alakítja, hogy önmagából elvett 70 %-ot ad vissza teljesítménybérként? Micsoda szemlélet az, 
mely az alapellátásban szakmai protokollok alapján továbbműködő, illetve bevezetendő 
(valóban régen várt, de ugyanakkor komoly költségkihatással járó) gondozásért és 
gondozásra, az erre felszólítottak saját zsebéből kivett pénzeket adja vissza? Nem is egészen. 

Természetesen a létező és reálértékében csökkenő, elcsépelt, torta-újraszeletelés módszerei 
ezek. 

Méltatlanok mind és kivétel nélkül az egészségügy nemzetstratégiai jelentőségéhez. 
Szemléleti gyökerük pedig ott van, ahol a már többször említett világbanki vezér Michel 

Noel úr novemberi nyilatkozata született (Népszabadság, 1996. november 11.) melyben a 
jeles úr a pénzhiány okaként az orvosok fizetését jelöli meg! 

De hallottam már hazai vezető szájából is az alapellátást aposztrofálva olyant, hogy 
„dolgozzanak végre valamit a kapott sok pénzért”. 

Idézzünk egy mondatot a TV 1. „Magyarok cselekedetei” rovatából. Az ezernyolcszázas 
évek második felében hangzott el az utolsó kolerajárvány után, és nagyjából így szól: „A 
népcsoport mely egészségügyét nem tudja fontosságának megfelelően kezelni, nem tartozhat 
a kultúrnemzetek sorába.”  

Hova is igyekeznénk mi mostanság? 
Hát ilyesmikről „sztorizgat” ma az alapellátásért (és ezzel egy sokkal nagyobb ügyért is) 

aggódó ember. 
A következtetés pedig csak egy lehet. 
Az egészségügy jövőjének megoldását „béka” alá rejtették. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.                                                                     
Ami igaz-igaz, már pillogatunk kifelé a béka alól. Ott túl a békán szép a világ. 
 

* 
 

1997. május 27. 
 

Megjelent: Magyar Orvos 1997./7-8 
 

SZÓÓÓÓL  A  RÁDIÓÓÓÓÓ! 
(Frekvenciák kíméljenek!) 

 
Kedves rádióhallgató Olvasó! 
Nem tudom mi a véleménye arról, milyen reakciót váltana ki az érintettekből és a 
közvéleményből, ha pl. ilyeneket mondanánk: 

„Azt beszélik, a rendőrök hétmilliárd forintot tesznek zsebre a rablóktól, ezért a 
rendőrlobby nem engedi felderíteni a rendőrség alvilági kapcsolatait.” 

Vagy: 
„Azt beszélik, a MÁV-kalauzok hétmilliárd forintnyi jegyet árulnak feketén, ezért a 

kalauzlobby nem engedi, hogy az ellenőrök működjenek.” 
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Ma 1997. Május 27-én reggel, háromnegyed hét körül a rádióban kérdezgető riporter Cser 
Ágnest, az OEP főigazgatóját faggatta. Higgadtan kérdezett és higgadt válaszokat kapott. 
Kényes kérdésekről beszéltek. 

Közben lazán elejtett egy mondatot. Lazán, könnyedén, minden rossz szándék nélkül, csak 
úgy. Tehát nagyon hitelesnek hangzóan. 

Amennyire a felindultságtól emlékezni tudok, körülbelül így szólt: „Azt beszélik, hogy az 
OVER működését az orvoslobby akadályozza meg, mert a közgyógyellátási igazolványok 
alapján rendelhető gyógyszerek felírásából az orvosok hét (azaz hetes) milliárd forintot 
vágnak zsebre.” 

Lobbanékony természetű ember vagyok, utána alig tudtam fékezni magam, de ha jól 
emlékszem a beszélgető felek egyike sem jelentette ki, hogy ez felháborító hazugság. A 
főigazgató asszony elmondta, hogy a megyei pénztárak ellenőrző programja a KEVER 
működik mindenhol, de a „bomba-információnak” ható hír mellett vajon ki figyelt már erre. 
Az ügy tökéletesen meg lett KEVER-ve. Kögyó-lopás ügyébe keveredtünk. 

Hölgyeim és Uraim! Az egészségügyet saját áldozatkészségükből (és a betegek 
hálapénzéből) talpon tartó kedves kollégák! 

Így fest a média felelőssége mai napság. 
Még csak nem is tudom kárhoztatni a szegény riportert. Ő megszokta, hogy ilyen dolgok 

nap mint nap történnek. Eszébe sem jutott, hogy ez képtelenség. Pláne az nem, hogy ezzel 
bemocskol egy olyan értelmiségi réteget, melynek a beléje vetett bizalom, legfőbb (a 
működtető számára pedig legolcsóbb) munkaeszköze. 

Tehát a betegnek, a társadalomnak árt. 
Titokban reménykedem abban, hogy az esetnek nagy visszhangja lesz. 
De valójában félek, hogy megint csak a néma és sehova nem hallatszó 

magánfelháborodások szintjén marad a dolog. 
Nem akarok senkit sem felelősségre vonni, de ahogy mondani szokták: az esetnek 

jelzésértéke van. 
Ide jutottunk. 
Ennyit ér ma a becsületünk. 
Ennyire fontos a munkánk. 
És nem utolsó sorban, ennyire fontos a beteg. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Az  ilyen kérdések azóta megszokottá váltak. Felettünk is úr a média s a média felett a 
hírértékű hír. S ha ilyen nincs, akkor csinálnak.                                                                                

 
* 
 

1997. július 15. 
      
Megjelent: Alapellátás: 1997./4 

 
                                           TISZTELT OLVASÓ 
 

Ha lassan is, de haladunk egy cél felé. Megvalósítása kinek ezért, kinek azért fontos, de 
megvalósulása a lakosság jelenlegi egészségi állapotának leggyorsabb és leggyakorlatiasabb 
befolyásolási lehetőségét jelenti. 

Tehát kiemelt fontosságú közös cél! 
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A gondozás kiterjesztéséről beszélek ismét! 
Tudjuk, hogy a háziorvosok legjobbjai a lehetőségek korlátai között már régen gyakorolják 

ezt. 
Tudjuk, hogy ezeket a korlátokat már régen feszegetni kellett volna. 
Tudjuk, hogy az erre fordított összegek az ország számára nem csak pénzben ki nem 

fejezhetően, de az uralkodó pénzügyi szemléletet is elkápráztató módon kamatozhatnának. 
Tudjuk, hogy a minőségbiztosítás gondozás nélkül nem létezik, és fordítva. 
A Phare támogatásával tavaly rendezett konszenzusértekezleten már javasoltam, sokszor 

leírtam, hogy ennek a tevékenységnek a finanszírozása nem valósulhat meg a torta 
újraszeleteléséből. Sajnos, azonban ma is többségben van az a vélemény, mely szerint a 
háziorvos sok pénzt kap, dolgozzon is meg érte. Hiába  igyekszünk bizonygatni azt, hogy nem 
igazak a túlfinanszírozásunkról szóló álhírek, az előítéletek erősebbek a napnál világosabb 
tényeknél, az iskolás gyermeknek sem komplikált számításoknál. Mikor jövedelmünket 
próbálják felbecsülni, döbbenetes számokat hallunk még szakmai körökből is. 

Javaslatom szerint a dokumentáltan gondozott betegekre kellett volna korcsoporttól 
függetlenül - külső forrás igénybevételével - magasabb szorzószámot biztosítani.  

Ez a módszer munkára ösztönözne, és ellenőrizhetővé tenné az egész tevékenységet. 
A jelenlegi megoldásban a szakmai szorzó elvonásának minden negatívuma érvényesül, a 

felkínált gondozási szorzószám pedig inkább bosszantó, mint ösztönző tényezőként 
jelentkezik.  Sőt egyenesen arra ösztönözhet (kényszeríthet) majd, hogy szakmai 
tevékenységünk e fontos része is a „kvázikategóriába” kerüljön. 

De számolgassunk egy kicsit. 
Egy 1400 lakos körüli praxis, ha szakvizsgázott orvosa 1.2-es szorzóval bír, nagyjából    

208 000   x   1.2   =   250 000  forintot kap.  Ha szerződik a három betegségcsoport majdani 
gondozására, ez az összeg 274000 forint lehet.( 208 000 x 1.32  =  274 000, 
betegségcsoportonként havi bruttó 8000 forint.) 

Mire elegendő ez az összeg? 
Szerintem az orvos többletmunkájának megfizetésére is szánalmasan kevés. 
És akkor hol vannak a munkatársak!? 
És a költségek? 
Ha  az  önkormányzatok  kitűnő  anyagi helyzetben lennének, és valamennyien megértenék 

a feladat fontosságát, biztosítanák elméletileg létező kötelességük szerint a  felszerelést. (lásd 
a Népjóléti Közlönyt: ABPM stb. stb.) Ma erre sajnos vajmi kevés remény van. 

A pályázatok csak néhány győztest segíthetnek, a feladat pedig általános.  
De honnan lesz a többi pénz? 
És hogyan tudja kiszolgálni a laboratóriumi, UH stb.  kapacitás a megnövekedett 

keresletet? Ők is csak szeletelgethetik forint-és munkaidőtortáikat. 
Számoljunk tovább. 
A példaként említett 1400 lakosú körzetben végzett lelkiismeretes szűrő munka és 

odafigyelés nyomán - egy idő után - bizonyosan öt-hatszáz gondozandó beteget fog találni, 
több mint kétezer diagnózissal. 

Itt kell megemlítsem azt, hogy szerződés ide vagy oda a háziorvos nem           szorítkozhat 
csupán három betegségcsoportra.  

Ez csak azért kerülhetett így terítékre, hogy a papiroson egy-egy betegségre ne egy - 
kétezer forintok jussanak illetve, hogy a szakmai protokollok nehéz kérdésére idő maradjon. 

Tudott dolog, hogy a betegeknek csak egy hónapra írhatjuk fel a gyógyszereket. Tehát 
valamilyen módon minden beteggel havonta találkozunk. Vagy aktív gondozási ellenőrzésen, 
vagy nővérrendelésen. Ha a továbbképzőket, szabadságokat és   rendkívüli   eseményeket  
leszámítva,  havonta  átlag tizenhét  munkanapon  lehet  gondozottakkal foglalkozni, akkor az 
600 : 17 = 35 beteget jelent naponta. Mondjuk, hogy ebből a kitűnő szervezettség és a jól 
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működő gondozás eredményeként csak tizenöt kerül be az orvoshoz és húsz marad a 
nővérrendelésre, az is hatalmas volumenű munka. 

Tudom, hogy a gondozás nem ezzel indul (kivéve, ahol már jól működik, és előbbre 
akarnának lépni), de előbb-utóbb ide kell jusson. 

És akkor még nem beszéltem a már elkészült szakmai protokollok 
megvalósíthatatlanságáról, élet-és valóságidegenségéről. 

Erre a tevékenységre a körzet mai személyzete és felszerelése nem elegendő. 
Hogy valami jót is mondjak, hála a továbbképzőknek a felkészültség rövidesen 

rendelkezésre áll. 
Mindent összevetve tehát a következőket kell leszögeznünk: 
- Örömmel nyugtázzuk az egészségügyi kormányzatnak azt a döntését, hogy a gondozást 

fontosságának megfelelő helyre akarja tenni. 
- A célzott és aktív gondozás lehet az ország siralmas egészségi állapotára leggyorsabban 

ható intézkedés. 
- A megvalósítás nem lehetséges a meglevő összegekkel való bűvészkedéssel. 
- Téves az a felfogás, hogy a jelenleg biztosított pénzeszközökben benne rejlik a gondozás 

valódi megvalósításának lehetősége, mert a praxisok túl vannak fizetve. 
- Hiába reméljük, hogy az elszegényedett önkormányzatok ezt a terhet is a vállukra veszik. 
- Országos szinten a felszerelés megszerzésére a pályázatok is csak imitt - amott 

nyújthatnak megoldást. 
- A  szakmai  sztenderdek  gyakorlatilag  megvalósítható  tevékenységeket kell előírjanak 

az orvostudomány mindenkor aktuális  követelményeinek  betartása  mellett. 
- A körzetek a gondozáshoz valamilyen formában bővíteni kénytelenek a teamet. Ennek 

anyagi fedezetét külön forrásokból kell biztosítani.  
- A bővítésnek egyik módja lehet a rezidens alkalmazása, de hosszú távon, más kérdések 

megoldásával együtt felmerül egy képzett egészségügyi (számítógéphez is értő) 
adminisztrátor alkalmazásának kérdése. Annak minden előnyével! 

- A gondozás előnyei anyagi vonatkozásban is felmérhetetlenül nagyok, de azok nem a 
praxisoknál jelennek meg. 

- Egy olyan OEP-szemlélet, mely tudomásul veszi az alapellátás fontosságát egy olcsóbb 
egészségügy felé vezető úton, sietve ki kellene dolgozza a megoldás anyagi lehetőségeit. 
Természetesen a kormányzat támogatását élvezve. 

- Mindez a mai helyzetben lehet, hogy utópisztikusnak látszik. A gondozás azonban 
halaszthatatlan feladat 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Sok mindent megoldott az élet, helyesebben a visszahúzó erejű anomáliák életképtelennek 
bizonyultak, de nem keltették életre még ma sem az előrevivő javaslatokat. Talán a 
Népegészségügyi programban reménykedhetünk.                         
 

* 
 

1997. augusztus 01. 
 

Megjelent: Medicus Anonymus: 1997./8 
 

DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 
Ki az „illetékes úr”? 
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Ki az illetékes úr, aki gondjainkat-bajainkat magáénak tekinti. Nem vagyunk igényesek. Tehát 
nem azt várjuk, hogy empátiából tegye ezt. Nem! Csupán szakmai, működtetési, pénzügyi 
érdekből. 

Vagy ez még túlzott elvárás Európa fás(ult)kamarájá-ban? (Mert a cselédszoba még csak 
remény.) 

Évek óta születnek a reform jegyében, a pénzügyi szemlélet jegyében, a politika jegyében, 
a lobbyharcok jegyében új meg új rendelkezések. Ki az aki felelős az előre várható gondok, 
hibák, félreértések, félremagyarázhatóságok kiküszöböléséért? Vagy nincs is szükség erre? 
Az a jó, ha a rendelkezés félremagyarázható? Ha az ország egyes pontjain egyazon törvényt 
alkalmazva valamit ösztönöznek, máshol torolnak? 

Vegyük a legegyszerűbbet. Az önkormányzatok kötelezettségeit az alapellátás feltételeinek 
biztosításában. Még soha senki nem elemezte ki egy jó törvényhez méltó egyértelműséggel, 
hogy miként is kell ezt érteni. 

Hallottam olyan magyarázatot, mely szerint az önkormányzatoknak az alapellátás 
támogatására nincs semmiféle kötelezettségük, és nincsen is erre felhasználható pénzük. 
Mások, hasonlóan kompetens személyek, az ellenkezőjét állították. Van ilyen pénz, benne van 
az ún. fejpénzben a szociális kiadásokra adott pénzzel együtt. 

Az OEP most, ezzel nem vitatkozva, lakonikusan kijelenti, hogy „a tulajdonos-fenntartói 
hozzájárulás lenne az egészségügyi ellátás duális finanszírozásának egyik forrása. A duális 
finanszírozás másik forrása az Egészségbiztosítási Alap”. 

Az Egészségügyi Önkormányzat pénze csak a működésre használható. Nem vehető belőle 
szolgálati kocsi, nem mehetünk továbbképzőkre ennek terhére, nem szolgálhatja a 
műszervásárlás céljait. Ezek önkormányzati feladatok!? 

Az önkormányzat pedig pillanatnyi hangulata és a polgármester jó vagy rosszkedve szerint 
vállat von, vagy szomorúan mosolyog. Beszéljetek. Csak beszéljetek. Pénz nincs. Sőt! 

És itt jön egy másik törvény példája. 
A kvázi vállalkozó orvos iparűzési adót fizet egyes helyeken. Mindenki érzi, hogy ez 

képtelenség. De mivel a nevében benne van az, hogy vállalkozó, a méltányosságot gyakorolni 
nem óhajtó önkormányzat megadóztathatja. 

Gondolkozzunk csak ezen. 
A „duális finanszírozás” jegyében a terület egészségügyének működtetésére az OEP leküld 

egy összeget.  
A beruházásokra és egyéb nem működtetési jellegű kiadásokra az önkormányzat kellene 

kiegészítést adjon. És mi történik? 
Az önkormányzat nem ad semmit, vagy nehezen mégis valamit, s ugyanakkor a működési 

költséget megadózza. 
De ez még nem minden. 
Az OEP ezt nem fogadja el. Nem ismeri el az adó összegének az általa küldött pénzből 

történő leírását. A háziorvos tehát saját adózott jövedelméből fizet adót az önkormányzatnak 
azért a pénzért, amit az OEP a kvázi vállalkozónak (akinek javára ugyanaz az önkormányzat 
szerződésileg lemondott erről) küld az egészségügy működtetésére. 

Minél többet küld, annál nagyobb adót.  
Ha az orvos ebből a pénzből kénytelen még beruházni is, mert az önkormányzat ezt nem 

vállalja, akkor az OEP szerint ezt is csak adózott és járulékolt jövedelméből teheti. (Úgy kell 
neki, ha olyan tehetetlen, hogy nem tudja az önkormányzattal megértetni a kötelességeit.) 

Kövessük hát ennek a pénznek az útját! 
Ebben az esetben például a működésre küldött pénzre kivetik az iparűzési adót. Ezt 

követően a járulékot, majd ha jövedelemként felvétetett, a személyi jövedelemadót is. Ezután 
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megy el a balek háziorvos a műszerboltba, és ott soha vissza nem téríthető forgalmi adót is 
fizet a fizetéséből közcélra vásárolt műszerért. 

Adó, adó hátán. Mint a rétestészta, csak vastagabban. 
Most pedig próbáljuk meg ezt konkrét példa segítségével végig követni: 
A körzetnek szüksége van egy 100 000 forintos műszerre. Az önkormányzat nem hajlandó 

ezt megvenni. A kvázi vállalkozó háziorvos, jövedelme terhére meg szeretné venni, betegei és 
a minőségi, tehát olcsóbb ellátás érdekében. 

A 100 000 forintból először is kifizet 35 000 forint járulékot. Marad 65 000 forint. Ennek 
átlagos adója 35 % körüli, vagyis 22 750 Ft Ha ezt is lerója, megmarad 42 350 forint. Most 
fizeti ki az eredeti összeg iparűzési adóját. Ez változó. Lehet 1-3000 forint is.  

Marad tehát kb. 40 000 forintja. 
A vásárlandó műszer - a kvázi vállalkozó számára soha vissza nem téríthető - általános 

forgalmi adója 20 000 Ft, ebből a 40 000 Ft-ra jutó rész 8000 forint. 
Végül is 32 000 forint az, ami a 100 000 -ből megmarad. 
Így aztán a 100 000 forintos műszert 300 000 forintból tudja megvenni. Ezt csak saját 

jövedelméből vonhatja el. 
És nem amortizálható! 
De nézzük meg, ki jár jól ezzel: 
A TB járulékként visszakap 3 x 35 000 = 105 000 forintot. 
Az APEH megkap 3 x 22 750 = 68 250 forint SZJA-t 
                                                    20 000 forint ÁFA-t 
                              összesen ez = 88 250 forint. 
Az Önkormányzatnak jut  iparűzésért kb. 7000 forint.  
Az praxis pedig elveszít kb. 100 000 forint nettó jövedelmet (vagy egyéb költségre 

szükséges pénzt). 
Ha elfogadnák, hogy költségként leírják, egyszer 100 000 forint elég lenne a mindenki 

számára fontos műszer beszerzésére. A fennmaradó 200 000 Ft összeg jövedelem formájában 
történő elosztása után még mindig megkaphatnák a „haszonélvezők” a fenti összegek 
kétharmadát. 

De mi lenne, ha tovább sorolnám a törvényeket és rendelkezéseket, melyek ilyen vagy 
olyan magyarázgatása, egymásnak homlokegyenest ellentmondó vagy legalábbis egymástól 
jelentősen különböző eredményekhez vezet. 

Sok ilyen van még. 
- Ki tud eligazodni a lízing útvesztőiben. 
- Ki képes megmagyarázni az illetékes és döntési helyzetben levő laikusoknak  - perek 

nélkül - a túlmunka rejtelmeit. Itt legalább annyi remény van, hogy Gyenes doktor amíg bírja, 
mellénk áll. De milyen törvény az, amelynek csak perek tucatjaival lehet érvényt szerezni? 

- Ki képes eldönteni, hogy mi képezi a vállalkozó orvos tulajdonát és mi nem? 
- Ki foglalkozott azzal, hogy félremagyrázhatatlan rendelkezések szóljanak a rezidensek 

alkalmazásáról, a nyugdíjba vonulás móduszairól?  
- És még sorolhatnám. 
A törvények negatív következményeit viselnünk kell, mert papíron „vállalkozók" vagyunk, 

az előnyöket azonban nem élvezhetjük, mert csupán „kvázik” lettünk? 
Lehet, hogy mégis túlzottan igényesek vagyunk, és egyre nehezedő munkánk mellett 

egyenként kellene megharcoljunk ügyeink tisztázásáért? Az, hogy ez a munkánkat mennyire 
zavarja, hogy ez mennyire méltánytalan, hogy ennek mennyire nincs értelme, - senkit sem 
kell érdekeljen? 

Maradunk hát defenzívában. 
Pályakezdéstől-nyugdíjazásig, látástól-vakulásig. 
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Ha marad időnk rá, elgondolkodhatunk azon, hogy vajon qui prodest?  Legalább annyi 
értelme lenne, hogy valakinek, valamiért jó ez a zűrzavar. Akkor tudnánk, hogy hasznos 
részei vagyunk egy szükséges káosznak. 

Így mégis könnyebb lenne elviselni.  
De így?!          
 

 Leányfalu. 
                                                                               

Utóhang 2002. 
Van ami közben megoldódott, de a szemlélet, illetve egy remélt szemlélet megjelenése azóta 
is csak remény. 2002.- ben is ezt hívogató írásokra kényszerül az ügyeletes tollforgató. 
 

* 
 

1997. augusztus 15. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 1997./12 

           
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

Adó-ma 
 

Kvázi vállalkozó kollégánk, kiről mai történetünk (adománk) szól, itt él Magyarországon. 
Évek óta harcos-békességben önkormányzatával. Ahogy azt a most megélt egészségügyi 
reformkor tanácsosai elvárják egy aktív és a jobb alapellátásért küzdő háziorvostól. 

Az un. iparűzési adó, hivatalosan fogalmazva: „méltányosságból történő elengedését”- úgy 
hitte, megértették. Tudomása szerint az önkormányzatok ilyen irányú magatartást javasló 
levelet kaptak. Azt is hallotta, hogy készülődnének a rendelkezésben egy kiigazításra, 
melynek nyomán tisztázódna, hogy a kvázivállalkozó orvosokra ez az adónem nem 
vonatkozik. 

Történt azonban, hogy a polgármesternek - máshonnan érkezett - háziorvos ismerőse 
panaszkodott „elVETemült” önkormányzatára, mely kiVETette rá ezt az adónemet. 

Mit gondolnak, mit tett a polgármester? 
Nem jelentette ki büszkén, hogy nálunk bizony ilyen nincs. Nem, semmi esetre sem. 

Inkább fejéhez kapott, íme még egy lehetőség.  
Hogy mire? 
Talán az orvossal hatalmunkat éreztetni? Talán egyszerűen csak bevételhez jutni? Talán 

erősíteni azt az érzést, amit már évek óta alapoznak, hogy mielőbb menjen nyugdíjba? Talán, 
hogy valaki másnak ürüljön meg az állás? Talán, talán? 

Mindebből megérthető, hogy itt nem is a pénzről van szó elsősorban. 
Mindenesetre azonnali hatállyal kivettetett rá is az iparűzési adó. Visszamenőlegesen is. 
Kollégánk éppen akkortájt tárgyalt más okból az OEP ellenőrzési osztályának egy kiváló 

munkatársával. A szakember kifejtette, hogy bár leírva nincs, de ezt az adónemet nem illene 
kivetni a praxisokra, mivel az OEP ellenőrzés nem ismer el ilyen célra elkölthető összeget a 
működésre küldött summákban. 

Az orvos tehát ismét harcba kellene szálljon. Ezt kívánná a gerinc. Vagy kiharcolja, hogy 
töröljék el ezt az adót, amit egy tulajdonképpen szabad szellemi foglalkozáshoz hasonlatos 
tevékenységre nem illene „ráhúzni”, vagy a KÖZSÉG egészségügyének működtetésére 
küldött pénzre adót fizet. Mégpedig SAJÁT adózott jövedelméből (minthogy ez nem 
elszámolható), annak az önkormányzatnak, amelyik ezt a pénzt éppen ki kell egészítse. 
Ugyanis az OEP által leküldött pénz a kikristályosodott OEP szemlélet szerint csak a 
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működésre használható fel, és semminemű beruházásra vagy más kiadásra nem fordítható. Ez 
a fejezet az önkormányzat felelőssége lenne. Még a szolgálati gépkocsi is csak önkormányzati 
támogatásból lenne megvásárolható. 

Ráadásul járulékolt és adózott jövedelemből fizetve, ez az adó háromszorosára duzzad! 
Az OEP szerint éppen a  tulajdonos-fenntartói hozzájárulás kellene legyen az egészségügyi 

ellátás duális finanszírozásának egyik forrása. A másik az Egészségbiztosítási Alap. 
Valahogy úgy fest a dolog, hogy ha békét akar, akkor „zsebből” mondhatnánk „feketén” 

fizet adót.  
Ez is egy aspektusa a kvázi vállalkozásnak. 
Hogy mit fog tenni a kolléga?  
Bár tudja, hogy neki harcolni kell, már megfáradt a ráerőltetett harcokban. 
Fizetni fog. 
Ezt a polgármester is tudta előre. 
Fizeti a pénzösszeget, fizet a megaláztatás érzésével, fizet az önbecsülés érzésének 

lerombolásával, fizet a bizonytalanságérzéssel, mert nem tudja milyen hátsó gondolat volt az 
adókivetés mögött, fizet éjszakai tépelődésekkel, hogy annyi év becsületes munkája után 
miért nem érdemelt legalább nyugalmat. 

Maga az összeg már régen elvesztette jelentőségét. 
Az IPARŰZÉSI adónak nevezett, számára és esetében új adónemnek azonban már talált 

megfelelő nevet. 
Ez lenne az „ORVOSŰZÉSI ADÓ”!                      
                                                                                 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Bizony mondom a legtöbben ma is fizetjük ezt az adót és szakhajcsáraink nem vették azóta 
sem a fáradtságot, hogy könnyítsenek rajtunk egy rendelettel, vagy kellő körítéssel szétküldött 
magyarázattal. 

 
* 

 
1997. augusztus 20. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus: 1997./9 

 
                       (VIDÁM) DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 
                                                   „Fülegória" 
 

Újra és újra felmerül a kérdés az orvos felemás, mondhatni schizoid helyzetéről. Maga az élet 
veti fel. Hétköznapi, illetve az alábbiakban ünnepnapi apró apropókkal. 

Az egyik oldalon ott van az európai tudatba ágyazott és „célirányba” leledző országokban 
már kutatásokkal igazolt tév(é)hit a „Nagy Fehér Mágusról”. A másik oldalon elevenen él az 
orvosi presztízs sárba rángatásának minden eredménye. 

Hogy aztán ez a tudati elegy mit eredményez? Erről mesélnék, a statisztika örök játéka 
folytán az utóbbi négy hétben halmozódott, szinte azonos történetecskékkel. Nem olyan 
érdekesek és lehet, hogy nem is olyan gyakoriak ebben a formájukban, csak a véletlen hozta 
ezt a sorozatot. Az azonban biztos, hogy utánuk az ember elgondolkodik arról, hol is van a 
helye, mi is a kötelessége, mit is ér a munkája stb. stb. 
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Négy hete történt az első eset. Ez volt a legegyszerűbb a három közül. Vasárnap, az 
ügyelettel össze nem téveszthető lakhelyemen, strandoló üdülők csengettek be és kértek 
azonnali fülmosást a társaság egyik cerumenben gazdag tagjánál.  

A higgadt felvilágosítást elfogadták, a másnapi fülmosásra szóló „meghíváson” nem 
jelentek meg. 

Két hete történt a második eset. Vasárnap délután háromnegyed ötkor a csengőt szaggatva 
és észveszejtő erővel nyomta egy jólöltözött fiatal pár. A profi kivitelű táblák és felvilágosító 
feliratok előttük álltak. Balesetet sejtettem a nagy forgalomban és kirohantam a kapuhoz. 

„Maga az orvos”? Igen. „Azonnal nyissa ki a kaput és a rendelőt”-szólt az ideges szöveg. 
„Hétvégre jöttünk le üdülni, a feleségemnek sürgős fülmosásra van szüksége!”. Az ezt követő 
szakszerű és higgadt magyarázatomat nehezen fogadták el, és ők sem jelentek meg a 
fülmosásra felajánlott időpontban. 

A harmadik eset egy órája zajlott. Szent István napja van, de. 11 óra. Mint érdekelt, egy 
helyi teniszverseny döntőit néztem volna meg. Közben helybéli fiatalember keresett telefonon 
sürgősen, majd hollétemről történt felvilágosítása után a tenisz-pályán. Már megbeszélt 
időpontja volt fülmosásra, magyarázattal és „olajozás alatt”,- másnap reggelre.  „Tessék 
visszajönni a rendelőbe és azonnal kimosni a fülemet mert nem bírom idegekkel a dugulást”- 
mondotta. Az ismét csak nyugodt és szakszerű magyarázatot nem túl szívesen fogadta el. 
Elégedetlenül távozott. (Másnap egyik füléből, közepes méretű cerumen dugót „nyertünk”.) 

A betegnek mindig igaza van, csengett még el nem dugult fülemben. Aztán valamiért 
Vazulra gondoltam. 

És leültem megírni a füles triptichont. 
Csak amolyan ünnep utáni, hétköznapi gondolatébresztőnek. 
Minden kommentár nélkül. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002 
Fenti cikkem miatt, nyilván nem orvosi lapokat olvasó laikusok – tehát nem a betegek - 
segítségével, feljelentettek az önkormányzatnál. Erre a korlátoltságra és bornírt rosszindulatra 
azonban az sem volt vevő.                                                        

 
* 

 
1997. szeptember 01. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus: 1998./3                                                                                                                                              

 
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

Figyelem  „régi veszély"! 
 

Az egyre számosabb ifjú olvasó nem emlékezhetik azokra az időkre, amikor a rádió a 
„figyelem-figyelem légiveszély” bejelentést oly sűrűn sugározta. 

Meg azt, hogy „zavaró repülés”! 
Az ezt követő évtizedek veszélyeiből azonban már fiatalabb korosztályok is 

gyűjtögethettek tapasztalatot. Ki többet, ki kevesebbet. Annak függvényében, hogy előbb 
vagy később látta meg a napvilágot. 

Most ez utóbbi korszaknak egy olyan szakmai veszedelmétől félek, melynek mindennapi 
gyakorlása szinte elkerülhetetlen volt. 
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A szükséges feltételek hiányában teljesíthetetlen feladatokra történő felszólítás, és az ezek 
végrehajtásáról szóló rendszeresen továbbított formális jelentések, hallgatólagosan 
gyakorlattá vált szokására gondolok. 

Napjaink egészségügyében (is) egymás mellett élnek a kiapadt pénzforrások, és az ennek 
leplezésére bőven buzogó ötletek forrásai. 

Bizony ezen ötletek eredési helye nem az európai felzárkózás forrásmezején leledzik, 
hanem valahol abban a múltban, melyet nagyon ideje lenne már feledni. 

Először úgy kell feltenni a kérdést, hogy akarunk-e eredményesen megújuló 
egészségügyet? 

Mert ha igen, akkor csak olyan módszereket lehet alkalmazni, olyan intézkedéseket lehet 
foganatosítani, melyeknek biztosítottak a feltételei, ergo végrehajthatók. Következésképpen 
nyugodtan és könnyen ellenőrizhetőek. 

Hogy a gondolatmenetet követhessük, nézzünk néhány intézkedést. 
- Járóbeteg szakellátás orvosainak teljesítménybérezése: 
A közismerten mizerábilis fizetés 70 százalékát elvesszük és visszaadjuk pontok 

formájában. Az ügyesek megpróbálnak több pontot gyűjteni. Valamivel többet kapnak. A 
szemérmesek némi veszteséggel zárják az ügyletet. A minőség biztosításához szükséges plusz 
jelképes. 

Az átlag magyar rendelőintézeti szakorvos 30 - 33 000 forint nettófizetésből kellene éljen. 
- Gondozás az alapellátásban: 
A szakmai szorzót elvesszük majd, az így felszabadult pénz egy részét gondozási szorzó 

képében adjuk vissza. 
Itt még van az elképzelésnek annyi elméleti támasza, hogy a gondozás eddig is feladat volt. 

Csakhogy a szakmai protokoll szerinti gondozás más. Ennek komoly költségkihatása és még 
komolyabb munkaigénye van. Miből?  

A betegségcsoportonkénti 6-8000 forint megközelítőleg sem elég ennek költségeire. A 
munka ellenszolgáltatásáról nem is beszélve. 

- A házi betegápolás bevezetésével a kórházi ágyak költségeit kell kiváltani. Az ezzel 
foglalkozó vállalkozásokat - a közismert bonyodalmak mellett - úgy ahogy finanszírozzák. De 
mit kap az orvos azért, hogy átveszi kórházi kollégája munkáját és felelősségét (mostohább 
körülmények közt és egyedül!)? Semmit. A TB álláspontja ezzel kapcsolatosan elhangzott 
egyszer, mikor egy igen jeles képviselőnk feszegette a problémát. A lényege valahogy így 
hangzott: Vártuk ezt a kérdést! Semmit nem kapnak. Most végre dolgozni is fognak a 
háziorvosok a kifizetett sok pénzért! 

- És most következik a prevenció. Főleg a szűrések. 
Éveken át emlegették, hogy ez nem háziorvosi feladat lesz. Az ANTSZ feladatkörébe 

akarták utalni, külön „megfinanszírozást” emlegettek és kérték a háziorvosok segítségét. 
Ma egyre inkább úgy néz ki, hogy ha beindul a TB kártya ellenőrző rendszere, az innen 

felszabaduló pénzt (ez részben a fantomkártyák felderítéséből, ami a nagykalap elv alapján a 
pontértéket kellene növelje, de netalán - ad absurdum - a nem érdekelt állampolgár által le 
nem adott TAJ-számokból következő kártyaveszteségünkből származik), illetve valamilyen 
más - a teljesítményelvet tovább erősítő - megoldást remélnek erre felhasználni. 
Csökkentenék a kártyapénz jelentőségét és értékét, megjelenne az egyéb, esetünkben 
prevencióval kapcsolatos munkára kiosztott összeg. Ismét többletmunka, többlet kiadások. De 
senki sem emleget többletforrásokat is. Ismét a meglevő pénzt osztanák vissza a megnövelt 
feladat vállalása és elvégzése esetén.  

Erre utaló nyilatkozatok vannak. 
Szeretnénk remélni, hogy most az egyszer tévedünk. Mert ha nem, akkor nem is hihetjük 

el, hogy az egészet komolyan gondolják. 
Az élet, a könyörtelenül romló mutatószámokkal, úgyis mindent visszaigazol. 
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Nem kellene ezt megvárni. 
Végül egy - szintén az élet által igazolt- tanács. 
Ahogy a - valójában felemás és suta- funkcionális privatizáció előrelépést jelentett (hiába 

próbálják egyesek tagadni, ezt lakossági és szakmai felmérések és a saját - mindennél 
hitelesebb- tapasztalatunk igazolja), és sikerült nem nagy ráfordítással a helyzeten javítani, 
úgy lehet hinni egy következő lépés hasonlóan jótékony és gazdaságos hatásában. 

Oldják meg a teljes privatizációt! 
Utána könnyebb lesz az új feladatokról dönteni! 
A döntéshozóknak és a végrehajtóknak egyaránt. Ha nem így gondolkodunk, minden 

intézkedés megmarad „zavaró repülésnek”. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
A teljes privatizáció lehetősége most előttünk áll, de a feltételei tovább váratnak magukra. De 
a teljes privatizáció után is ott lebeghet felettünk ez a szemlélet. Sőt! 

                                                                              
* 

 
1997. szeptember 04. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus 1997./10 

 
DEFENZIVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS. 

A kvázi marad kvázi? 
 

Körzeti-házi-családorvosságom harminchatodik évében itt ülök a szövegszerkesztő 
képernyője előtt, a mindent feladni vágyás és a tehetetlen méreg ambivalens érzéseinek 
kiszolgáltatva. 

Érzem, hogy önmagamat élem fel. De semmit nem tehetek. 
Kezemben iratok. Régiek és újak. 
A 8-9 éves, már sárguló gépírásos lapokon beadvány, melyben megjövendölöm azt, ami az 

új hófehér A4-es lapokon és leporellókon olvasható. 
A sárgulló beadványban egy egyszerű körzeti orvos tapasztalati érvei, a fehér lapokon a 

jövendöltek megtestesült bizonyítékai. 
És ennek ellenére még ma is vannak, akik hisznek abban, hogy az alapellátás sorsa 

laikusokra bízható. Hogy a laikusok ezt hiszik még, nem csoda, de akad szakember is, aki ezt 
mondja. 

A laikus szó nem sértő. Sajnos azonban benne van a hozzá nem értés mellett a butaság, 
primitívség, sőt az aktív rosszindulat lehetősége is. A lehetősége! 

Miután az egészségügy megmentésére felkent alapellátást - mint irakiak a tizenéveseket - 
ráküldték az aknamezőre, nem akarnák beengedni az ígéret földjére? 

A kvázi marad kvázi? 
Pedig más kiút a munkát akadályozó, a testet, lelket, szellemet romboló csatározás, a 

„laikus” döntések következményeinek romboló hatása ellen nincs, mint a teljes privatizáció. 
Aki ezt a munkát nem gyakorolja, az nem értheti, nem érezheti ennek igazságát. 
Ha pedig valaki elfogultságot sejt soraim mögött (melyre minden okom meglenne) az 

kérdezze meg a többi 6799 kollégát. 
Az egészségügynek, az orvosnak semmiféle hatalom soha nem volt igazán barátja.  
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A mi történelmünkben is nagy időszakokat ívelnek át a diktatúrák. Ezek sem szerették az 
orvosokat. A diktátorok nem kedvelték a gyógyítás embereit. 

A hatalomvágyók, a diktatórikus hajlamúak, a demokráciát vérükben nem hordozók alsóbb 
szinten is erre hajlanak. 

Miért? Mert mindenkit maguk alá gyűrhetnek, csak az Istent és a gyógyítót nem.  
Az Istennel még valahogy elboldogulnak. Földi létük során úgy hiszik, hogy nincs rá 

szükségük, tehát tagadják. Nincs! Máskor esetleg - álszent módon - eszköznek használják fel. 
De mi a helyzet az orvossal? 
Ki kezelheti a hatalom kis és nagy birtokosait? Valaki, aki ezáltal - akarva-akaratlanul - 

adott pillanatban a helyzet ura és felelőseként, fölébük kerekedik. 
És ennek még a gondolata, még a lehetőség puszta felötlése is elviselhetetlen az ilyen 

emberek számára.  
Természetesen megpróbálnak mindent ennek ellensúlyozására. Vagy maguk akarják 

szelektálni a majdani gyógyítókat, vagy a „meglevő készletet” próbálják valamilyen „más 
módon” hatalmukba keríteni, megfélemlíteni, függőségben tartani.  

Ez a magatartás a megfelelő léptékben megjelenhet nagyban és kicsiben, 
össztársadalmiban és helyiben. Egyaránt. 

Gondoljunk vissza a szocializmus történetére. Gondoljunk vissza saját életünkben megesett 
történetekre. Bizonyára mindenkinek van a tarsolyában ilyen. 

Az orvost tehát ki kell vonni bármilyen hatalom köreinek befolyása alól. Saját lábára kell 
állítani és saját lelkiismeretének, valamint egy, a szakma lelkiismeretét képviselni képes 
Kamara ellenőrzésének kell alávetni. 

Ezek a szigorú fórumok sokkal keményebbek tudnak lenni mint a „laikusok”, de nem 
jelennek meg mint konfliktus-generáló tényezők, mint szorongást keltők stb. A becsületesen 
dolgozó orvos nyugodtan tud tőlük pihenni, sőt a munkáját egészséges mederben tartva, 
valóban megkönnyítik azt. 

Az orvos legyen önálló. Az orvosi munka legyen szabad szellemi foglalkozás. 
Az egészségügyet igazgató törvények és rendelkezések pedig legyenek egyértelműek, 

világosak és félremagyarázhatatlanok. Mindenki számára érthetően megfogalmazva. 
Ha egy fejlett, tradíciókkal bíró jogállamban élnénk, ha valóban lenne érdekképviseletem, 

ha, ha, ha... akkor elmondanám, miért irkálok éppen most erről. De nem is ez a lényeg. 
Biztos, hogy még sokan szeretnék ezt elmondani. Én sem mondhatom el konkrétan, 

elmondtam hát általában.  
     
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Már eldőlt. A kvázi végre lehet valódi. De azt, hogy ez sikerülhet-e neki, először a „laikusok” 
döntik el. Aztán meg sok más körülmény is. A szabadfoglalkozás is eljött, csak egyelőre nem 
tudjuk, hogy szabad-e. Pillanatnyilag szerződéses alkalmazottnak látjuk azt. Amit pedig akkor 
én el szerettem volna mondani valakinek, ma sem mondhatom el csak általában mindenkinek. 
 

* 
 

1997. szeptember 10. 
                                                                                                                     

Megjelent: Háziorvosi Szemle: 1997. november 
 
                       RÖVID GONDOLATOK EGY TÁRGYALÁS UTÁN 

                                         „Lázálom ellenszélben!” 
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A magyar alapellátás tudós-hátterének egyik legjelesebb személyisége mondotta-e szavakat, 
midőn az alapellátás, az egészségügy, de tulajdonképpen az ország lakosainak (szándékosan 
nem írok betegeket, bár lassan ez a definíció is megfelel) egyik legfontosabb kérdéséről 
cseréltük ki gondolatainkat, az ágazat szakembereinek magas szintű részvételével. 

Ellenvélemény nem volt. 
Törékeny optimizmusom, ami a döntéshozók, forrás-teremtők és mindenféle befolyással 

rendelkezők véleményének észérvekkel történő befolyásolását illeti, mosolyt fakasztott. 
Az egészségügy pénzügyi válságban, az ország lakosai egészségügyi válságban vannak, 

miközben azok, akik a megoldás lehetőségeit kidolgozhatnák, reményüket és hitüket vesztve 
élik át feleslegességük tudatát. 

A józan paraszti ész azt sugallja, hogy minden ellenkező tapasztalatot félretéve, továbbra is 
meg kell kísérelni a szükséges lépéseket kidolgozni. De nem olyan súlypontokkal ahogy azt a 
szakember spontán megfogalmazná. 

Első helyre kell tenni azokat az érveket, amelyek kétséget kizáróan bizonyítják, hogy az 
egészségügy nem improduktív, hogy a javasolt lépések bár igényelnek pénzt az ésszerűség 
határai között, de annak haszna pénzügyileg is meg fog mutatkozni, csak nem a pénzügyérek 
megszokott „asztalra számolós” módján, hanem egyéb költségek csökkenésében, már rövid és 
főleg pedig hosszabb távon. 

Ilyen mértékben a pillanatnak élni nem megengedhető. 
Ha a kontúrozódó demográfiai katasztrófa - melynek döntő elemévé lépett elő (a 

szégyenteljes születési arány elé) a halálozási mutatók rohamos romlása – folytatódik, 
visszafordíthatatlanná válik, az egészségügy is részesévé lesz a herderi jóslat borzongató 
megvalósulásának. 

Ne csüggedjünk tehát, szükséges és szép lázálmainkat minél sűrűbben helyezzük a rideg 
politika elé és reméljük, hogy az okos és számukra is célszerűséggel kecsegtető érvelés 
valamennyire mégis hatni fog. 

Ez pedig legalább a túlélést biztosíthatja. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Talán az utóbbi hónapokban láttunk erre utaló jeleket. Most ennek kibontakozása előtt szabad 
az út. Mi figyelünk. És ha kell segítünk korrekt munkánkkal.                                                                                                                          
 

* 
 

1997. szeptember 15. 
 
Megjelent: Alapellátás 1997./5                                                 

 
TISZTELT OLVASÓ 

 
Az elmúlt időszak eseményei ismét felhívták figyelmemet egy örökérvényű, de sokszor 

feledésbe merülő kérdésre, az értelmiség felelősségére. 
Nem vagyok, nem vagyunk társadalomtudósok, filozófusok. 
Túl nagy falat lenne erről elmélkedni a teljesség igényével. 
De mint értelmiségiek, a magunk területén kötelesek lennénk erről tudni, ezt szem előtt 

tartani, ennek jegyében cselekedni. 
Ezt azonban nem lehet hallgatásba burkolózva megvalósítani. 
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Sajnos, az egészségügy, mint majdnem minden, elkerülhetetlenül átpolitizálódott. Ez pedig 
amellett, hogy megoszt egy tökéletes egységben cselekedni köteles réteget, még indulatokat 
és félelmeket is gerjeszt. 

Már próbáltam magyarázni az egészségügyi értelmiség többségének hallgatását. 
- Számos kisebb-nagyobb ok - és, persze, az általános okok - mellett főszerepben itt is az 

átkozott hálapénz gerjesztette gátlásokat sejtettem. 
Az egyetlen biztos megélhetési forrás féltését, együtt az ugyancsak általa keltett és ápolt 

fals bűntudattal. 
Ez visszaforgatva azonnal megjelenik, mint a hallgatásra bírás és a megosztás eszköze is. 

Mert mindenkor lehetnek olyanok, akiknek ez így jó. 
- Említhetnénk a közös otthon, a haza iránti elkötelezettség érzésének ismert okok miatt 

bekövetkezett elsatnyulását is. 
- De felmerült a hallgatás oka gyanánt a sok évtizedes reflex. A kudarcba fulladt kísérletek 

tapasztalata. 
- Meg a demokráciában való járatlanságunk. 
- És a félelem. 
Ez utóbbit a szerkesztői munka során ismertem meg teljes valóságában. 
- Nézzük például a nyár eseményei közül a cseh orvosok sztrájkját. Nem tudok, és nem 

akarok a felénk szokásos, egy oldalról keményen számon kért, másik oldalról alig létező etika 
érveit ismerve ennek jogosságán vagy jogtalanságán vitázni. Egyébként is, nem ismerjük 
pontosan a sztrájk szervezésének hogyanját és mikéntjét. De maga a tény jelez valamit. Az a 
csupán néhány évvel több (a két háború közötti cseh demokráciára célzok) demokratikus 
hagyomány teszi vajon, hogy ott volt mersz, pontosabban nem volt félsz? Számomra ebben ez 
az érdekes, és nem magának a sztrájknak a helyessége, helytelensége, szükségessége. 

- Panaszlevél érkezik a laphoz, a válaszra felkért országos szerv nem felel az - okkal - 
általánosítva feltett kérdésre. Konkrét panaszt kér névvel, címmel. A tapasztalt, tehát óvatos 
kolléga nem adja meg nevét. Inkább „elviszi a balhét” (bevett politikai szakkifejezés). A nála 
zajló ellenőrzések hangulatára hivatkozik. Ez oltotta belé a bizalmatlanság és a félelem 
érzését, a már-már feledve hitt alapokon. 

Hogy is mondták nem is olyan régen? Csak hagyjanak engem békén.  
Akkor ez már maga volt a siker. És ma? 
Miközben bennünk innen-onnan jövő ingerek nyomán a tudatosan, vagy „csak” stimulált 

fortélyos munkál, a karaván halad. 
Az irányt pedig igen sokszor a csoportérdek vagy a rögtönzés szabja meg. 
Az érintettek zöme hallgat. 
S aki nem? Az szkriptomán, szájtépő, fantaszta stb. (!). 
Ízlés szerint.                                                                                                                             
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Hát…? Na majd talán most. 
          

* 
                                             

1997. szeptember 20. 
 
Igénybe vette az SZDSZ 1997. szeptember 20. 
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PÁRTSEMLEGES VÉLEMÉNY A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NÉHÁNY 
SORSDÖNTŐ KÉRDÉSÉRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALAPELLÁTÁS 

SORSÁRA ÉS ANNAK SZEMPONTJAIT PREFERÁLVA 
A  pártoknak felajánlott szakmai anyag 

 
Az alábbi véleményt közel negyven év, az alapellátásban vagy annak közelében eltöltött 
munka tapasztalatával és az utóbbi tíz év valamennyi egészségüggyel kapcsolatos eseményét 
figyelmesen vagy résztvevőként követve, valamint négy éves egészségügyi sajtó tapasztalat 
nyomán fogalmazom meg. 

 
Nagyon örvendek, hogy az SZDSZ egészségügy iránti érdeklődését fokozódni látom. 

Ugyanakkor sajnálom, hogy ezt nem hamarabb kezdte el, hiszen feltételezésem szerint ezen a 
területen az egyik legjelentősebb szellemi tartalékkal rendelkező párt. 

Jobb későn, mint soha. Ha hamarabb ocsúdnak, bizonyára az ebben rejlő politikai tőke is 
jelentősebb lett volna. Engem azonban - mint mindenkor - az érdekel, hogy valaki mit TESZ. 

Ezért mondtam el felkérésre véleményemet mindenkinek. A Németh-kormány 
szakembereinek, az Antal- és a Horn kormány Népjóléti Minisztériumának, a Békesi-féle 
Pénzügyminisztériumnak vagy az MDF-es reformereknek és a KDNP egészségügyi 
szakembereinek. Az SZDSZ először tisztel meg ilyen kérésével. 

Véleményem szerint egy kormányzat szilárdságának és elkötelezettségének egyik 
legfontosabb és legérzékenyebb fokmérője, viszonya az egészségügyhöz. Ezért nyúlnak olyan 
félve a kérdéshez, szilárd alapokon álló és magabiztos kormányzatok is. 

A nemzeti jövedelem igen jelentős része kerül ebbe az elosztórendszerbe, és ennek 
hogyanja és mikéntje soha nem kerülhet ki a közvélemény figyelmének fókuszából. 

Ezt a kérdést nagyon veszedelmes hátsó gondolatokkal, és nem a valódi tenni akarás 
szándékával közelíteni. Lehet tárgya kampányprogramoknak, de számonkérhetősége nagyobb 
más kérdésekénél. És elkerülhetetlen. 

Eddigi tapasztalataink szerint sajnos már a kérdéshez való hozzáállás is hibás volt, 
függetlenül attól, hogy rendszerváltás előtti vagy utáni évekről beszélünk. 

Míg több területen felismerték azt, hogy bizonyos terület nem kezelhető az egyelőre 
elkerülhetetlenül „megszorítások alá rendelt” ágazatok sorában, az egészségügyről ezt nem 
akarják elismerni. 

Rendkívüli módon megzavarja a kérdés áttekinthetőségét az egészségügy problémáinak 
elkerülhetetlen átpolitizálódása, az egészségügyön belüli és kívüli lobbyérdekek, az egymást 
követő kormányváltások, stb. 

Talán nem meglepő de évtizedes tapasztalat az, hogy a legfontosabb felismerésig egyik 
kormány sem tud, vagy akar eljutni. Nevezetesen, hogy az egészségügy sorsát a pénzügyi 
problémák általános hatása mellett elsősorban az abban működő ember, az egészségügyi 
dolgozó megbecsültsége dönti el. 

Az orvos helye a társadalomban, az emberiség története során, történelmi korszakoktól 
függetlenül változatlan. 

Már az őskor embere igényelte, hogy az őt gyógyító sámán, valami más legyen, több 
legyen, különleges, vagy misztikus, szent vagy félelmetes. Ezt az óhajt a gyógyuláshoz oly 
annyira szükséges hit elnyerésének ösztönös igénye diktálta. 

Egy hétköznapi, átlagember gyógyító ereje az általa használt módszerek, vagy gyógyszerek 
hatására szorítkozna. A gyógyítás azonban nem csak ennyiből áll.  

Míg letűnt korokban a mágiko-mitikus holdudvar szolgálta a gyógyító munka hiányzó 
egyik felét, addig ma a modern embernél az orvos iránt érzett (érezni óhajtott) kivételes 
bizalom szolgálja azt. Innen a közismert és kutatásokkal igazolt európai közhiedelem. E 
szerint az orvos mindent tud, mindent megold, mindent kibír. Ez a nagy fehér mágus mítosza. 
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Miért papolok én ilyesmikről? 
A beteg bizalmával kiegészült gyógyító munka sokkal eredményesebb. A mai pénzügyi 

szemléletű nyelvezetre lefordítva: olcsóbb. Ezt az olcsóbb gyógyítást nem tudják végezni 
olyan jövedelmű emberek, akiket a mai magyar társadalom, mélyen az Európában szokásos 
átlag alatt sorol be, amúgy is koldusszegény átlagába. 

Míg a tőlünk nyugatra fekvő országok foglalkozási ranglistáin a 3-5. helyen van az 
egészségügy, nálunk hivatalosan 19. de egyesek szerint a húszadiknál is rosszabb a helyezése. 

Egy fiatal pénzügyi szakember többszázezres fizetések között válogathat, de még a TV 
nyilvánossága előtt is visszautasítja a 75 ezer forintot. Egy kezdő orvos örvend ha 40 ezer 
forintra számíthat. A nővérek fizetései már évek óta a kontraszelekció irányába hatnak. 

Ezek az emberek nem alkalmasak a társadalmi elvárás magas mércéje és saját felelősségük 
között őrlődve dolgozni. Energiáikat hétköznapi gondok emésztik fel.  

Ne feledjék, nem az egészségügy tartja magát többre. Nem az egészségügyi elégedetlen 
besorolásával. A társadalom elvárásának megfelelni óhajtó állampolgár kerül megoldhatatlan 
feladat elé. 

Mellékesen ebben az irányban keresendő a hálapénz spontán eltűnésének - valójában 
mindenki által remélt - folyamata felé vezető kiskapu is. 

Az anyagi gond mellett ráadásnak ott van a bizonytalanság, vállalkozóknál a tervezés 
lehetőségének teljes hiánya, a folyton változó és sajátos helyzetét semmibe vevő jogszabályi 
háttér, a fejük felett zajló viták (melyeket a legtöbben meg sem értenek) és a legkülönfélébb 
kiszolgáltatottságok az önkormányzatoknak, a társadalombiztosításnak, néha az ANTSZ-nek, 
stb. stb. 

Hét esztendeje panaszainkra azt a választ kapjuk, hogy vívjuk meg harcainkat. 
Meggyőződésem, hogy a hivatásának élő egészségügyi dolgozó feladata nem a harcok 
megvívása. Ezeket a harcokat másoknak kell megvívniuk. Az egészségügyi dolgozó, a 
gyógyító ember pedig minden fizikai és pszichikai energiájával a gyógyítást kell szolgálja. 

Ezen felismerések tagadása vagy mellőzése, olyan evidens hiba, mely - különösen ha 
hangoztatják is - széles teret ad  szélsőséges vélemények látszólag cáfolhatatlan 
alátámasztására. Válaszaimban a kérdéseket az élet és a mindennapos tapasztalás felől 
próbálom megközelíteni. 

Térjünk tehát rá a konkrét kérdésekre: 
1. Az OEP-nek mint demokratikus képződménynek a megjelenését nagy várakozások 

előzték meg. 
Már felesleges is megjegyeznem, hogy azt ami ebből lett, nem óhajtotta senki. Éppen azok 

készülnek háttérbe szorítására, akiknek történetében létrejötte, első nagy győzelemként volt 
elkönyvelhető. 

Nálunk minden visszájára fordul. 
A közvélemény és különösen az egészségügyi közvélemény nagyon is tisztában van azzal, 

hogy az OEP csődjében mekkora szerepe lehetett olyan dolgoknak, melyekről nem illik 
beszélni. 

Az alapellátásban dolgozók a reformintézkedések végrehajtásának nevetséges zűrzavarából 
már jókor láthatták, hogy ez így nem fog működni. 

Egy tradíciókkal rendelkező fejlett demokráciában is kérdéses lenne egyetlen biztosító 
monopóliuma. Nálunk különösen áll ez a tétel. Persze magyar viszonyok között a 
versenyhelyzet létrehozásának is megvannak a kockázatai. 

Valószínűleg azonban, hogy a kisebbik rossz az lenne, ha az OEP monopóliuma megtörne. 
Ebben a pontban az igazi kérdés, a miként és a mikor kérdése. 

2. Az OEP decentrumok létrehozása elsősorban szakmai, szervezési, gazdasági kérdés. 
Ennek is abba az irányba kell haladnia, amelybe az egész ország fog fejlődni. Amennyiben 

régiókban gondolkodunk (nem teljesen feladva azért a „régi jó régiókat” a megyéket) az OEP 
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is haladhat ebbe az irányba. A lényeg az, hogy gazdaságosan, de operatívan dolgozzon. 
Minket ebből ez érdekel. És a hozzáférhetőség! 

3. A fentiekhez kapcsolódik a több biztosítási rendszer bevezetésének kérése. Az első 
pontban elmondottak alapján, ez adott pillanatban elkerülhetetlen lesz. Gondolom, az európai 
integráció is meg fogja követelni e lehetőség biztosítását. 

A mindenkori kormányzat feladata az lenne, hogy a még sokáig törékeny anyagi 
helyzetben élő magyar többség érdekében, megfelelő garanciákat próbáljon kidolgozni 
állampolgárai számára. 

4. Az egészségügy részleges privatizációja számos gond megoldásának egyedüli módja 
lehet. 

A reform már annak idején eldöntötte (helyesen), hogy az alapellátással kell indítani, mivel 
ez az ágazat tudja leginkább befolyásolni az egészségügy olcsóbbá tételének folyamatát. 

Sajnos azonban a reform is átpolitizálódott. 
A jól induló alapellátási reform után elakadt a folyamat. A járóbeteg szakellátásnál az 

egész leállt. Ezáltal az orvostársadalom megosztottsága mérhetetlenül fokozódott. 
Elakadt az alapellátás reformjának továbbvitele is. Az ágazat ott téblábol azóta is a kvázi 

vállalkozás aknamezején, és minden irányból támadva, irigyelve és teljes bizonytalanságba éli 
napjait. Közben a vele szemben kialakított elvárások egyre fokozódnak. 

A reform más lépéseinek is szenvedő alanya lett. Be kellene fogadja a hierarchia felette 
álló emeleteinek „reformáldozatait”. 

A teljes privatizáció megoldaná a háziorvosok kiszolgáltatottságának már-már tűrhetetlen 
kérdését (lásd perek), és azt is, hogy nyugdíjba vonulásuk lehetővé válna, embertelen 
kényszerítő eszközök „bevetése” nélkül. 

Kész modellek állnak rendelkezésre ebbe az irányba. 
A fiatal kollégák befogadása is egyszerűbbé válna, és egy minőséget biztosító, békés és 

mindenki számára megnyugtató generációváltás alakulna ki.(Ne feledjük, a háziorvosok 
között sok a koros, kényszerből mégis dolgozni kénytelen kolléga) 

5. Az orvosi munka szabad szellemi foglalkozássá nyilvánítása is ott szerepel a szakma 
terheit könnyíteni képes intézkedések élvonalában. Azt hiszem ez a tevékenység 
messzemenően megfelel annak, amit szabad szellemi foglalkozásnak nevezhetünk. 

Csak nem kell „tagadni”. 
6. Ami a nonprofit vállalkozási formát illeti, az európai integráció felé vezető úton és a 

minden lehetőséget igénybe venni kénytelen - egyre dráguló - egészségügyek korában, ez a 
vállalkozási forma is segítséget jelenthet. 

Véleményem szerint különben a kvázi vállalkozás is nonprofit vállalkozás a maga módján. 
Csupán néhány apró, elhanyagolható ellentmondás van benne. 

7. Az amortizáció elismertetésének szükségességét évek óta minden fórumon hangoztatjuk, 
kérjük, követeljük. 

Az orvosi vállalkozást minden valódi vállalkozásra érvényes teher érinti, ugyanakkor kvázi 
volta miatt, minden előnyt megvontak tőle. Miért van erre szükség? Hiszen azért találták ki, 
hogy a meglevő kevés pénzt jobban lehessen felhasználni az alapellátás érdekében. Ezért és 
ezzel a jelszóval „hívtak, csalogattak, terelgettek a vállalkozásba”. Felháborító az a mód, 
ahogy ezt a legkülönfélébb szinteken ma letagadják, elhallgatják, vagy nem vállalják fel, a 
folytonosság hiányának tényével takarózva. 

8. Az önkormányzatok szerepéről köteteket lehetne írni. 
Sajnos, ma nálunk nem lehet azt remélni, hogy az egészen nagy településektől eltekintve, 

lehetőség lenne olyan önkormányzatok felállására, melyeknek laikus tagjai képesek - többek 
között - az egészségügy kérdéseiben döntést hozni. 

Az egészségügy emberi gyengeségek, presztízsharcok, hozzá nem értés áldozata, az ország 
településeinek nagyobbik részében. Elmondhatatlan a kollégák által elénk tárt rémtörténetek 
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sokasága. És a félelem, amit éreznek. Nem merik nevüket adni történeteikhez, kérnek azt 
elhallgatni vagy névtelen levelek, és telefonok útján mondják el bajaikat. 

Közben az önkormányzatok valóban felkészületlenek anyagilag is egészségügyi feladataik 
ellátására.  

Mindenképpen az lenne a jó, ha elválnának útjaink. Ennek legbékésebb módja a teljes 
privatizáció lehetne. 

9. Az egészségügyi költségvetés egyensúlyba hozása nem lehetséges a torta 
újraszeletelésével. Valóban léteznek belső források, és valóban fel kell ezeket tárni, de ez nem 
old meg mindent. Sőt. Ezen források felszabadítása is valószínűleg pénzt igényel először. Az 
egészségügyben úgy lehetne megtakarítani, ha ennek érdekében beruháznának. És még 
inkább az egészségügy akkor tudna a költségvetés számára megtakarítást jelentő 
tevékenységet folytatni (tehát produktív népgazdasági ágazat voltát bizonyítani), ha erre pénzt 
szánnának. 

Meggyőződésem szerint az egészségügyre ésszerűen költött pénzeknél kevés jobb 
beruházás van a mai magyar valóságban. 

10. A járulékfizetés kérdésében a járulékfizetői morál kialakítása (nem javítása - mert soha 
nem is volt) lenne egy európai cél. Ennek érdekében azonban meg kell találni a járulékok 
ésszerű és elfogadható mértékét (mely csak a mainál alacsonyabb szinten képzelhető el), és az 
állami vállalatoknak, intézményeknek élen kell járni példájukkal. 

A csökkenő tendenciájú de rendszeresebben befizetett járulékok, nagyobb bevételt 
jelenthetnek a jelenleginél. 

11. A fix + jövedelemarányos járulékfizetés és az átalány-adózás kiterjesztése, az 
adminisztratív nehézségek csökkenése, mind - mind növelhetnék a TB illetve a költségvetés 
bevételeit. 

Ami a külföldi példák követését illeti, ezzel kapcsolatosan talán túlságosan nagy az 
igyekezet. A külföldi modellek ismerete hasznos, de nem kötelező ezek alkalmazása. 

Okosan, más kárán tanulva, a magunk rendkívül sajátos viszonyait messzemenően 
figyelembe véve lehet csak a helyes modelleket kidolgozni. 

A magyar egészségügy mély válságot él át. 
Ebben a helyzetben a benne dolgozók áldozatos munkája az egyetlen biztosíték arra, hogy 

nem omlik össze. Ennek ismeretében kell a problémák megoldásának módját, ütemét, 
fontosságát megítélni. 

Lehetetlen a továbbiakban is az átmeneti időre, a türelemre apellálni. Ez a tevékenység 
messze kimerítette az ilyen módon elvárható tartalékokat. Ezt a munkát nem lehet hosszú 
távon szükségállapotban végezni. 

Ha mégis ezt akarják tőlünk, úgy ez csak a társadalom kárára, az állampolgárok 
nemzetközileg ismerten katasztrofális egészségromlásának továbbfokozódása árán lehetséges.  

Ez pedig egyesek szerint a demográfiai veszedelmekkel együtt, már túl nagy felelősség a 
mindenkori kormányzatok számára. 

Valamit tenni kell! 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.                                                                          
Jelenleg a szemléletnek több eleme felkerült a generációk óta készülő nagy képzeletbeli 
freskóra, a kép azonban még nagyon hézagos. De remény van arra, hogy egy most alkotó 
művész, kellő ihletet kap a nagy mű befejezéséhez. 
 

* 
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1997. október 06. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus: 1997./11 

 
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

Megbecsülve! 
 

Arra utaló jelek mutatkoznak, hogy az alapellátást „megbecsülték”.  
Már többször is. 
Bár szerintem inkább felbecsülték.  (Annyi év lebecsülés után?) 
Történt ugyanis, hogy fontosságát finánc szemszögből is észlelvén, foglalkozni kezdtek 

vele.  
Először az „átvilágításról” hallottunk. Önkormányzat átvilágíttatott egy háziorvost, látni 

óhajtván, hogy mit okvetetlenkedik felesleges fejlesztésekkel. Az átvilágítás sikerült. A 
kolléga soha többet nem fejleszt. Átvilágítottak nagyobb egységet is - tudományos 
igényességgel -, hogy eldöntsék milyen fejlesztésekre lehet szükség. A munka alapos és 
pontos volt. Eredményeinek gyakorlati alkalmazása források hiányában utópia. Átvilágították 
az egész ágazatot. Sok ember lelkiismeretes munkája fekszik benne. Az eredmények 
gyakorlati alkalmazása „várat” magára. 

Ezt követően - részben ennek kapcsán is - hallatszott először hír a „megbecsülésről”! 
Megbecsülték a háziorvosok hálapénzét. Szakértők. 

Ezek a szakértők aztán a „megbecsülés” eredményét átadták más szakértőknek, akiknek 
valóban tudományos igényességük miatt volt erre szükségük. 

Az elkövetkezendőkben már erre fognak hivatkozni újabb és újabb szakértők, és senki sem 
fogja ismerni a „cáfolhatatlan” forrásanyag forrásait. 

A jelenség nem új és nem csak egészségügyi. Wass Albert írta le nekem egy tavalyi 
levelében (is) azt, ahogy a szomszédos országok propagandája elhintette már a XIX.. század 
végétől a maga tudományosnak szánt adatait ellenünk. Egyszerűen csak szétszórták a világ 
könyvtáraiban. Idejében. Nem sajnálva a pénzt. Aztán, jobb híján, ezekre hivatkoztak nyugati 
történészek, kutatók. Az ezt követő hivatkozás már a jó hírű nyugati tudósok műveit idézi 
forrás gyanánt. És így tovább. Az álinformáció pedig ezzel bevonult több generáción át a 
tudományba. Néhány „forduló” után már ellenőrizhetetlen az eredet. 

A napokban folytattam beszélgetést egy, a háziorvosok jövedelmi viszonyainak 
felmérésével foglalkozó, kitűnő szakemberrel. Minthogy a jövedelem „hálapénz” fejezetére 
nézve nem voltak saját adatai, „becslések szerinti” adatokat épített be dolgozatába. 

A száz-százötvenezer forintra becsült hálapénzt, a - többszörösen bruttó állapotában igen 
jól csengő- kártyapénzből állítólag megmaradó nettó hatvanezer átlagra becsült összeggel 
kiegészítve, havi  akár kétszázezer feletti nettó jövedelmet is feltételez. Ezt még megfejelte 
természetbeni szolgáltatásokkal is. Így aztán a társadalom legjobban fizetett ötödébe 
röppentünk. 

Amikor arról próbáltam meggyőzni, hogy ez nem lehet éppen így, hogy nem 
általánosítható példákból, vagy ki tudja honnan származnak információi, - csak ennyit 
mondott: „akkor miért akar mindenki háziorvos lenni?” 

A kérdés ezzel tudományos egyszerűséggel lezáratott. 
Az adat bevonul a közhasználatba. 
Kedves kollégák! 
„Megbecsültek lettünk!” 
 

Leányfalu. 
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Utóhang 2002. 
A megbecsüléseknek azóta is, se szeri se száma.                                                        
                                                  

* 
 

1997. október 23. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 1998./2 

 
                                    „HÁZMESTER SZINDRÓMA” 
                         Szakmailag, morálisan a hierarchia alagsorában? 
 

Az egészségügyben unos-untalan bírált feudális rend az elmúlt évtized során a józan ész 
szabályai szerint el kellett volna tűnjön. 

A józanész szabályai szerint! 
Sajnos unos-untalan az ellenkezőjét tapasztaljuk. 
Az alapellátás minden kényszerű és önként vállalt erőfeszítése ellenére - szakmán belül - 

az alagsor lakója. Sőt! Méltánytalanul bírált, olykor szidalmazott, rágalmazott és 
bizalmatlansággal körülvett lakója. („Házmester szindróma”) 

Nem úgy a lakossági felmérések eredményeiben, melyek - bár ezt sokfelé elhallgatják - azt 
mutatják, hogy az állampolgár az egészségügyből az alapellátással a legelégedettebb. 

Az utóbbi időszak eseményei kényszerítenek arra, hogy ezt a nagyon kényes, 
ellenszenveket ébresztő kérdést felvessem. Az egészségügyi média bármely felelősen 
gondolkodó résztvevője, előbb-utóbb kénytelen ezt felvállalni. 

A feladat elsősorban újabb szakembereket kellene csatasorba állítson. Azonban addig is 
szükséges a kérdésre a figyelmet felhívni. 

Miről is kellene elmélkedni: 
- Okokról. 
- Megnyilvánulásokról. 
- Kölcsönös hátrányokról. 
- Magyarázatokról és magyarázkodásokról. 
- Kiútról. 

1. OKOK. 
A jelenség újabb felvirágzásának egyik fő okozója természetesen, mint azt előre sejteni 

lehetett, a reform elakadása (elakasztása). Ugyanakkor és hasonló erővel hat, az előbbivel 
szorosan össze is függő pénzügyi szemlélet, mely a ma már terminus technikusként említett 
„tortaszeletelés” következtében állítja szembe az ágazatokat. De oka lehet az is, hogy 
létezhetnek az orvostársadalom megosztottságát kívánó befolyásos csoportok? 

A reform kezdettől az egész egészségügyet óhajtotta kedvezőbb helyzetbe hozni a jobb 
betegellátás érdekében. 

Érthető okokból és vitathatatlan logikával, az alapellátásnál indult el. A kezdeti sikert a 
vállalkozói kedv váratlan fokozódása jelezte. Sajnos a reform - ismert okokból - torzó maradt, 
és így az első lépés haszonélvezői, önhibájukon kívül az egészségügy irigyelt 
szerencsefiainak szerepébe kerültek. 

Annak ellenére, hogy számos figyelmeztetés hangzott el, senki sem tett semmit e 
feszültség feloldására. Sőt, voltak hangok, melyek a helyzet megosztó erejével gyengíteni 
próbálták az orvostársadalom egyetlen fegyverét, az egységes fellépés erejét. 

Fel kell sorolni természetesen az okok között  azokat  is melyek az alapellátást negyven év 
alatt valóban háttérbe szorították, és éppen a reformot szükségessé tevő pontra süllyesztették. 
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Kritikák fókuszába került az alapellátás azért is, mert a világ fejlett országaiban szokásos 
modellek által generált elkerülhetetlen igények hamar ideérkeztek, még mielőtt az alapellátást 
szerkezetében, hátterében, finanszírozásában vagy szakmailag erre felkészítették volna. 

Természetesen még sok más okot is kimutathatnánk, különösen egy tudományos igényű 
kutatással. 
2. MEGNYILVÁNULÁSOK 

Első helyen természetesen arról kell beszélni, hogy a közvéleményben, különösen az 
egészségügyi közvéleményben, él egy olyan kép, mely szerint a háziorvosok méltánytalanul 
magas jövedelemhez jutnak. Anélkül, hogy bárkit is sérteni akarnánk, vagy támadni 
próbálnánk, szólni kell erről. 

Az utóbbi években hullámokban jelentkeztek olyan információk - az egészségügy 
magasabb köreiből is - melyek végletesen leegyszerűsített módon ítélkeztek a kérdésről. Az 
utóbbi hetekben is visszahallhattunk olyan véleményt, hogy az alapellátás csak nyeli a pénzt, 
de semmi nem változott, hogy a háziorvosok ott vannak, mint tíz év előtt, hogy most is csak 
„bevágják a beteget” a kórházba és lerázzák a felelősséget, hogy nem megfelelő a 
képzettségük, a rendelők felszereletlenek és főleg újra és újra, hogy feleslegesen sok pénzt 
kapnak! 

Az alapellátásban is él az „ellenségkép”, látván, hogy a vele - a lehető legszűklátókörűbb 
módon - ellenlábas lobbyk, ahol lehet rossz hírét keltik, és a reform eredményeit fumigálják. 

Nem egyszer hallhattuk, hogy jövedelmüket, minden meglapozottság nélkül, 
„megbecsülik” és irreálisan magas összegekről beszélnek, amivel a hangulatot tovább izzítják. 

A média sem kényezteti el az ágazatot. Itt említenék meg néhány konkrét esetet is. 
Valószínűleg van közöttük tendenciózus és van accidentális, meggyőződéses, tudatosan 
terjesztett, és meggondolatlan stb.  

A közelmúltban a médiákon keresztül többször is megvádolták az alapellátás orvosait. 
Az egyik ilyen vádról már írtam, azonnal tiltakozván ellene. A hétmilliárdos 

közgyógyellátási recept-csalás vádjának visszhang nélkül maradt felvetésére célzok. 
Nem sokkal utána körzeti orvosokat gyanúsítottak szabálytalan rokkantosítások 

„elkövetésével”, ami mint tudjuk lehetetlen, mivel erre nincs semmi befolyásuk. Ennek 
adminisztrálásában csak kötelezettségeik vannak. Sokáig kivártam. Néma csend volt a válasz. 
A hallgatás beleegyezés? 

Nemrég nyilatkozat látott napvilágot arról, hogy nem értenek a fájdalomcsillapításhoz, 
nem olvassák a számukra kiküldött szakmai anyagot. Hogy annyi éves és az egészségügyben 
máshol ismeretlen számú továbbképzők után ilyen tudatlanok lennének, kétlem. De az 
említett szakmai anyagot sem kapta meg az általam eddig megkérdezett több mint száz 
kolléga. 

Sorolhatnám. A fentiek csak az utóbbi időszak közismertebb példái. 
A leggyakoribbak persze az egyenként és külön-külön elszenvedett kisebb-nagyobb 

sérelmek, sértések, betartások, betegeknek tett megjegyzések, melyekről csak a felek 
értesülnek és tudnak, és melyek személyre szólván a legfájdalmasabbak. 
3. KÖLCSÖNÖS HÁTRÁNYOK. 

Az egészségügyiek mai helyzetében az egyetlen reménysugarat az egységes fellépés 
jelentheti. Csak ez képes a restrikciós szemléletet meggyőzni. Ez az egység szükséges akkor 
is, ha szakmai érvekkel harcolunk, és akkor is, ha kénytelenek vagyunk - a betegek, tehát a 
társadalom, velünk azonos érdekei által potencírozott - erőnket „fitogtatni”. Ennek az 
egységnek a megbontása hatalmas öngól. 

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a reform, a vállalkozás útján előre menni nem 
csak előnyt jelentett, hanem bátorságot, sok pluszmunkát és áldozatot is követelt. Az 
alapellátás után jövők már kitaposott úton járhatnak, már megvívott csaták eredményeit 
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élvezhetik észrevétlenül, rendelkezésükre áll minden tapasztalat, és a kezdetnek az alapellátás 
kínos tengelytöréseivel letapogatott kátyúiról sejtelmük sem lesz. 

Maga az egész reform, a külföldi modellek okos vagy oktalan „begyűrűztetései” is 
összefogásra ítélik az ágazatokat. 

Számos jel mutat az alapellátás és a járóbeteg szakellátás kapcsolatának várható 
szorosabbá válására. Ugyanakkor a fekvőbeteg ellátás gazdaságossága is szoros kapcsolatban 
lesz a másik két (vagy eggyé váló) ágazattal. 

A fenti egymásrautaltság mindenképpen fennáll. Akkor is, ha a jelenleg legvalószínűbbnek 
látszó modellek megvalósulnak, de még inkább, ha netán azoknak lesz igaza, akik fenyegető 
zűrzavart emlegetnek. 

A magyar társadalom más területeken már megfizetett azért, hogy a „dögöljön meg a 
szomszéd tehene” elvet érvényesítette. Az ésszerű az lenne, hogy az úttörő ágazatot űzzék-
hajtsák előre, és húzó ágazattá válását reméljék.  

Természetes következmény lenne az előnyök terén való felzárkóztatás szükségessége is. 
Hivatkozási alap lehetne a szó pozitív értelmében. (Jelenleg, ha alaposabban is megismerik a 
valóságot, még távol áll ettől.) 
4. MAGYARÁZATOK ÉS MAGYARÁZKODÁSOK. 

Már előre tartok attól, hogy ez a fejezet túl hosszúra sikerül. 
Először talán az „irigyelt” alapellátásról kellene néhány felvilágosító mondatot papírra 

vetni. 
 A reform első időszaka eredményesnek bizonyult. Az alapellátásban dolgozók helyzete 

javult. Elsősorban a relatív függetlenség kapcsán, de anyagilag is. Hamarosan azonban 
mindkét előny a gyors inflálódás sorsára jutott, és ma már komoly gondokkal kell 
megküzdeni. 

Egy alapvető félreértéssel, bár kellemetlen téma, szembe kell néznünk. Hogy az 
egészségügyben mi a hálapénz, azt legjobban azok tudják, akik ennek az írásnak potenciális 
olvasói. Minden ágazatban vannak szerencsések és vannak olyanok, akik nem részesülnek 
vagy csak alig ebből a tulajdonképpen reánk kényszerített jövedelem-kiegészítésből. Igen, 
talán ez a szó a választóvonal. Minden ágazatban akadnak többen olyanok, akiknél ez 
jövedelem-kiegészítés és néhányan olyanok, akiknek ez A jövedelme és a hivatalos bevétel a 
kiegészítés. 

Mint az a társadalom minden területén szokásos, természetes, hogy az utóbbiak jelentik a 
hírértékű információt. Így aztán elindulhatna a vádaskodás oda-vissza. Becsületére legyen 
mondva az alapellátásnak, hogy még nem hallottam részükről olyan vádat, melynek szereplői 
mondjuk a fekvőbeteg ellátás „nagymenői”. Sajnos az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy 
egymás között és kellő szerénységgel, háziorvosokat is gyakran hallok panaszkodni a kórházi 
ellátás hézagosságára, de tudtommal soha nem teszik ezt nyilvánosan és ártó szándékkal. 

A kölcsönös vádaskodás, az adok-kapok párviadal tovább rontaná a helyzetet. 
Ami magát az alapellátás által kapott pénzt illeti, jó lenne, ha mindenki tisztábban látna. 
Az alapellátás működtetését taglaló törvény csak egy félremagyarázható mondat. 

Szakértők tudják, hogy születése pillanatában nem lehetett ennél több, mivel az már a 
kétharmados törvények huzavonájának tette volna ki az elkerülhetetlen reform sürgős 
bevezetését. Így az semmivé válhatott volna. 

Ez a mondat az alapellátás felelősségét az önkormányzatok hatáskörébe utalja. 
Azzal, hogy nem tisztázódott miből kell ennek a feladatuknak eleget tegyenek, lehetővé 

vált a  költségvetési hozzájárulás létezésének vagy nem létezésének (fejkvóta) teljes 
elködösítése. Az igazság talán az, hogy ha van is ilyen, az erre a feladatra csak jelképesen 
lehet elegendő. 
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Így aztán a költségvetés és az önkormányzat is „kiszállt” a finanszírozásból, és ritka - 
tiszteletre méltó és józan - kivételektől eltekintve, az alapellátás a TB által kiosztott 
összegekből működik. 

Ezeket az összegeket kellett egy varázslattal felduzzasztani. A varázslat a kvázi vállalkozás 
ötlete volt. Az ötlet lényege pedig az, hogy az így érdekeltté tett kolléga, a gazda 
gondosságával, a törvény hézagainak legális kihasználásával ebből a pénzből is működtetni 
képes a praxist, ellentétben az ilyen lehetőséggel nem rendelkező, erre felkészületlen és főleg 
ebben nem érdekelt önkormányzatokkal. 

A vállalkozásba történő átmenet fő vonzereje nem is a pénz volt, hanem a függetlenség. 
Sajnos, ez csak részben sikerült. Az utóbbi évek története a háziorvosok és önkormányzatok 
harcainak történetévé vált. Az elmúlt hónapok konferenciáin, kongresszusain és fórumain, az 
egészségügyi és egyéb médiák lapjain elemi erővel tör fel a háziorvos kiszolgáltatottságának 
keserű témája. A laikus presztízsérdek ártó hatalmának csúnya példái egyre sokasodnak. 
(Zárójelben, de nem jelentőség nélkül említem meg, hogy a legtöbb konfliktus éppen a 
legtevékenyebb, az élenjáró kollégák esetében tapasztalható.) 

Napjaink nagy pénzügyi vitatémája az lett, hogy a megújuló TB, a maga szempontjából 
jogosan, számon kéri a leosztott pénzeket, és azokat csak működési költségre hajlandó 
elszámolni. Az egyéb költségeket az önkormányzat kellene fizesse. De miből? 

A vita várhatóan oda fog konkludálni, hogy a fix díj, ami átlagkörzeteknél 50-60 ezer 
forint, valóban működési költség lesz. A teljesítménydíjat (kártyapénz) lehet majd esetleg 
másra is használni. Ha ezt nem engedik meg, akkor az átlagos 200-250 ezer forintnyi 
kártyapénz - járulék és adófizetés után – egyharmadára apadva áll a praxis rendelkezésére és 
abból csak sovány fizetésre futja. A fejlesztéseknek befellegzik. Az önkormányzatok 
képtelenek lesznek ezt a feladatot átvenni. 

Tehát kedves nem alapellátásban dolgozó kolléga, ki annyit tudsz, hogy a háziorvosok 
százezreket raknak zsebre havonta, kövesd az alábbi sorokat:  

Az átlag magyar körzet kb. 280-320 ezer forintot kap összesen egy hónapra. Ebből kell 
mindent finanszírozzon. Orvos, nővér, írnok, takarító fizetése. Járulékkal és adókkal. 
Könyvelői díj. Szolgálati gépkocsi lízingdíja (erről még alább szólok), rendelő fenntartása 
annak minden rezsiköltségével, gépkocsi-fenntartás, gyógyszer-köteszer-vegyszer, biztosítási 
díjak, könyvek, folyóiratok, irodai kellékek, munkaruhák, továbbképzők, javítások, 
szolgáltatások bérleti díja (pl.szoftver) stb. stb. És még az sem kizárt, hogy az önkormányzat 
törvénytelenül bérleti díjat kér az épületért. Az utóbbi időben pedig akadnak helyek, ahol az 
alapellátás működtetésére küldött pénzt, a kisiparosok példájára hivatkozva, iparűzési adóval 
sújtják. 

A gépkocsi kérdés gyakori téma. Sűrűn felemlegetik, hogy a háziorvosok nyugati 
kocsikkal járnak. Még ma is, még az utóbbi hetekben is. Nézzenek körül. Mivel jár a 
szegényedő magyar társadalom. Gondolkodjanak el azon, mi lenne ha a ma már nem is 
gyártott, 10 év előtti matuzsálemekkel kellene ellássa felelősségtől nem mentes hivatását, a 
folyton úton levő háziorvos. Ennek felemlegetését felháborítónak tartom. Soha nem hallottam 
arról, hogy mivel járnak az ügyvédek, mivel közlekednek a mérnökök stb. stb. A 
háziorvosokat annál gyakrabban, miközben egyedül ők vannak abban a helyzetben, hogy 
kénytelenek gépkocsit venni, ami alkalmazási feltételnek számít gyakorlatilag mindenütt. 

Ami a szakmai felkészültséget illeti, nagyon konkrét adatokkal szolgálhatunk. 
Éppen a szakma „magasabbrendű” képviselőinek segítségével az elmúlt években, máshol 

nem tapasztalt és soha nem tapasztalt számú továbbképzőn vettek részt az alapellátás orvosai. 
Ezért jelentős anyagi áldozatot is hoztak. Több ezer szakvizsgát tettek és tesznek le ezekben a 
hónapokban-években. Egy most kitöltendő felmérő ív kapcsán próbáltam összeszámolni az 
általam végighallgatott továbbképzőket. A reform bevezetése óta, annak ellenére, hogy a 
szakvizsgával (-gákkal) rendelkezek, legalább 80 egész napos és közel kétszáz félnapos vagy 
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munkaidő utáni továbbképzőn voltam. A begyűjtött pontérték több mint 300, de ennél jóval 
több az olyan tanfolyam, ahol nem is gondoltunk pontokra, csak az igényelt ismeret 
beszerzésére. Ez minimum 10 naponként jelent egy továbbképzőt. 

Nem gondolják, hogy ez ágazatunkban forradalmi változást jelent? Nem gondolják, hogy 
nem lehet nyomtalan? Nem gondolják, hogy követendő példa is lehetne? 

Ellenkező híresztelések hallhatók, mégis állítom, hogy a rendelők felszereltsége, az 
orvosok jövedelmének terhére - jelentősen javult. Amerre jártam, mindenhol a tíz év előtti 
állapotok gyökeres megváltozását tapasztaltam. A tulajdonjogi viták keltette bizonytalanságok 
miatt lehet, hogy a felszerelések egy része nem szerepel a hivatalos jelentésekben. Ez 
előfordulhat. De erről ki tehet!? 

És még nem beszéltünk a háziorvosi réteg többszörös kiszolgáltatottságáról. Egy 
kialakulatlan, zavaros pénzügyi háttér, a valódi vállalkozásban oly nélkülözhetetlen tervezés 
minden lehetősége nélkül, az elvárások folyamatos változása mellett, támadásoknak kitéve, 
jelek szerint az esetek jelentős részében a laikus önkormányzat értetlenségét elszenvedve, 
fejük felett és megkérdezésük nélkül zajló vitáktól szorongva próbálnak eleget tenni a 
társadalmi elvárás egyre magasabb követelményeinek és saját lelkiismeretük - többnyire a 
közvélemény által sejtettnél magasabb szintű - parancsának. 

Ne irigyeljék! 
5. KIÚT. 

Az utóbbi periódus szakmai, politikai fórumain elhangzottak és számos magánbeszélgetés 
nyomán úgy vélem, hogy a járható út csak az előremenekülés lehet. 

A reformot az egészségügy minden területén fel kell gyorsítani. Természetesen az 
ésszerűség határain belül. 

Átlátható, számonkérhető finanszírozás kialakítása után, a kellő feltételek biztosításával 
(amortizáció és teljesíthető hitelek), ahol ez elképzelhető: teljes és önkéntességre alapozott 
privatizáció kellene. 

Az egészségügy három ágazatának érdekeit harmonizálni kellene. Tudjuk jól, hogy az élet 
minden területén a legmeggyőzőbb érv az érdekeltség. 

A szakmai felemelkedés bevezetett útját már csak gyomlálgatni kell. Maga a koncepció 
megfelel. Fel kell használni ezt a lehetőséget arra, hogy közös továbbképzések rendezésével is 
próbáljuk közelebb hozni az alap, járóbeteg és fekvőbeteg ellátás orvosait. De fel kell erre 
használni minden elképzelhető alkalmat és lehetőséget. Egymást megismerve eltűnnek az 
előítéletek. 

A kiszolgáltatottságokat (elsősorban az önkormányzatoknak) fel KELL számolni. Okos és 
minden fél számára ösztönző rendelkezésekkel, előretekintő módon. 

A közvéleményt mérgező megnyilvánulásokra reagálni kész „figyelőszolgálat” 
működtetése minden szinten. (MOK, NM, TB, ANTSZ stb.) Az ilyen jelenségek 
megelőzésére, a sajtóval jó kapcsolat kiépítése. Egy jól informált sajtó, kevéssé lesz hajlamos 
félreinformáló jellegű hírek továbbítására. 

Különös figyelmet kell fordítani egy néhány éven át kiemelt fontossággal bíró 
generációváltás, humánus és értékkímélő, konfliktuskerülő megvalósítására. Ennek is 
előfeltétele a privatizáció, a praxis, mint érték és szellemi érték megjelenítése, a megfelelő 
hitelháttér biztosítása. Nehéz korszakot átívelő pályák méltó befejezése jól ötvözhető a 
nehezen induló eljövendő pályák pátyolgatásával, a tapasztalat bölcs átmentésével és ezáltal 
az új szemlélet útjának egyengetésével. 

A feladatok meghatározásánál a teljesítőképesség figyelembevétele, a tehermentesítés, a 
szakkáder-kérdés kiemelt fontosságának felismerése és támogatása, sok kudarctól kímélhet 
meg. Itt kell említenem a körzetnagyság területén várhatóan sorra kerülő „létszámcsökkentés” 
módozatainak helyes megválasztását. Először a gyermekkörzetek számát kellene gyarapítni, 
és ezzel csökkenteni a nagy körzetek magas kártyaszámát. Ez szakmailag előrelépés, és 
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állítólag a munkaerő felesleg is lehetővé teszi. Ezt követően már csak a maradék „mégis 
mamut körzetek” kérdésének megoldása maradna hátra. 

Az erre vezető úton az egészségügy EGYSÉGE, az egység fontosságának minden úton-
módon történő tudatosítása, érdekképviseletének izmosodása szükségeltetik. 

Mindez pedig a beteg velünk közös érdekének állandó figyelembevételével. 
Értünk, értük! 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A legutóbbi hónapok változásai itt-ott reményt kelthetnek, ha lesz folytonosság, de alapjában 
véve mindez most is leírható. Talán az élet valamelyest javított erkölcsi megbecsültségünkön. 
Talán. 

                                                                     
* 
 

1997. november 15 
 
Megjelent: Alapellátás 1997./6 

 
TISZTELT OLVASÓ 

 
Amikor a Phare program jóvoltából a PH Hírlevél, majd lapunk az Alapellátás elindult, a cél 
az volt, hogy a reform kezdeti nehézségeivel, a privatizáció által megkövetelt szokatlan 
gondolkodásmóddal és eredendő kiszolgáltatottságaival küzdő Alapellátás számára 
biztosítsuk az információk minden irányú áramlását. 

Az eltelt három évben sikerült felépíteni azt az alapot, amelyen ennek a feladatnak egyre 
jobb színvonalon tudnánk megfelelni. 

Az információigény ez idő alatt csak fokozódott! 
Ennek oka a reform elakadása, az egészségügy egészére kiterjedő válsághelyzet, a remélt 

változások elmaradása, a bekövetkezett és a várható változások mikéntje és a többoldalú 
kiszolgáltatottság fokozódása. 

Nagy nyomás alatt kell megfelelni a reánk nehezedő várakozásoknak. Ugyanakkor pedig 
menet közben kell megélni a hatalmas szemléletváltásokat úgy, hogy ezt a beteg lehetőleg ne 
vegye észre. 

Az előttünk álló periódusban nagy valószínűséggel várható a finanszírozás átalakítása, új 
kötelezettségek megjelenése, a szakvizsgára kiszabott határidő lejárta, a körzetek számának 
emelkedése (a velejáró gondokkal), és kontúrozódik - egyre valószínűbbé válván - a nagy 
ugrás, a teljes privatizáció. 

Úgy gondoljuk, hogy nagy szükség van erre a kommunikációs csatornára, amelyet ez a lap 
jelenthet. Ennek megfelelően próbálunk mindent elkövetni azért, hogy a lap a Phare 
támogatás lejárta után is talpon maradjon.  

A feladat nem könnyű! 
A körülmények nem kedvezőek. 
Mégis reméljük a sikert. És akkor tovább dolgozhat az alapellátás az Alapellátásért. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 



121 
 

A Phare támogatás híján, a lap ereje teljében meghalt. Önállóan nem maradhatott talpon, és a 
reklámokból való megélésre nem készítették fel. Több hónapnyi munka után sikerült a piac 
segítségével és annak szabályai szerint élni képes utódát, Orvosi Tükör címmel létrehoznom. 
A következőkben találkozhatnak ezzel is. 

 
* 

                                                                      
1997. december 15. 

 
Levél a tagságnak: DOK 1997. 

                              
ÉV VÉGI ÜDVÖZLET A  D.O.K. TAGSÁGÁNAK 

 
Kedves Kollégák! 

 
A Dunakanyar Orvosi Kamara, a tagság szolgálatának szellemében kezdte és folytatja 
tevékenységét. 

Működésünk filozófiája a kezdetektől fogva, sokszorosan hangsúlyozva, arra alapozódott, 
hogy nem várjuk meg mit kapunk az Országos Kamarától. Magunk próbáljuk a magunk 
szerény céljait megvalósítani, vagy megfordítva, próbálunk hasznos, de megvalósítható 
célkitűzések érdekében tevékenykedni. 

A tagság összetartásának köszönhető, hogy ma az ország egyik legeredményesebb és 
legaktívabb szervezeteként emlegetnek.  Pedig sokan éppen ezzel az oldalunkkal 
elégedetlenek. Sajnos,  meg kell állapítanunk, hogy az az összetartás amivel mi elégedetlenek 
voltunk, jóval meghaladja az országos átlagot. Ezt az értéket tehát át kell mentenünk a jövőbe 
is. És ha lehet, erősítenünk. 

Az advent békés várakozásának hangulatát az egészségügyben egy ettől gyökeresen eltérő 
harcos, jogos elégedetlenségekből fakadó elkeseredés szülte, reményvesztettség által fokozott 
várakozás borzolta fel. 

Az egészségügyet a pénzügyi szemlélet már félig-meddig deklaráltan és tudatosan tartja az 
alulfinanszírozottság állapotában. 

Sok kényes és kétes magyarázatra ingerelheti ez a gondolkodó embert. Annyi minden 
esetre feltételezhető, hogy továbbra is arra számítanak ki nem mondottan, hogy a hálapénz - 
mint félhivatalos lakossági hozzájárulás - kiegészíti a jövedelmünket. Magyarán rajtunk 
keresztül akarnák megsarcolni az egyre szegényedő lakosságot és így fenntartani az 
alulfinanszírozott, de saját lelkiismeretének és egy eskünek súlya alatt mégis működni 
kénytelen ágazatot.  

Ezért kellett volna december 15-én tiltakoznunk. Egy kék és egy nemzeti színű szalag 
viselésével és azzal, hogy a betegeknek elmondtuk volna, hogy a megszavazandó TB-
költségvetés az egészségügyet katasztrófába taszítja. 

A tiltakozás elmaradt. 
A miénken kívül az egész országból csak két visszajelzést kapott a kamara vezetősége. A 

magyar orvostársadalom ilyen mértékű közönye sok mindent megmagyaráz. Magát a közönyt 
pedig sok minden magyarázza. 

Sajnáljuk, hogy ebben a felemás hangulatban, ismét egy kudarcélmény árnyékában kell 
üdvözleteket küldenünk mindenkinek. 

Ha optimistán akarjuk megítélni a helyzetet, örvendjünk annak, hogy a mi sorainkat nem 
ez a közöny jellemzi. 

Maradjunk tehát továbbra is aktívak, összetartók, egységesek. 
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Ez segít megoldani számos helyi gondunkat, és ugyanakkor példát mutat azoknak, akik 
ebben eddig nem hittek. 

Minden kedves tagtársunknak kívánunk nagyon szép karácsonyt, jó kikapcsolódást, erőt 
adó pihenést és az eddiginél is több optimizmust. A jövőnkkel kapcsolatos hírekre tekintettel 
pedig harci kedvet az 1998-as esztendőhöz. 

 
A magyar egészségügy fordulóponthoz érkezett. Ha nem ismerik fel igazi helyét a magyar 

értékrendben, nem az egészségügy, nem mi, hanem az ország kerül veszélybe. 
Európa legbetegebb nemzete vagyunk. Elvárható és feltételezhető kellene legyen, hogy az 

egészség terén is az „eurokonform”  állapot megteremtése a cél. Így még a meggazdagodni 
vágyóknak sem lehetünk jó táptalaj. A legridegebb cost-benefit gondolkodás alapján is el 
kellene ismerni az egészségügy fontosságát. 

Reméljük, hogy így történik. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Az a bizonyos egység, még várat magára. 

                                                                                  
* 

 
1998. január 01. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus 1998./1 

 
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

Újévi gondolatok 
 

A gyorsan és egyre gyorsabban sorjázó évek már-már összefolynak a csatazaj közepette. A 
már többször emlegetett „Tájkép csata után” a valóságban csaták közben, és további csaták 
előtti tájképek sorozata. 

Nincs idő az eltelt esztendő harcait és kudarcait feldolgozni, mert máris előttünk a jövő 
sokasodó küzdelmeinek „ígérete”. 

Az alapellátás gladiátorságra ítélt örök harcosai bemelegítés nélkül, előző fáradalmak 
kipihenésére gondolni sem merve, rohannak a biztosan bizonytalan jövő felé.  

Nem vigasztaló, de sorsukban ma már osztozik az egész egészségügy, minden ágazat 
másként és más mértékben, de elkerülhetetlenül. 

Az alapellátás újra és újra mint minden problémák okozója és/vagy megoldója szerepel a 
reform, a politikai, a média és szakmai véleményekben. 

Információk zúdulnak reánk és tanulmányok, ajánlások, tervek, sőt rendeletek születnek és 
hullanak hamvukba. 

Főleg pedig ígéretek. 
A kérdésben továbbra is döntő módon szólnak bele az egészet megérteni képtelen, de 

valószínűleg nem is óhajtó pénzügyiek, az általuk indukált hullámokon még számos 
döntéshozás-közelben tevékenykedő lelkes (olykor agresszív, vagy agresszivitási 
elvárásoknak megfelelni óhajtó) amatőrök, szakmán kívüliek. 

A két fő hiba továbbra is az alulfinanszírozottság, melyből év végére - úgy hírlik - már 
szakmai elvárás lett a Pénzügyminisztériumban, és a teljesítőképesség felmérésének teljes 
hiánya. 
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Feladatokat és célokat határoznak meg, fejlett országokból származó fals és ott is bukott 
„délibábötletek” sűrűn forognak közszájon, szakmai berkekben is. 

És nem történik semmi. 
Pontosabban az adminisztratív terhek ugrásszerű növekedése érezhető, várható. 
Változik-e a diktatórikus szerződés-szemlélet? Kérdezzük. Igen, válaszolják. Bizonyosan! 

Aztán levelet hoz a posta, és kényszerű aláírásunkkal meg is hosszabbították a diktátumot. 
Tehetné valaki, hogy ne írja alá? Hivatásának esküjével kerülne szembe. Betegeinek ártana. 
Működőképessége azonnal megszűnne. „Kvázi” állapotába fulladna. 

Az alapellátás elakadt reformjától is elmaradt, velünk együtt dolgozó, tőlünk el nem 
választható (de ellenünk és így önmaguk ellen kijátszható) járóbeteg szakellátás megkapja a 
nagy üzenetet. Szeptemberre készen lesznek a privatizáció elméleti és decemberre annak 
gyakorlati feltételei!   

Folytassam? 
Választások előtt ne várjatok semmit. Nem fog senki darázsfészekbe nyúlni- mondják az 

okosok. Az egészségügyi reform négyévenként elakad, akkor amikor még az új szemlélet 
lendületbe sem jött. Aztán kezdődik minden másként, elölről? 

A beteg négyévenként másmilyen beteg lesz? Az ország egészségi állapota négyévenként 
más és más? Vagy csak másként értékelik? Másként figyelnek rá? 

Jó, hogy nem cseréljük le négyévenként az orvosokat, tanárokat is.  
Mikor születik egy történelmi távlatban gondolkodó, megvalósítható, a veszélyt reálisan 

értékelő - ismerő olyan egészségstratégiai terv, melyet a mindenkori kotnyeles politika nem 
befolyásolhat. Van remény egy NATO szerű politikai konszenzusra e téren.  

Talán annak ismeretében, hogy egészségügyi viszonyaink és mutatóink nem nevezhetők 
eurokonformoknak!?  

Nyakunkon az új esztendő. Készül egy forrásokat nélkülöző új finanszírozás fából-
vaskarika bűvészmegoldása. Kontúrozzák a minőségi követelményeket, de nem ismerik az 
alapellátás igazi teljesítőképességét. Készülődik a teljesítménybérezés bevezetésének 
modellje, de ismét „magunkhoz nyúlva”. 

Az egész orvostársadalom pedig megosztott és néma.  
Bár reménytelennek látszik a pénzügy kijózanítása, legalább a szakma mellé oda kell állni. 

Vitatkozni, segíteni, életet vinni a döntéscsinálás folyamatába. A közöny, az „úgyis hiába” 
szemlélet nem segíthet. A döntéshozás közelében nem csak politikusok, nem csak 
odahelyezett amatőrök vannak. Akad szép számmal kitűnő és lelkiismeretes szakember is. 

Mellettük a helyünk! 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Reméljük, ismét reméljük, tudni fogjuk kik azok, akik mellett a helyünk                   
                               

* 
 

1998. január 18. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus: 1998./2 

                     
                           DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 
                                     Egészségügy a nagykalapban 
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Néhány évvel ezelőtt az egészségügyet még úgy emlegették, mint olyan ágazatot, melyet a 
politika nem kebelezhet be, főleg pedig nem gyűrhet maga alá, mert ez eddig minden politika 
bukását jelentette. Az USA, a nagy példakép, volt erre a fő bizonyíték. Ők nem mertek, vagy 
csak alig és szorongva hozzányúlni elismerten rossz egészségügyi rendszerükhöz. Angliában 
a parlamentben szakértői szinten elismert megállapítás volt, hogy az orvosok és ápolók 
hatalmas erejű rétegéhez csak a legnagyobb óvatossággal lehet közelíteni. 

Találékony a magyar. 
Nálunk ez sem jelentett problémát. 
Ma már a magyar egészségügy csaknem teljesen politikai kérdés, közvetlenül s persze 

áttételesen, a gazdasági vonatkozásokon keresztül is. 
A szakma visszaszorítása már-már menekülésbe csap át. 
Csakhogy itt a túlélésre játszás valószínűleg nem lesz eredményes. 
Amit lerombolunk, annak újraépítése a legdrágább. 
Az alapellátás és az egész magyar egészségügy elválaszthatatlan egysége soha nem volt 

fontosabb. Mint ahogy soha nem volt fontosabb taktikai feladat ennek az egységnek a 
megbontása annak számára, aki az egészségügyet hatalmában akarja tartani.  

Ma a megjósolhatatlan végű küzdelem hevében, mikor egyik oldalon a válság 
felismerésének fájdalmas jajkiáltásai hallatszanak, másfelől pedig a  megnyugtatás 
szirénhangjai búgnak fel, egy kalap alatt van orvos és orvos, egészségügyi és egészségügyi.  

Benne vagyunk a nagykalapban.  
Úgy látszik, hogy a világban elismert felismerés nálunk nem találhat meghallgatásra. A 

megatrendek világában ugyanis elismert tény, hogy a tudás jelenti a legnagyobb értéket, és a 
jövőben ennek jelentősége rohamosan fog növekedni. 

Mi ennek ellenére nem a képzett, hanem az olcsó munkaerő vonzerejére alapozunk, jelek 
szerint nagyon hosszú távon. 

Ennek a szemléletnek a kihatása az élet minden területén észlelhető. A tudásnak nincs ára. 
A munkaerőnek nincs értéke.  

Akkor miért lenne fontos egy olyan réteg, melyet a tudás, illetve a munkaerő 
karbantartására és újratermelésére gyakorolt hatás jellemez? 

Ma az orvosokat igen egyszerű módon kezeli a politika. Egészségügyön belül 
összeugrasztani, egészségügyön kívül lejáratni. 

Nem tudom ki és pontosan hogy mondotta, de a rádió híradása szerint ismét elhangzott a 
vád: a kormányzat szerint az egészségügy bármennyi pénzt is kap „az orvosok elköltik azt”! 
Még csak nem is úgy, hogy mondjuk „az egészségügy lukas zsák módjára nyeli a pénzt” vagy 
pláne „az egészségügyben világszerte észlelhető szuperinfláció minden pénzt elnyel”. Nem. 
Hanem „az orvosok”. 

Mea culpázzunk hát kollégáim. 
Már nem csak egy taktikai vaj van a fejünkön - gondolok itt a hálapénzre -, hanem az 

ország nehéz helyzetére tekintet nélkül elpazarolt pénzek bűne is. 
 
Leányfalu. 
     
Utóhang 2002.                                                           
Mikor is került ez papirosra? 1998 januárját írtuk. 

 
* 

 
1998. február 28. 

 
Megjelent: Magyar Orvos 1998./5 
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                                  CSAK ÜLÖK ÉS ÁLMÉLKODOM 
 

1998. február 26. este. Kellemes találkozás a LAM-klub hangulatos pincehelyiségében. 
Vendég a Szakminiszter. 

Tárgyszerű, nyugodt hangvételű a problémákat el, a válságot el nem ismerő útbaigazítás. A 
nyugalomra vágyó egészségügyi, szinte ellazulna, a LAM minden megoldódik gondolat 
hullámhosszán ringatózván. Mégiscsak ott fenn van a legtöbb információ. 

A média azonban soha sem a jóról tudósit. Azt a kevés jót ami történik úgyis vagy magától  
észleli a lankadó egészségügyi, vagy észre sem lehet venni a gondok tengerében. 

A média kötelessége a veszélyekre figyelmeztetni. Ha lehet, idejében. Utólagos feladata 
már legfeljebb a szomorú tanulságok levonása, vagy a szelep-funkció betöltése. Jól 
megmondta! 

Mi hát a gond? 
Hiszen a bajok ellenére, a szerelvény látszólag halad előre - ha kényszerből is, ha a 

tehetetlenségből is, ha áldozatosságunkból is - a maga útján. Mi is megyünk - bár cammogva - 
Európa felé.  

Hát éppen itt (is).  
A humor pasztell álarcába bújtatott kis kérdést vetek fel. 
A minket váró Európa mutatta e jelét annak, hogy a magyar betegügyért és egészségügyért 

hajlandó lenne zsebébe nyúlni, hogy csatlakozásunk simább legyen. 
Derültség! 
A Miniszter válasza érezhetően őszinte és igaz. 
Így szól: „nem, de talán valahol igen?” Nem, mert a csatlakozási feltételek között sehol 

sem szerepel az ország lakosainak egészségi állapota, vagy az őket ellátó egészségügy. 
Európa egészségügyileg nagyon színes. Mindenki teszi a magáét. Ez az egyes országok 
csatlakozásakor nem téma. 

Íme! 
Egykor volt európaiak, Európáért elvérezve kívül rekedtek, Európa felé sóvárogván nem 

vagyunk tét vagy tétel. Egészségi állapotunk lehet olyan amilyen. Ha jó, úgy is jó. Ha nem, 
netán még jobb? Morbid, kaján gondolat. 

Most olvassuk, a mezőgazdaság ügyeiben 78 ponton kell engedményeket kérni. Minden 
szabályozva van. A kutyák ivartalanítása is Eurokonform kell legyen. Csak az „emberi 
tényező”- ahogy tíz éve még mondották - az nem számít. 

- Tudjuk mi hova igyekszünk? 
- Felkészültünk mi a valódi Kánaán megismerésére? 
- Mi kell belőlünk Európának? És miért? 
- Álmélkodok. 
Aztán tovább gördül az est. A Miniszter folytatja. 
Esetleg mégis igen. Mert lesznek talán olyan programok, olyan lehetőségek, melyeknek 

oldalvizén az egészségügy is nyerhet valamit. Reménykedjünk! 
A parlamenti szerepre esélyes pártok programjai az első helyeken emlegetik az 

egészségügy gondjainak megoldását. A reform tovább fog haladni. (Így a Miniszter is a 
parlamentben fontos terveket jelent be, a többi párt is sorra jelenteti meg programját) 

Az egészségügy „ára” még inkább világpiaci lesz. Talán valamit közelit felé a benne utolsó 
helyen kullogó bér is. De ezalatt folyik felzárkózásunk Európához. Ismét menet közben kell a 
reformot megvalósítani. 

Mi nem tudunk a vonatról leugrani. Mi csak egyet tehetünk, csináljuk! 
Egyébként ebbe az irányba mutattak Csehák Judit nagyon világosan és pontosan 

felsorakoztatott gondolatai.  
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Mi, akik - főleg a nem kis számú idősebbek - egész életünket a folytonosan átmenetinek 
deklarált időszakokban éltük le, szeretnénk végre valamit látni a kiútból is, valamennyit 
esetleg meg is élni. 

Merre, merre magyar egészségügy? 
A vonat ott robog az alagútban. A szűk fülkékben hunyorog a fény. A levegő fülledt. Az 

utasok csendes megadással várják az idő múlását. Csak a kalauz és persze az ellenőr 
lukasztóinak kattanásai szakítják meg a rosszul hegesztett síneken haladó vagonok monoton 
zakatolását.  

Az alagút végét a masiniszta sem látja. 
Ott van mégis valahol. 
Valahol Európában? 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.        
Igen ott van. Csak az a kérdés, hogy tíz vagy hétmillió magyart vár a fogadóbizottság. És, 
hogy mennyire lesz kíméletes a fertőtlenítés. 

                                 
* 

 
1998. február 28. 

 
Elküldve: Medicus Anonymus  

 
DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

Gondolatok egy Etikai Kollégium-i hír kapcsán 
 

Területi Orvosi Kamaránk abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy tagja, dr. Ulbing 
István főorvos az Etikai Kollégium Alelnöke. Az elnök úr a legnagyobb pontossággal számol 
be munkájukról. Legutóbbi érdekes beszámolójából emelem ki azt a hírt, mely szerint egy 
kolléga a viták során alkalmatlannak találta az Etikai Kódex megjelentetésének idejét. 

A kérdés eldöntése kitűnő kollégiumunk dolga lesz. Nem erről akarok írni, hanem arról, 
amivel az időpont alkalmatlanságát az illető kolléga alátámasztotta. Az indoklás így szól: 

„Az érvényben levő törvények mellett a jelenleg működő valamennyi orvos csak a 
szabályok megszegésével képes működni. Mindennapos gyakorlat, hogy etikai vétséget kell 
elkövetni annak érdekében, hogy a betegek elláthatók, az intézmények fenntarthatók, a 
praxisok működőképesek legyenek.” 

A fenti sorok az alapellátás esetében különösen érvényesülnek. Ugyanakkor a 
kényszerhelyzetet többszörösen súlyosbítja az, hogy nem csak etikai, de más mérce szerint is 
szabálytalanságok sorát kell elkövetnünk, joghézagok után kell kutatnunk, hogy 
tervezhetetlenné tett kvázi állapotunkban vagy közalkalmazotti alárendeltségünkben kiutat 
találjunk. 

Igen nagy örömmel hallottam a LAM klub február 26-án tartott estjén egy nyugodt, 
szakmai és informatív jellegű beszámolón a szakminiszter szájából azt az ígéretet, hogy 
tervbe vették a tulajdonosokkal kapcsolatos szabályok, rendezések megváltoztatását. 
Remélem, hogy ennek során a minket kiszolgáltatott helyzetbe hozó pongyola vagy inkább 
kényszeredett fogalmazású, mindenki által másként magyarázható rendeletek, aktuális 
szempontok szerint és érthető formában fognak megújulni. 

Ugyanitt hangzott el egy mondat arról, hogy az önkéntesség alapján a teljes privatizáció 
gondolata is támogatást nyerhet. 
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Figyelemreméltó volt dr. Csehák Judit nagyon szakszerű és világos összefoglaló 
hozzászólása, melyben ismét felbukkant az amortizáció-kérdés rendezésének szükségessége. 

Az utóbbi időszak híreiből már csupán azt kellene kiemelni, hogy a MOK most lemondott 
elnöke is állást foglalt. Szerinte is az az elv követendő, mely a kevés pénzre való tekintettel, 
alapszinten próbál egy egyenlő és mindenki számára elérhető szolgáltatást biztosítani az 
állampolgárnak, és csak ezt követően kezd a nagy költségekkel járó, szükséges, de nem 
tömegigényt kielégítő gondok megoldásához. 

A jelek szerint tehát az alapellátásra további változások várnak. Továbbra is tartja magát az 
az elmélet, mely szerint az egészségügy megújulásának alapfoka az alapellátás. Ezzel nem is 
kell vitatkoznunk, de félő, hogy fel kell készülnünk az ezzel járó minden vegzaturára, hiszen 
már megszoktuk, hogy nem kidolgozott és modellkísérletekkel ellenőrzött feladatokat kapunk, 
hanem várhatóan továbbra is ötletszerű megoldásokat kell kipróbálnunk élesben, betegeinkkel 
közösen, a saját bőrünkön. 

Ha sikerülne az egészségügyet megszabadítani átpolitizált állapotától, ebbe az irányba is 
nagyobb esélyeink lennének. Akkor a szakértők a politikai ciklusoktól függetlenül, tehát 
türelmesen tervezhetnének reformot, és a reform a kivitelezésben tervezni képes orvosok 
cselekvő együttműködésére számíthatna. 

Mindenekelőtt azonban ki kell küszöbölni azokat az okokat, melyek az Etikai Kollégium 
vitájából idézett mondatban foglaltatnak össze. 

Dr. Csehák Judit kedves történettel zárta hozzászólását. Az olasz Egészségügyi 
Bizottsággal ismerkedvén, a bemutatkozáskor magyar részről mindenki elmondta nevét és 
pártállását. Az olaszoknak eszük ágában sem volt. Mint utóbb kiderült, őket ez nem is érdekli. 
Rövid magyarázatuk így szólt: A mi ellenségeink nem a pártok, a mi ellenfelünk a 
Költségvetési Bizottság. Azzal kell megküzdenünk. 

Egységre törekvő magyar orvostársadalom, orvos képviselők hada az elmúlt évek 
parlamentjeiben s talán az eljövendőben is - erre kellene figyelni!  

Vagy történt már kísérlet és nem ment!? 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.                            
Most jött el az ideje annak, hogy a hosszú távú tervezés ne legyen utópia. Lássuk a medvét.                                  

 
* 

 
1998. március 03. 

 
Megjelent (rövidítve): Magyar Nemzet: 1998. március 26. 

                        
                                      A „TÁVOLKELETI” kérdés! 
 

Az orvostársadalom egyre számosabb találkozásainak mindegyikén folyosói téma a TB. Mi 
tagadás többnyire negatív töltettel. 

Pest megye, mintha szerencsés lenne. 
A Damjanich utca 48, siralmas küllemű, s főleg bellemű épületében a 305-ös szoba 

zarándoklataink színhelye. Szakszerűség, segítőkészség, barátságosság, mi több együttérzés, 
ugyanakkor, derű és ráadásnak a női báj számos kellemetes adaléka enyhíti a bürokrácia 
évezredes találmányának eredendő, még sokáig elkerülhetetlen következményeit.  

Az arra tévedő vidéki információt gyűjt. Tervezni kellene a jövőt. A hírek pedig jönnek-
mennek. 
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Most éppen a nagy változások előszellői kezdenek kellemetlen huzattá koncentrálódni. 
Hírlik, hogy rövidesen csak azok után az állampolgárok után kapunk finanszírozást, akik 

legutolsó, zavaros okok miatt - változatos formákban - kiadott TAJ számukat bejelentették. 
A 305-ös is megerősíti a hírt.  Tanácsolják, hogy mielőbb igyekezzünk nyilvántartásainkat 

felfrissíteni. 
Mi persze igyekszünk. Csak éppen nem tudjuk, hogy azt a jelentős létszámot képviselő 

állampolgárt, kiket jósorsa e hónapokban megkímél a betegségtől, miként bírjuk a szám 
leadására. 

És ha tudjuk miként, etikus-e az?  
Biztos, hogy ha etikailag fel is oldoznak, nem emeli tekintélyünket, ha házról - házra 

járunk kártyaszámot koldulni. 
És mi lesz, ha eljő az idő? 
Ha a TB is etikus lesz, a kevesebb „kártya közt” is szét kell osztani a kártyapénzt. Így az 

magasabb lesz és idővel, ahogy a számok begyűlnek, visszaesik a normálra. Persze, komoly 
és nagy igazságtalanságokat hordozó aránytalanságok alakulhatnak ki néhány hónapig. Viták, 
ellentétek - feleslegesen. 

Ha nem tartja be a nagy kalapnak nevezett zárt kassza elvet és kiveszi belőle a vélt 
„felesleget”, számos praxis tönkremehet.  

Mi az oka annak, hogy hónapokkal az ilyen irányú döntés után, még nem próbálták 
felvilágosítani a magyar állampolgárokat arról, hogy a kártyák leadása, ha nem is törvény által 
előírt, de becsületbeli kötelességük azzal a praxissal szemben, melytől egészségük védelmét 
várják, melynek orvosát bizalmukkal tisztelték meg? 

Hagyománya van a dolognak. Emlékezzünk. Már a legelső kártyák, az „ős kártya” 
kiadásakor is megtörtént az a „tévedés”(?), sőt le is írták: „a kártyát elég akkor bevinni, ha 
majd beteg lesz az állampolgár”. 

Van még más hasonló kérdés is, hiszen rövidesen jelenteni kell a megelőző munka 
bizonyos formáit. A valódi teljesítmény-finanszírozás elemeinek megjelenítése ezzel debütál. 

Lehet, hogy már igaz is a március elseje, mint határidő, de a bejelentés módját még nem 
tudják sem az orvosok, sem az orvosi írnokok, sem a kézzel, sem a számítógéppel dolgozók, s 
pláne nem a szoftverek árusításából és frissítéséből megélni óhajtó cégek. 

A gyanakvó ember a dolog mögött a megtakarítás lehetőségének rejtett módozatát sejti. Ez 
távolról sem valószínű, hogy igaz. De rossz hangulatot, bizonytalanságot kelt, ami pedig nem 
használ a gyógyító munka űzött és alulfinanszírozott letéteményeseinek. 

Valahogy meg kell értetni a lakossággal, hogy a kártyákat adják le a választott 
praxisoknak. Ne kényszerítsék azok dolgozóit, a kétes érzelmeket gerjesztő és időrabló 
házalásra. Persze erre a TB-nek - némi kiadás árán - számos lehetősége lenne. Nem él vele. 

Talán majd ezután? 
Addig azonban marad a „távolkeleti kérdés”! 
TAJ van? 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Ma is gyakorta érkeznek állampolgárok szűz kártyákkal (sőt a nélkül) és állítólag fogalmuk 
sincs erről az egészről. Mert valahol úgy hiszik, hogy ez csak nekünk fontos. Tévednek. 

 
* 

 
1998. március 15. 
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Elküldve: Medicus Anonymus                      
 

DEFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 
Hinni vagy, nem hinni 

 
Az alapellátás, magunk sem tudjuk már mettől-meddig ide sorolható állománya, a sokadik 
nagy változás előszeleit kénytelen megtapasztalni. Míg eddig a nagy drámai változások 
történelmi léptékű dübörgéssel zúdultak ránk, most hónapról-hónapra, hétről-hétre felröppenő 
bejelentések, kívánalmak, számonkérések, kampányhoz illő módon ígéretek formájában, az 
apró lépések lassú, de biztosan elkapkodott módszerével közelítenek. 

Az, amit évek óta tervezgetnek, nem egészen hozható összhangba azzal, ami történik, s 
azon, ami történik, nem látszik, hogy a saját kárunkon megtapasztalt hibákból eredő 
bölcsesség jegyeit magán hordozná. 

Mert mi is most a fő gondunk? 
A szocialista egészségügy egész életünket átmeneti időként megélt egykori munkásai 

voltunk. Most a passzív és igen szerény, önfenntartásra kényszerítettség által jellemzett, de 
szűkös keretei között biztosan tervezhető létformából, a piacgazdaság kívánalmai szerinti 
viszonyok közé kerültünk. 

Az egészségügy is be kellett lépjen egy új vegyestulajdonú, állítólag szektorsemleges 
rendszerbe. Ennek előharcosai lettünk mi, „alapellátásiak”. 

A kísérlet tulajdonképpen sikeresnek indult, de a közismert és közismeretlen okok miatt 
megtorpant. 

A derékhadtól elszakadt előőrs beásta magát és vár. 
Se előre, se hátra! 
A lövészárkokban hátramaradottak állítólag még irigylik is őket. Pedig függetlenségük 

életveszélyes, ellátmányuk véges, az igazi offenzíva kezdete egyre halasztódik. 
A kiépített - szerény - telefonvonalon azonban jönnek az utasítások. A derék harcosok, 

borostás képüket vakargatva jelentéseket írnak a törzsnek. Közben kapkodják a fejüket az 
innen is, onnan is felettük fütyülő lövedékek elől. 

Íme, egyszer végre offenzívában lehetett volna az alapellátás, és abból is defenzíva lett. 
És, hogy ne beszéljük csupán képletesen, soroljuk csak az utóbbi hónapok belövéseit. 
Hatoldalas halotti jelentés! Mai napig sem kapható. 
Hatvan féle betegség 24 órán belüli jelentése, új típusú bejelentőlapon. 
Ma sem szerezhető be. 
Új TAJ-jelentés számítógépes programmal. Még senki sem kapta meg. 
Szűrés bevezetése 150 forintos részleges költségtérítéssel (nem tévedés, ez valójában a 

szűréssel járó költségek egy részének fedezete) szintén számítógépes jelentéssel és 
szerződéssel (?). A szoftver nem használható, nem egyeztették az élettel (a beteg nem járja le 
idejében az összes vizsgálatot, a program tehát nem jelenti). 

Közben rengeteg vita, szöveg, hangulatelterelő botrány, cikkezés, ülésezés, egységet 
követelő sirám, és megosztottságot okozó cselekedet közepette folyik a mindennapi munka. 

Az egészségügyi, az alapellátás munkása megint csak átmeneti állapotnak deklarált időt él, 
ismét önfenntartásra kényszerítve működik. Sőt még fejére is olvassák azt, amibe semmi 
beleszólása nem lehet. Állampolgárt sújtó rendeletek végrehajtásakor pedig az ötletgazdák 
maguk elé tartják saját maguk fedezésére. 

Aztán mindezek után, helyzetét irigylésre méltónak kiáltják ki. 
És ami mindennek a teteje: bőven találnak olyanokat, akik lelkesen irigylik. Irigylik, 

ahelyett, hogy vele együtt a saját maguk gondjainak megoldásáért harcolnának, tapasztalatait 
hasznosítanák. 
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Ismét eltelt négy év. Eszünkbe jutnak négy éve kapott levelek. Különösen egy, a „Tisztelt 
Háziorvos úr!” kezdetű. 

És elkészítjük a magunk mérlegét. 
Mi tudjuk, amit tudunk. 
Sajnos a kívülálló már azt hisz, amit akar. 
Mert az utóbbi öt évtized, főleg a legutolsó, nem hinni tanított. 
Ki, kinek, mikor, mit hisz el! Ki, kinek, mikor, mit hazudik! 
Erről szól a történet. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.                   
Azt a felejthetetlen levelet nem kellett volna emlegessem. Horn Gyula írta, és ígért erős 
kamarát, megújuló egészségügyet. A Bokros csomagot még nem említette. 
 

* 
 

1998. április 15. 
      
Megjelent (rövidítve): Orvosi Tükör 1998./1 

 
VEZÉRCIKK 

 
Tisztelt Olvasó! 

 
1995 tavaszán írtam a következő sorokat: „Hírlevél indul, hírül adván, hogy újsággá szeretne 
gyarapodni.” Az idő elröppent és a Phare pályázaton nyert lehetőség nyomán kiadott hírlevél 
valóban újsággá gyarapodott, majd tapasztalatokban gazdag évek után, befejezte küldetését. 

A kísérlet legfőbb tanulsága az volt, hogy az információt áramoltatni kell. Ennek 
szükségessége a jövőben fokozott mértékben jelentkezik, mert az egészségügy, a 
továbbiakban sem remélhet nyugalmas, dolgos hétköznapokat. Lapunk elsősorban ezzel óhajt 
segíteni minden kollégát, áldozatos, de alábecsült múltja, semmibe vett jelene és 
kiszámíthatatlan jövője közt navigálván. 

Első tapasztalatainkat az alapellátás terén szereztük de rá kellett jönnünk, hogy az 
alapellátás ma már többet jelent az eddiginél. Az annyit emlegetett csoportpraxis lehet, hogy 
zavarosan felvázolt formáiban nem jelenik meg, de azok a kapcsolatok, melyek háziorvosok 
és egyes rendelőintézeti, gondozói szakorvosok között már léteznek, valamilyen módon 
keretet fognak követelni. A kompetencialisták elolvasása is vagy vitára ingerel, vagy azt 
szuggerálja, hogy az egy csapat kompetenciáját tartalmazza. Ennek résztvevői, esetlegesen 
létező megosztó szándékok ellenére is, egyre jobban fogják érezni az összetartozás 
szükségességét. 

Ezért kínáltuk fel a lehetőséget a járóbeteg szakellátás orvosainak is, hogy lapunk oldalain 
felvessék problémáikat, vitassák meg azokat és tegyék fel kérdéseiket. 

Innen pedig már csak egy lépés volt annak felismerése, hogy csupán az egész 
orvostársadalom gondjainak és egymástól elválaszthatatlan, egymásra állandó hatást gyakorló 
küzdelmeinek felvállalásával lehet igazán remélni a várva várt egységet. 

Az elkövetkező éveknek el kell hozniuk a megoldást kiszolgáltatottságaink felszámolására. 
Ennek egyik fő feltétele, a megfelelő helyeken és megfelelő módon végrehajtott, teljes 
privatizáció, illetve a szellemi szabad foglalkozás státusának elnyerése is kopogtat az ajtón. 
Elképesztő presztízsdeficitünk sem maradhat így, az Európához való felzárkózás 
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folyamatában. Egymással és a betegeinkkel történő szembeállításunk sem folytatódhat 
tartósan. Mindkettő ellen, nekünk magunknak is tennünk kell. Ki kell követelnünk, hogy a 
pénzügyi nem ne az orvos szájából hangozzék el. Vállalja fel annak felelősségét az, aki jónak 
látta azt bármilyen szándéktól vezéreltetvén is bevezetni. Ne lehessen az, orvos és betege 
között bizalmi válság forrása. 

Más hasonló kérdések sokasága is jelzi, hogy nagy szükség lesz az információkra, a 
tisztázó vitákra, a gondolatok cseréjének megújító erejére, egymás támogatásának erőt adó 
érzékelésére, az összefogásra. 

Minden információ fontos. A rossz híreket is ismernünk kell. A kellemetlen, érdeksértő 
véleményt is közölnünk kell, éppen azért, hogy reagálni lehessen rá. Ami e lap hasábjain 
megjelenik, jó-rossz, kellemes-kellemetlen, bölcs vagy elhamarkodott, sikerre szánt vagy 
bukásra ítélt, mind információ számunkra. Csak ezek ismeretében tudjuk felmérni pillanatnyi 
és remélt lehetőségeink koordinátáit. 

Kérjük, ne menjenek el passzívan sem a rossz, sem a jó mellett. A rosszat bírálatukkal 
próbálják jobbítani, a jót erősítsék meg hitében. 

A huszonegyedik század és Európa küszöbén, sokkal nagyobbat kell lépnünk, mint a 
társadalom más rétegeinek. Bár egy euroconform egészségügy nem szerepel a belépési 
feltételek között, biztosak lehetünk abban, hogy nemzetünk jövője szempontjából 
fontosságunk nem akkora, mint amit az a sorszám jelez, melyet az anyagi megbecsültség 
jelenlegi listáján ránk osztottak, mert ott szinte utolsók vagyunk. 

Egyszóval, van mit tenni. Munkára fel tehát! 
Mint azt oly sokszor hangsúlyoztam: együtt! 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.        
A lap elindult és a szerkesztő megvívta harcát a tárgyilagosságért. A siker borítékolva volt. 
 

* 
       

1998. április 19. 
                           
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./1 

 
JELENSÉGEK 

    Önarcképünkhöz 
 

Az elmúlt hetekben kétszer volt alkalmam MOK küldöttgyűlésen részt venni. Egy megyei és 
egy országos küldöttgyűlés eseményeit követhettem figyelemmel. 

Az egészségügy jövője, tehát az orvosi kar sorsa szempontjából is oly kritikus időszakban, 
a szokottnál is nagyobb érzékenységgel figyeltem a résztvevők reakcióit, azokét, kiknek bőre 
- a betegével együtt - vásárra vitetik. 

Mint az élet megannyi helyzetében, itt is két oldalról nézhettem „a jelenséget őt, magát”. 
Ha abból indulok ki, hogy egyik alkalommal sem reagáltunk sorskérdéseinkre a helyzet 

komolyságára utaló vehemenciával, azt mondhatnám, hogy fásultak, beletörődők, 
küzdelmekben megfáradtak, reményvesztettek, kifulladtak, mi több, hitehagyottak lettünk. 

De! 
Ugyanakkor arra figyeltem fel, hogy itt is, ott is parázs vitákat csiholt egy másik témakör. 

Az etika! 
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Ha ezen a jelenségen elgondolkodunk, büszkék lehetünk magunkra és azok, akik semmibe 
vesznek, vagy éppenséggel bírálnak, eskünket emlegetik.- magukba szállva hallgathatnak el. 

A legszebb szakma szolgálói nem bújtak ki mégsem saját (vásárra vitt) bőrükből. 
Biztonságos jövőjüknél, anyagi boldogulásuknál, ellen-feleik(ségeik) letromfolásánál, - 
mindennél fontosabb volt számukra a hivatás tisztasága. 

Bízzunk abban, hogy ez a jelenség magában rejti a minden egyéb gond megoldására képes 
erőt, egy sokak által észre sem vett, elpusztíthatatlan, ígéretes és megnyugtató potenciális 
energiát. 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002.               
Vajon akad olyan, aki ezt értékeli? Akit ez egyáltalán érdekel? Rajtunk kívül. 
 

* 
 

1998. május 10. 
 
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./1 

         
LAPZÁRTAKOR JELENTJÜK 

 
Az elmúlt napokban sokszor csengett a telefon. Elbizonytalanodott hangon, dühösen, 
felindultan, „na ugye” cinizmussal, egyszóval ki-ki hangulata és alkata szerint reagált, 
egyazon eseményre. 

A havi „teljesítménydíj” rovatban a bankszámlán szokatlanul kevés kártyapénz jelent meg. 
A történet régebben kezdődött, a poén sokkoló, a dolog utótörténete hosszúnak és kínosnak 

várható. 
Ismét kapkodtak egyet valahol, ismét kényszerpályára sodródott a szakmai jószándék, egy 

a pénzügyi (n)empátia kijelölte zsákutcába.  
Dr. Optimális Családorvos előveszi papiruszait, és számolni kezd. 
1450 fős, ideális létszámúnak mondható körzetében 30000 forinttal kapott kevesebb 

kártyapénzt. Ez durván 10% elvonásnak felel meg. Éves szinten 360000 forint. 
Hónapok óta közel 20% körüli emelést remél. Elvégre szektorsemlegességről szól minden 

ígéret. Hiába! 
Tehát az életet irányító infláció (egészségügyi infláció!) kegyetlen törvényeit figyelembe 

véve, a két fenti tény az elvárhatóhoz képest egyharmados reálérték csökkenést jelent. 
A megértő és az ellentmondást nem tűrő olvasó által egyaránt „optimálisnak” elismerhető 

doktorunk tudja, hogy a fix összeg emelkedett. Az abból kifizetendő rezsiköltségek árai is. 
Legalább az emelés arányában. 

Közalkalmazott és fantomvállalkozó egyaránt a teljesítménydíjból kigazdálkodható 
pénzből él. Legfeljebb közbeiktatódik egy jó, vagy rossz, gazdag vagy szegény 
önkormányzat. Közben az élet minden területén folyik a harc a béremelésekért. Az összes 
ágazat listáján sereghajtónak ottfelejtett egészségügy egyik szektorában pedig, a minimálisan 
várhatótól újabb 30 százalékkal marad el a jövedelem, behozhatatlanná fokozva a lemaradást? 

 Az egészségügy többi ágazatát miként ösztönözheti ez, a sokat emlegetett vállalkozói 
pályára? Vagy szóban bíztatunk, tettel elriasztunk? 

Az egyre több oldalról görbén nézett háziorvos, tovább számol. Természetesen megkapja 
válaszát. Az elvont pénzt visszakaphatja, ha a valódi teljesítmény díjazás felé elmozduló 
finanszírozás jegyében hajlandó többlet feladatot ellátni. 
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Ez azonban, tudjuk, hogy téves válasz. 
Téves mert: 
- A szűrést honoráló 150 forintra túl sok helyen van szükség. Ebből biztosítandó ugyanis a 

munkadíj emelése az adminisztrátoroknak, asszisztenseknek, akik  a rohamosan sokasodó 
feladatokat, az eddigi fizetésekért nem akarják vállalni, de ebből kell beszerezni tesztcsíkokat 
és műszereket,  fizetni a szükséges szoftverfejlesztést, nyomtatványokat és papírt venni, posta 
- és útiköltségeket kiegyenlíteni, és amire kevesen gondolnak, a kiszűrt betegek gondozásával 
járó emelkedő kiadásokat is biztosítani. Mindez alig feltehető, hogy a 150 forintokból 
fedezhető lesz. 

- A szűrés lehetőségéről, előírás és szerződés szerint informált, magyar lakosságnak, csak 
kis része lesz hajlandó a leletek beszerzésére. A szükséges és hasznos, de számos utazással és 
várakozással járó, de számukra inkább „macerát” és munkaidő kiesést jelentő köröket, 
kevesen lesznek hajlandók megfutni.  

- De, ha optimálisnak feltételezett kollégánk, csodát tesz és leszűri az egész lakosságot 
évente, akkor sem kapja vissza az elvont 10 százalékot csak részben. Erről álljon itt példa 
gyanánt a fenti körzet esete. 

Az 1450 lakos leszűrése 1450 x 150 = 217 500 forint.  
Az elvont 360 000 forintból még így is hibázik 142 500. 
Tételezzük fel, hogy szokás szerint, a „nagykalap” elv alapján, az elvonásból fizetik a 

számítógépes jelentésért járó 12 x 5000 forintot is. Ez ismét 60 000 forint. Így a hiány 82500 
forint.  

Már csak remélhetjük, a bizalom jegyében, hogy 82 500 forintot és kamatait, tehát közel 
100 000 forintot, év végén visszakapjuk. 

De kérem kedves olvasóim, hol van az a körzet, amelyik le tudja évente szűrni az egész 
lakosságot. Ezt még azok a példaképül választott nyugati háziorvosok sem tudják megtenni, 
kiknek országában minden orvosra 2,6 diplomás munkatárs jut. Ebben még az ottani 
egészségügyi kultúrszínvonalon levő lakosság sem partner. 

- Miért akkor ez az elvonás? És hol van a háziorvosok, „nevezzük akárhogy - díjának”, 
legalább részleges inflációkövetése? Hol van a javuló gazdasági teljesítményből az 
egészségügynek ígért többletforrás? 

 
Volt egyszer egy elképzelés. Valahogy így szólt: a prevenció, minden józan szakember 

által elismert, fontosságára való tekintettel, ANTSZ feladatként és külön forrásból, a 
háziorvostól függetlenül, esetleg annak segítségét is igénybe véve, bevezetésre kellene 
kerüljön. 

Aztán eltelt néhány év. 
A közelmúltban a valódi teljesítmény díjazásának elvéből kiindulva, már mint háziorvosi 

feladat jelent meg, külső forrásból és megfelelően finanszírozva. 
Aztán felmerült az ötlet, hogy az 1998-as emelés terhére különítsenek el a 

költségvetésünkből 10% körüli összeget. Tehát az inflációkövetés egy részét, csak többlet 
teljesítmény ellenébe kapjuk meg. 

És mi lett? 
Hát ez. A kártyapénz közel egyharmados reálérték csökkenése. 
Az elvont pénz semmi féle erőfeszítéssel sem nyerhető vissza. 
Saját többletmunkánkért, a prevenció - általunk is várt - lehetőségéért, mi fizetünk! 
Mit lehet tenni? 
1. Próbálunk megfelelni a követelményeknek, és ismét áldozatot hozunk az egészségügy és 

a betegek érdekében. 
2. Aki alkatilag alkalmas rá, formális adatokat közöl, és ezzel esélyt szerez magának arra, 

hogy veszteségeit mérsékelje. 
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3. Nem teszünk semmit. A pénzt elvonják, de legalább költségünk sem lesz. 
Ki-ki választhat lelkiismerete szerint.  
Optimálisra tippelt kollégánk megpróbálja. Szobrot nem kap, de nyugodtan alszik. 

Néhányan megmosolyogják. A kívülálló többség el sem hiszi a fenti történetet. 
De mi lesz, ha ez így folytatódik? És meddig lehet ezt még fokozni? 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.                                                          
Mint tudjuk a kísérlet megbukott. Csak azt nem tudtuk meg soha, hogyan lehetett ilyen 
képtelenséget kitalálni. És éppen akkor. Meg azt sem, mi lett volna, ha a nagypolitika másként 
alakul. 
                                      

* 
 

1998. május 15. 
 
Leadva: Orvosi Tükör 1998./2 

 
JUS MURMURANDI 

 
A várva-várt lap első számát tördelik, ideje a másodikat elkezdeni. A morgolódásra szoktatott 
cikkíró tétován matat a billentyűzeten. A tél elmaradt. Nagyon jó volt ez nekünk! Vajon 
igazán jó? Zavart természet, zavaros világ, zavarodott idők. Mit remélhet most a gyógyításra 
esketett ember házi és szakorvos, közalkalmazott és vállalkozó? 

A hivatástudat viharos szelekben is parázsló tüze és az életösztön, a szakma szeretete és a 
packázásokat ösztönösen elutasító szellem, a mindenek felé emelkedni képes felelősségérzet 
és a felületesség felé taszító kényszerek között vergődik mindegyik. 

Akadnak gyengék, akik megkísérelnek mindennek eleget tenni és fokozatosan 
felmorzsolódva, a hitevesztettség határáig sodródva kínlódnak, még most is, magukban 
keresvén hibát, vagy tartalék erőt a megoldáshoz.  

Akadnak erősek, akik máskor is, most is megtalálják a kiutat. Fölébe kerekednek 
mindennek. Főleg a „ha ti így, akkor én úgy” elv alapján, vagy egyszerűen robusztus 
lelkialkatuknak köszönhetően, közönybe öltözve, kerülő utakat választva. 

És már berzenkedik is a belső dialógus Lucifere(?).  
Vajon mi lenne, ha egy mindentudó lélektanász bizottság a felvételik előtt ez utóbbi típusú 

jelölteket bocsátaná be csupán az orvosképzés kapuin?  
Jobb lenne ettől a szakma, vagy csak kényelmesebben irányítható. Színvonalasabb, vagy 

csak kevéssé zajos?  
A gyógyítók tábora „szerényre van állítva”. Sok évtizedes szokások (egyesek szerint 

módszerek), működnek változatlanul, és konzerválják a saját értékek elhallgatásának 
mechanizmusait. Az orvos minden felületes állítással ellentétben kiszolgáltatottá válik. 
Számos irányban.  

A tragikus az a pillanat, amikor a beteggel szemben is kiszolgáltatottá teszik azzal, hogy 
megterhelik a gyógyítás feltételeivel kapcsolatos felelősségekkel is. 

E pillanatban történik meg egy szomorú fordulat. Anélkül, hogy bárki is akarná ezt. Igaza 
lesz azoknak, akik az ellenkezőjét állították. Az orvos kiszolgáltatottsága miatt, a beteg válik 
kiszolgáltatottá. 
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Az orvos védekező hadállásba vonul. Erre kényszerül. Minthogy nem azt teszi, amire 
tanították, amire feleskették, amit az őt pályájára állító belső hang diktál, amit a józan ész 
követelne. Csak védekezik. Maradék erejével. 

Panaszkodunk, csak panaszkodunk? Sírunk? 
Vajon nem éppen az eredményes, hatékony, önmagát gerjesztő és ellenőrző, még jobb 

teljesítményre sarkalló munka lehetősége után áhítozunk? Talán hihetetlen, hogy nem 
egyszerűen az önös érdek sirámaival szennyezzük, a kacagástól egyébként sem dagadó 
légteret? 

Munkát! Kenyeret! Skandálta egykor a tömeg. 
Nyugodt munkafeltételeket! A nagy felelősség elviseléséhez szükséges anyagi 

biztonságérzetet! Kiálthatnánk, sirámainkat tömören fogalmazva. 
A média hírei érdekek mentén borzolják kedélyeinket. A reform elakadt. A reform halad. 

Válság van. Csak a megoldandó gondok halmozódtak. Nem történik semmi változás. Titkos 
tervek vannak. Nem igaz, csak munkaanyag. De igaz, mert láttuk. 

Ki itt a jó és ki a rossz? És egyáltalán vannak itt jók és rosszak, vagy csak ígérgetők és 
ügyetlenkedők?  

A kapkodó intézkedéseket a politikai kényszer szüli, vagy a bürokraták amatörizmusa? 
Hogy lehet az, hogy a felkeresett hivatal egyet mond, és két nap múlva a posta ellenkező 
előjelű rendeleteket hoz?  

Szerződéseket kötünk, vagy diktátumokat iratnak alá velünk? Ha egyénileg nem kérdeznek 
meg, legalább érdekképviseletünket meghallgatták-e? 

Igen! Nem! 
Megoldás-e a privatizáció, vagy sem? Támogatja a politika, vagy csak látszat az egész? És 

benne van-e a valódi függetlenség záloga? 
Mi lesz ebből? Kapkodjuk a fejünket ide, oda és elfog a kétségbeesés.  
Vagy kikapcsoljuk azt a belső hangot. 
Közben pedig gyógyítani kellene! 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Pedig nem is volt olyan nagyon erős. De annak találtatott. 
 

* 
 

1998. május 30. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 1998./6 

 
DEFENZÍVÁBAN AZ (ALAP)ELLÁTÁS 

Méltatlan helyzetben egy képzelt, de valóságos skálán 
 

A reformzürzavar és (v)álasztási kampány forgatagában sodródó magunkfajta érdekelt, ha 
még nem hatalmasodott el rajta az elvárt közöny, időnként fel-felszisszen.  

Újra, meg újra szembesül azzal a ténnyel, hogy a társadalmi tudatban elfoglalt helye, az ott 
számára kijelölt feladat és kompetenciakör, a kötelességének vélt tennivalók lajstroma, a 
szerepkörétől elvárt magatartásformák, a személyes és ágazatához kötődő képességeit illetve 
teljesítőképességet feltételező vélekedések, egyáltalában léte a mai magyarországi közegben, 
súlyosan rendezetlen. 
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Ahogy továbbra is, minden látószöget tágítgató kísérlet ellenére, téves kép él az 
orvostársadalmon belül az alapellátásról, ahogy az e területen dolgozó, naponta szembesül a 
róla alkotott megrendíthetetlen hiedelmekkel, egyes esetekben valóságos ellenségképpel, 
hasonlatos képen jár általában az orvos, ha helyét keresi eurokonformnak szánt 
környezetében. 

Már pirulva ismétlem önmagam azt hangoztatván, hogy a társadalomnak azon tagja, akitől 
az a legtöbbet várja el már-már a tökéletességig menően, illetve aki szükségszerűen 
kifinomult lelkiismeretének és esküjének felemelő terhe alatt végzi munkáját, nem fogadhatja 
el álszerényen a ma neki szánt pozíciót. 

Itt van az ideje, hogy rendezzék ezt a kérdést. Ha minden habozás nélkül lehetett más 
ágazatokat felértékelni, az ország gazdasági helyzetét messze meghaladó szintre, ha ezt 
könnyedén és ellenszenvektől, bérfeszültségtől, Isten tudja mi mindentől nem félve tudták 
megideologizálni, akkor az egészségügy esetében is lehet tenni valami hasonlót, ha nem is 
európai szintig, de bár a szerény nemzeti skálán belül. 

Új kormányzó emberek, új parlament, új és újabb négy év tapasztalatával gazdagabb 
politikusok kezdik meg honatyai tevékenységüket. Vegyék végre észre azt, hogy nem az 
orvosi lobby sikoltozik itt. Nemzetstratégiai kihatású döntést kell megalkossanak.    

 
Leányfalu. 

             
Utóhang 2002. 
Ezzel új történet kezdődött, de csak a negyedik évben mozdult meg igazán az állóvíz. Most 
újra reménykedünk. 

 
* 
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1998. június 10. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 1998./7-8 

 
KELL-E NEKÜNK PRESZTÍZS? 

 
E gondolatoknak, a közös elmélkedés tisztító tüze fölötti megforgatására, valódi és spirituális 
határokon innen és túl is, volt alkalmam az utóbbi hónapokban. Amolyan kelet-középeurópai 
orvosként, ami a gyógyítást szolgálók nagy táborában, sajátos helyzetet jelent. 

A tapasztalat, mint oly sok minden, fogyaszthatókban gyarapodó, lelket-emberséget 
gyarapító hatások dolgában hanyatló korunkban vegyes volt. 

A vélekedések határvonala ott rejtőzködött, mint buja dudvák között, kertek alján 
csörgedező kis csermely, a civilizáltak és a kultúráltak nem könnyen elválasztható egyedei 
között. A modern lét gyönyöreit habzsolni mindig készek, és a környező világ maradék 
szépségein mélázni még képesek között. 

Az egyik vélemény, a mélyebb gondolatok terhétől mentesítve, semmiféle kételyt nem 
ismerve, magabiztosan menetel látványos és számára kielégülést jelentő céljai felé. Tudni 
véli, hogy ő az erő, a tudás, a megváltás. Az alatta lökdösődő tömeg, csupán, mint 
munkájának tárgya érdekli. Fel sem merül benne annak gondja, hogy az az „emberanyag” 
miként érez iránta. 

Nem ez a fontos, ő munkáját elvégzi, egészségüket, ha lehet, tetszik - nem tetszik, 
visszaadja, ha nem, elkönyveli a negatív statisztikákba és halad tovább. Paradox módon nem 
igényli a munkáját magasabb szintre emelő presztízst. Ha szóba kerül, meggyőződéssel állítja, 
hogy e téren igazán semmi tennivaló.  Mert ab ovo, minden „betegeknek és 
megbetegedhetőknek” fölötte érzi magát. 

A másik vélekedés, bár nem ily látványos, annál komplikáltabb. Hatások és ellenhatások, 
lelkiismereti tusák, önmarcangolások közepette alakítja, formálja önmagát, véleményeit, 
keresi helyét és próbál megfelelni azok elvárásainak, akikért dolgozik. E típusnak határozott 
igénye van arra, hogy presztízse csorbíthatatlan legyen. Igényli pedig ezt nem önző, hiú 
vágyainak kielégítésére, hanem munkájának szerves része, mondhatni eszköze, sőt, saját 
tevékenységének hajtóereje gyanánt is. 

A társadalomban élő orvosi presztízst formáló és adományozó készség, illetve igény, és a 
gyógyítást végző orvosnak a sajátmagával szembeni igényességét fémjelző presztízs iránti 
óhaja, kényes egyensúlyi helyzetet eredményeznek. Ez a felületes szemlélő számára 
lényegtelen szempont, a technika-centrikus gyógyítás eluralkodása ellenére, sőt éppen ezért, 
egyre fontosabb lesz. 

A gyógyulni vágyó ember az elembertelenedés századában éppen ott keresi az emberséget, 
ahol annak valóban helye van - az orvosnál. Képzeletében az orvost, a valóságost jóval 
meghaladó képességekkel, teljesítőképességgel és szinte mitikus jó tulajdonságokkal ruházná 
fel. 

Igen nehéz feladat megtalálni azt a középutat, melyre egyenként kell rávezetni a betegeket. 
Hol van az a határ, ameddig meg kell hagyni az ősi gyógyítóba vetett hit mágikus erejének 
nélkülözhetetlen hatását, és hol kell betegünket visszahozni a valóság sivár, de szilárd 
talajára?  

Ez az a kérdés, melyet minden orvos-beteg találkozásnál, újra és újra kell átgondolni, a 
kettejük közötti sajátos, egyedüli és megismételhetetlen kapcsolat-egyensúly ismeretében. 

A témához olyanok, akik soha nem ültek e páros valamelyik tagjaként egy rendelő fehér 
csendjében, csak kivételesen tudnak hozzászólni. 

Íme egy olyan követelmény, mely egymagában is kiemeli a gyógyító embert a szokványos 
tevékenységek sokaságából és igazolja azt az igényt, mely energiáinak felszabadítására, 
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minden ereje egy irányba koncentrálásának megvalósíthatóságára vonatkozik. A felvilágosult 
társadalmak egyebek közt ezért becsülik meg, átlagon felül, gyógyítóikat. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Úgy hiszem ez mindenkor érvényes vélemény, mely akkor különösen fontos volt, annak 
reményében, hogy az új kormányzat megszívleli. 
 

* 
 

1998. július 15. 
                                                                                           
Megjelent: A Kör 1999./6 

 
HARMADIK NEKIFUTÁS 

Egy éve leírt sorok 
 
A számítógép, hálás tároló, időnként figyelmeztet ottfelejtett, elfelejtett, elfelejtetett 

gondolatokra. Az alábbiak számítógépemben még élnek, de egy nagypéldányszámú lapunk 
fiókjában már holtan hevernek egy éve, a másik helyen pedig negyedik hónapja várják a 
feltámadást. Pedig sajnos ma sem vesztettek aktualitásukból. Vagyis nem sokat léphettünk 
előre. Az egy éves évforduló táján, mielőtt a miérteken gondolkodnánk, nézzünk vissza egy év 
előtti reményeinkre, várakozásainkra. 

1999. július 15. 
 
                  GONDOLATOK VÁRAKOZÁSOK ÉVADJÁN 
 

A magyar orvostársadalom többsége, több évtizedes rákényszerített, belenevelt, elvárt, tehát 
szinte elkerülhetetlen közöny után, nagyjából 10 évvel ezelőtt, ébredezni kezdett, és ami ennél 
is fontosabb, érdeklődni és remélni. 

Nagy várakozás előzte meg az Antall-kormány idején indult reformot és nagy csalódást 
okozott annak visszanyesése. Ennek, mint tudjuk a csalódáson kívül más következményei is 
voltak. Az egyre erősödő orvos lobbyk közötti ellentétek feleslegesen fokozódtak. 
Feleslegesen, mondanám, bár vannak olyanok, akik meggyőződéssel állítják, hogy nem 
véletlenül. Szerintük egyes szándékoknak szüksége volt ezekre az ellentétekre, a potenciálisan 
világszerte oly nagy erőt jelentő orvosi kar, és egyáltalán az egészségügy fékentartásához. 

Már a Horn-kormány gyorsan fogyó miniszterei is tudták, hogy valamit tenni kellene. Ki-
ki el is mondta ezt valamilyen formában, de inkább a makrokörnyezetükre jellemző érvelési 
módszerek receptjei szerint jártak el és elmagyarázták, hogy miért nem lehet. 

Alaposan és sikeresen belénk sulykolták, hogy nem lehet, Nincs miből. 
Ez a más területeken, és a nagy egész szempontjából is jó eredménnyel használt módszer 

annyira beleégetődött a tudatokba, hogy ma is a leggyakoribb ellenérv azok szájában, akik az 
új kormány terveit, programjait bírálni, vagy kétségbe vonni akarják.  

Az orvosok generációkon át kihasznált, folytonos szükségállapotban tartott, értelmiségi 
mivoltában megalázott, Hippokráteszi esküjével revolverezett társasága már elért a türelem 
határaihoz. 

Ebben az állapotában kell elnyerje az új egészségügyi kormányzat bizalmukat. Még soha 
nem volt nehezebb, még soha nem járt több kockázattal, még soha nem leste annyi 
ellendrukker. 
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A siker sok mindentől függ. 
Mindenekelőtt attól, hogy az egészségügyön kívüli partnerek megértik-e az ágazat 

nemzetstratégiai jelentőségét, esetleges anyagi és morális összeomlásának veszélyét és 
biztosítanak-e többletforrást. De függ attól is, hogy az orvosi kar tud-e türelmes lenni a 
folyamat levezénylése alatt. Időben is, de az előbb sorra kerülő, szerencsésnek látszó kísérleti 
alanyok irányába is. Mert elkerülhetetlenül lesznek most is olyanok, akik valamivel hamarabb 
fogják élvezni a reform előnyeit. Ne feledjük ugyanakkor, hogy ezek fogják elviselni a 
kísérlettel járó nehézségeket és az úttaposás, meg az aknaszedés minden kínját és kockázatát. 

Tehát mindenki akkor képviseli jól saját érdekeit, ha az egész folyamat felgyorsulása 
érdekében, nem azt nézi, hogy kik mennek elől, hanem azt, hogy, hogyan és milyen gyorsan 
haladnak. Mert a potenciális irigykedő már a kitaposott úton haladhat az irigyeltek nyomában. 

A forrásbővítés mellett az előrelépés egyik kulcskérdése a privatizáció. Ez egyben maga is 
a forrásbővítés eszköze. Siessünk most leszögezni, hogy sok-sok idővel a választások előtt, 
már az összes párt kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a privatizációt valamilyen módon 
elősegítené. A pénzügy szakemberei is ebben látták a megoldást.  

Ha valóban a szakma szeretete vezeti szakértőiket, ha valóban a köz javát szolgálják és 
nem önös, párt vagy hatalmi érdekek vezérlik őket, gyerekjáték kellene legyen annak a 
kétharmados önkormányzati törvénymódosításnak a megszavazása, amely a privatizációnak is 
előfeltétele. Sajnos azonban tudjuk, hogy az életben a dolgok nem így működnek. A politikai 
államtitkár előtt, aki a meggyőző munka letéteményese, nagyon nehéz feladat áll. 

Sok ezer orvos szeretne ez egyszer kellemesen csalódni. 
Persze nem csak pénzből és privatizációból áll az egészségügy üdve. 
Rengeteg felesleges szenvedést, csalódást, elkerülhetünk azzal, ha azokat a rendeleteket, 

melyeket új Miniszterünk szavaival élve ötletrohamok szültek, gyorsan felülvizsgálnák és 
megállapítanák, hogy szükségesek vagy nem, megvalósíthatók vagy nem, rendelkezünk-e a 
végrehajtás feltételeivel vagy sem stb. 

Ugyancsak a rendeletek területén szeretnénk reménykedni abban, hogy a jövőben világos, 
félremagyarázhatatlan megfogalmazások látnak majd napvilágot. Még akkor is, ha esetleg 
„nem szeretem” rendeletről van szó. Könnyebben elviselhető, betartható, elfogadható az így. 

Jól átgondolandó a külföldi modellek alkalmazásának kérdése. Legyen szó, szerkezeti, 
vagy akár szakmai ügyekről. Pillanatig sem szabad felejteni, hogy magyar körülmények 
között, adott magyar társadalmunk jelenlegi állapotában és magyar egészségügyiekkel akarjuk 
megvalósítani a reformokat.  

Végül, de nem utolsósorban, meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy részkérdések 
megoldhatók gyors intézkedésekkel, sőt ezekre szükség is van, de az egészet folyamatként 
kell elfogadni. Lehetőleg egy feltételeinek biztosításával vonzóvá tett, spontán és mindenki 
által elfogadott átalakulást lenne jó elindítani.  

Azt azonban gyorsan. 
 
1998. július 15. (!)                   
 

Itt tartottunk tehát 1998.  nyarának derekán. 
A fenti sorok azóta sem vesztettek aktualitásukból, csupán a remény lett erőteljesebb az 

irányba, hogy a tavaly szeptember 30-án tett – számunkra korszakos – miniszterelnöki ígéret 
valóban elindítja a privatizációs folyamatot. 

Sajnos, mint várható volt, már a bejelentés után felbukkantak az említett, sejtett 
ellenvélemények. Az orvostársadalom hajlamos túl hamar és felületesen ítélni és dönteni, nem 
érzékelvén, hogy amikor egy másik kolléga vagy terület sorsáról véleményt mond és azzal, 
illetve az így keltett hangulattal esetleg döntéseket befolyásol, saját maga ellen tesz. 
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A sivatagban haladó karaván első tevéin ülők isznak először az oázis vizéből. De ha a víz 
zavaros, netán mérgezett azt is ők tapasztalják meg. 

Aztán ha minden rendben van, a többiek is sorra kerülnek. 
Szeretnénk remélni, hogy ami a hangulatkeltést illeti - a sivatagi hasonlatnál maradva - a 

kutya ugat, a karaván halad. 
A kutyának is így jó. Ebben biztos vagyok. 
A miniszteri biztos kinevezésével értő kezekben van az ügy. A 70 milliárdos háttér ígéretét 

a FAKOOSZ siófoki kongresszusán is megerősítette miniszterünk. 
Mindazonáltal sejthetően fárasztó tevegelés előtt állunk. Előéletünk azonban az ehhez oly 

fontos testrészünket megedzette. 
 
Leányfalu. 
1999. április 25.     

 
Utóhang 2002. 
Hát a három dátumhoz (1998. július 15.-1999. április 25 -1999. július 15.) mellékelhetjük a 
mait is. A karaván azóta is halad. Tevegelünk, tevegelünk. 

                                                                                   
* 

 
1998. július 20. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus: 1998./7-8 

  
PILLANATJELENTÉS - DEFENZÍVÁBAN 

 
Az egészségügy át meg átpolitizált berkeiben először tébláboló is azonnal észreveheti, hogy 
helyzet van, mégpedig többszörösen hátrányos. 

Az, aki nem először, hanem évek óta járja ezt az örökzöld, de mégis lehangoló labirintust 
hajlik arra, hogy már ne is jelezzen a témára szakosított radarján sorjázó jelek láttán. 

Pedig mindig késő és soha sem elég. 
Abban a rendhagyó helyzetben vagyunk, hogy sokszor reánk olvasott eskünk nem csak az 

értelmetlen áldozatok vállalására kötelez, hanem az ellenük folytatott harcra is. Ez a harc 
ugyanis a betegek érdekében is folyik. 

A helyzetelemzés első megfigyelései között jelenik meg az a téves, ferde, sokszor 
kimondottan negatív kép, melyet az egészségügyről és így a benne dolgozó orvosról 
alkothatott az őt tökéletesnek látni vágyó társadalmi közeg. A sok rossz tapasztalat - sajnos - a 
hibák és visszásságok következményeit a beteggel együtt elszenvedő orvos személyéhez 
kötődik.  

Nem óhajtanék arról elmélkedni, hogy ezt tudatosan manipulálták így, vagy egyszerűen 
nem vették figyelembe azt, hogy az orvost, - különösen a beteget hosszú távon kezelő családi 
vagy gondozó orvost és a beteg életébe heroikusan beavatkozni kénytelen kollégákat - meg 
kell kímélni azoktól a feladatoktól és rátukmált jogköröktől, melyek tiltásokkal, tagadásokkal, 
számonkérésekkel stb. stb. kapcsolatosak. Ezeknek az orvosoknak a tevékenységét a beteg 
bizalmának elvesztése lehetetlenné teheti. 

Az utóbbi időben ezeknek a feladatoknak a szaporodása észlehető.  
Általában pedig az adminisztratív terhek rohamos növekedése tapasztalható. Maguk a 

rendeletalkotók sem tudták követni saját fantáziájuk szárnyalását, így több esetben a 
nyomtatványok hiánya akadályozza a rendelet végrehajtását. Máskor úgy vesszük észre, a 
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rendelet hamvába hullt. Csak éppen erről nem értesítenek és így azok, akik közülünk erre 
hajlamosabbak, állandó szorongással várják a megtorlást. 

Röviden szólva, a légkör romlását nap mint nap észleljük. 
Az új egészségügyi kormányzat néhány gyors és megnyugtató, a bajok értésére utaló 

megjegyzése máris gyógyító írként kenegette bizonytalanságtól és bizalmatlanságtól, s ki 
tudja mi minden mástól sajgó lelkünket.  

Jó volt hallani, mikor az új miniszter határozottan kijelentette: nem lesznek többé 
ötletrohamokból született rendeltek. 

A társadalomban egyre több helyen tapasztalni reménykedő hangulatot, reménykedő 
állampolgárra utaló tervezgető magatartást. Persze a sokat mozgó kíváncsi bőven találkozik a 
tagadás ősi szellemével is. 

Az egészségügy frontvonalaiban többségben vannak azok, akik remélni akarnak.  
Mert gyógyítani szeretnének. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.  
Reménykedjünk, hogy ma is a reménykedők vannak túlsúlyban. Egészségügyön kívüli 
eredmények gerjesztik e reményt, de a várakozás az lenne, hogy azon belül is megjelenjenek.                                  
 

* 
 

1998. július 20. 
 

Megjelent: Orvosi Tükör 98/3 

KÉRDÉS AZ O.E.P. SAJTÓIRODÁHOZ 
 

Tisztelt Sajtófőnök asszony! 
 

A szerkesztőséghez az utóbbi időben érkezett, számos telefon miatt egy érzésünk szerint 
egyszerű, de a vállalkozó háziorvosok számára kényes, apró kérdést szeretnénk Önökön 
keresztül továbbítani a Finanszírozási Osztálynak. 

Minthogy pénzről van szó, előrebocsátom, nem nagy pénzről, de elvileg fontos pénz 
szerepel a kérdésben. Mivel pedig a védőnőket is érinti a probléma, azt is előrebocsátom, 
hogy nem a pénz a kérdés lényege. Az orvostársadalom úgy érzi, nem becsülik meg a 
védőnőket fontosságuknak megfelelő szinten. Az orvosok maximálisan mellettük állnak, és 
értékelik nélkülözhetetlen munkájukat. 

Egyszóval, nem a kérdésben szereplő pénzt sajnálják a védőnőktől, hanem a dolog 
„lerendezésének” hogyanja után érdeklődnének. 

Történt ugyanis, hogy az orvosok egy része külön szerződést kötött az OEP-pel 
iskolaorvosi teendők ellátására. Az ezért kapott - tanulói létszámra számolt - tiszteletdíjat, a 
szerződés szerint a védőnővel kell megosztani. Erre hivatkozva egyes önkormányzatok 
bruttóban kérik azt a védőnőknek kifizetni. (Azt az érzést keltve, hogy a védőnőkkel 
kapcsolatos felelősségüket ennek az „olcsó gondoskodásnak” a leplébe bújtatva jelenítik meg, 
ez ugyanis pénzükbe nem kerül.) 

Minthogy a védőnők nem vállalkozók, az orvosok a pénzekről nem kapnak számlát. 
Zsebből fizetik, adózott és járulékolt jövedelmükből, de ismétlem nem a nettó jövedelem után, 
hanem a bruttó ötven százalékát. 
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Ennek az a következménye, hogy a nevetségesen alacsony tiszteletdíjból a legtöbb helyen 
nem marad bevétel, ellenkezőleg, az orvos fizet azért, hogy ellátta az iskolát. 

Természetesen mindenki tudja, hogy zsebből nem szabad fizetni, különösen azért nem, 
mert a szerződésben szerepel az osztozás, tehát bármikor ellenőrizhető.  

Elképzelhetetlen, hogy ez így rendben lenne. Kell lennie valamilyen végrehajtási 
modellnek is. Jelen formájában úgy fest, mintha az önkormányzat abban tetszelegne, hogy 
milyen rendes. Rákényszerítették a pénzéhes orvost, hogy fizessen szegény védőnőnek. Éppen 
ezért a kollégák alig merik az ügyet felemlegetni, és telefonon vagy névtelenül érdeklődnek a 
megoldásról. 

Kérjük mindenki számára érthető, és minden orvos által az önkormányzat asztalára letehető 
válaszukat. 

A kollégák örömmel osztoznak a szégyenletesen alacsony tiszteletdíjon, de nem így. 
Jelenleg inkább abban lennének érdekeltek, hogy ingyen vállalják a munkát. Ezt azonban 

nem tehetik a védőnő beleegyezése nélkül. 
Vagy itt is kerülő utakat javasol a hallgatás? 
Végül a kérdés mellé még egy. Mindezt előre lehetett tudni. Hogyan alakulhatott ki egy 

ilyen képtelen helyzet? Miért nem különítették el a két fél tiszteletdíját ab ovo? 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A kérdés nem oldódott meg hamar. Hosszú idő és sok konfliktus, kellemetlen szituációk után 
aztán a népi empíria és tapasztalatcsere útján mindenhol kitaláltak valamilyen megoldást. 
 

* 
 

1998. július 30. 
 

Megjelent: Orvosi Tükör 1998./2 
 

VEZÉRCIKK 
 

Tisztelt Olvasó! 
 
Az utóbbi évtizedek tapasztalatai szerint az ember ismereteinek ugrásszerű kiterjedése az 
ismeret birtokosát kiszolgáltatottabbá tette, mint volt annak előtte. Ugyanakkor ugrásszerűen 
fejlődnek e kiszolgáltatottság felszámolásának lehetőségei is. 

Mindez a globális bevételek terén is észlelhető. A bevételek növekedésének hajszolása 
olyan következményekkel járt, melyeknek elhárítására, felszámolására e növekmény egyre 
nagyobb hányadát kell fordítani. Ide sorolható az egészségügyi kiadások magasodó 
számoszlopa is. 

A feladat megoldásával a jóléti társadalmak is egyre nagyobb kudarcokat átélve küzdenek. 
A legnagyobb gondot azonban a fejlődő országokban jelenti, ahol az igények már a fejletteket 
követnék, a lehetőségek pedig még alig-alig szakadtak el a harmadik világban 
tapasztalhatóktól. 

A folyamat tehát, az egészségügyet világszerte válságos helyzetbe sodorta. Szenvedő 
alanya beteg és gyógyító egyaránt. Különösen szomorúak a magyar statisztikai adatok. 

Ahogy az egészségügyi ellátással kapcsolatos igények begyűrűznek hozzánk, úgy nő a 
reánk nehezedő nyomás, az egészségügyiek ellátó munkájával kapcsolatos igények 
növekedése miatt. Helyzetünkben ugyanakkor az a sajátságos, hogy a fejlett társadalmak 
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egészségügyi normáinak elérését megcélzó társadalmi és hivatalos, valamint szakmai 
elvárásnak az ottaniaknál több nagyságrenddel alacsonyabb tárgyi, dologi és bér feltételek 
mellett kell eleget tennünk. Ez az ellentmondás rányomja bélyegét lelkiállapotunkra, és olykor 
teljesítményünkre is, mert, a társadalmi elvárás és a saját lelkiismeret kettős szorításában 
végzett gyógyító munka teljes embereket, az önátadás maximális lehetővé tételét, tehát 
gondtalanságot kívánna. 

Az elvárás létezik, a gondok ugyanakkor sokasodnak. Az egészségügy dolgozója pedig 
maga is ember. Egyre gyakrabban maga is beteg. Átlagéletkora alatta van az általa ellátott 
társadalom átlagának, minden vitán felül bizonyítván, hogy az „egészségügyi” erején felül 
próbál helytállni. Sokat beszélhetnénk erről, de ennél cáfolhatatlanabb tény nem hozható fel a 
helyzet bizonyítására. Ma a magyar egészségügy, mindenekelőtt a benne dolgozók 
áldozatvállalásának köszönheti létét.  

Sajnos a sajtóból, elsősorban, nem ez hallatszik. Szívesebben emelik ki a hibákat, melyek 
ebben a helyzetben csoda, hogy nem sokkal gyakoribbak. Egyre nagyobb a fáradt közöny, 
egyre jellemzőbb az úgyis mindegy, a kétkedés és balsorsváró hangulat. Felmerül a kérdés, 
hogy mit tehet a média az ügy szolgálatáért?  

Kiváló színvonalú szaklapok sokaságával rendelkezünk, színességük és változatosságuk 
nincs is arányban a valódi lehetőségekkel. Ehhez viszonyítva alig van mód az 
egészségpolitikai információ minden irányú áramoltatására. Lapunk folyamatosan közölt 
mottója szerint: „A szerkesztőbizottság, az európai sajtónormáknak megfelelően, minden 
olyan véleményt elfogad és a terjedelem adta lehetőségek szerint továbbít, amely a lap 
profiljába beilleszkedik, és melyet a fenti normáknak megfelelő hangnemben óhajtanak 
közölni. A megjelentetett információ, és vélemény nem kell a szerkesztőbizottság 
véleményével megegyező legyen. Feladatunk az információ szabad áramoltatása, a 
vélemények célszerű ütköztetése, a mindennapi életben felmerülő problémák többirányú 
megvilágítása, a kérdések megválaszolása, a reformfolyamat előrehaladásának, a nehézségek 
és visszásságok felismerésének és megoldásának közös célja érdekében.” 

Lapunk a magyar egészségügy minden dolgozóját szolgálni óhajtaná, különös tekintettel az 
egység megvalósításának szükségességére. Alapelvünk, hogy az egészségügyben dolgozók 
érdekeit képviselve, a betegek érdekeit képviseljük. Ez a két érdek a jövő nagy 
perspektívájából nézve nem lehet egymással ellentétes. 
 
Leányfalu 
 
Utóhang 2002, 
Amíg a lapot vezettem, ezek az elvek nem sérültek. Bár háttérviták bőven voltak.                       
 

* 
 

1998. augusztus 08. 
 
Elhangzott: Kossuth Rádió: Vasárnapi Újság 1998. szeptember 
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./6 

 
LEVÉL AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT 

 
„Az egészség érték, személyes és egyben össznemzeti kincs.” Így szól a nemzet akaratából 
szolgálatát megkezdő polgári kormány egészségügyi programjának első sora. 

Ez az a gondolat, mely szólásra késztet. 
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Mert ez az egyén és a hatalom szemléletében, a polgár és a nemzet kölcsönös 
felelősségérzetében gyökeres változást követel. 

Ezeknek a szemléleteknek, ezeknek a felelősségérzeteknek a kialakulása pedig számos 
jelentős körülmény biztosításától függő és időt igénylő folyamat. 

Bár a hatalom a maga részéről felvállalhatja ezt a gondolatot egyik napról a másikra, 
megfontoltan és tudatosan, esküje nyomán, de nem feledheti: ezzel azt is vállalta, hogy 
lehetővé teszi a másik oldalon - egyén és nemzet vonatkozásában - várt folyamat elindítását és 
egy új gondolkodásmód kialakulása mellett bábáskodik mindaddig, amíg ez szükséges. 

A feladat mindent átfogó, szinte minden döntéssel összefüggésben álló. 
E most elhangzott hangsúlyos mondatot követően, magam csupán az anyagi és morális 

válságában vajúdó egészségügy vonatkozásában közelíteném a kérdést. 
A média állandó témája már évek óta a válság anyagi oldala. Jóval kevesebbet hallani a 

gondok morális oldaláról. Ugyanakkor az is tudott, hogy a kettő nem nagyon választható 
külön az ok-okozati rendben. 

Az egészség károsodását megelőző intézkedések, az élet minden területén felmérhetetlen 
összegeket igényelnek, és itt is felbukkan elengedhetetlenül az ezt hasznosnak elismerő 
szemléletek szükségessége a mindenkor és mindenhol munkálkodó döntéshozóknál. 

Jóval kisebb, de önmagában mégis hatalmas összeg az, amelyik magát a kész kialakult 
helyzet adta terheket hordozni kénytelen egészségügy szükségleteit fedezheti. 

Az infrastruktúrára, felszerelésre, működési költségekre biztosítható összegek legalább 
olyan mértékben felelősek a rendszerben kialakult morálért, mint a szakértők szerint 
legnagyobb tételt jelentő munkadíjak. 

Mikor szép szavakkal, hangzatos ígéretekkel, könnyfakasztó történetekkel próbálták 
évtizedről-évtizedre kikényszeríteni az elfogadható teljesítményt, amikor álnok vezetők és 
félrevezetett polgárok lobogtatták az orvos feje felett esküjét, nyilvánvaló volt, hogy a morális 
leépülés elkerülhetetlen. 

Valóban! Átmeneti éveket képes átvészelni egy ágazat a benne dolgozók lelkesedése, 
áldozatvállalása által, de nem lehetséges ez generációkon keresztül, miközben a világ 
egészségügyében forradalmi változások zajlanak úgy szakmai, mint szerkezeti, pénzügyi 
vonatkozásban, és közben az igénylők száma valamint az igények színvonala egyaránt 
növekednek. 

Ilyen körülmények között elkerülhetetlen volt, egy számos módon megnyilvánuló, de 
közös forrásból fakadó morális romlás.  

Az egészségügyről szóló rémtörténetek erre vezethetőek vissza.  
Gondoljunk arra például, hogy a társadalmi megbecsültség utolsó helyén kullogó szakma 

milyen vonzerőt gyakorolhat a legértékesebb munkaerőre?  Máris adva van egy nem óhajtott 
kontraszelekciós mechanizmus. A legszakmaszeretőbb munkaerő is kénytelen szem előtt 
tartani családja iránti felelősségét. Tehát kicentrifugálódik az általa választott munkakörből. 

De felfigyelhetünk a sokat emlegetett túlterheltségre is. Az ellátandó feladat 
elláthatatlansága demoralizál, egy még meglevő kapacitás hatásfokát is lényegesen 
csökkentheti. 

Ugyanakkor beszélni kell arról a sokszor elhangzott állításról, hogy túl sok orvos dolgozik 
az országban. Igaz. Európai viszonylatban is vezető helyet biztosít számunkra ez a létszám. 
De azt is tudni kell, hogy munkaidejük jelentős részében nem orvosi munkát végeznek. Ez 
pedig a vétkes pazarlás egyik evidens példája.  

Tudni kell azt is, hogy az orvosok többsége utolsó leheletéig kénytelen dolgozni, 
elkerülendő a megalázó nyugdíjakkal járó életkörülményeket. A generációváltás természetes 
rendje törést szenvedett.  

Zárójelben ugyanakkor megemlíthetem (a napokban hallottam a rádióban), hogy a nálunk 
kisebb Ausztriában nagyjából annyi orvos dolgozik, mint itt. 
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De megközelíthetjük a kérdés más oldalait is.  
A magyar egészségügyet sokan kárhoztatják feudális jellegű szelleme miatt. Sokat 

emlegetik az érdekellentétek mentén szerveződő lobbykat. Addig, amíg az annyit emlegetett 
torta, tehát egy megváltoztathatatlan, még a reálértékét sem őrző összeg, szeletelése folyhat 
csupán, nem fognak megszűnni ennek a káros szellemnek az okai sem. Ha viszont, a jelentős 
mértékben anyagi okok eltűnnek, mindez jórészt elveszti értelmét, alapjában véve feleslegessé 
válik.  

E problémakörhöz szorosan kapcsolódni látszik a nagy többség által méltán kárhoztatott, 
de egyelőre életet jelentő hálapénzkérdés is. A nem általánosítható visszaélésektől eltekintve, 
itt a társadalom egy spontán korrekciós reflexéről van szó. Amennyiben a magyar társadalom 
egyebek mellett azt is látni fogja, hogy az egészségéről gondoskodók az általa normálisnak, 
elvártnak vélt színvonalon tudnak élni hivatalos jövedelmükből, a reflex - a fogadókészséggel 
együtt - kialszik magától is. 

Cseppet sem elhanyagolható gond az egészségügy és önkormányzat viszonya. Itt is minden 
ellentét és megoldhatatlan viszály gyökere a pénzhiány. Az önkormányzati tulajdonú 
intézményekre, az alapellátás beruházási költségeire, az ügyeletekre fordítandó összeg csak 
elvben van ott a fejkvótákban a szociális pénzekkel összemosva. A valóságban sehol nincs és 
ezért nem is ismerik el az önkormányzatok.  

Kórházak, rendelőintézetek kínlódnak gazdátlanul, és a leginkább tenni akaró háziorvosok 
kerülnek testet-lelket romboló csatákba a kiadás elől menekülni próbáló önkormányzatokkal. 

Tudomásul kell venni azt is, hogy ezen a területen minden beruházás busásan megtérül, de 
nem rövidtávon. Tehát a rövid távú szemlélet nem egészségügy-barát. 

A kormányprogramnak a források biztosításával kapcsolatos terveit ezért igen komolyan 
kell venni a nagypolitikának. Mert ha az egészségügyi kormányzatot ezen források 
felkutatásában és bevonásában cserbenhagynák, nem csak a jelen program romjai, hanem a 
múlt minden hibája omlana a jóhiszemű, az egyetlen járható utat kereső és felmutató 
szakemberekre. 

Ennek következményei pedig beláthatatlanok. 
 

Leányfalu . 
 
Utóhang 2002. 
Még ma is felolvasható. Talán már nem sokáig!? 
 

* 
 

1998. augusztus 10. 
 
 Elküldve: Medicus Anonymus 

 
DEFENZÍVÁBAN, AZ OFFENZÍVA REMÉNYÉVEL 

 
A morgolódásra szoktatott cikkíró tétován matat a billentyűzeten. A tél elmaradt. Nagyon jó 
volt ez nekünk! Vajon igazán jó? A nyár sem volt az igazi. Didergős heteket felejtetett a 
rekord kánikula, hogy aztán záróra előtt ismét összehúzzuk magunkon a munkaruhának még 
ma sem deklarált terepcuccot. Zavart természet, zavaros világ, zavarodott idők. Mit remélhet 
most a gyógyításra esketett ember? Házi és járóbeteg, vagy kórházi szakorvos, közalkalmazott 
és vállalkozó. 
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A hivatástudat viharos szelekben is parázsló tüze és az életösztön, a szakma szeretete és a 
packázásokat elutasító szellem, a mindenek fölé emelkedni képes felelősségérzet és a 
felületesség felé taszító kényszerek között vergődött mindegyik. 

Akadtak gyengék, akik megkíséreltek mindennek eleget tenni és fokozatosan 
felmorzsolódva, a hitevesztettség határáig sodródva kínlódnak még most is, magukban 
keresvén hibát, vagy tartalék erőt a megoldáshoz.  

Akadtak erősek, akik máskor is, most is megtalálják a kiutat. Fölébe kerekednek 
mindennek. Főleg a „ha ti így, akkor én úgy” elv alapján, vagy egyszerűen robusztus 
lelkialkatuknak köszönhetően, közönybe öltözve, kerülő utakat választva. 

És már berzenkedik is a belső dialógus Lucifere.  
Vajon mi lenne, ha egy mindentudó lélektanász bizottság a felvételik előtt ez utóbbi típusú 

jelölteket bocsátaná be csupán az orvosképzés kapuin?  Az erőseket. 
Jobb lenne ettől a szakma, vagy csak kényelmesebben irányítható. Színvonalasabb, vagy 

csak kevéssé zajos?  
A gyógyítók tábora „szerényre lett állítva”. Sok évtizedes szokások (egyesek szerint 

módszerek) működtek változatlanul, és konzerválták a saját értékek elhallgatásának 
mechanizmusait. Az orvos minden felületes állítással ellentétben kiszolgáltatottá vált. Számos 
irányban.  

A tragikus mégis az volt, amikor a beteggel szemben is kiszolgáltatottá tették azzal, hogy 
megterhelték egyes, a gyógyítás feltételeivel kapcsolatos felelősséggel is. 

E pillanatban történt meg egy szomorú fordulat. Anélkül, hogy bárki is akarta volna ezt. 
Igaza lett azoknak, akik az ellenkezőjét állították. Az orvos kiszolgáltatottsága miatt a beteg is 
kiszolgáltatottá vált. 

Az orvos védekező hadállásba vonult. Erre kényszerült. Minthogy nem azt teszi, amire 
tanították, amire feleskették, amit az őt pályájára állító belső hang diktál, amit a józanész 
követelne. Csak védekezik. Maradék erejével. 

Panaszkodunk, csak panaszkodunk? Sírunk? 
Vajon nem éppen az eredményes, hatékony, önmagát gerjesztő és ellenőrző, még jobb 

teljesítményre sarkalló munka lehetősége után áhítozunk? Nem hihető, hogy nem egyszerűen 
az önös érdek sirámaival szennyezzük, a kacagástól egyébként sem dagadó, légteret? 

Munkát! Kenyeret! skandálta egykor a tömeg. 
Nyugodt munkafeltételeket! A nagy felelősség elviseléséhez szükséges anyagi 

biztonságérzetet! - kiálthatnánk, sirámainkat tömören fogalmazva. 
A média hírei évek óta érdekek mentén borzolják kedélyeinket. A reform elakadt. A 

reform halad. Válság van. Csak a megoldandó gondok halmozódtak. Nem történik semmi 
változás. Titkos tervek vannak. Nem igaz, csak munkaanyag. De igaz, mert láttuk.  

Ki itt a jó és ki a rossz? És egyáltalán vannak itt jók és rosszak, vagy csak ígérgetők és 
ügyetlenkedők?  

A kapkodó intézkedéseket a politikai kényszer szülte, vagy a bürokraták amatörizmusa? 
Hogy lehet az, hogy a felkeresett hivatal egyet mondott, és két nap múlva a posta ellenkező 
előjelű rendeleteket hozott?  

Szerződéseket kötöttünk, vagy diktátumokat írattak alá velünk? Ha egyénileg nem 
kérdeztek meg, legalább érdekképviseletünket meghallgathatták volna. 

Igen! Nem! 
Megoldás-e a privatizáció, vagy sem? Támogatja-e a politika vagy csak látszat az egész? 

És benne van-e a valódi függetlenség záloga? 
Mi lesz ebből? Kapkodjuk a fejünket ide-oda. 
Vagy képesek leszünk ismét hittel, a magunk apró munkájának jelentőségét nem 

alábecsülve előre menni, vagy kikapcsoljuk azt a belső hangot. 
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Kell, hogy történjen valami végre, ami defenzívára nevelt énjeinket bizalommal, 
megbecsüléssel táplálva, hitet ad és megismertet az offenzíva sikerélményével is. 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Bizonytalanságérzésünk még nem oldódott. Jövőképünk zavaros és fenyeget a 
kontraszelekció. A felvételire jelentkezők száma és összetétele figyelmeztető jel.                                                      

 
* 

        
1998. augusztus 10. 

 

 Megjelent: Orvosi Tükör 1998./4 

JELENSÉGEK 
 

A hőség miatt leeresztett és úgy felejtett redőny mögül a nyárvégi estben pufogás, dörgés 
hallható. Ma nem ünnepelünk jeles évfordulót, valahol egy újgazdag villog. 

Kit érdekel? Joga van. Pénze van. Miért ne csinálja? 
De hol a helye a ma orvosának? 
Ülök és gondolkodom. Jó lenne, ha leírhatnám, hol van a hiba. Még jobb, ha rájönnék, 

nincs is olyan nagy baj. De sajnos túl hosszú az, ami mögöttem van és az eltelt évtizedek 
történéseikkel, sorsainkkal mind azt igazolják, hogy valóban baj van. 

Baj van azokkal, akiknek gyógyítani kell és azokkal is akiket gyógyítani szükséges. 
A gyógyítók elképzelt és a gyakorlatban elfoglalt helye, az általuk elérhető és a 

megérdemelt, a munkájukhoz és önbecsülésükhöz elengedhetetlen, a társadalom egyik része 
által elvárt, a másik szerint szükséges - nem esnek egybe. És akkor még nem is beszéltünk 
arról, ami lehetséges. 

A gyógyítandók nincsenek tisztába saját egészségük értékével, azzal, hogy mi az ő dolguk 
az egyszeri nagy közös fellépésben, és mi a gyógyítóé. Mi a saját, és mi a társadalomra 
áthárítható felelősség. 

Ennek a nagy és külön-külön nem kezelhető káosznak a rendezése olyan feladat, mely 
meghaladja egy egészségügyi kormányzat hatáskörét. Meghaladja az úgynevezett tárcaközi 
feladatok határait. Kellene egy nagy közös elhatározás, munka és türelem egy mindent 
eldöntő generációváltáshoz. 

Itt nem elég az, amit naponta leírunk, kérünk, lobogtatunk. Az itt csak egy a sok feltétel 
közül.  

Valami belső erő ébresztgetése, valami mindent elárasztó optimizmus tudna csak olyan 
energiákat felszabadítani, melyek képesek lehetnek erre a feladatra. 

És az idő, megint az idő. 
Mert évtizedek rombolását nem lehet napok, hónapok, de akár négy évek alatt sem 

felépíteni. 
Elkezdeni azonban igen. 
Az egészből eddig egy bíztató elem felbukkant. Az állampolgári közérzet a jelek szerint 

javulóban van. Ezt kell megragadni, erre kell építeni. 
A gyógyítandók, tehát a nemzet fejében új rend körvonalazódhat. 
A gyógyítók nem lesznek képesek maguk kivívni a munkájukhoz szükséges 

körülményeket. Azokat az elvárások arányában, szinte észrevétlenül kell megkapniuk. Ők 
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harcaikat más fronton vívják. Sok más, már megbecsült foglalkozásnál konkrétabban mérhető, 
értékelhető és talán fontosabb fronton. 

Régmúlt és letűnt, sikertelennek elkönyvelt és sikeres, fejlődő, mai és erőtől duzzadó 
társadalmak egyaránt tudták ezt túl sok magyarázkodás és elmélkedés nélkül. 

Egyszerűen csak megbecsülték az orvost. 
És az ennek következtében kialakult pozitív szelekció (lásd: verseny) nyomán az orvos is 

megbecsülte magát. 
Lehet, hogy az egész csak ennyi? 
Könnyen lehet, hogy igen. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Most megint alkalmasnak tűnik a pillanat arra a nagy elhatározásra. 

 
* 

 
1998. augusztus 10. 

       
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./3 

  
JELENSÉGEK 

 
A magyar társadalom atomizálódása mindennapos téma. Okainak és következményeinek, 
visszafordíthatóságának tanulmányozása igen fontos lenne. 

A magunk területén is számos hatását vagyunk kénytelenek elszenvedni. Elég, ha csak arra 
gondolunk, mennyire nem törődnek a tehetősek vagy a tenni képesek az ilyen vagy olyan 
értelemben elesettekkel. 

Megtapasztalhatjuk ezt az állapotot saját munkánk megbecsültsége, presztízse, 
támogatottsága terén is. 

Az állapot olyannyira elhatalmasodott, hogy akkor, amikor tudatosan megpróbálunk 
másként cselekedni annak reményében, hogy legalább a magunk példájával próbáljunk 
szembeszállni a jelenséggel, nem áll senki mellénk, még csak nem is érezteti egyetértését, 
hanem gyanakodni kezdenek. Vajon mit akarhatunk ezzel a szokásostól eltérő magatartással? 
Milyen hasznot remélhetünk tőle és az hol fog megjelenni? 

Elkeserítő és lefegyverző ez a helyzet, de aki tudja miről van szó, annak vállalnia kell a 
vele járó kellemetlenségeket, nehézségeket, bántásokat, gáncsokat és vádaskodásokat. 
Kevesen vannak az ilyenek, és katasztrófát jelenthet, ha még példájuk is kihal. 

Az elembertelenítő globalizáció pedig vészterhesen lovagol tovább és tovább. 
Vajon felismerik ennek az apokaliptikus lovasnak a veszedelmét? Hiszen a finánctőke 

túlburjánzása a társadalmi rákfenéket tovább táplálván, önmagát is elemésztheti. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Semmi újdonság. A helyzet változatlan. 
 

* 
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1998. augusztus 10. 

Megjelent: Orvosi Tükör 1998./3 
 
                                                    VEZÉRCIKK 
 

Tisztelt Olvasó! 
A havi lapnak tervezett Orvosi Tükör remélhetőleg utoléri önmagát és valóban havonta 
jelenik meg. A mai magyar valóság vágtató és cikázó irányú haladása, melyben az 
egészségügy helye nem jelentéktelen, még a napilapokat is nehéz helyzetbe hozza. Havonta 
történő megjelenésünk így nagyon fontos alapfeltétele a jó tájékoztatásnak, és az aktualitását 
nem vesztő építő gondolat és véleménycserének. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a hallgatói visszajelzések nem maradtak el, mi több, 
várakozásainkat meghaladó számban futnak be és igazolják egy minden irányból informáló 
egészségpolitikai lap szükségességét. 

A magyar egészségügy sorsára befolyást gyakorolni képes vezetők e fórumon keresztül is 
lehetőséget kaphatnak és adhatnak az egészségügy frontharcosainak, hogy maguk is 
részeseivé váljanak a közös sors formálásának.  

Ez a közös sors pedig nem kevesebb, mint a nemzet - múltja és jelene által kialakított - 
egészségi állapotának gondozására és jobbítására felesküdött legbefolyásosabb réteg 
eredményességének záloga.  

Nagy várakozással tekintünk a kormányprogram egészségügyi fejezetének megvalósítása 
elé, és mindnyájunkban ott kell lennie az indítéknak, hogy ezt elősegítse.  

Jóleső érzések és bizakodást keltő gondolatok ébredeznek olyan mondatokat olvasva, 
melyeket sokszor elmondtunk és leírtunk, de megvalósulásukra csak optimizmusunk ápolta a 
reményt. 

„Az egészség érték, személyes és egyben össznemzeti kincs” kezdődik a tervezet. „Az 
egészség ügye túlmutat a betegségek gyógyításán…”; „A kormány olyan pénzügyi alapot 
teremt, amelynek forrása az alkohol és dohánytermékek jövedéki adójának egy része, és 
amelyet az egészségmegőrzés céljaira fordít”;  „A kormány a szűrővizsgálati módszereket a 
nemzetközi tapasztalatok alapján felülvizsgálja, és a szükséges hatásos programokat 
bevezeti”; „Az alap- és járóbeteg ellátásban a kormány támogatja a magántulajdon szerepének 
megerősödését…”; „A háziorvosi, házi gyermekorvosi rendszert magánosítja és az ellátásért 
felelőssé teszi”; „…feladatának tekinti a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítását.” „A 
kormány partnerként közelít az egészségügy szereplőihez…” Tisztességes… munkát vár el… 
melyért tisztességes jövedelmeket szándékozik biztosítani…” „Céljául tűzi ki a tisztes 
visszavonulás lehetőségének biztosítását. Ennek fő eszköze a praxisok forgalomképessé 
tétele.” Stb. stb. 

A Tisztelt Olvasónak, ha valóban velünk akar tartani a lap szerkesztésében, lesz módja 
véleményt nyilvánítani, tanácsot adni, kérdezni, építő kritikát gyakorolni. 

Egy nyugalomba vonulásra kész generáció él már közöttünk, melynek EGÉSZ életét a 
várakozás, az átmeneti állapot, az áldozatvállalás pátoszos emlegetése, az előbb-utóbb jobb 
lesz, a gyermekeinknek majd jobb lesz, hangoztatása töltötte ki. De van itt egy másik 
generáció is, amely eddig szintén a remény jegyében várakozott, és akikre még más is várhat. 

Mi valamennyien itt és most élünk. Ki ennyit ki annyit. Ki így, ki úgy. 
És ez nem mindegy.  
Sem az egyes emberek, sem a belőlük alkotott közösség szempontjából. 
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Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Most mindennél aktuálisabb ez a kis visszapillantás. De vajon kezdődhet-e valami?  
 

* 
 

1998. augusztus 21. 
 
Elhangzott: A SOTE Nagyvárad téri nagytermében 1998. októberében a Magyar Praxis 
98 kongresszus záró előadásaként. 
Megjelent: Látlelet 1999./4                      

 
MAGYAR PRAXIS 98 

 
SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV HATÁSOK, 

AZ ALAPELLÁTÁS KERETRE FESZÍTETT SZAMÁRBŐRÉN 
 

A nagy hagyománnyal rendelkező és rendkívüli népszerűségnek örvendő Praxis sorozatra 
érkező elnöki felkérés igen megtisztelt és elgondolkoztatott, hogy annyi tudós hölgy és férfiú 
között, kik a gondjainkat lefedő tudományokat művelik, utolsó előadóként mit mondhat még 
újat a szerkesztő, aki munkájának indítékait, véleményének forrásvidékét a napi alapellátási 
tevékenység, sőt küzdelem gondjainak megélésében érzi?  

A saját tapasztalat nyújtotta támaszt sokszorozza a szerkesztés során befutó megannyi 
vélemény, észrevétel, kérdés, kérés és panasz. 

Nem alaptermészetem, hanem a mindennapok valósága tette, hogy az általam szerkesztett 
lapok és a más lapokban vezetett rovatok anyagát visszaolvasva már-már úgy érzem, hogy az 
egészségügy „sírnoka” lett belőlem. 

Az évek óta folyó új reformkori rágódások mind-mind arra a meggyőződésre vezettek, 
hogy bár vannak nem anyagi jellegű módszerekkel megoldható részletkérdések, de maga az 
alap nem képzelhető el egy jelentős egyszeri tőkeinjekció és egy megemelt folyamatos 
finanszírozás nélkül.  

Az objektív és a szubjektív feltételek egyaránt a forráshiány miatt lehetetlenedtek el. Nem 
választható el egymástól objektív és szubjektív, gazdasági és morális, mert ezek összefüggése 
tagadhatatlan. 

Az új kormányprogram bíztató mondatai arra késztetik a jobbító szándékú elmélkedőt, 
hogy azt remélje, eljött végre az idő. Ha nem is a varázsütés ideje, de egy folyamat 
elindításának, egy egészséges szemlélet elfogadtatásának ideje. 

Tömörebben: abban kezdtünk el hinni, hogy az egészségügy, hazai lehetőségeink szerény 
skáláján, az őt megillető helyre kerülhet. 

A kongresszuson, mire e sorok a megfáradt hallgatóságot megkísértik, valószínűleg a 
legtöbb felvetés elhangzik. Én a magam módján próbálom az élet oldaláról összegezni a 
kérdéseket, hogy láthatóvá váljanak azok a neuralgikus pontok, ahol az ágazaton segíteni 
óhajtóknak cselekedni kell, illetve amelyeken el kell gondolkodjanak a cselekvés 
szükségességét esetleg megkérdőjelezők. 

Lássuk tehát, milyen kérdések megoldásával kényszerülünk megküzdeni az alapellátás 
újrainduló reformja során? 
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1. Mint előbb már említettem a mindent vasmarokkal szorító pénzügyi gond, melynek 
megoldására egyformán fontosak a forráskutató és költségkímélő próbálkozások. 

2. A pszeudoprivatizáció hátrányainak fokozódó ereje és előnyeinek fokozatos sorvasztása. 
3. A rendeleti háttér zavarossága és többféle módon magyarázhatósága, az ötletszerűen 

reánk zúduló rendeletek megvalósíthatatlansága az előkészítés és a feltételek biztosításának 
hiánya miatt. 

4. Az adminisztratív túlterheltség, mely nincs arányban a jelen anyagi helyzetben 
fenntartható team nagyságával és felkészültségével. 

5. A legkülönfélébb kiszolgáltatottságok, melyek között élen jár, nem csökkenő 
függőségünk a laikus önkormányzatoktól. 

6. A családorvos bizalmi helyzetével és ennek igényével össze nem egyeztethető feladatok 
végrehajtásának reánk tukmálása. 

7. Egy elmúlt korszaknak a betegek körében még élő szemlélete és hozzáállása. 
8. Érdekvédelmünk minden területen észlelhető hiánya.  
9. A munkába állás és a nyugalomba vonulás egymással és sok mással összefüggő 

kérdésének kezelhetetlensége. 
10. Az egészségügy megosztottsága, a reform vélt előnyeinek élvezése miatt kialakult 

ellenszenv hatásai. 
 
Vegyük hát sorban a tíz pontot. 
1. 
Hat évvel ezelőtt ezen a fórumon, kis cédulát küldtem a válaszadó elnökségnek. Ezen írtam 

le először azt a mondatot, hogy: „...az orvos ne legyen pénzügyi gladiátor…”  
Azóta már alkalma volt az alapellátásnak a piacgazdaság mélyére tekinteni, sokak által 

irigyelt százezrek terhe alatt roskadozva. 
Kimondva - kimondatlanul az a vélemény alakult ki, hogy az alapellátás érdemén felül 

dotált ágazat. Ergo, ne sírjanak.  
Ez a szemlélet sajnos megerősítést kap egyes személyek talán kihívónak ható magatartása, 

nagyvonalú életmódja kapcsán, de soha nem a dolgok egyedi magyarázatát keresve. Ezek a 
kivételes egyének nem az OEP által átutalt átlagos összegekből jutnak irigyelt előnyeikhez. 
Vagy rendhagyó módon gazdag körzetek, vagy sok generáció évtizedes hátterével 
megtámasztott kollégák, szerencsés családi konstelláció stb. magyarázzák az irigyelt 
életmódot. Nem úgy az átlag. Megélhetésükhöz kénytelenek a könyvelés és adószakértői 
fortély minden segítségét igénybe venni. Évekkel előbb közöltem már egy jelentős számú 
körzetet összesítő anonim felmérés eredményét, melyből kiviláglott, hogy a sablonos 
könyvelési és adózási szabályok betartása mellett a minimálbér sem marad meg az orvosnak. 
Fejlesztés és beruházás pedig nincs. 

Az az orvos aki fejleszt és még elfogadható szinten meg is akar élni, állandó 
bűvészkedésre van ítélve és sorsa lelki alkatától függően lehet elfogadható, de akár 
elviselhetetlen is. Hol van az előírva, hogy a jó orvos jó pénzügyi szakember is legyen, vagy 
éppen kötél idegei legyenek. A felmérés óta eltelt évek nem javítottak a helyzeten. Az idén pl. 
ismét nem, hogy követték volna az inflációt a kártyapénz pontértékével, hanem még el is 
vontak abból és az elvont, az elsietett célra fel nem használt összeget kapjuk vissza most az év 
utolsó hónapjaiban.  

Az OEP által működési költségre szánt pénz mellett a beruházásokat az önkormányzatok 
kellene megoldják. Ritka szerencsés kivételektől eltekintve ez nem létezik, sőt több helyen, 
ahol ez eddig működött, anyagi gondokra hivatkozva megpróbálnak kivonulni az egészségügy 
finanszírozásából. 

A költségvetés segítsége egyedül a pályázatok formájában maradt meg. Ez pedig csak itt-
ott jelent gyógyírt, megoldást soha. 
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Valóban. A gyógyító orvos alkatánál fogva igen ritkán tud pénzügyi gladiátorként is 
megfelelni az elvárásnak. Ennek pedig először ő és családja, ezen keresztül, de számos direkt 
vonatkozásban is pedig, - betegei látják kárát. 

Ez a felismerés nem kellene-e arra a megoldásra vezessen, hogy az orvost ezen a téren is 
megfelelő intézkedésekkel próbálják meg tehermentesíteni? Nagy pazarlás úgy tenni, hogy 
csak az ilyen irányú tehetséggel és jó idegzettel megáldott kollégák érvényesülhessenek. Mert 
egyáltalán nincs kizárva, hogy sokan éppen a legjobbak közül fognak versenyképtelenné 
válni. 

A megoldáshoz egyaránt szükséges újabb forrás lehetőségek bevonása, melyek közül 
legkézenfekvőbb a szeptember 30-án bejelentett és sajnos saját köreinkben is vihart kavaró 
teljes privatizáció lehet, és egy vagy akár több gazdaságilag hatékony modell kidolgozása. 
Ennek eredménye nem csak az amatőr vállalkozók megsegítése lehetne, de egyben e munka 
során a finanszírozó is képet kapna arról, hogy mire elég az az összeg amit éppen átutal és az 
esetleges kívülálló sem képzelegne zsebrevágott többszázezrekről. Túlfinanszírozottságunk 
téveszméje ugyanis, az elmúlt években szerzett tapasztalataim szerint nem csak orvosok 
között, de a TB felső köreiben is jelen volt. 

A privatizáció irányába, mint tudjuk, megtörtént az első lépés szeptember 30.-án a 
nagyváradtéri bejelentéssel. A mindnyájunk által remélt és oly régen várt gyakorlati 
megvalósulás azonban rögös és veszedelmes utat sejtet.  

Már első nap több telefonhívás hívta fel a figyelmemet arra, hogy valamelyik TV 
hírműsorban a miniszterelnöki bejelentést az egy órával később és más okból felhangzó 
morgolódással vágták össze. Kezdetnek nem rossz. 

2. 
A privatizáció funkcionális vagy pszeudo jellege a kezdetekkor úgy lett elfogadva és 

elfogadtatva, hogy az orvos éljen a lehetőség adta kiskapukkal és az egyelőre nem növelhető 
összegből így több maradjon az egészségügyben felszerelés és némi bérjellegű juttatás 
formájában. Arra bíztattak, hogy minél többet ruházzunk be mert az leírható és a fejlesztést 
preferáljuk, bérünk hátrányára. Azt is kijelentették, hogy az így felhalmozott felszerelés 
tulajdonunkban marad. 

Telt-múlt az idő, az újabb négyéves ciklus ezt elfeledte. Ekkor már elszámoltattak a TB 
felé, felhívták figyelmünket, hogy ez a pénz tulajdonképpen nem használható beruházásra 
csak működési költségre, több esetben kétségbe vonták a beszerzett felszerelések 
vonatkozásában tulajdonosi jogainkat. A kiskapuk is kezdtek fokozatosan bezárulni. A mai 
napig luxusnak számító szolgálati gépkocsik vásárlási feltételei nehezedtek. 

A funkcionális privatizáció elvesztette a privatizáció szóval járó kevés előnyt és nyakán 
érezhette az ezzel járó összes hátrányt. Iparűzési és cégautó adótól kezdve a legváltozatosabb 
meglepetések érték a gyógyító iparost. 

3. 
Az alapellátás pénzügyi és szakmai tevékenységét szabályozó rendeletek sűrűn változtak. 

A tervezhetőséghez szükséges hosszabb távú stabilitásról szó sem lehetett. Új és újabb 
rendeletek zúdultak reánk váratlanul. Sokszor még rémhírüket sem hallottuk. Az 
előkészítésbe igen kevés volt a beleszólási lehetőség. A megvalósításhoz szükséges 
modellkísérletekről nem tudtunk, valószínűleg nem is voltak ilyenek. Az eredmény gyakorta 
egy megvalósíthatatlan igény volt, melyre ismét lelki alkat szerint reagáltak az érintettek. A 
kemények gondoltak, vagy mondtak egyet és minden ment tovább a régibe. A gyengék 
elkezdték a megvalósíthatatlan megvalósítását és idegeiket tépve tapasztalták, hogy nem 
megy. Számos esetben a legalapvetőbb feltétel, a kötelező nyomtatvány sem jelent meg a 
piacon. A szoftverek vagy nem, vagy késve s akkor is kipróbálás nélkül, használhatatlanul. 

Számos hír fut be hozzám. Tudomásom van már olyan esetről, ahol az adminisztratív 
tehertől való félelem roppantott össze évtizedek óta kitűnően dolgozó, eleddig egészséges 
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kollégát. Most pszichiátriai kezelésen van. De ezzel könnyen összefüggésbe hozható ictus és 
haláleset is ismeretes. 

A szűréssel kapcsolatos kérdésre állítólag szabad akaratunkból beküldött igen-nem 
kérdésre válaszolva volt ahol maga az illetékes hivatal hívta fel a kolléga figyelmét a 
kivihetetlenségre, máshol viszont a nemmel válaszoló kolléga ultimátumot kapott. Ha nem 
változtat igenre, bezárják a rendelőjét. A rendeletet ki-ki a maga módján és színvonalán 
magyarázta.  

(Legutóbbi értesüléseim szerint a legmagasabb szinten is tudják, hogy a terv nem 
kivitelezhető. Az egész országban néhány ezer szűrés történt, néhány milliót fizettek ki erre és 
a különbözetet most megemelt pontérték formájában, kapjuk vissza. Ha elfogy a nem várt 
tartalék, a 104 forint feltehetően visszasüllyed a tavalyi értékre.) 

De hasonló példák sokaságáról hallhattunk a különböző fórumokon, folyosói 
beszélgetéseken vagy olvashattam a szerkesztőségi postában. 

4. 
A körzet adminisztratív gondjainak csökkentését hangoztatva, jelentősen megnőttek a 

terhek. Nem csak a rendelkezések által előírt feladatok de egyes felettes vagy velünk 
együttműködő intézmények is növelték azokat. 

Megdöbbentő volt, mikor szanatórium visszaküldte az alapos számítógépes beutalót és 
kézírásosat kért, vagy a munkaképesség megállapításához szükséges anyagot nem fogadták el 
gépelt és számítógépes oldalakon, hanem azt követelték, hogy négy oldalas nyomtatványra 
kézzel körmöljük rá az összes adatot. Hol van az aki megvédi ettől a betegeket. Mert egy 
ilyen lap kitöltése közben a váróteremben 20-30-40 ember is üldögélhet. 

Ugyanakkor néhány kellemes kivételtől eltekintve, a zárójelentéseken kódok nincsenek, a 
háziorvos kell keresgélje a BNO katalógusban és az sem ritka, hogy a zárójelentés meg sem 
érkezik csak napok, hetek múltán.  

Fővárosi rendelőintézet adminisztratív személyzete visszaküldi a beteget a számítógépes 
beutalóval és „azt a kis kézzel írottat követeli”. Vonatra, buszra fel, háziorvoshoz vissza, vita, 
magyarázkodás, útiköltség igazolás - ha jól számolom az ötödik féle - és kezdődhet minden 
elölről. Az útiköltség nyomtatványt pedig alig akarják kiadni a megbízólevéllel jelentkező 
küldöncnek. Jöjjön az orvos személyesen. Hát persze. Ilyen olcsók vagyunk. 

A nyugati modellből mindent szeretnénk átvenni csak a magasan kvalifikált személyzet 
nincs sehol. Olcsó orvosok végzik a nem orvosi munkát, s közben azon csodálkozunk, hogy 
kiemelkedően magas orvosszám mellett a várótermekben hamuba sült pogácsával üldögélnek 
betegeink naphosszat. 

De hol vannak a nyomtatványok és a kivitelező személyzet a 60 féle betegség 24 órán 
belüli jelentéséhez, vagy hol vannak az új halotti bizonyítványok? 

5. 
Már az eddigiekből is kiviláglik a háziorvos kiszolgáltatottságainak több formája, de külön 

kell kiemelni az önkormányzatok irányába tapasztalható kiszolgáltatottságot. A kérdés 
ezerszer is felmerült már, de a megoldás várat magára. Sajnos a döntéshozók többsége nem 
akarja elismerni ennek a veszélyeit és vagy azt emlegeti, hogy nem jellemző vagy azt, hogy 
idővel megoldódik. 

A valóságban azonban igenis jellemző és spontán megoldódását generációkon át kellene 
várni egy tradícióit most alapozó demokráciában élve. A gyógyító munka pedig itt és ma kell 
teljes hatékonysággal működjön. 

A legkorrektebb kritikus és önkritikus álláspont szabályai szerint jártam körül számos 
esetet, keresve a hibát a hozzám közelálló félben. A gyakorlatban azonban az derült ki, hogy a 
perek vagy perrel fenyegető helyzetek esetében majdnem mindenkor kiváló és aktív, a 
kényelmeskedést nem szívlelő, fejlődni-fejleszteni akaró tehetséges kollégák kerültek 
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konfliktusba laikus, kisstílű, tehetségtelen olykor bizony rosszindulatú önkormányzatokkal. 
Az ellenkező példák legfennebb a szabályt erősíthetik. 

Jelentősen különbözik ez a kérdés kis és nagy települések esetében. Kínosabbak és 
életveszélyesebbek kistelepüléseken, ahol a közösség manipulálható, ahol a presztízsharcok 
apró tétjeit még apróbb emberi gyarlóságok nagyítják sokszorosukra. De a nagytelepüléseken 
is megvannak a sajátosságai és veszélyei azzal a feloldó jellel, hogy itt az orvos könnyebben 
talál színvonalas szövetségest. 

A kérdés egyedüli megoldása a teljes privatizáció lehet. Ennek azonban nem csak az 
amortizáció lehetőségének hiánya a bankhitelrendszer kialakulatlansága szab határt, hanem az 
önkormányzati törvény módosíthatatlansága is. A kétharmados törvény megváltoztatása félős, 
hogy politikai csakazértisek áldozata lehet. Az új politikai államtitkár egyik legnehezebb 
feladata lehet ez. Ezért a friss kormánydöntéssel egyidőben bejelentett FAKOOSZ javaslattal, 
mint alternatívával vagy átmeneti megoldással igen fontos és ajánlatos foglalkozni. 

Külön felhívom a figyelmet arra, hogy minden eszközzel próbálják megakadályozni azokat 
a várható eseteket, ahol az önkormányzat, számára más okokból fontos jelöltjét akarván 
privatizációs helyzetbe hozni, a jelenlegi körzeti orvos szerződését megpróbálja felmondani. 

6. 
Nagymértékben nehezíti a háziorvos a családorvos bizalmi jellegű munkáját az a tény, 

hogy olyan feladatok megoldására, döntések meghozatalára kényszerül, - melyek a beteget 
frusztrálják. Gyógyszereket nem írhat fel, kedvezményeket nem adhat meg, jogokat von el. 
Tudom, hogy sokszor elkerülhetetlen ez a helyzet, de meg kellene találni a módját annak, 
hogy minél kevesebb ilyen feladatot kapjon a háziorvos, ha kap a lakosság értesüljön erről és 
ne tekintse személyes ellenkezésnek. Ahol pedig lehetséges, ezek a feladatok kerüljenek át a 
beteg szempontjából személytelenebb, vele személyes kontaktusba csak ritkán kerülő, őket 
lehetőleg nem gyógyító orvosok kezébe. A háziorvos a kisembernél könnyen elveszti a 
bizalmat és a beteg bizalmával elveszti gyógyító erejének jelentős részét is. Ez nagyon sokba 
kerülhet. Pénzben kifejezve is.  

7. 
Nem tartozik a könnyű feladatok közé a társadalom oldaláról megnyilvánuló szemlélet 

megváltoztatása sem. Tudott dolog, hogy egy európai tévhit a fehérköpenyes mágusról ma is 
munkál. Az orvos mindent tud, mindent megold, mindent kibír. Ezt egészíti ki a most már 50 
éves hálapénz által könnyen megkérdőjelezhető ingyenesség kérdése. Évtizedekkel ezelőtt 
hangzott el először az az igazság, hogy az ingyenesség az igényeket parttalanná teszi. 

Ez a tévhit és ez az igény nagyon sokszor állítja az esküjének és saját lelkiismeretének, 
illetve a legmagasabb társadalmi elvárásnak kettős szorításában élő orvost megoldhatatlan 
feladatok elé. 

8. 
A rendkívüli igényeknek, egy fokozott felelősséget tudatosító új egészségügyi törvénynek, 

a piacgazdaság által létrehozott új körülményeknek megfelelni kénytelen orvos érdekvédelme 
tökéletes kellene legyen. Ehhez képest a kamarai törvény még un. gyenge törvény, a 
követelmények kidolgozásakor, rendeletek alkotásakor senki nem figyelt ilyen szempontból is 
a munkaanyagokra és egyre több oldalról szorongatják olyan külső erők, melyekkel szemben 
teljesen magárahagyottan kell védekezzen. 

Nagy várakozással tekintünk a még 1998.-ra beígért erős kamarai törvény elé. Adott 
helyzetben, amennyiben az önkormányzati törvényt nem sikerül módosítani, ez a módosítás 
az egyetlen kapaszkodónk lehet. Még a privatizáció útvesztőjében is segíthet. 

9. 
Bár ez is az anyagi jellegű kérdésekhez tartozik, mégis külön kell foglalkozni a 

pályakezdés és a visszavonulás egymással szorosan összefüggő gondjával. 
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A rezidens már akkor bajba van, mikor a licenc vizsga utáni kötelező éveit kell valahol egy 
háziorvosi rendelőben eltölteni. Az idős orvost semmi sem ösztönzi arra, hogy fiatal 
kollégáját szárnyai alá vegye. Tehetséges és sok munkát belefektető, drágán kiképzett 
kollégák mennek el más területre dolgozni. 

Ugyanakkor az idős kolléga, nem jókedvéből, hanem a családja számára kialakított 
életszínvonal őrzéséhez ragaszkodva, erején túl kényszerül, sokszor utolsó leheletéig, 
dolgozni. 

A két kérdés összekapcsolásában rejlő nagyszerű lehetőség felé az út szintén a teljes 
privatizáción, a praxis értékké válásán, az amortizáció biztosításán, a bankhitelek 
megszervezésén, az önkormányzati törvény megváltoztatásán keresztül vezet. Egy minden 
szempontból üdvös és szakmai, pénzügyi szempontból egyaránt nagy reményekkel kecsegtető 
megoldás lenne ennek a folyamatnak a begerjesztése. 

10. 
Végül, de nem utolsó sorban figyelmeztetni kell mindenkit arra, hogy az alapellátás újabb 

reformlépései esetén nehogy ismét abba a hibába essenek mint néhány éve. Ne csupán azt 
lássák ebben, hogy az alapellátás orvosai nagyobb lehetőségekhez jutnak. Lássák benne azt is, 
hogy ők azok akik fel kell vállalják az úttörő szerepet, ők kell rámenjenek egy valóságos 
aknamezőre és az ő eredményeik garantálhatják a többi ágazat hasonló lépéseinek 
zökkenőmentességét és sikerét. 

Sajnos már is lehet tapasztalni az ellenszenvet, pedig még csak a privatizációról hozott 
döntés hangzott el. 

 
Még sokáig sorolhatnám a problémákat és sikerekről is lehetne imitt-amott beszélni, 

gondolok itt elsősorban a megpezsdült továbbképzési tevékenységre, de időnk be van 
határolva. 

Mint a bevezetőben is mondottam, mindaz amit most felemlegettem, pláne a kongresszus 
végén, közhelynek is tűnhet már. Mégis úgy éreztem ismét össze kellett mindezt foglalni, 
mert a megoldás reményében soha sem elég hangoztatni ezeket a gondokat. Végre már 
remélni szeretnénk, halló füleket akarnánk magunk körül, ki óhajtanánk szabadulni abból a 
kalodából, melyben állandóan egy mesterséges bűntudat terhe alatt szégyenkeztünk, ha 
panaszra illett volna nyitni szánkat. 

Tudva tudjuk, hogy a mi panaszunk a beteg panasza is, a mi javunk a beteg java is és 
mindaz ami minket sújt a beteget rövidíti meg. Nézzünk hát előre, és minden esetre 
reménykedjünk legalább abban, hogy nem fogjuk összetéveszteni saját bőrünket a 
szamáréval. Mert az egészségügy működőképességéért saját bőrünket vittük vásárra, de az 
egészségügy szamárbőre vészesen zsugorodik. 
 
Leányfalu. 
1998. augusztus 21. - október 05. 
 
Utóhang 2002. 
Sajnos a mozdulás a ciklus végére maradt és a koreográfia sikeréhez még négy év kellene. 
Tehát…várunk tovább.                                                              
 

* 
 

1998. szeptember 01. 
 
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./6                                 
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JELENSÉGEK 
Adminiszt-rátorlás 

   
Miközben az egészségügy anyagi gondjai mindent elfedve hömpölyögnek keresztül a 

válságban vergődő ágazaton, az egyéb problémákat óhatatlanul eltakarja ez a zavaros „ár”. 
       Ki figyel itt másra, mikor a fennmaradásról van szó. 
       Pedig érdemes. Érdemes, mert minden összefügg mindennel, és sok kis gond okos 
megoldása az anyagi teher csökkenéséhez is elvezethet. Persze nem tudni, hogy direktbe 
kapcsolva és megszorítással élve, okosan kezelve a sebességváltót és takarékosan gyorsulva, 
vagy éppen új alkatrész beszerelésével, amely először beruházást igényel, de később annál 
nagyobb megtakarítást jelent. 
      Az adminisztrációs teher rohamos növekedése és a hiányos végrehajtásával kapcsolatos 
lehetséges megtorlásoktól való szorongás okán, számos indulat gerjedez. 
      Nos, tudjuk, hogy sok a lemaradás. A tervezéshez oly szükséges adatszolgáltatás hiányos, és 
még azt sem használják ki. Tudjuk, hogy a pénzek felhasználásának ellenőrzése, a finanszírozás 
ésszerű és igazságos megoldásai is adatokért kiáltanak. 
     Csakhogy ezenközben azt feledjük el, hogy ezeknek a feladatoknak a rohamos növelésével és 
egyazon apparátusra, vagy éppen egyénre való terhelésével a gyakorlati munka válik 
lehetetlenné. A kuratív ember, adminisztratív adatszolgáltató eszközzé degradálódik. 
     Természetesen azt is át kell gondolni, hogy más lehet a helyzet egy nagyobb intézménynél, 
ahol a meglevő adminisztratív apparátus jobb működtetése megoldást jelenthet, de azt is tudni 
kell, hogy a magányos frontharcosok tehetetlenül vergődnek e növekvő teher súlya alatt. 
    Az adat pedig szükséges. 
    Ez lehet valószínűleg az a terület, ahol az egyszer elhatározott okos beruházás utóbb jelentős 
megtakarítások forrásává válhat. 
    Egységes elektronikai hálózat, kompatibilis szoftverek és minden szinten ezek működtetésére 
képes középszintű szakdolgozók szükségesek. Ennek a beruházásnak a haszna felmérhetetlen 
lenne. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.   
Ma még hangsúlyosabban igaz. 
 

* 
     

1998. szeptember 15. 
 
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./4 

 
JOGOS PANASZ VAGY CSAK NYAVALYGÁS? 

 
Tisztelt Olvasó! 

 
A felelős értelmiségi lét természetes, napjainkban talán túlméretezett terhét érző embernek 
most le kell ülni egy kis számvetésre. 

Sokan vannak manapság olyanok - és jelek szerint számuk napról napra nő -, kik érzik a 
történelmi pillanat fontosságát. 

Helyzetünket ismét jellemezheti egy új „most vagy soha". 
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Vannak, akik tudatosan - esetleg az események alakulását befolyásolni próbálva - jutottak 
el a felismerésig, s vannak, akik szinte csak ösztöneikkel érzékelik ugyanazt. 

Panaszra mindenkinek lehet oka, hiszen a bölcsesség korába most eljutottaknak minden 
joga megvan arra, hogy az egész életükön átdübörgő történelmi korszakra hivatkozzanak. De 
életkora szerint ki-ki számon kérheti sorsától az elszalasztott éveket. 

Mégis, aki mindezt szenvedő félként átélte, talán az a legszemérmesebb. Mert átélte és 
túlélte. Az igazi áldozatok elhullottak, az életben maradt áldozatok egyre kevesebben vannak. 
Aki erős volt és szerencsés, aki megedződve és megtisztulva, gyémánt keményen tudott átérni 
a most már innenső partra, az a panaszt akár nyavalygásként is megélheti, inkább tenni 
akarván helyette. 

Nyavalygásnak érezheti, de nem jogtalannak, főleg pedig nem szükségtelennek. Mert ott, 
ahova a panasz el kell jusson a legutóbbi évek tapasztalata szerint nem biztos, hogy olyanok 
voltak, akik a halk figyelmeztetések pianissimóit venni tudták. A generációváltás mián, ők 
már nem, vagy csak részben élték át ezt az embert, közösséget, nemzetet próbáló időt. Ezért 
kötelesség a panasz felerősítése, hogy indokokkal, érvekkel, magyarázatokkal és 
megoldásokkal erősítve jelenjen meg a megoldásra felkentek előtt. 

A legtöbb bajt megértek, a legtöbb bajt túlélők bölcs szava ott kell, hogy csengjen a 
jövőcsinálás termeiben. Ha nem szólnak, úgy kérdeztessenek meg. Kapjanak bátorítást arra, 
hogy tapasztalatukkal, tudásukkal, szívósságukkal segíthessenek megoldást találni és tudjanak 
példát szolgáltatni a kor veszélyeinek kitett utódok számára.  

Az egészségügy értelmiségi szakma. Maximális elvárás szerint nem is dolgozhatna itt 
olyan, akinek nincs erre igénye, képessége. De vajon adottak-e ennek feltételei? Íme, már az 
első kérdésnél kiderül, hogy nem nyavalygás az, ami belengi a szakma berkeit, hanem jogos, 
főleg pedig szükséges panasz.  

Szokás minálunk a labdarúgástól a legjelentősebb ágazatokig az eredménycentrikus 
szemlélet. Csakhogy az eredményességhez biztosítani kell a feltételeket. Ha nem így történik, 
akkor a végeredményt nincs is értelme számonkérni. 

Biztosítani kell tehát az egészségügyben az értelmiségi lét feltételeit.  
A régi rossz beidegzéseket megélt és annak következményeit ma is nap mint nap tapasztaló 

elmélkedő itt megáll, és közbeszúr néhány gondolatot. 
Magyarországon az eredményesen romboló évtizedek egyik sikere volt a máig is ható 

értelmiségellenesség. Összemosták más, régi érzületekkel és történelmileg spontán kialakult 
hangulatokkal. Hívták ezt valaha nadrágos utálatnak, úrgyűlöletnek, úri huncutságra 
gyanakvásnak és még sok másnak. Ezekre építve és nagy hamissággal, ezekkel összeötvözve 
alakították ki azt a hangulatot, melyben a tanult ember nem példakép, a csiszoltabb állapot 
elérése nem cél. 

Az értelmiség képét egy régen elsüllyedt világ egykori uralkodó osztálya negatívumainak 
felidézésével társították. 

Másrészt semmivel sem tették vonzóvá az értelmiségivé válást, és így az azzal járó 
fáradalmak vállalására nem ösztönöztek. A szellemi dolgozó szinte naplopó, parazitaként 
jelent meg a köztudatban.  

Érdekes módon ez nem minden szocializmust építő országban volt így. Tőlünk keletebbre 
például voltak olyan országok, ahol nem sikerült a rendszernek lerombolni az értelmiségi lét 
vonzását. Talán azért, mert ott a tömegek sokkal mélyebbről indultak, és még egy szocialista 
modell szerint degradált értelmiségi állapot is felemelkedést jelentett? A kérdésnek bizonyára 
sok más magyarázata is van. 

A kártyák keverőit persze ez nem akadályozta abban, hogy a régi uralkodó osztályok 
életformájából, a felszínes és belső értékfelhalmozást, munkát, erőfeszítést nem igénylő 
elemeket nagy lendülettel ne utánozzák. Sokat mesélhetnének e mentalitásról a szocialista 
vadászkastélyok néma falai, de a pártcselédség még élő tagjai is. 
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Az egészségügyiek presztízse is e folyamat részeként süllyedt minálunk, soha nem látott 
mélységekbe.  

Ezzel párhuzamos és ellentétes jelenségként viszont, a velük szemben állított igényeket 
egy imitált ingyenesség tette parttalanná. 

Most, amikor - ellentétben a globalizáció által ösztönzött jóléti megszorításokkal -az 
egészségügybe jelentős források bevonására van szükség, fontos tisztázni ilyen kérdéseket. 
Ha a dolgok mibenlétének ilyen hátterét is ismerve vágunk neki a kényes feladat 
megoldásának, sokkal könnyebb lesz meghozni olyan döntéseket, melyeket objektív okok 
tesznek elkerülhetetlenné, de számos szubjektív beidegződés akadályoz. 

Az értelmiségi létbe visszaemelt egészségügyiek rétege a magyar társadalom 
újjászületésének, az oly annyira szükséges erős középosztály kialakulásának egyik pillére 
lehetne, miközben - mellesleg - megoldódnának az egészségügy gondjai is. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Abból a megismételhetetlenből ismét eltelt négy évünk, s mi megint azt mondjuk: most vagy 
soha! Az értelmiségi polgár becsülete mintha javult volna valamennyit. Az egészségügyben is 
jó lenne ezt megérezni.                       
 

* 
 

1998. szeptember 30. 
 
Megjelent:Orvosi Tükör 1998./4                            

 
TALLÓZGATVÁN 

 
A Világgazdaság (üzleti hetilap) lapozgatása közben olvassa az egyre gyanakvóbb 
egészségügyi a következő tájékoztatást: „…a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
főosztályvezetője arra hívta fel a gyógyszertárak vezetőinek figyelmét, hogy januártól 
ellenőrzik, megfelelő-e az orvosságot vásárlók tájékoztatása. A különleges árut vásárló 
beteget az orvosság áráról, az összeférhetetlenségről, az olcsóbbal helyettesíthető 
orvosságokról és a terápiáról is tájékoztatni kell.” „Az OGYI-val már dolgoznak egy 
számítógépes programon, amellyel a patikába térő betegek előválogatást végezhetnek a 
készítmények között.” 

A betegjogi törvény más jellegű, de szintén a beteg tájékoztatásával kapcsolatos fejezeteit 
tanulmányozó szakértők már kiszámították, hogy az orvosnál több mint fél órát venne igénybe 
a beteg jogaival kapcsolatos kötelező ismertető elmondása. A jogainak birtokában imígyen 
megerősödött, de a több napi várástól alélt és kiéhezett beteg ezeknek utána megérkezik 
receptjeivel a patikába. A személyiségi jogokra való tekintettel, a patikus hangfogóval ellátott, 
gyóntatószékszerű kis fülkékben (nők, férfiak külön) suttogja el a betegnek mondandóját. 
Időnként hangtompítós mobil telefonján a receptet felíró orvosnak tesz fel kérdéseket, majd 
folytatja a felvilágosítást. Kisnyugdíjas Jakab közben a sorjázó számítógépek egyikéhez lép és 
elkezdi a készítmények „előválogatását”. A számítógép szoftvergazdája udvariasan araszol a 
kezdő ősz gombszörferek között, és halk, udvarias hangon osztogatja tanácsait. A sor az 
időjárás-változás miatt halmozódó mozgásszervi panaszok miatt egyre hosszabb. A forgalmat 
rendőrök terelgetik. A patika bejáratának kariatidája, történetesen a törvényesség és a rend 
Istennője, vidám könnyeket hullat. 

A többit még képzeljék hozzá. 
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De „komolyodjunk vissza”. 
Régen várt és szükséges intézkedések válhatnak a nevetség, vagy a közöny áldozatává, ha 

nem kapnak hozzá orvosok, gyógyszerészek egyaránt gyakorlati utasításokat. Hogyan is 
képzelik ezt a törvényalkotók, miként nézne ki a gyakorlatban az említett rendelkezések 
alkalmazása? 

Ha nem, úgy a végrehajthatatlanság érzete kioltja még az ellenőrzéstől való félelmeket is. 
Lesz, ami lesz! 

És még valami:  
Mindkét ágazat tevékenységének résztvevői szenvedő alanyai a bizonytalanságoknak, 

kósza szorongáskeltéseknek, a piacgazdaság sötétjébe való fejest ugrás következményeinek, 
korunk morális gondjainak. 

Egy amorf, megfoghatatlan rendelkezéshalmazzal a leglelkiismeretesebb alkalmazó is 
sebezhetővé válik.  

Beszéljünk magyarul. Ha akarják, bármikor „kinyírhatják”. És ha ez a valóságban és 
általában nem is fenyegeti, senki sem garantálja, hogy nem következhet be. 

Vagy nem árt, ha ott lenn szoronganak? 
Régi módszer, ismerős gyökerekkel. 
A törvények már előbb elkészültek, de megfelelő, gyakorlatias alkalmazási tanácsokkal 

még minden buktató elkerülhető. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Szerencsére idejében rájöhettek arra, amire mi is. De ezzel elmaradt más, szükséges és 
megoldható ötletek bevezetése. 
 

* 
 

1998. október 15. 
 
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./5                                         

 
JELENSÉGEK 

Paraszolvencia, egy társadalmi korrekciós reflex? 
 

A magyar egészségügyi kormányzat új vezetője, figyelemreméltó szavakat mondott el a 
Vasárnapi Újság riporterének. Az elmondottak lényege az alábbi volt: 

Ha a fejenként 200 dollárral gazdálkodó (és működő) magyar egészségügyet, egy 2000 
dollárt élvező másikkal hasonlítjuk össze, akkor az 1800 dollár különbséggel az ország a 
magyar egészségügyiek adósa. 

Ez az adósság immár közel öt évtizede fennáll, és egyre nő. 
A paraszolvencia megjelenésével tehát nem az egészségügy szereplőit kell vádolni. Nem 

kizárt, hogy azt a magyar társadalom spontán igazságérzete szavazta meg nekik, a rá sok más 
téren is jellemző kollektív bölcsességgel. 

Így oldotta meg azt a kérdést, amit a mindenkori hatalom nem volt képes megoldani. Mert 
kitől várhatja az egészségügy dolgozója, hogy számára a pályánmaradást garantálja, és ezzel 
az egészségügy működőképességét megőrizze. A hatalomtól vagy a társadalomtól. A hatalom 
közönyét látva a társadalom lépett. Más kérdés, hogy a társadalom lépését látva a hatalom 
elégedetten vállat vont, sőt csendben támogatta azt. 
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Most, amikor elérkezett az idő az egészségesebb megoldás bevezetésére, az ellentmondás 
feloldására kész hatalom remélheti, hogy az általa felkínált valódi megoldást követően a 
társadalmi korrekció spontán elmaradozik. 

Hogy lesznek kivételek, hogy lesznek harácsolók és pénzéhesek? Mindig is voltak. 
Ez nem lehet ellenérve a szükséges intézkedések meghozatalának. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Eljövendő évek feladata. 
 

* 
                                                                                                       

1998. október 15. 
 
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./5 

                                                
VEZÉRCIKK 

 
Tisztelt Olvasó! 

 
Ezen az esős vasárnap reggelen kissé patetikus gondolatok foglalkoztatnak, de takarásukban 
annál több rideg tény, keserves tapasztalat húzódik meg. Ami a patetikus hangulatot illeti, úgy 
érzem maguk a tények teszik azzá, de ugyanez áll persze az ellenkezőjére is. 

Él ebben a hazában egy hivatását az egész társadalom figyelmének fókuszában gyakorló 
réteg. Senki mást nem feszítenek oly erős belső és külső igények, mint ennek tagjait. Nem 
bűnük, nem is érdemük ez, pusztán helyzetükből, egy civilizációs modell törvényeiből fakadó 
tény. 

E hivatás gyakorlói a legnehezebb helyzetekben sem voltak hajlandók saját érdekeiket 
képviselvén sztrájkolni, ezt a legkiélezettebb pillanatokban készült felmérések igazolták. E 
hivatás gyakorlói például nem raktak máglyát betegeik receptjeiből, még csak jelképesen sem 
torlaszolták el a „betegutakat”. 

Dolgoztak, dolgoznak, mégis a tőlük maximálist követelő társadalom anyagi 
megbecsültségi ranglétrájának legutolsó fokán állnak. Hogy az erkölcsin sem érik el az őket 
megillető helyet, arról a média felületessége és a hiányok következményeinek ármányos rájuk 
testálása, meg mindezek valós rombolást végző következményei egyaránt tehetnek. 

Gyarló emberek ők is és megtévesztettek. Amikor felcsillan az előrelépés reménye, 
egymásra mutogatnak. A hosszas várakozás türelmetlenségével néznek az esetleg előbbre 
lépőre, s erre a lépések tervezői nem mindég gondolnak jó előre. 

1998. szeptember 30-án, a Nagyvárad téren korszakos bejelentés történt. A magyar 
társadalom és orvostársadalom mintha nem érzékelte volna, hogy itt nem csak az 
alapellátásról volt szó. Ez az egész egészségügyet érintő döntés volt, olyan döntés, amelyik 
nem egyszerűen az alapellátást akarja jobb helyzetbe hozni, hanem egyúttal ennek a nehéz 
kenyeret evő ágazatnak feladatául jelöli ki, hogy kitapogasson, felszedjen, testével és saját 
kockázata árán próbáljon ki egy aknamezőt. Az utána jövők már gyorsabb léptekkel 
haladhatnak át a megtisztított úton. 

Még a jelenlevő érintettek is saját szenvedéseik generálta türelmetlenségük csapdájába 
estek. Amikor a sok áldozatos munkát felvállaló FAKOOSZ kitűnő képviselője az utóbbi idők 
egyik legátgondoltabb javaslatát olvasta fel, sokan morgolódtak. Meggyőződésem, hogy 
amikor lapunk oldalain az egész tervezetet nyugodtan átolvassák és átgondolják a valós 
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helyzetet, elismerik, hogy igen sok helyen ez lehet a járható út. Mint ahogy reméljük sok 
olyan hely is lesz, ahol a felvilágosult és saját érdekeit jól felismerő önkormányzatok, az 
anyagilag elérhető és tiszta privatizáció támogatói lesznek, megszabadulván egyik 
legkeservesebb gondjuktól. 

A majdan életbe lépő rendelet kidolgozóira nagy felelősség vár. Figyelmükbe ajánlom a 
funkcionális privatizáció során szerzett rossz tapasztalatokat. Olyan világos, egységes, de 
mégis több lehetőséget biztosító, félremagyarázhatatlan rendelkezésre van szükség, amelyik 
kizárja az újabb keserves háború keletkezését, és megkíméli a betegeket attól, hogy több éves 
küzdelmekben elfáradt orvosok gyógyítsák őket, maradék energiáikkal. De idejében elejét 
kell venni az itt-ott esetleg felbukkanó ármánynak is, mert lesz olyan hely, ahol a háziorvos 
szerződése kerül veszélybe, hogy a nagy lépés előtt egy másik, óhajtott személy kerülhessen 
„helyzetbe”. 

Ugyanakkor központilag világossá kell tenni azok számára, akik egyelőre nem lehetnek a 
privatizáció haszonélvezői, hogy körülbelül mikor és milyen ütemben követhetik a 
szálláscsinálókat.  

Ugyanezzel a nyíltsággal és határozottsággal kell azt a vonalat is meghúzni, melyen túl a 
privatizáció nem kívánatos. E tekintetben egyébként miniszterünk a Füredi Orvosnapok 
vendégeként már megtette az első lépést, és igen őszintén felvázolta a tervezett 
intézkedéseket. (A tudósítás lapunkban olvasható) Ugyanilyen világos volt az a két kijelentő 
mondat is, amely az előző számunkban lapzártakor bekerült miniszterelnöki beszéd 
súlypontját képezi. 

Az orvostársadalom azon tagjai, akik egész pályájukat az egyszemélyes felelősségvállalás 
nehéz terhét viselve futják be, nem a vagyonra áhítoznak. Minden józanul gondolkodó itt élő 
állampolgár tudja, hogy az a vagyon, ami a privatizációval egyeseknél az orvos tulajdonába 
kerül, nem vagyon, hanem mérhetetlen felelősség és anyagi teher forrása lesz. Ne irigyeljük 
őket. Az is nyilvánvaló, hogy ennek a jobb alternatíva biztosítása nélküli gondatlan 
elkótyavetyélését a majdani szerződések kizárják. Nem kell tehát a települések attól tartsanak, 
hogy ellátás nélkül maradnak. A folyamat minden hátránya kizárható egy átgondolt 
rendelettel, és akkor csak a minőségi és minden bizonnyal a betegek ellátását javító 
pozitívumai domborodnak ki. 

Az alapellátás orvosai a minőségi betegellátáshoz nélkülözhetetlen függetlenségükért 
vállalják fel a privatizációs előőrs szerepét. Azért, hogy ez a szakma által is elismerten döntő 
fontosságú egészségügyi front tiszta körülmények között működhessen, a szakma szabályai 
szerint, és annak ellenőrzése alatt. Hogy a pályára jutás és az onnan való visszavonulás 
emberi legyen. 

Sajnos már a hangulatkeltés elkezdődött. Egyesek a funkcionális privatizáció tudományos 
igényű, felmérések által igazolt sikerét vonják kétségbe, mások csak oldalvágásokkal 
próbálnak „betartani”. Hogy miért? Nem tudni. 

A fejlődés azonban nem állítható meg. 
Annak ellenére, hogy az elmúlt évek során felsőbb szinteken nem igazán hitték el, 

mekkora visszahúzó erő és mennyi keserűség forrása volt a laikus önkormányzatokkal kötött 
kényszerházasság, most ezt a tényt az azt megillető súllyal vették figyelembe, és megtörtént 
az elhatározó bejelentés. 

Ha a kivitelezés során – ígéret szerint - a szakmára támaszkodnak, ha a szakma a kérdést 
ténylegesen érző és értő szakembereket állít a tervező asztal mellé, akkor elmondhatjuk, hogy 
a magyar egészségügy valóban mérföldkövet hagyott maga után. 

Végül arra hívnám fel a kedves olvasók figyelmét, hogy a jelen és elkövetkező 
számainkban feltehetően visszatérő témát jelentő privatizáció, csoportpraxis és 
rezidenskérdést nehogy tévesen alapellátási problémaként kezeljék. Valamennyi, a járóbeteg 
szakellátást direkt, a fekvőbeteg ellátást pedig direkt vagy indirekt érintő kérdés. 
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Az adott szó elhangzott.  
Mi türelemmel dolgozunk és várjuk a minél gyorsabb megoldást.  
És remélünk. 
Azt reméljük, hogy ez a megoldás nem fog politikai kötélhúzások áldozatává válni. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Azzá vált. És ha figyelmesen olvasták aggodalmaimat, minden vélt nehézség valóságosan 
jelentkezett.  
 

* 
 

1998. október 24. 
 
Megjelent: Orvosi Tükör 1998./6 

 
                               KONGRESSZUS A HARGITA ALATT 
 

Már hónapokkal előbb ízléses meghívót és programfüzetet kezdtek osztogatni Romániában és 
Magyarországon sokfelé. A meghívó a másodízben megrendezésre kerülő Erdélyi 
Orvosnapokra szólt,  Csíkszeredába, 1998. október 22-24.-re. 

A krónikás közel egy hét tapasztalatait, élményeit, a terjedelem korlátjait tisztelve, csak 
rövid útinapló formájában foglalhatja össze. 

Az Orvosi Tükör, a Patika Tükör és más magyar orvosi lapok több száz példányával 
megrakodva, mégis végre szorongás nélkül lépjük át a határt. Még megzavar Szent László 
városának a „Kondukátort” idéző blokknegyede s a Petőfi szobor körül álló védőrács, de 
meglepő a Királyhágón át a kincses város felé vezető kitűnő út. 

Kolozsvár balkanizálódása szomorú látvány: a Házsongárd átírt kriptái, a feltúrt főtér, 
Mátyás szobra román trikolorok hivalkodó árnyékában, a valaha itt ismeretlen tömeg. A 
városban a szenzáció egy országos terítésű román lapban megjelent leleplező, pontos adatokat 
tartalmazó cikk arról a román szervezetről, melynek feladata szükség esetén az autonómia 
mellett kiálló magyar vezetők lemészárlása lenne, ha lehet otthon, ha kell külföldre is utánuk 
nyúlva. Róluk feketelista készült. És persze a magyar egyetem. A kérdés melynek súlyát 
igazán csak ott és ők érzik. Ami nem csak szükséglet, de jelkép is. 

Aztán a Mezőség, feltünedező magyar feliratok, eleinte áthúzva és nem hivatalosan, de 
Marosvásárhely után a Székelyföldön már hivatalosan is. A Nyárád torkolata közelében 
hatalmas román apácakolostor és mindenütt új román templomok. Nagyok, fényesek, 
figyelemfelhívók. 

Marosvásárhelyen örömmel halljuk, hogy nő a magyar hallgatók száma. Az idén - korrekt, 
tesztlapos felvételi nyomán - meghaladja a többségiekét. 140 magyar elsőéves. Nő a magyar 
professzorok száma is. Brassay Zoltán professzor úrral megünnepeljük felvételét a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjai közé. 

Verőfényes út a Nyárád völgyén felfelé, majd Szováta és már köszönthetjük Tamási Áron 
és Orbán Balázs szülőföldjét. A Hargita büszke óriásfenyői alatt vidáman és biztonságosan, 
összebújnak az apró utódok. 

Csíkszereda nagy szeretettel fogad. 
Az elegáns szálló halljában gyógyszerkiállítás, még nem budapesti méretekkel, de sok 

nagy cég emblémáját hordozva. A minden igényt kielégítő programfüzetben több szekcióban 
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közel 90 előadás és számos poszter szerepel. Az előadók között nem kis számban 
magyarországi kollégák is vannak, a programban magyar-román közös dolgozatot fedezek fel. 

A színvonal kifogástalan, az érdeklődés hatalmas.  
Olyan szaktekintélyek vannak jelen, mint pl. a helyi nagyságok között feltétlenül 

megemlítendő, nemzetközi vonatkozásban is nagy tekintélyű idegszövettanász, dr. Kelemen 
József  

Mindenütt teljes egyetértés a disszonancia minden jele nélkül. Kétnyelvűség, 
szinkrontolmácsok. Figyelem az ó-romániai kollégák arcát. Ha valami leolvasható róluk, az 
csak tisztelet és csodálkozás. Mintha ők is külföldre jöttek volna. 

A város főterén, az egykori hangulatos Szereda helyén főnöki szószéknek emelt, 
szerencsére ez esetben nem annyira ízléstelen épület, és a tapsoló tömegnek szánt tér, 
napfényben fürdik. A krónikás fényképez. A hatalmas téren komótos léptekkel halad át 
Szatmári Sebestyén főorvos úr, a megye vezető szülésze. A mozdulataiból érezni, ő itt a 
gazda. Akinek ez készült, már letűnt a véres színpadról. 

A csíksomlyói kegytemplomban remek színvonalú koncertet hallunk, Máté Tünde 
marosvásárhelyi művésznő rendkívüli technikai képességeket, energiát és mély átérzést 
egyaránt felvonultató előadásában. Bach és Liszt mellett nem törpül el az európai hírű 
kolozsvári szerző, Terényi Ede magyaros hangzású Semper felicéje. 

A két utolsó napon autóbusszal kirándulunk Székelyföld szépségeinek megtekintésére. A 
Szent Anna-tó mellet már nincs egy rendőr sem. Pár éve még visszafordítottak a sorompótól. 
Bálványoson az európai csillagos kék mellett, a magyar és a román zászló lobog. Románia 
egyetlen csak magyar nevű helyén vagyunk. Nem fordították le. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy az eldugottabb Kézdivásárhely csodálatosan egységes kis 
főtere megmaradt, átvészelte a városrombolást. A Gábor Áron szobrát övező szép parkot 
nézegetve egy kis székely gyerek a virágok latin neveivel és általa szedett magok 
ajándékozásával lep meg. 

A banketten megjelenik a „két magyar, román egészségügyi miniszter”, dr. Hajdú Gábor és 
elődje, mostani tanácsadója, dr. Bárányi Ferenc.  

Otthon vagyunk. És otthon vannak román kollégáink is. A hangulat kitűnő. Pedig a 
táncolók között többen rajta lehetnek azon a feketelistán. De a nagy szenzációt jelentő 
újságcikkről senki sem beszél. 

Viszontlátásra 1999. szeptember 16-18 között. 
A kongresszus elnöksége: Dr. Borsa István, dr. Bokor Márton, Lukács Antal mérnök, dr. 

Edvi Péter, dr. Kelemen József, dr. Csedő Csaba. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Hála Istennek a kezdeményezés él, sőt összefonódott a Pest Megyei Orvosnapokkal. 

                                                                                             
* 

   
1998. november  01. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus 1998./12                                                                                

 
                 ELŐREPILLANTGATÁSOK MÉG DEFENZÍVÁBÓL 
 

A szabad sajtó és szabad információáramlás vívmányait élvező egészségügyi dolgozó, ha nem 
merült még el abban a közönyben, melyet sokszor már úgy érezte, hogy elvárnak tőle, 
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gyűjtögette a híreket. 
Nem egyszerű kíváncsiságból, hanem azért, mert jövőt tervezni kénytelen, sőt az 

egészségügy egyes ágazataiban köteles. 
A hírek pedig jöttek. Szóban és újságokon keresztül, rádió és televízió útján, fórumokon és 

továbbképzőkön, utcán és folyosókon. 
És a fejekben teljes lett a káosz. 
A hírek ugyanis ellentmondásosak voltak. A folyamatok állandóan törést szenvedtek. A 

prioritások egymást cserélgették. Még a napvilágot látott rendelkezések is gyakorta kerültek a 
süllyesztőbe. A végrehajtás feltételei hiányoztak. A formalitás hangulata lengte be az egészet. 
Egyáltalán, valahogy a hitelesség érzete sem alakult ki.  

Ugyanakkor az orvos, nem tudott maga mellett vagy mögött senkit és semmit, egyetlen 
erőt sem, mely felvállalhatná többszörös kiszolgáltatottságának felszámolását.  

Most ismét előrepillantgatunk. 
A várakozás az lenne, hogy a valóban súlyos helyzetben, jelöljük ki a legfontosabb 

feladatokat, biztosítsuk azok feltételeit, tegyünk az asztalra egy megvalósítható, érthető és 
konszenzuson alapuló hosszú távú programot, még ha szerényt is, de világosat, követhetőt, 
tervezhetőt. Ugyanakkor próbáljuk a végrehajtás ösztönzését is komolyabban venni.  

Az orvosok mai megbecsültsége mellett, nem egészségesek az olyan természetű 
nyilatkozatok - melyeket a közelmúltban sokszor volt alkalmunk hallani -, hogy „feladatot 
hajtanak végre; eddig is meg kellett volna tenni, de nem ellenőrizték; dolgozzanak csak meg a 
pénzükért; kötelességük, mert esküt tettek; átmeneti időket élünk stb.” 

Tudomásul kell venni, hogy az egészségügyet a benne dolgozók áldozatvállalása tartja 
felszínen. Egyrészt a minden szempontból alábecsült állapotuk ellenére becsülettel elvégzett 
munkára gondolok. Ugyanakkor arra is, amit sokan és régóta nem akarnak elismerni, hogy 
tudniillik a paraszolvencia egészségügyet is eltartó erejének biztosítása is az orvos egész 
személyiségét leterhelő és kinek-kinek tűrőképessége szerint nehezen, vagy nagyon nehezen 
elviselhető módon történik. A lakossági hozzájárulás „begyűjtését” az orvosra terhelik. 
Megalázó és igazságossá soha nem tehető módszer ez. 

Telnek az évek, a négy évek, generációváltások közepette. Lassan haladunk egy nagy, 
döntő fontosságú nemzedékváltás felé. Szeretnénk világosodni látni a horizontot! 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002.      
Újabb négy év után remélhetjük-e, hogy az a világosodás immár elérkezik? 
 

* 
 

1998. november 06. 
 
Megjelent: a Kör 1998./11 

 
                        700 KILOMÉTERRE A NAGYVÁRAD TÉRTŐL 
 

Háromnegyed évszázad - egy ma nem is rövidnek számító emberöltő - elég volt ahhoz, hogy a 
Magyarországról a nagyobbik hazából, Erdélybe a kisebbik hazába induló utazók többsége 
úgy vágjon neki az útnak, mintha Sziléziát, Normandiát, Lombardiát vagy netán éppen 
Koszovót óhajtaná megtekinteni. 
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A boldog kisebbség, ki családja révén, vagy barátok útján, esetleg a vak véletlen folytán, 
vagy netán egészséges érdeklődésének köszönhetően valóban „a kisebbik hazába” indul, már 
nem lepődik meg.  

Ottani szóval annál nagyobb „lepetés” éri a tájékozatlan többséget. 
Ezt volt alkalmam észlelni néhány éve, mikor a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 

létrejöttének 50. Évfordulóját ünnepeltük a hajdani székely fővárosban rendezett 
kongresszuson. Valójában ez a békeszerződés előírásai szerint - a Kolozsvárról elmenekülni 
kényszerült Ferenc József Tudományegyetem helyett - szerveződő Bolyai Tudományegyetem 
oda kényszerített fakultása átköltözésének, és semmiből való létrehozásának ünnepe volt.  

A magyarországi kollégák többsége ámulva tapasztalta a rendezés, szervezés és a szakmai 
tartalom magas színvonalát. Várakozásuk szerint talán egy szerény felcserképző iskola 
menzáján tartandó gyűlésre készültek? Ehelyett a magyar szecesszió egyik csodája, a helyi 
Kultúrpalota tükörtermével és remek orgonával felszerelt koncerttermével, a város patinás 
nagyvendéglője hajdani fényét idéző termeivel, és elsősorban a megfogyatkozott kollégák 
európai szintű dolgozataival szembesültek. Nem is rejtették véka alá meglepetésüket. Persze 
az sem volt érdektelen, hogy az - egykor csak magyar tannyelvű - Alma Mater nem fogadta be 
a saját gyökereit ünneplő, de magyar rendezvényt. 

A mostani útra is egy orvoskongresszus adott okot. 
Ezúttal az Erdélyi Orvosnapok második alkalommal megrendezésre kerülő ülés- sorozatán, 

mintegy 300 résztvevő, számos szekcióban, több mint 80 dolgozatot és számos posztert 
mutatott be. 

A Romániában – ott egyáltalán nem meglepő módon - éppen újra éleződő nemzetiségi 
hecc közepette, békésen hallgatták szinkrontolmácsok útján egymás dolgozatait magyar és 
román résztvevők. A magyarországi vendégek száma minden reményemet felülmúlta, és 
meglepetésemre még magyar-román közös dolgozat is volt a programban. 

Az elszállásolás a Hargita Hotelben volt, a rendezvények itt és a diktátor által saját 
ünneplésének helyi bázisául építtetett szomszédos palotában folytak. 

Kirándulások és a csíksomlyói Kegytemplomban rendezett orgonahangverseny emelték a 
tudományos és kollegiális találkozó fényét. 

A hajdan kisded Csíkszereda a romániai urbanizáció (és egyben városrombolás) sebeit 
gyógyítgatva, előnnyé próbálván változtatni a hátrányokat, remek rendezéssel tette 
emlékezetessé az eseményt. 

A találkozót megtisztelte jelenlétével az előző, és a jelenlegi román Egészségügyi 
Miniszter is.  

A hatalmas megyei kórházban jó érzéssel észlelte a tudósító, hogy idő közben felnőtt egy 
új magyar orvos generáció, amely ott a Hargita alján maradva is képes európai mércével 
mérni magát. 

Ennek további forrásai után érdeklődve fordultam meg Marosvásárhelyen, ahol dr. Brassay 
Zoltán belgyógyász professzor, a Magyar Tudományos Akadémia friss tagja nagy 
megelégedéssel újságolta, hogy az idei korrekt tesztlapos felvételik nyomán, 140 magyar 
elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait a helyi egyetemen. 

Az élet él és élni akar. 
Biztos vagyok benne, hogy azok a kollegák, akik még nem fordultak meg ezeken a magyar 

történelem és az egész magyarság számára, múltjával és jelenével oly fontos, gyönyörű 
tájakon, nem fognak csalódni, ha egyik-másik alkalommal úti terveiket kelet felé szervezik. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
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Nem véletlenül tartottam fontosnak az eseményről több lapban is beszámolni.                                                      
Sajnos kevés az ilyen információ, hiszen napjainkban is döbbenetes tájékozatlanság jeleivel 
találkozhatunk. A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem, történetével és gondjaival-
eredményeivel, bár jelenlegi aktív orvosaink 4,5 százalékát képezte, vezető 
egészségpolitikusok előtt ma is ismeretlen vagy egyoldalúan ismert.  

 
* 
 

1998. november 10. 
       
 Megjelent: Orvosi Tükör 1998./6 
 

VEZÉRCIKK 
 

Tisztelt Olvasó! 
 

Lapunk első évfolyama zárul e számmal és örömmel állapítjuk meg, hogy a visszajelzések 
szerint megtaláltuk helyünket az egészségügy váltakozó intenzitással sütő napja alatt. 

Nem helyes a legek gyakori használata egy eléggé végletes helyzeteket megélő 
társadalomban, de ez a társadalom a nagy letargiából szerencsére ocsúdni látszik. 

Társadalmi eszméletünk visszanyerésének folyamatában nem elhanyagolható helyen áll az 
egészségügy, és ennek sorsában talán leírható egy „leg”. Ez a stratégiai jelentőségének 
megfelelő pozícióit elfoglalni váró ágazat, egyik legbonyolultabb évét zárja. Ebben az évben 
volt már nagyon mélyen a hangulatunk, s voltak a reménykedésnek is kiemelkedő pillanatai. 

Mint általában, valószínűleg a helyes évvégi álláspont egy nyugodt - és hangsúlyoznám: 
aktív - optimizmus.  

Az utóbbi évtizedek beletörődő hangulata nem segíti az előrelépést. Nagy változások 
idején a nekirugaszkodások esélyét rendkívüli módon növeli a résztvevők reménykedő 
akarása, hittel átitatott aktivizálódása, türelmes hangyamunkája. Ebbe beletartozik a 
döntéshozásba való építő beleszólás minden alkotó kísérlete is.  

Nekünk, a többségnek, az egészségügy közlegényeinek ez lenne talán az elmúlt év fő 
üzenete, a hágókkal és kacskaringós szerpentínekkel előttünk álló új esztendő előtt. 

És még lenne valami. Ébredjen rá az ágazat minden résztvevője saját valódi erőnkre és 
jelentőségünkre, mint olyan tényezőkre, melyek csak a tökéletes egység jegyében képesek 
érvényesülni. Ne pazarolja senki energiáit a mellette menetelő partner gyengítésére, 
különösen ne akkor, amikor érdekeik nem is ellentétesek. A közösen fellépő akarat még akár 
valós érdekellentétek esetén is csökkenteni tudja a gondokat. Egy közösen kiharcolt jobb 
pozíció előnyeiből egyenként több juthat a feleknek, mint egy egymás elleni acsarkodás 
nyomán kötött rossz alku morzsáiból egy vélt nyertesnek.  

Az egész szerkesztőség és a kiadó nevében kívánunk egy végre valóban az általunk várt 
irányba mozdító új évet, melyre majd fokozatosan felépülhet az egészségügyünk minden 
dolgozóját méltán megillető jövő, egy olyan jövő, melyben fő gondunk és elfoglaltságunk az 
ország egészségének szolgálata lesz. 

                                                   
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Az a sokat emlegetett egység valamit javult, de messze van attól, amit a helyzet megkívánna. 
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*  
                                                                                                                     

Megjelent: Orvosi Tükör 1998./6 
 

KELETEURÓPAI TRIPTICHON 
 
MÁJUSI RIPORT, DR. BÁRÁNYI FERENCCEL, ROMÁNIA ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI 

MINISZTERÉVEL 
 

1998. május 23.-án Románia egészségügyi Minisztere exkluzív interjút adott az Orvosi 
Tükörnek. 

Dr. Bárányi Ferenc aneszteziológus szakorvos, politikus, író, a Marosvásárhelyi Orvosi 
Egyetemen végzett. A romániai ellenzéki mozgalmaknak és a kisebbségek jogaiért folytatott 
küzdelmeknek évtizedes távlatokban harcos, nem egyszer szenvedő résztvevője. 
- Miniszter Úr! Mért vállalták el ezt a nehéz, mondhatni hálátlan feladatot ön személyesen és 
pártja, az RMDSZ? 

- A romániai magyarokat gyakran vádolják azzal, hogy csak a saját gondjaikkal 
foglalkoznak. Bizonyítanunk kellett az ellenkezőjét. Az egészségügy megreformálása az 
RMDSZ számára is jelentős eredmény lehet. 

- Úgy hallottuk, hogy reformterveinek tengelyébe a gyors privatizációt állította? 
- Két lovam van. Az egészségbiztosítási törvény gyors bevezetése és a sürgős privatizáció. 

Segítségükkel próbálom kihúzni az egészségügy szekerét a kátyúból. A privatizációról szóló 
terveimet csodálkozva hallgatták. Először a kórházak gazdasági jellegű részleteit kell 
privatizálni. Heteken belül kormányhatározat lesz belőle. A második fázisban a lemérhető, 
quantifikálható orvosi tevékenységek következnek. A patikák négyötöde már privatizált. A 
fogászati rendelők nagy százalékban privatizálandók. A kórházi osztályok vagy egész 
kórházak privatizációja részvénytársaságok alakításával fog megtörténni. Az állam is 
résztulajdonos marad, sőt, a Minisztérium osztalékot kaphat, s ebből más egészségügyi 
programokat finanszírozhat. A háziorvosi rendszer most indul 16780 háziorvossal. 
Tudatosítani kell Romániában is, hogy ez egy szakma. Családorvos lehet, akinek általános 
orvosi jogosítványa van, vagy szakorvosi jogosítványáról lemond. A frissen végzett egy évig 
gyakornokoskodik, nem lehet háziorvos. Csak felügyelet alatt dolgozhat. Egy év után 
kétrészes vizsga következik. Az első vizsga után megkapja a gyakorlathoz kötelező kamarai 
tagságot. Ha egy szakmát is akar tanulni, a második vizsgát is le kell tennie. Ez verseny 
jellegű. A vizsgaeredmény sorrendjében válogathat a szekundári állásokból és rezidens lesz 
belőle. Ha nem talál megfelelő állást, általános orvosként dolgozhat. Aki elkezdi a szakma 
megtanulását, az szakmától függően 3-7 éves kiképzést kap. Ezalatt nem kap működési 
engedélyt. A két ágazat privatizációja különbözni fog egymástól. 

- Vannak-e a privatizációt támogató törvényeik? 
- Két nagyon komoly törvényünk van. Az egyik az orvosi kamara működési szabályzatával 

foglalkozó törvény, a másik az egészségbiztosítási törvény. Emellett van egy változások előtt 
álló privatizációs törvény.  

- Milyen forrásokkal rendelkeznek az egyre drágább egészségügy talpraállításához? 
- Az egészségügynek három finanszírozási forrása van. Az első a román állampolgárok 

egészségbiztosítási hozzájárulása. A munkaadó befizet 5%-ot a fizetési alapjából. A 
munkavállaló is ad 5%-ot, amit a saját jövedelme után fizetendő adóból vonhat le. A másik 
forrás az a pénzösszeg, amit az E. M. a kincstártól kap. Van még némi hozzájárulás a helyi 
önkormányzatok részéről is. A harmadik forrás a külföldről bejövő összegek. Ajándékok, 
szponzorálások, kölcsönök, uniós pénzek, PHARE pénzek stb. 
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Mindent összevetve, egy román lakosra 12 dollár jut. Ez még Bulgáriában is 30 dollár. 
-Próbáltak-e tapasztalatokat gyűjteni a szomszédos országok reformnehézségeiből? 

- Igen, próbáltunk. Ismerjük a német és a magyar modellt is. Tanulságos volt a cseh modell 
bukása. A magyar modell túlságosan nagylelkű.  

- Milyen az Orvosi Kamarájuk? Milyen a kamarai törvényük? 
- Egészségügyi reformunkat madárhoz hasonlítanám. Két szárnya van. A biztosítási 

törvény és a kamarai törvény. Az orvos dolgozik, a biztosító fizeti, a kamara ellenőrzi. Az 
egész független a kormányok változásától. Éveken át dolgoztam a kamarai törvényen. 
Pontosan meghatároz mindent. Még azt is, hogy kit mikor nyugdíjazhatnak. Törvényünk 
kemény, mondhatni durva. A Kamara szerepe nagy. Az Egészségügyi Minisztérium 
feladatainak harmadát átveszi a biztosító, harmadát átveszi a Kamara és marad egyharmad, 
ami a Minisztériumé. Én vagyok az első egészségügyi miniszter, aki lebontja az Egészségügyi 
Minisztériumot. Ez fejlődés, csak nem könnyű keresztülvinni. 

- Hogy fogadja a román orvostársadalom ezeket a reformtörekvéseket?  
 - Nem szívesen, mégis csak rájuk támaszkodhatom. Ők tartják a pajzsot, melyen én 

csücsülők. Ha kiugranak alóla, leejtik. Szorgalmasak, áldozatkészek, de nem szeretik a 
reformokat, főleg ha náluk kezdődik. Pl. Bukarestben tíz pszichiátria van. Az ágy nem sok, de 
10 professzor, tíz slepp jár vele. Közben Romániában, az egykori 5 egyetem helyett 39 van. 
Szerencsére csak 11 akkreditált. Ezek ontják az orvosokat. Ma 700-800 munkanélküli orvos 
van, de csak azért, mert nem akarnak elmenni oda, ahol van munkahely. Csak annyian fognak 
kamarai tagságot kapni, ahányra szükség van. 
- Léteznek-e más ellenérdekeltségek? Melyek azok? 

- Főleg gazdaságiak. A gyáraknak és külföldi beruházóknak vannak ellenérdekeltségei.   A 
legnagyobb ellentétek a párhuzamos egészségügyi hálózatokkal vannak. Ilyenek a hadsereg, a 
Közlekedési, a Belügy- és a Munkaügyi Minisztérium saját hálózatai.  
- Van-e külföldi érdeklődés a reform támogatására? Lát-e benne üzleti lehetőséget a külföldi 
tőke? 

- Igen. Már 6-7 cég vállalná a teljes informatikai hálózat felállítását. 6 cég jelentkezett a 
röntgendiagnosztika felújítására. Erre építhetek. Romániában pénz nincs, de van hitelünk. 
Csalódtam a Világbankban. Nehezen ad és sok a megkötés. Ha fizetem a 7% kamatot, ne 
dirigáljanak, ne szóljanak bele. Ilyen módon nem leszek hajlandó velük üzletet kötni. Most is 
van egy vitatott kérdés. Nem engedek nekik. 

- Hallottam, hogy az informatika terén nagy tervei vannak. Igaz ez? 
- Mindenhol, ahol az egészségügyben valami történik, kell legyen komputer egy mindenki 

által megtanulható szoftverrel. Főleg az adatszolgáltatás és receptírás miatt.  
- Ennek a nagyon érdekes riportnak a végén a miniszter úr mit mondana még nekünk? 
- Egy hónapja vagyok miniszter. Nem ért váratlanul. Felkészültem rá. Ha Isten is segít, 

akkor csodákat lehet megvalósítani a mai romániai helyzetben. Persze senki sem megy 
nyugdíjba miniszterként. Én a viharzó tenger egy feldobott cseppje vagyok. Helyettem lehetne 
ezer más, de most én vagyok itt. Megpróbálom elvégezni a munkát, amit rám szabott a sors, 
az RMDSZ. Mindenkor minden kérdést megkonzultálok mindenkivel. 
- Miniszter úr, köszönjük válaszait. 
               

* 
 

RIPORT ROMÁNIA VOLT EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERÉVEL 
 

Távozása után dr. Bárányi Ferenc RMDSZ képviselő, ismét válaszolt az Orvosi Tükör 
kérdéseire. 
- Képviselő úr, elmesélné-e nekünk a májusi riport után történteket? 
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Nem mese ez gyermek, mondhatnám a költővel. Valóban elég fájdalmas események 
történtek, melyeken már túl vagyok. Két hónapi miniszteri munkám után az ország felfigyelt 
arra, hogy a reform kimozdult a kátyúból. Valami történt. Elsősorban sikerült megmozgatni a 
külföldi tőkét. Az orvoskollégák sajnos megijedtek attól a tervtől, mely szerint négy évente 
számot kellett volna adjanak alkalmasságukról.  

A legnagyobb ellentétem mégis a Hadügy, a Belügy és a Közlekedési Minisztérium volt, 
ők ugyanis önálló biztosító házat követeltek maguknak. Azt akartuk, hogy legyen egy 
mindenki számára kötelező biztosító, s ezen kívül kinek-kinek legyen lehetősége 
magánbiztosítókkal is szerződni. A kötelező biztosítói járulékot az adóból lehet levonni, tehát 
az adót mintegy átirányítottuk az Egészségügyi Minisztériumba. 

Az említett minisztériumok részéről fenyegetés is ért. Nem hallgattam rájuk, s nem 
értettem egyet velük. Sajnos a jelenlegi miniszter külső nyomásra alá kellett írja a sürgősségi 
rendeletet. Ezt a parlamentben azonban nem fogjuk megszavazni. 

Visszatérve a történtekre: júniusban jelent meg egy szennylapban egy cikk, melyben az 
állt, hogy Bárányi Ferenc a román hírszerző szolgálat kollaboránsa volt. Egy közel 40 év 
előtti eseményre hivatkoztak, mikor az Orvosi Egyetemről 1956 kapcsán bekövetkezett 
kizárásom után felcserként dolgoztam egy akkor igen kényes helynek számító jugoszláv határ 
menti településen. Ezen a forró vidéken nem csoda, hogy egy idő után elvittek, és kellő 
meggyőző munka után a Román Határőrség Biztonsági Szervei (hangsúlyozom a 
határőrségről volt szó) lojalitási nyilatkozatot írattak alá velem. Ezt soha többet nem 
emlegették, egy évekkel későbbi esetet kivéve, ami már Temesváron történt, s amikor arra 
hivatkozva, hogy már nem vagyok határzónában, visszautasítottam minden párbeszédet velük. 

A szennylapok felfújták az esetet, arra hivatkoztak, hogy elismerem a kollaborálást, azt 
azonban nem említették, miről szólt és kivel köttetett az a lojalitási egyezség. 

Tudom, hogy bizonyos szerveknek és minisztériumoknak útban voltam. Nem volt bánatos 
a kormány sem, hogy megszabadult tőlem.  

Éppen az, aki az iratokat kibányászta, ismerte el, hogy nem törvényes a felelősségre 
vonásom. 

Keserű tapasztalat volt ország-világ előtti megalázásom, megtanultam, hogy Románia 
messze van még a demokráciától, és az őszinteség ebben az országban, a leghalványabb 
formában is veszélyes. Harmadsorban elképzeléseim megvalósulásának elmaradtát fájlalom. 

Utóbb egyéb funkciókról is le kellett mondanom. Megmaradtam az egészségügyi bizottság 
titkárának, de pl. a kamarai alelnökségről, és két szakbizottságból is visszavonultam. A Máltai 
Szeretetszolgálat országos hálózatának egyik alelnöke maradtam. 

Sajnos nálunk nincs sajtótörvény és mindenki azt ír, amit akar. Újabban Clinton-i fényben 
akarnak feltüntetni 60 éves fejjel, egy tanácsosnővel hoztak hírbe. 

Mióta leváltottak kiderült, hogy voltak ellenségeim akikről nem tudtam, és most derült ki 
az is, hogy sokan vannak akik szeretnek. Furcsa, de népszerűbb ember vagyok, mint 
leváltásom előtt. 

Értek ilyen vádak másokat is, de azok egyszerűen visszautasították. Nekem is azt a kérdést 
tették fel, hogy miért ismertem be. Nem hajlandók nyilvánosságra hozni csak itt-ott elrejtett 
sorokban, hogy mit és kinek írtam alá. 

Az államelnök, a miniszterelnök, az RMDSZ vezetése sem állt ki mellettem. 
Személyesen megnyugodtam, megtaláltam a helyemet, talán még tehetek is valamit. Nem 

fogok elmenni, bár beszélek néhány nyelvet. Románia, a Bánát a hazám. Kevesebbet fogok 
politizálni. Az egészségbiztosítás terén tudnék hasznos munkát végezni, ebbe az irányba 
fogok lépéseket tenni. 

Van ma is egy sor megbízatásom, van mit tennem. Számomra nincs jó idő, rossz idő, csak 
kevés idő. 
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Nagyon fontos számomra, hogy Hajdú Gábor miniszter úr három orvostanácsosának 
egyike vagyok. Ő, mint jogász nagyon jól tudja irányítani az Egészségügyi Minisztériumot. 

A miniszter azt kell tudja, hogy kitől mit kérdezzen. 
- Képviselő úr nagyon köszönöm ezeket az őszinte szavakat. 
 

* 
 

OKTÓBERI RIPORT DR. HAJDÚ GÁBORRAL, ROMÁNIA LEGÚJABB 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERÉVEL 

 
- Miniszter úr, mit hagyott maga mögött a civil életben, mikor igent mondott az RMDSZ 
hívására? 

A nyugalmat. Búcsút mondtam a nyugalomnak, a hétvégi kikapcsolódásnak, a 
kirándulásoknak. Bár a politikai szereplés utóbbi éveiben már amúgy is beszűkültek ezek a 
lehetőségek.  
- Érdekes lehet, hogy a klasszikus 100 nap után kérdezgetem önt. Vannak-e előnyei annak, 
hogy a Miniszter úr jogi szakember? 

A törvényi alapok tulajdonképpen már előbb elkészültek. Ezek alkalmazása azonban újabb 
törvényeket igényelt, s ezeknek már résztvevője voltam. 

Nagyjából adva van a törvényi keret az egészségügy átszervezéséhez, és ez meg is fog 
történni. 
- Melyek a román egészségügyi reformmal kapcsolatos elképzelései? 

Az egészségügy nem lesz állami szolgáltatás. 
Három pillére lesz: egyrészt a polgárok a szolgáltatás kedvezményezettjei, másrészt az 

egészségügyi szolgáltatók rendszere, és végül a nemzeti egészségügyi pénztár. Ezt megyékre 
bontva óhajtjuk decentralizálni. 

A polgárok törvény által előírt biztosítási díjat fizetnek, ez most 5%, de január 1-től 7%-ra 
emelkedik. 

Ez lesz az első eset Romániában, hogy egy intézményrendszernek tényleges autonómiája 
alakul ki. 
- Mennyit kap az egészségügy a nemzeti jövedelemből Önöknél? 

Van évek óta egy bűvös szám, a 3%. Sajnos azonban ezt sem kapjuk meg. 
Visszamenőleges számításokat végeztettem a pénzügyiekkel és kiderült, hogy pl. 1997-ben 
csak a nemzeti jövedelem 2.52%-a volt a költségvetés hozzájárulása. 

A kormány az elfogadott költségvetési előirányzatokat hajlamos megnyirbálni. Az 
elfogadott 3800 milliárd lej 10%-a került erre a sorsra. Mozgósítottam minden energiámat, 
jogászi ismereteimet és fifikámat, hogy a csonkítást enyhítsem. Végül megúsztuk. A közel 
400 milliárdos csökkenés helyett csak 140 milliárdot vontak el. Bizony nem jött jól ez sem. 

A probléma másik vonatkozása, hogy a havi 350 milliárdos juttatást meg is kell kapni. 
Előfordult már, hogy ebből csak 190 milliárdot adtak ide. Erre sztrájkok következtek, a 
minisztert támadták a szenvedő felek. 
- Hogyan lehet így tervezni? 

 Tegnap jelentette be a miniszterelnök, hogy jövőre már az egészségügy és a tanügy 
kiemelt fontosságú lesz. 

Ideje, hiszen legalább 500 épületünk vár javításra, évek óta félbemaradt építkezéseink 
vannak. 30-50 éves műszerek még működnek. Pl. rtg. készülékek. 
- Privatizációs  terveik? 

 Ezek léteznek. Nemrég fogadták el az elképzelést. 
A jelenleg működő állami rendelők magán orvosi rendelővé alakulnak. Az orvosi hivatás 

jellegénél fogva szabad foglalkozás. Ez általában az orvosi rendelőkre vonatkozó törvény 
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lesz. A jelenleg létező körorvosi rendelők 3 formában magánosulhatnak: bérlet, koncesszió 
vagy megvásárlás útján. Már ebben az évben lényeges előrelépés lesz. 
- A járóbeteg szakellátásban mi történik? 

 Természetesen ez az első lépés szerves folyománya lesz. 
-  Az orvostársadalom részéről észlel-e ellenállást a reformmal kapcsolatban? 

Ilyen is tettenérhető. Sokaknak meggyőződése, hogy itt már rég magánpraxis folyik állami 
eszközök igénybevételével, és sokan ezt saját érdekükben jól felhasználják, s ezt az állapotot 
fenn szeretnék tartani. Az Egészségügyi Minisztérium tevékenységét így aztán 
megkérdőjelezik, más színben tüntetik fel. 

Például a rendelők nem lesznek jogi személyek. Maga az orvos lesz az, aki a tevékenységet 
jogilag személyében realizálja. Ennek számos előnye lesz. A törvény a szabadfoglalkozásúak 
jövedelmét fogja támogatni. Jövedelmük 50%-a lesz használható fejlesztésre, beruházásra, és 
ez eleve adómentes lesz. De a maradékból is leírható az alkalmazottak fizetése stb. Így ez sem 
adóköteles. Az orvos egész jövedelmét elszámolhatja anélkül, hogy adót kellene fizetnie. 

Ezt is megtámadták. Miért nem rendelkezik a rendelő jogi személyiséggel? Pedig ez az 
ügyvédeknél már évek óta kitűnően működik. A tévhit magvait így aztán könnyen elhintik, és 
kételyeket támasztanak a Minisztérium szándékai felől. 

Ennek az ellenállásnak a leküzdésére felkészültem. Számoltam vele. 
- Tervezik a kórházak privatizációját is? 

 Szeptember folyamán foglalkoztunk az ezzel kapcsolatos törvénnyel. 
Én azt javasoltam, hogy a városi kórházak legyenek a privatizálás szempontjából kiemelt 

helyzetben. Ehhez új törvényeket kell elfogadni. Jelenleg elvileg nincs akadálya annak, hogy 
ezek a kórházak privatizáljanak. Nem úgy a megyei kórházak vagy a klinikák. 
- Az Orvosi Tükör olvasói nevében köszönöm ezt a riportot, és kívánok sok erőt, egészséget, 
energiát ehhez a nehéz és nagyon szép feladathoz. 

 Remélem, hogy sikerülni fog majd megfelelni feladatomnak, az RMDSZ elvárásai szerint.  
 
Csíkszereda. 
1998. november 30. 

 
Utóhang: 2002. 
Hogy most hol tartanak pontosan nem tudom, de az aktív kollégák helyzete jobb az előző 
évekhez viszonyítva. Az orvosi hivatás presztízse pedig lényegesen nagyobb, mint felénk. 
 

* 
 

1998. december 01. 

ÉV VÉGI LEVÉL A DUNAKANYAR ORVOSI KAMARA TAGSÁGÁHOZ 
1998. 

 
Tisztelt Kollégák, kedves barátaink! 

 
Ismét évet zárunk – kamaránk ide s tova már évtizedes múltra tekinthet vissza. 

Az év vége alkalom a számadásra egyéni és közös sorsunkat áttekintve, alkalom tehát a 
mérlegkészítésre, a minket próbáló rossz és a ritkábban reánk mosolygó jó között. 

Ha visszapillantunk bizony ez az év a remények hullámvasútjának is nevezhető, hiszen 
volt benne mélységesen-mély pont és volt benne a reménynek is felcsillanása, míg ismét 
megült bennünket a kényszerű várakozás, mindent belepő porával. 
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Ismét ott állunk a hátsó sorban, és nemhogy a döntnökök, de még a társadalom sem jelez 
semminemű megbecsülést az iránt a munka iránt, melyet oly magas mércét állítva várna el 
tőlünk. 

Munkánk valódi értéke nem képezi tanulmányozás tárgyát, nem úgy a hálapénz, melyet az 
egészségügy működtetésére velünk, minket előretaszigálva, szedetnek be továbbra is.  

Mennyivel egyszerűbb ez, a felelősség és a morális teher reánkhárításával, mintha pl. 
hivatalosan bejelentett adó formájában gyűjtenék össze és osztanák szét közöttünk (pardon, 
nem ötletről van szó).  

Nincs pénz, halljuk unos-untalan. És tudjuk, hogy ez igaz. De hol vannak akkor azok az 
intézkedések, a ránkfigyelés és a megbecsülés olyan jelei, melyek nem kerülnek pénzbe? 
Erről fog számunkra választ adni a kamarai törvény módosítása, ha valóban sor kerül rá. Erről 
beszélhet egy jól kidolgozott és mindenki számára lehetséges privatizációs stratégia 
elfogadtatása. De el tudnék képzelni még sok más olyan gesztust, amelyek a pénz 
mellőzésével, vagy jelképes költségekkel tudnának könnyíteni sorsunkon. 

A reánk nehezedő terhek ugyanakkor folyton-folyvást nőnek-növekednek.  
Reméljük nem kerül ismét be az arzenálba a megosztásunkra való tudatos törekvés, a 

munkanélküliség fenyegető emlegetése és más hasonló módszerek. Ez a jelenlegi 
egészségügyi vezetéstől minden bizonnyal távol áll, de sajnos úgy látszik ők sem tudják 
megvívni a fináncszemlélet bevehetetlen bástyáit. A pénzügyi döntnök pártállástól 
függetlenül az marad ami, és a külső pénzügyi nyomás is ugyan úgy telepszik reánk, 
bármilyen kormányzatot is választanánk. 

Idáig a mérleg ab ovo borongós elemzése. 
Mi hát a kiút? 
Szerintünk csak a türelem, a napi feladatok becsületes ellátása, a szakma presztízsének 

emelése, az aktív részvétel sorsunk alakításában (függetlenül a pillanatnyi kudarcoktól) és az 
egység. Erőnk és nélkülözhetetlenségünk, hivalkodás nélküli felmutatása. 

Ehhez kívánunk az elkövetkező ezredzáró esztendőre jó egészséget, optimizmust, 
bölcsességet, türelmet. 

Addig pedig egy kegyelemteljes, örömosztó szép Karácsonyt. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Továbbra is csak a remény. 

 
* 

 
1996. december 01. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus 1999./1 

       
AZ OFFENZÍVA ÍZÉT KÓSTOLGATVA 

Ismét az egészségügy szamárbőréről 
 

Néhány hónappal ezelőtt, felkérésre tartott előadásom címében és szimbólumrendszerében az 
egészségügy keretrefeszített szamárbőréről beszéltem. 

A balzaci képlet igen találóan példázza jelen állapotunkat. 
A rendelkezésünkre álló anyagi és erkölcsi tőke véges. Gazdálkodni kell mindkettővel. 
Amennyiben az illetékesek nem ismerik (f)el e két alapvető feltétel zsugorodási hajlamait 

összefüggéseikkel együtt, elveszünk. 
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A működtetők nem tudnak megbirkózni a növekvő elvárásokkal a minőségbiztosítás 
szükséges és fontos előretörésének időszakában, a csökkenő reálértékű vagy legalábbis nem 
növekvő költségvetésből, és miközben az anyagi eszközök zsugorodnak, hasonló folyamat 
kezdődhet az évtizedek alatt kifáradni látszó morális tartás terén is. Inflálódik az 
áldozatvállalás képessége, fogy a lelki tartalék. Más már nem is várható. 

Háborúban a kimerülő erőket kivonják a front első vonalából. Nálunk ez nem működik. 
Nem szabad hagyni kimerülni frontharcosainkat. Sem testileg, sem lelkileg.  

Ez pedig pénzbe kerül. 
Kellene, nagyon kellene egy szakember gárda, egy munkacsoport, akik kimutatnák 

pénzügyi módszerekkel, hogy középtávon mennyit hozhat a népgazdaságnak minden 
egészségügybe invesztált forint. Hogy a szűkös költségvetésen alkudozó ágazatok huzakodása 
közben ne lehessen lerázni újra és újra az egészségügyet, a hálapénzre hivatkozva. 

A hálapénz hátterének tudományos vizsgálata már elkezdődött, de ha ennek 
eredményeként várja valaki a hálapénz eltűnését, az nagyot fog csalódni. 

Bizonyítható kell legyen, hogy az egészségügy anyagilag sem rossz beruházás, még akkor 
is, ha ez csupán közép vagy hosszú távon mutatkozik meg igazán. Bizonyítani kell, hogy 
megmaradásunk egyik pillérét ássa alá az, aki egy kóros egyensúly bebetonozásával akar más 
ágazatok javára takarékoskodni. 

Próbáljunk meg eljutni egy ilyen gondolkodást tükröző szemléletváltáshoz.  
A problémát erről az oldaláról közelítve, sokkal nagyobb esély van a már régen elátkozott 

és egyre elátkozottabb paraszolvencia eltűnésére.  
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Azóta talán Mikola István elhitette kormánya pénzügyi vezéreivel, hogy az egészségügy 
húzóágazat lehet. Ha igaz volt, korszakos lehetett volna. De későn történt, ismét eltelt négy 
év. A játék kezdődik elölről? Lehet, hogy éppen ezért. Hány szavazót jelentett volna a 
konszolidált egészségügy? 
 

* 
 

1998. december 10. 
 
Leadva: Orvosi Tükör 1999./1 Nyomdában maradt a lap leállítása miatt. 

 
VEZÉRCIKK 

 
Tisztelt Olvasó! 

 
Miközben a tartalmát képező egészségpolitika viharos évet zárt, lapunk második 
évfolyamához érkezett. 

Mikor e sorokat írom, a nyomdai átfutási idő kényszere miatt, még jócskán benne vagyunk 
az óesztendőben, de amit ebben az évben alkalmunk volt átélni, reménykedésben és 
csalódásban, harcban és vereségben, áldozatos munkában és az elismerés elmaradásában, nos, 
mindaz megkoronázta az elmúlt éveket. 

És mégis, minden erőmmel és rábeszélő készségemmel a további türelemre és 
reménykedésre bíztatok. Arra, hogy képesek legyünk hinni saját erőnkben, munkánk 
fontosságában és eredményességében, a betegek szeretete által felszippantható titkos 
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energiákban, abban, hogy az élet kényszerítő ereje és az illetékesek bölcsessége mégis 
beindítja azt a folyamatot, amely végre elvégzi a várva várt pályakorrekciót. 

Nagyon lényegesnek tartom itt a folyamat szót, mert azt hiszem végleg megtanulhattuk, 
hogy nem lehet csodákra várni. Azt azonban el kell várnunk, hogy a helyes irány ismeretében 
azok, akiknek ez feladata, kellő felelősséggel és erélyesen tudjanak majd fellépni az ország 
egészségét garantálni egyedül képes egészségügy valódi reformfolyamatának megindítása 
mellett. 

Mert az egészségügy, ha annak tekintik, ha nem, ab ovo stratégiai ágazat. Mert az 
egészségügy nem improduktív, hanem igenis anyagi értéket (is) termelő ágazat, ha nem is 
rövidtávon. Mert az egészségügy elsőszámú letéteményese a nemzet megmaradásának. Hiába 
a legfejlettebb civilizáció, hiába a legcsodálatosabb kultúra, ha nem egészséges, önmagát 
megújítani képes nemzet élvezi annak áldásait. Ráadásul mindezek létrejöttének feltételei 
között is ott van a fejlett egészségügy szükségessége, és természetesen fordítva is. 

Az egészségügyben dolgozóknak nem kedveztek az elmúlt évtizedek. Sem a 
„szocializmust építő” négy, sem a váltást követő közel egy évtized nem segített abban, hogy a 
társadalom és mindenkori vezetői előtt valódi értékeinek vértezetében jelenjen meg „az 
egészségügyi”. 

Sajnos ez sokszor járt olyan következményekkel, hogy a szubjektív elemeket sem 
nélkülöző döntéshozatal pillanatában másként döntsön a döntnök. Az egészségügyitől elvárt 
teljesítményhez hosszú távon nem elegendő a szükségállapot nyújtotta „üzemanyag”. Mégis 
történelmi távlatokban is elvárják tőle a folytonosan önmagából merítő optimális 
teljesítményt. Erre azonban nem lehet képes. Így aztán máris készen áll a negatív kép elriasztó 
hatása. És természetesen a valós demoralizálódás veszélye is. 

De az objektív háttér is ellenünk működik. Gondoljuk csak meg, mire elég az 
egészségügyben néhány milliárd, mely máshol látványos változásokat eredményez. 
Észrevétlenül süllyed el a tőlünk teljesen függetlenül, a fejlődés jelen fokán világszerte ismert 
feneketlen zsákban. 

Nem ösztönzi-e ez a mindenkori döntéshozókat arra, hogy inkább ott használják fel 
szerény pénzeszközeiket, ahol azzal nagyobb és főleg látványosabb eredmény produkálható? 

Amiben elsősorban reménykedhetünk az a forrásokat nem, vagy csak kis mértékben 
igénylő reformlépések megvalósulása. 

Ilyen például a privatizáció. Ennek feltételei nem igényelnek elérhetetlenül nagy 
összegeket és ráadásul egészségügyön kívüli források is felkutathatók. De vannak bizonyára 
más ilyen lehetőségek is. 

Van tehát mire figyelni addig is, míg elérkezik az ígért pillanat, és stratégiai ágazataként 
kezelhetnek minket.  

Igen fontos lenne, hogy minél kevesebb a pénz, annál nagyobb törődéssel figyeljék 
sorsunkat, mert még jó ideig fog ennek a nemzetnek az egészségügye az egészségügyiek 
áldozatosságából építkezni. 

Ehhez kívánok erőt - és mivel mi is csak emberek vagyunk - egészséget, mindnyájunknak. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Ez a vezércikk már nem jelent meg. A lapot megszűntették, eladták, aztán rövidesen kimúlt. 
Üzlet volt az egész. Mikor értékké vált, piacra került. Nem „a célt” szolgálta, hanem egy „más 
célt”. 

 
* 
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1998. december 12. 
 

Megjelent: a Kör 1999./2 
                                                 

JELENSÉGEK 
 

Lehet, hogy késői orvos történészek meg fogják állapítani, miszerint az orvostársadalmat, és 
egyáltalán az egészségügyet valaha ért legnagyobb csapás a hálapénz megjelenése, és 
ármányos, majd kényszerű (?) konzerválása volt. 

Jártomban-keltemben valahol a napokban rádióadást hallok. Bájos gyermekhangra figyelek 
fel, arra a hangra, mely a gyakorló nagyapa számára talán a legkedvesebb. Világosan, 
gyakorlottan csicsereg a kisleány. Szívderítően. 

Aztán egyszerre megdermedek. 
Arról beszél, hogy azok a rossz doktor bácsik csak hálapénzért hajlandók őket gyógyítani. 
Hallgatni sem bírom. Továbbállok. 
A bicska kinyílik a zsebemben. 
Ki adta a gyermek szájába ezt a szöveget? És miért pont most? 
Tudom, nincs kizárva, hogy valódi családi tapasztalatról szól a mondat. Ilyen is 

előfordulhatott. Sajnos ilyen is. 
De nem ez a jellemző. 
És a pillanatnyi helyzetben, mikor ismét az az érzésünk, hogy esetleg éppen emiatt a ránk 

kényszerített, általunk nem óhajtott átok miatt kerülhetünk újra hátra a megoldandó 
problémák sorában, nagyon furcsán hat. 

Akasztott ember házában emlegetik a kötelet. 
Persze lehet a fenti feltételezésem tévedés, de a dolog többféleképpen is 

megfogalmazódhat mindenkori pénzügyi döntnökök agyában. 
Mondjuk így: 
Hagyjuk ezeket későbbre. Úgyis megoldják gondjaikat a hálapénzből. Van egy rakás 

ágazat, ahol erre sincs lehetőség. 
Vagy: 
Maradjon csak a hálapénz, ez a lakossági hozzájárulás legkényelmesebb formája, mert 

ezzel arányos adót nem vethetünk ki büntetlenül, ráadásul nem is nekünk kell beszedni, 
hanem elviszik ezt a balhét is az egészségügyiek. Sebaj. Legalább tartják a szájukat. 

Esetleg: 
Az évtizedekig a hálapénzre hivatkozva, vagy gondolva, elhagyott fizetésrendezések híján, 

az egészségügy utolsó helyre csúszott a ranglistán. Helyére tenni csak horribilis összegekkel 
lehet. Emellett az egészségügy működtetése is feneketlen zsák. Maradjanak meg egyelőre 
még a hálapénzek. Nem mi találtuk ki. A megoldáshoz szükséges pénz töredékével, más 
ágazatokban látványos eredmény érhető el. 

Senki sem állíthatja, hogy a döntéshozók valóban e gondolatokkal foglalkozva döntenek, 
amikor újra halasztást szenvedett sorsunk rendezése, de abban, hogy ilyen irányba mennek el 
az események, tudat alatt valahol ezek a gondolatok is ott lehetnek, mint kisördögök, melyek 
a szavazásra lendülő kezeket legjobban képesek befolyásolni. 

Marad hát minden a régiben? 
Nekünk a csökkenő és képtelenül igazságtalan elosztásban lecsapódó hálapénz, és a vele 

járó gyanakvás. 
A döntéshozóknak pedig…? 
Abban mindenképpen reménykedhetünk, hogy némi lelkiismeret-furdalás is. 
És közben hol „hál a pénz”? 
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Bizony nem az egészségügy gyorsan forgó számláin, hanem bankok hűs széfjeiben, 
reméljük most már legalább nem hűvös tekintetű bűvös(nös?) bankárok keze ügyében. 

 
Leányfalu.                         . 

 
Utóhang 2002.                                                                                                  
Újabb pénzügyi vezetés, újabb pénzügyi szemlélet, újabb remények, újabb szorongások. És a 
megoldás? 
 

* 
 

1998. december 15. 
                                                                       
Leadva: Medicus Anonymus 

 

OFFENZÍVÁBAN AZ ALAPELLÁTÁS 

Egy örökzöld panasz 
 

Még a pszeudoprivatizáció kezdetei tanították meg az első sorba küldött (és ezért oly irigyelt) 
háziorvosokat arra, hogy legjobban fájó, legnehezebben feloldható kiszolgáltatottságuk az 
önkormányzatok, tehát a feladatért felelős közeg felől érvényesül. A tanulságos történetek 
nem azt igazolták, hogy itt a felelős önkormányzatok felelős döntéseinek elviselésére képtelen 
orvosok panaszáradatáról van szó. 

A legélesebb viták, a perek, vagy perekkel fenyegető helyzetek ott alakultak ki, ahol az 
orvos a kor szavát és lehetőségeit érezve lépni akart, tehát az őt ösztönözni óhajtó 
rendelkezések ingereit érzékelte, és a kívánt irányba indult. (Fejlesztés, beruházás, 
minőségbiztosítás, gazdaságosság, családi vállalkozás, csoportpraxis, rezidens stb.) 

Kétségtelenül észlelhető volt hogy az ellentétek nagysága és főleg gyakorisága, mondhatni 
fordítottan volt arányos a települések méreteivel. 

A magyar kistelepülések elvesztették értelmiségüket. Az iskolai körzetesítés volt e 
folyamatban a kegyelemdöfés. Így aztán a demokrácia áldásaira ébredve, nem voltak 
felkészülve arra, hogy kellően széleslátókörű állampolgárokat tudjanak kiállítani az őket 
vezetni hivatottak első soraiba. A kiválasztódás más erővonalak mentén történt. Ebben még 
azt sem mondhatjuk, hogy általában a pártállás lett volna a döntő. Sőt. 

Minél szerényebb válogatási lehetősége volt egy közösségnek, annál nagyobb lett annak a 
veszélye, hogy kicsinyes, szűklátókörű, helyi presztízs és csoport, netán egyéni érdekek 
mozgassák a demokrácia hajójának parancsnoki hídján feszítő „elitet”. 

E szemléletnek sok tekintetben vált áldozatává a sorból kilógó kevés értelmiségi, így az 
orvos is. A felettük gyakorolható hatalom, a vezetői réteg önbecsülésének, önigazolásának, 
presztízsének elengedhetetlen alkotórésze lett. 

Minthogy a demokráciából csak a hatalombakerülés örömét tudták élvezni, s nem ismerték 
azokat az elemeket, melyeket boldogabb országokban a tradíció már kimunkált, mint a 
szolgálat szelleme, a szakértelem megbecsülése és igénylése, az önismereten alapuló vezetői 
alázat stb. Nem minden helyen volt remény arra, hogy az alkotó lendület megértést, a 
vállalkozói kedv támogatást, a rizikóvállalás elismerést kapjon, Annál gyakoribb volt a 
gáncsoskodás, hatalmaskodás és főleg a gyanakvás. 

A nagyobb településeken ez már másként, más formában érvényesült, átpolitizálódhatott 
vagy nagyobb lobbyk érdekei szerint rendeződött. 
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Ha tehát az előbb említett funkcionális vagy pszeudoprivatizáció ekkora ellentéteket szült 
és annyi évet vett igénybe, míg kényszeredetten megértették az idők szavát, mekkora lehet a 
majdani teljes privatizációra nehezedő nyomás? 

A döntéshozáskor ennek a lehetőségét, az ezzel kapcsolatos visszaélések valószínűségét 
kell előre kivédeni, és meg kell értetni az érintettekkel az igazságot. Azt nevezetesen, hogy 
számukra mekkora előnyt jelenthet ettől a hólabdaszerűen növő felelősségtől úgy szabadulni, 
hogy megfelelő szerződésekkel a település érdekeit is hosszú távra bebiztosítva, még anyagi 
előnyeik is származhatnak. Gondolok itt a hátteret képező 70 milliárdos garanciára, mely, ha 
működésbe lendül az önkormányzatok anyagi helyzetének javulását is szolgálhatja. 

A tervezet készítőinek nagy a felelőssége. A rájuk nehezedő sokféle nyomás is sejthető az 
utóbbi években felröppent vélemények ismeretében. 

A cél azonban hasznos. A választott út az egyedül lehetséges. A tervezőket s a terv eddig 
ismert változatait becsületesség és szakmai igyekezet, körültekintés jellemzik. 

Reméljük tehát, hogy sikerül elkerülni a testet-lelket romboló, gyógyító munkát 
akadályozó csapdákat. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Az előkészítés nem történt meg. A teljes privatizáció már lehetőség formájában is kudarcnak 
látszik. Az önkormányzatok sokfelé elsősorban nem a gond megoldását, hanem bevételi 
lehetőséget látnak benne. 
 

* 
 

1998. december 20. 
 
 Leadva: Orvosi Tükör 1999./1 Nyomdában maradt a lap leállítása (eladása) miatt 

           Látlelet               

VISSZHANGTALAN (?) SIKERTÖRTÉNET 
 

Amint azt lapunk 1998/4. számában a hírek rovatban jeleztük, 1998. november 5-6-7-én 
zajlott le Budapesten az V. Erdély – Pest Megyei Orvos Kongresszus, mely a magyarságot 
különösen sújtó betegségek vizsgálatával foglalkozott. 

A kongresszust Pest megye Önkormányzata, a Magyarok Világszövetsége Erdélyi 
Társasága és a Szent Rókus Kórház rendezte. 

A számos tudományos előadást felvonultató rendezvényen nagyszámú előadó és 
kétszáznál több résztvevő - ebből 40 erdélyi kolléga - vett részt. 

A kongresszus munkálatait november 7-én sajtóértekezlet zárta. 
Az ott elhangzottak rendkívül tanulságos tartalma arra készteti a tudósítót, hogy a 

szokottnál kissé nagyobb terjedelemben számoljon be. 
Még a sajtóértekezlet előtt feltett kérdésünkre a kongresszus történetéről dr. Zelen Béla, a 

főigazgató rendelőintézeti helyettese mesélt. Az erdélyi kórházakkal való testvérkapcsolatok 
kiépítése még 1994-re nyúlik vissza, mikor néhány hasonló gondolkodású kollégának alkalma 
volt oda utazni, és az adódó új lehetőségekkel élve ilyen irányba cselekedni. A megfelelő 
támogatás elnyerése után így alakult ki a Pest megyei kórházak kinti kapcsolatrendszere. A 
Flór Ferenc Kórház kapcsolata Csíkszeredával, a ceglédi és a gyergyószentmiklósi kórház 
együttműködése, a Rókus Kórház sepsiszentgyörgyi kapcsolata. A kongresszusokat azóta 
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felváltva minden évben megrendezik, hol Pest megyében, hol Erdélyben. A témák mindig 
azok, amelyek egyaránt aktuálisak az egymilliós Pest megyében, és a két és fél milliós erdélyi 
magyarságnál. Időközben barátságok születtek. A segítségnyújtás számos formáját dolgozták 
ki. Már továbbképzésre várnak kollégákat, folyóiratokat küldenek, de felszerelésbeli 
segítséget is nyújtanak. 

A cél a magyarság további fogyásának megakadályozása. A jövő évi kongresszust most 
szervezik Erdélyben. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az Erdélyi Múzeum Egyesület 
Orvosi Tagozata is készül már szokásos évi kongresszusára. 

A hivatalos sajtóértekezletet dr. Horváth Szabolcs osztályvezető. főorvos az 
orvostudományok kandidátusa nyitotta meg. Elmondta, hogy 125 előadó 75 előadása hangzott 
el egy olyan témakörben amely egy súlyos problémacsoport köré gyűjthető. 

Ezt követően dr. Péter Mihály, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető egyetemi 
tanára azt hangsúlyozta, hogy túl az anyagi segítségen elsősorban azt a „lelki írt” emelné ki, 
amit a törődés, az erkölcsi segítség, a szakmai támogatás jelent. Kell az anyagi segítség is, de 
az volna helyes, ha ezt mindenki ott kapná meg, ahol adót fizet. Sajnos az ottani lehetőségek 
egyelőre szerényebbek, de reménykednek a felzárkózásban az európai orientáció folytatódását 
feltételezve.  

Nagy örömmel említette, hogy az erdélyi kollégák Magyarországra jöhetnek 7-14 napos 
továbbképző periódusokra, ingyenes ellátás mellett. 

Hangsúlyosan beszélt arról az ottani, helytelen véleményről, mely a magyar orvosok 
anyaországi orientálódását bírálja, hiszen az itt összegyűjtött ismereteket magyar és román 
betegeik javára egyformán felhasználják. 

Az elmúlt években barátságok alakultak ki, és szorosabbra fűződtek a személyes 
kapcsolatok. Ezek jelentősége szakmai munkájuk szempontjából nem elhanyagolható. 

Köszönetét fejezte ki a Rókus Kórház szeretetteljes fogadókészségéért. 
A köszönetet viszonozva dr. Horváth Szabolcs arról beszélt, hogy most mikor a 

hárommillió magyar élet-halál kérdéseit tárgyalták, a szakmapolitikai vezetés lelkesedése nem 
volt észlelhető. Nem tüntették ki a kongresszust jelenlétükkel. Hasonlóan csekély a már 
tradíciókkal bíró rendezvénysorozat és példamutató kapcsolatrendszer sajtóvisszhangja is. 

Pedig az itt elhangzottak jelentős következtetésekre vezettek. Többek közt arra, hogy nem 
genetikai háttere van a magyar népbetegségeknek, hanem tanulmányozásukhoz elsősorban a 
történelmi háttér kutatása  lenne szükséges. 

Dr Szabó János főigazgató szólt ezután: 
Az emberi kapcsolatok és kommunikáció jelentőségét emelte ki. A Rókus Kórház 

kapcsolata az erdélyi kórházakkal és kollégákkal példaértékű. 
Dunának Oltnak egy a hangja, morajos, halk, halotti hang. Nyelvész szakemberek szerint 

ez csupa mély, komor magánhangzó. Jó lenne, ha ezeket a mély magánhangzókat valaki 
magas magánhangzókkal tudná végre helyettesíteni. 

Patrubányi Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese ezután szólt. 
Megemlékezett arról, hogy egy civil szervezet, az önkormányzat és a világszövetség 

összefogása milyen szerepet játszott a kongresszussorozat elindításában. 
Beszélt arról, hogy míg 1850. és 1910. között a magyarság száma a Kárpát-medencében a 

Bach-korszak ellenére kétszeresére gyarapodott, 1910. és 1930. között a népesség stagnált. 
Erre az időszakra esett Trianon traumája. 

Sajnos tény, hogy mint azt több előadás is igazolta, vannak magyar sajátosságok a 
népbetegségek terén. Pl. Kovászna megyében a magyarok öngyilkossági rátája 
nagyságrendekkel magasabb, mint az ott élő románoké. De más hasonló példák is vannak, 
többek között az alkoholizmus terén. 

Nem csak gyógyászati módszerekkel, de társadalompolitikai eszközökkel is lehetne, 
kellene segíteni. 
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Tegnap felhívást tettek közzé. Célja, hogy a magyarságot közelebb hozza egymáshoz. 
Olyan mozgalmat indítanának, hogy az ezredfordulóig minden magyar család ismerkedjen 
meg egy távolabb élő másik magyar családdal. 

 
A sajtóértekezlet után baráti beszélgetések alakultak ki, majd a kongresszus résztvevőit - 

annak időtartama alatt végig - fogadó Pilvaxban, ünnepi ebéddel ért véget a 
rendezvénysorozat. 

Ebéd közben vendéglátók és vendégek igen meleg szavakkal és épületes gondolatokat 
tartalmazó tósztokkal köszöntötték egymást. Az itt elhangzottakból még inkább kiviláglott 
egy már gyökereket eresztő hagyományos kapcsolatrendszer minden szépsége és 
hasznossága. 

A tudósító végleg meggyőződhetett arról, hogy olyan sikertörténetről van szó, mely csupán 
látszólag visszhangtalan. Azok számára, akik részesei, és azok számára, akik potenciális 
haszonélvezői lehetnek, távolról sem az. 

                                 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A történetről szóló írás, tudósítás, látszólag nem ide való. Viszont amiről szól, az példaértékű. 
Nem is bizonyult „hírértékű hírnek”. 

             
* 

 
1999. január 01. 

 
Megjelent: Magyar Orvos 1999./3 
 
   MI IS TÖRTÉNT AZ IRIGYELT ALAPELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSÁVAL 

                                       1994 ÉS 1998 KÖZÖTT 
 

Az egyre jobban áradó információ sem elég ahhoz, hogy a hétköznapok, csak munkájára 
koncentráló, a gondokat vállán hordozó, de az okokkal csak egy-egy feljajdulás vagy 
indulatszó erejéig foglalkozni képes alapellátási dolgozó belásson a kulisszák mögé. Sőt, 
inkább megzavarja tisztánlátását. 

Az, ami láthatóvá válik, csak a témában élő jártasok számára tűnik magától értetődőnek. A 
nagy többség nem ezzel foglalkozik, hanem a következményeket elviselve, a megoldásokat 
keresi az élet további akadályokban bővelkedő útvesztőiben. 

Lehetne tudományos, pénzügyi fejtegetésekbe bocsátkozni és akár magyarázkodni is arról, 
ami a vállalkozásba csábítást követő utolsó években történt, de ha azt akarjuk, hogy az 
igazság alulnézetben is érthető legyen, félre kell tenni a szakmai manipulációkat. 

A kisnyugdíjasnak is hiába magyaráznak a benzin árában fellelhető, útalapot szolgáló, 
mégsem mind arra fordított stb. adórész hatásáról a kenyér árára. Számára a lényeg az, hogy x 
nyugdíj mellett y összegért kapja meg napi fél kiló kenyerét. 

Nos, magam is megpróbáltam a legegyszerűbb módszerrel megnézni, mi az oka annak, 
hogy ma már mellékállásból kell szponzorálnom a praxis munkáját, ha nem akarok a 
színvonalon csökkenteni, ha a területi ellátásra vállalt közösség egészségvédelmére 
megálmodott stratégiámat nem akarom sutba dobni, és ha közben nem akarok nagy 
szabálytalanságokba keveredni.  

Íme: 
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Az alábbi táblázatban összefoglalom az 1994 és 1998 között, a M.E.P. Finanszírozási 
Osztálya által nagy pontossággal rendelkezésemre bocsátott elszámolásokat. Nem fogok 
részletekbe menni, a filléreket kártyapénzre és működési költségre, ambuláns és 
iskolapénzekre stb. bontani. Az összesített végösszegekből indulok ki, hiszen akkor, amikor 
ebből a praxist működtetjük, már semmi nincs felpántlikázva. Fizetni kell, és kész. 

 
A táblázatban (1) az évszám, (2) az évi infláció, (3) a lakosság átlag bruttó kereset 

növekedése, (4) a 100 forintra vonatkozó inflálódás, (5) az általam kapott pénzekből havonta 
egy bejelentkezettre jutó bruttó összeg, (6) az infláció alapján elvárható összeg, (7) a lakosság 
bruttó bérnövekedése szerinti elvárható összeg, és végül (8) a reálérték százalékos csökkenése 
szerepel. 

 
 
 
 
1         2             3              4               5                 6                 7                       8 
Év       Inf-   Lakossági   Infláció 1bejelentettre infláció   lakossági bér-    reál érték  
           láció   bruttó ker.   100         jutó havi     alapján     növekmény         %-os 
                    növekedés   Ft-ra      bevételek   elvárható   alapj.                  elvárható  
                                                                                                                   csökkenése 
1994   alapév    alapév      100 Ft.      160Ft.        alapév        alapév           alapév 
1995    28.2       16.8         128 Ft       176 Ft.        205 Ft.      187 Ft.             14% 
1996    23.6       20.4         158 Ft       220 Ft.        253 Ft.      225 Ft.             13 % 
1997    18.3       22.3         187 Ft.      240 Ft.        300 Ft.      275 Ft.             20% 
1998    14.5       19.1         214 Ft.      251 Ft.        343 Ft.      328 Ft.(24%)   27% 
 
Az így nyert adatok teljesen hitelesek, hiszen az életből merítettem azokat. Eltérés 

körzetenként lehet, de csak lényegtelen, főleg a szakmai szorzó és annak viszontagságai miatt. 
A végeredményhez azonban feltétlenül hozzá kell fűzni a következőket: 
A táblázatban használt infláció az általánosan használt és ismert, évente bejelentett 

inflációs számokból indul ki. Nem veszi figyelembe az ollót tovább nyitó, és az előbbinél 
lényegesen magasabb egészségügyi inflációt. A másik megjegyzendő pedig az, hogy az eltelt 
időben a feladatok megsokasodtak, az elvárások jelentősen nőttek, a kollégák pedig döntő 
többségükben eleget tettek a szakvizsga követelményeknek és továbbképzéseknek, melyeknek 
nyomán természetesen munkájuk értéke, és így az azért elvárható ellenszolgáltatás elvárható 
értékei is változtak, hiszen ők ehhez pénzt, és még annál is drágábbat, véges emberi létük egy 
darabját adták!! 

Ugyanakkor, még ha a lakosság igen alacsony, a pénz értéktelenedését nem követő 
keresetnövekedését vesszük alapul, és nem az inflációt, akkor is 24% a reálérték zsugorodása.  

Mindezek tükrében, a 27% körüli reálérték csökkenés jóval többre taksálható. 
 
A fenti számításokat nem azért végeztem el, hogy az egészségügy nehéz helyzetében durva 

követelésekkel próbáljam zsarolni a döntéshozókat. Ellenkezőleg. Célom az volt, hogy a 
kulisszák mögött folytatott pénzügyi tárgyalások során az ágazatért kifejtett erőfeszítéseikben 
megerősítsem őket. 

Ugyanakkor szerettem volna feltárni az igazságot, az alapellátást mint az ígéret földjét 
tekintők, esetleg azt irigylők vagy bírálók előtt is. 

Remélem a számok többet mondanak, mintha hosszas fejtegetésekbe bonyolódnék. 
 
Leányfalu. 
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Utóhang 2002. 
Vajon mit fog hozni az új ciklus új párharca az egészségügy és a pénzügy között? Mert 
demokráciákban erről van szó. 

* 

1999. január 02. 

Leadva: Orvosi Tükör 1999./2  Kiadónál maradt a lap leállítása miatt. 
 

VEZÉRCIKK 
 

Tisztelt Olvasó! 
 

Az egészségügy berkeiben főszezon van, kongresszus kongresszust követ.  
Folyik a diskurzus elmúlt évek terveinek megvalósításáról, gyakorta elvetéléséről, 

jövőbetekintő elképzelésekről, nekilendülésekről, megtorpanásokról és pénzről, pénzről, 
pénzről. A nagy szorongásban azonban érdemes odafigyelni, hogy a tudomány is ott van a 
pulpitusokon és a vetítővásznakon. 

A pénzhiány sok évtizedes átka sem volt elég ahhoz, hogy kiölje a  tudásvágyat, az 
érdeklődést, a szakma szeretetét, a hivatástudatot. 

De ugyanakkor érdemes azt is tudni, hogy továbbra is csak ezekre számítva nem lehet 
szinten tartani az ágazatot. 

A belső tartalékok lassan elfogynak, a tehetségek más pályára vándorolnak, egy nagy 
generáció elmegy, és nemsokára előttünk állhat az európai felzárkózás után várható elszívó 
hatás. 

Erre is fel kell készülni. Minden szinten. Mert a gond egyaránt nyomasztja az egészségügy 
minden résztvevőjét az alapellátástól a kórházig, a betegápolótól az akadémikusig. 

Főleg pedig a beteget. 
Mert az egész nagy küzdelem fő célja mégis a beteg lenne. 
Pontosabban annak gyógyítása. 
          

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A helyzet azóta csak fokozódott. 
 

* 
 

1999. január 20. 
 
Elkészítve: Orvosi Tükör 1999./4 Íróasztal fiókban maradt a lap leállítása (eladása) 
miatt. 

 
JELENSÉGEK 
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Az egészségügy a számára a nemzet jövedelméből biztosított – sokat vitatott – százalékból 
kell gazdálkodjon. Ez – ahogy mondani szokás – a kevésből is kis százalék. Tudni illik, a 
sokból a kevesebb százalék is több lehet. 

A hétköznapi egészségügyinek persze fogalma sincs arról, hogy ezt hogyan is számolják. 
De a hozzáértők sem állhatnak sokkal jobban, ha azt vesszük alapul, hogy hányféle eredmény 
lát napvilágot e szám vonatkozásában. 

Az egészségügy teljesítményét figyelő, észlelő, érző állampolgárt ez nem nagyon érdekli. 
A napokban beszélgettem egy kedves, tisztafejű fiatal betegemmel. Akarva-akaratlanul is 
látva küzdelmünket a jobb szolgáltatás érdekében sajnálkozott, hogy nem kapunk hozzá 
támogatást. Aztán önkéntelenül kicsúszott a száján egy mondat. Így szólt: „Egyébként ez 
engem nem is érdekelhet, engem az érdekel, hogy a lehető legjobb ellátást kapjam...” Utóbb 
elnézést kért. Ez persze a benne élő spontán véleményen és elváráson, mely általánosnak 
mondható, semmit sem változtatott. 

Az egészségügy a műszert és a gyógyszert már világpiaci áron szerzi be. 
Hol spórolhatja meg tehát azt a különbözetet, amely ahhoz szükséges, hogy alapjában véve 

szakmailag európai színvonalon szolgáltasson?  
Valamit ideig-óráig spórolhat az amortizáció elmaradásán, az infrastruktúrán vagy a 

hotelszolgáltatások színvonalán. Bár itt számos önkormányzati feladatkörbe tartozó átfedés 
van, s nem tudjuk, ez bele számít-e abba a bűvös százalékba? 

A legnagyobb megtakarítást azonban, tudjuk jól, a letűnt évtizedek és az elmaradott 
országok szintjén konzervált béreken érheti el. 

Azt mondják nem jött el az ideje még annak, hogy ezt rendezni lehessen. Más kevéssé 
lemaradt ágazatokhoz hasonló szinten tartást remélhetünk csak stb.  

Az ellátott feladat fontossága, a hozzá szükséges tudás megszerzése és jellegénél fogva egy 
életen át kötelező aktualizálása, az életkilátásokat romboló felelősség, az orvosok 
átlagéletkoráról és nagyságrendekkel magasabb öngyilkossági rátájáról ismert adatok sem 
számítanak. 

Megértenénk, hogy ez így van rendjén egy nagy és reményteljes társadalmi összefogás 
közös erőfeszítése közepette, melyből mindenki egyformán kiveszi a részét. 

Csakhogy. 
A napokban beszélgettem egy hivatali vezetővel, aki jogi ügyekben járatlan intézményének 

kellet jogi tanácsokat „beszerezzen” a piacról. Az első vonalba egyáltalán nem tartozó ügyvéd 
ebben segítségére is volt. 3 óra alatt elmagyarázott mindent. 20 000 forintos órabérrel, tehát 
egy hatvanasért. Ez egyes helyeken két kezdő orvos havi nettó fizetése. Mint elmesélték, az 
ügyvéd nem számított a drágák közé. 

De még a számítógépet karbantartó kft. alkalmazottja is 4500 forintos órabér ellenébe  (+ 
kilométerpénz) jelent meg egy másik helyen. 

Persze őket nem nyomasztja akkora felelősség. Ha tévednek, pardont mondhatnak. 
A társadalmi elvárások itt nem olyan határozottak, a vélemények és ítéletek nem olyan 

élesek. Vajon nem éppen azért, mert e tevékenységek - bocsássanak meg - a társadalmi 
tudatban nem olyan fontosak, mint az egészségügyi munka? 

Megjegyezni kívánom, nem a nevezett urak javadalmazását sokallom. 
De valami mégsem stimmel.            
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Ha újra meg újra a pénzről voltam kénytelen beszélni, a sírás gyanújának árnya kerülgetett. 
Ilyen ez a világ. Szégyenteljes a helyzetünk, s ha éveken át hiába érvelünk, belőlünk lesz 
siránkozó. Mi kell szégyenkezzünk. 



185 
 

 
* 
 
 

1999. január 29. 
      
Megjelent: Látlelet 1999./4 

 
NÉHÁNY SOR A KISZIVÁROGTATÁS ÉS A KÉTELY ELHINTÉSE           VAGY 

EGY LEHETSÉGES HARCMODOR „FENNFORGÁSÁNAK” LEHETŐSÉGÉRŐL 
Avagy, /kártya/lejáratás? 

 
Január utolsó hetének egyik délelőttjén az egészségügy forrongó reformja közvetlenül hatott a 
váróterem náthás, arthro-myalgiáktól kínzott betegeire. 

A rendelési idő alatt több mint egy tucat telefonhívásra kellett felelnem ismerősöknek, alig 
ismerteknek vagy ismeretleneknek. 
A telefonálók, alkatuk szerint reagálva, de a maguk módján valamennyien, vehemensen 
kérdeztek, panaszkodtak, tiltakoztak, füstölögtek a két évig érvényes biztosítási kártya-ötletről 
szóló televíziós riport kapcsán. Magam a riportot nem láttam, de a telefonokat annál inkább 
hallottam. 

A hívók, jórészt tájékozatlanok, válogatott szidalmakkal illették az ötletgazdákat és a 
szerintük aláírt rendelet aláíróit. Hiába intettem őket, hogy egyikünk sem látott még ilyen 
paragrafust valamely közlönyben. 

A felháborodás indokolt, a célpont feltehetően téves volt. Az egészségpolitikai vezetés 
lassan sárguló levelű bokra felé tüzeltek indulataik sörétes fegyverével. 

Azonnal kapcsolatba léptem a lehetséges információs forrásokkal. Először a MOK- nál 
tájékozódtam, ahonnan nagy örömmel hallottam, hogy tiltakozásukat a képtelen ötlet 
megvalósításának leállítására, már meg is fogalmazták.  

Ezt követően az Egészségügyi Minisztérium nyugtatott meg, hogy ilyen rendelet nem 
született még, de folyik a törvénytervezet körüli vita. 

Mi történ hát itt. Mi okozott orvosok ezreinek álmatlan éjszakákat és borzolta fel az 
állampolgárok fantáziáját. Ugyanis a következő napokban, betegeim is csak erről beszéltek. 

Nyilvánvaló, hogy a média ügyes munkásai kiszivárgott hír alapján csaptak le a témára. A 
néző azonban a hírt már kész rendeletként nyugtázhatta. 

Kinek lehetett célja a kiszivárogtatás, merül fel rögtön, az évek során politikai és 
médiaügyekben egyre gyanakvóbbá váló polgár agyában? 

A terv gazdái akartak egy léggömböt felengedni, hogy megtapasztalják a szelek járását, 
vagy az ellenzők – okos húzással – idejében kiprovokálni a vihart, amikor a törvényhozók 
még idejében visszakozhatnak? Ártó szándékra gyanakodjunk? Vagy egyszerűen csak 
szenzáció kellett a szemfüles médiának? Ki tudja megmondani? 

De miről is van szó? 
Ha ez az ötlet megvalósul, a kétévenként vizsgálatra (szűrésre) jelentkezni felkért 

állampolgár hanyagsága esetén a praxis, tehát a többi lelkiismeretes egészséges és főleg a 
számos beteg, ellátásának forrásai elapadnak, mert a lejárt kártyák után már nem küldenek 
finanszírozást.  

Ez történik, ugyanis sokak hiedelmével szemben már most is csak a joghézagok és a 
szürke gazdaság módszerei tartják életben a folyamatosan csökkenő reálértékű 
finanszírozáson diétáztatott alapellátást. 1994-98 között ez a csökkenés minden bevételt 
összeszámolva 27% volt. Az önkormányzatok az annyit emlegetett ritka kivételektől 
eltekintve kivonták magukat az alapellátás finanszírozásából, egy kényszerből selejtes törvény 
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akárhogy magyarázhatósága és fokozódó, valóságos szegénységük miatt. A hálapénzt minden 
oldalról támadják és eloszlása megdöbbentően egyenetlen, miközben - érthető okokból - 
közismerten és folyamatosan csökken is. 

Hogy képzelik a tervezet hívei? Ezzel a megvonással büntetnék az orvost a magyar 
állampolgár öröklőtt módon alacsony egészségügyi kultúrája, létét veszélyeztető, elszomorító 
és megrögzött szokásai miatt? Talán ha megkísérelnék a máshol (főleg a fogászatban) már 
megpróbált lakossági negatív ösztönzés módszerével? Talán. 

Újra és újra felbukkan egy szemlélet, mely egy alulfinanszírozott területen úgy ad többlet 
feladatot, hogy elvon és azt a (sokszor végrehajthatatlan) feladtat jelentése esetén adja vissza 
(részben). Ez egyben a kényszerű, formális munkára ösztönzés egyik biztos eszköze is. Maga 
a jó szándékú polgár miként reagál erre? Már közvetlen közelemben előfordult, hogy az 
egészséges állampolgár bekukkantott a rendelőbe és így szólt lekötelezően: „Dokikám, 
pipázza ki csak a mi családunkat. Hallom különben nem kapja meg a stexet!”  

Ugyanakkor és ezzel párhuzamosan felmerül a szűrés annyit vitatott tematikája is. Tavaly 
117000 embert szűrtek le az országban. Ez alig több a lakosság egy százalékánál. Bár a 
negyedévek tendenciája javuló, az eredmény nem szignifikáns. A közzétett protokollok pedig, 
ha megvalósításra kerülnének, bedugulnának több intézmény betegútjai és hatalmas, be sem 
kalkulált, kiadások jelennének meg (pl. mammográphia). Információm szerint a minisztériumi 
álláspont szóban már adott. A háziorvos a saját kompetenciájába tartozó szűréseket végezze 
el. A többit javasolja, tegye lehetővé az állampolgárnak. De eleddig honnan szerezhettünk 
erről tudomást? Vajon a finanszírozó és a neki jelentő szoftverek tudnak erről? A háziorvosi 
társadalom jelentős része azért nem élt e lehetőséggel, mert látta keresztülvihetetlenségét. 
Abban a pillanatban, amint a fenti elv érvényesül ( tehát azt kell csak elvégezni amire képesek 
vagyunk)  megjelennek a szűrések a jelentéseken, sőt kiderül, hogy milliónyi szűrés meg is 
történt, csak nem jelentették a lehetetlenül igényes protokollt ismervén. 

 Maga a prevenció és a szűrés-gondozás a legfontosabb tennivaló, sürgető, minden 
erőfeszítést és ráfordítást megérő nemzeti feladat. De a vitatott módszer nem lehet a 
megoldás. A fegyvert ezen a módon töltögetve, az csak visszafelé sülhet el. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Szerencsére a módszer spontán elhalt. Én megpróbáltam. Ne kérdezzék mekkora erőfeszítés 
volt. A betegek beutalóikkal csak egy körzetből áramlottak adott pontokra, mégis rámszóltak 
mittuk. Például a laboratóriumban a Weberek miatt, - büdösség volt. 
 

* 
 

1999. február 01. 
                                                                        

Megjelent: Magyar Orvos 1999./3 
 
            ÚJABB SZÁMADATOK AZ ALAPELLÁTÁS KÁNAÁNJÁBÓL 
 

Három évvel ezelőtt 100 körzet anonim adatait dolgoztam fel annak érdekében, hogy egy 
praxis reális átlagkiadásait összeszámolhassam. Akkor bizonyosodott be, hogy egy átlagos 
körzetben a pénzügyi és adózási fegyelem szabályai szerint cselekedve, legjobb esetben 
minimum bér maradhatott a működtetőnek és egy fillér sem beruházásra. A végkövetkeztetés 
az volt, hogy amennyiben ez nem így történik, jöhet is a számonkérés, mert valami nincs 
rendben. 
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Szembeállítottam ezt a tényt azzal a szándékkal, mely szerint éppen az elégtelen 
pénzeknek a vállalkozás nyújtotta kiskapukkal történő jobb felhasználására találták ki a 
funkcionális privatizációt, amit azonban az illetékesek azóta sem mondtak ki újra. 

Az eltelt évek sem győzték meg a kívülálló közönséget azokról a nehézségekről, 
melyeknek az általam pszeudoprivatizációnak nevezett állapot teszi ki azokat, akik áldásait 
élvezik. Ezek az áldások azonban nem anyagiak, hanem a relatív függetlenség körül 
keresendők. Az irigykedők - a hasonló tulajdonságokkal rendelkezőkre jellemző 
felületességgel - azonban továbbra is az anyagiak miatt irigykednek. 

Az alábbiakban ismét egy rövid számítással szeretnék rávilágítani a valóságra. 
A mindenkor rendelkezésemre álló MEP.- adatokhoz folyamodván, könnyen kiszámítható, 

hogy egy most kívánatos méretű, vagy annál akár valamivel nagyobb, mondjuk 1300 - 1400 
bejelentkezővel működő praxis, ha működtetője rendelkezik a kellő képzettséggel, évente 
mintegy 4 000 000 forintot kap. 

Az utóbbi 3 év változásai miatt, most fordítva kell kezdjem a számítást. Ma már létezik 
egy APEH elvárás. Szakma, beosztás, földrajzi helyzet stb. szerint.   

Képzelt praxisunk tehát 4 000 000 forintot kap, és „kapásból” levonhatjuk ebből az 1 300 
000 forint „elvárt” jövedelmet, melyet a járulékok és adók befizetése után, összesen 2 400 000 
forint felhasználásával kap meg a vállalkozó orvos.  

Mi történik a maradék 1 600 000 forinttal? 
A nővér nettó 25 000, az írnok nettó 18 000, a takarító nettó 12 000 forintja, tehát havi 

nettó 55 000 adóval és járulékkal kb. havi 137 000, tehát évi 1 644 000 forint. A fizetések 
kiosztása után már mínuszban vagyunk, és még nem számoltunk 13. fizetést és más 
juttatásokat. . 

A körzet ettől a ponttól nem rendelkezik több pénzzel a továbbiakban felsorolt kiadásokhoz. 
A praxisokban - természetesen - alkalmazási feltételnek számító szolgálati gépkocsit is a 

működtetőnek kell megvennie. Ha közalkalmazott, úgy az önkormányzat kellene kitalálja 
miként jut autóhoz (ami természetesen nem nagyon érdekli az önkormányzatot), ha maga a 
működtető – mint ismeretes ma már a praxisok több mint 80 százalékában - , akkor vesz 
egyet, valamilyen - a felkínált lehetőségek közüli részletre, és törleszti a havi minimum 50-80 
000 forintot. Ha nem akar bajba kerülni - amikor letörlesztette - a nyugaton szokásos módon, 
újraindítja a régi kocsi értékéből, és fizeti tovább a részleteket örökkön-örökké. Imigyen 
biztosítja magát, hogy folyamatosan legyen üzembiztos kocsija a valaha közismert orvosi autó 
matuzsálemek helyett. Középarányost számolva is kifizet évi 800 000 forintot erre. Ha 
adózott jövedelmének jelentős részét is „beveti”, mondván, hogy magáncélra is használja a 
kocsit, akkor is praxis költségnek számít folyamatosan havi 25-40 000, évi 300 000 – 480 000 
Ft.  

Ezen kívül még sok ezzel járó kiadás vár fedezetre. 
Valamiből kell a kocsit működtetni is, ami havi igen szerény 1000 kilométert számolva is 

12 000 km és ha a kocsit nem kell sokat javítani, mert valóban folyamatosan lecserélik, kb. 
évi 200 000 Ft működtetési költséget jelent. A biztosításra is kell kb. 130 000 Ft, tehát a 
praxist 50%-ra taksálva 65 000 Ft.  

De a praxis sok más költségét is elő kell teremteni.  
Melyek ezek a költségek? 
Először is vannak még az autóval kapcsolatban a cégautó adó és a súlyadó, ami együtt az 

új szabályok szerint 150 000 Ft is lehet. 
Következik az iparűzési és helyi adó, és a kötelező tagdíjak (MOK., MAOTE. stb.), 

melyek együttesen, bár igen változóak, de 40-50 000 forintot is jelenthetnek egy évre. 
A folyamatos önképzés igen nehezen kiszámítható és változó, de egyre növekedő 

költségei. Kötelező és ajánlatos, netán igény szerinti előfizetések. Nagyon nehéz ezt 
általánosítani most, mikor egy könyv ára 4-5 számjegyű is lehet és az előfizetésekre is több 
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tízezer forint kell. Egy hétvégi kongresszus mostanában 9700 Ft. Ha szállás is kell, ennek 
többszöröse. Az igények is változatosak. Nagyon szerény vagyok, ha mindezeket évi 100 000 
forintra taksálom. 

A telefonköltségek a betegek minőségi ellátásának függvényében egyre nőnek, számos 
elvárás teljesíthetetlen ennek felvállalása nélkül. Minimum évi 120 000 forintra becsülhetjük. 
A fűtés, amennyiben korszerű és az épület(ek) nem fűthetetlenek, szintén legalább 120 000 Ft 
egy évre. A világítás a víz és a csatornadíj kb. 60 000 Ft évente. Szemételszállítás és 
veszélyes hulladék 25 000 Ft. Tisztító és fertőtlenítő szerek 60 000 Ft. Postaköltség, irodai 
kiadások, nyomtatványok, szoftver, bérleti díj igen szerényen nyomva meg a tollat, legalább 
150 000 Ft egy évre. A műszerek működtetése, EKG papír, gél, tesztcsík (!), vegyszer, 
sürgősségi gyógyszer, kötszer a másik 150 000 Ft.  

Az ANTSZ is megterhel évi legalább 20 000 Ft költséggel (egyre növő sterilizátor 
ellenőrzési díjak), nem beszélve az egyre több előírt nyomtatvány és kiskönyv már előbb 
említett kiadásairól. 

Munkaruhára is elmegy évi 30 000 Ft és a többi a zsebből, mert nem ismerik el 
munkaruhának azt, amit a „terepen” a legjobban koptatunk. Mintha csak a rendelőben ülnénk 
naphosszat. Bár, … gumicsizmában járhatnánk! 

A vállalkozó orvos kiadása marad a rendelő kötelező kifestése is. Ezt is taksálhatjuk átlag 
50 000 forintra. 

Végül az egyre drágább könyvelő, mostanság mint hallom havi 15 000 és 13. Havi díjat is 
kérnek az évzárásra, meg nyomtatvány költséget. Tehát összesen 200 000 Ft. 

A fentieken kívül még kiszámíthatatlan a váratlan kifizetendők lajstroma. 
Mindezek tehát, mintegy havi 160 - 170 000 forintra rúgnak, és meghaladják az évi  2 000 

000 forintot. 
Az orvostól azonban mindenki elvárja azt is, hogy műszerparkját fejlessze. Erre ma csak 

néhány példamutató önkormányzat gondol. 
Honnan hát a hiányzó összegek? 
Milyen lehetőségek vannak előteremtésére? 
A fejlesztéseknél lehet próbálkozni pályázatokkal(?), de egy körzet jövője nem bízható a 

véletlenekre. A pályázati rendszer nem oldja meg 6200 rendelő gondjait. 
Az orvos vagy más munkát is vállal, és ebből termeli meg a hiányt pótló összeget (pl. 

üzemorvosság, több ügyelet stb. stb. ), vagy csökkenti az ellátás eddig megvalósított 
színvonalát, vagy (esetleg: is) megpróbál élni a joghézagok kihasználásával, és a szürke 
gazdaság módszereivel. 

Az ezekkel járó izgalmak, szorongások, jövés-menések és fáradozások persze nem 
használnak az amúgy is egyre túlterheltebb, és az egyszemélyes felelősség mindennél 
nagyobb terhét viselő kollégának. 

Vagy segítsen továbbra is az elátkozott és megmentő paraszolvencia?  
Csakhogy ne felejtse a témában fantáziáló kívülálló, hogy a körzetek jelentős része nem 

„para-dicsom”. 
Mindez pedig az egy főre jutó átutalt össz-összegek reálértékének 1994-98 közötti, előbb 

említett jelentős csökkenése mellett. 
A többi néma csend. 
A kétkedő olvasó gondolkodhat, számolhat, vitatkozhat. A számok számok maradnak. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
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Az összegek emelkedtek, az inflációt azóta sem sikerült követni, a megjelent úgynevezett 
amortizációt van aki kapja, van aki nem. A kérdés egyelőre nyitott. És ha az ígért 
fizetésemelések igaznak bizonyulnának, vajon gondolnak-e a vállalkozókra is? 
 

* 
 

1999. március 13. 
 
Megjelent: Látlelet 1999./3 

 
RENDHAGYÓ TUDÓSÍTÁS AZ E. M. HETEDIK EMELETÉRŐL 

ÉRDEKEGYEZTETÉS 
 

1999. március12-én az egészségügyi érdekegyeztető tárgyalásoknak szem és fültanúja lehetett 
a magyar média.  

A magamfajta kenta-úr, ki megpróbál a média fejével gondolkodni, annak szemével látni, 
fülével hallani és szájával szólni (kényszerből még abrakolni is), ugyanakkor testében 
megszenvedi az egészségügy gebéjét nem túl kíméletesen érő noszogatásokat is, vegyes 
érzésekkel nézi a feleket. 

Mert itt, kentaúri szemmel nézve felek tárgyaltak el egymás mellett és nem egészek. Felek, 
mert egyikük sem adhatta egész önmagát a külön-külön és más-más szempontokból 
reánehezedő kényszerek miatt. 

Érdekes volt. Fölöttébb érdekes. És miközben a média képviselői csendes iróniával unottan 
nevetgéltek a pillanatnyilag megoldhatatlan helyzet jelképes kötelének kissé ernyedt cibálását 
figyelvén, a felemás tudósító megpróbált a hallottakból is tanulni és következtetni. Hálás volt 
a sorsnak, hogy ő kentaúr, és ezért nem tud fanyalogni és unatkozni ebben a helyzetben. Mert 
egészségügy volt, van és lesz, az egészségügy olyan valami amivel úgyis számolni fognak. A 
kérdés csupán az, hogy előbb-vagy utóbb. S mint a továbbiakból kiderül éppen ez lehet a 
helyzet józan felfogásának és elfogadásának kulcsa. 

A folytatásban kenta-úri becsületemre mondom, nagyon vigyázok a tárgyilagosságra, 
amennyire erre egy magamfajta lósorsra juttatott buzgólkodó csak képes. Mert azért az 
ilyenféle lény, ha büszke is manapság talán túlértékelt fejére, mégis csak négy patájával áll az 
egészségügy fagyos talaján, szerencsés esetben dologi jellegű patkókat és bér jellegű abrakot 
remélve.                  

A gyülekezőket nézegetve már az is bíztató volt, hogy az alku harcos lovagjai, 
fegyverhordozók és harci mének nélkül érkeztek, és buzgón csapolták a kávés ibrikeket. 
Fegyvercsörgés helyett papírlapok zizegtek, és lóféle a tudósítón kívül sehol sem volt látható. 
Annál szebb számban jóféle szakértő lovagok. 

Hamarosan felállították négyszögletes szekértáborukat is, melyet a háttérből a média 
figyelt s melynek sajátja az vala, hogy egyazon szekértáboron belül fordították egymással 
szembe nyűtt fegyvereiket. A küzdelem ennek megfelelően igen békés és civilizált keretek 
között haladt a döntetlen felé, akár egy nyugdíjas-klub kifényesedett sakktábláján. Mégsem 
érdektelenül. 

 
A következőkben megtehetnénk, hogy egy magnófelvétel alapján lepergessük az olvasó 

előtt a párbeszédeket. Nem ezt javasolom. Inkább maradjunk meg a rendhagyó, vizsgálódó, a 
dolgok mögé nézni próbáló beszélgetésnél. 
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Bevezetőben az Államtitkárnő, a rá jellemző tömör precizitással és igen pontos, alapos 
előkészítő munkát sejtető táblázatok alapján vázolta fel a helyzetet. 

Elmondta, hogy a birtokában levő adatok nem igazolják vissza a csupán 4-5%-os 
emelésekről szóló híreket. A szórás kétségtelenül rendkívül nagy, hiszen a két szélső érték 0 
és a 17 %. 

A rendelkezésre álló adatok nem fedik le az összes intézményt, de már az első hónapokban 
is 10% helyett 13% feletti a növekmény. 

Az egész évi egytizenketted résznél több jutott egy-egy hónapra. 14,363 milliárd helyett 
januárban 14,420, februárban 14,914 és márciusban 14,950 milliárd forint. Ez az összeg év 
közepére elérheti a 16 milliárdot is, és ez az idei finanszírozás egyik sajátsága lesz. Utána 
várható egy beállás a normál összegre.  

Az emelkedés  eddig ismert átlaga a járóbeteg szakellátásnál 8,4% körüli, a járóbeteg 
ambulanciákon 10-13% közötti és az aktív fekvőbeteg ellátásban januárban 8,6, februárban 
15,2 és márciusban 16,2 %. Ennek átlaga pedig az első 3 hónapra 13% feletti számot ad. 

 Az Egészségügyi Kormányzat és az OEP korrekt számításokkal tudja igazolni, hogy a 
pénzek százalékra megjelentek és az intézmények megkapták. Abba azonban nincs 
beleszólásuk, hogy az egyes intézmények milyen egyenletesen jutottak hozzá az emeléshez. 
Mint később kiderült az is árnyalja a helyi különbségek skáláját, hogy melyik intézmény 
mekkora múltból származó adóssággal indult. Ha ugyanis ilyen kifizetetlen számlái voltak, 
bizony a bérre szánt összegek elfogytak a hiányok betömködésekor. 

A tudósítónak az eddigiekből az ütött szeget a fejébe, hogy egy ilyen fontos alku során, 
akkor, amikor a kormányzat saját intézkedéseinek ellenőrzésére kér visszajelzést, az 
intézmények nem küldték el hanyat-homlok az összes bizonyítékot arról, hogy mit tettek vagy 
tehettek és hogyan s mit nem. Ez ugyanis érdekük lett volna, ha szeretik - ha nem, a kérdezőt. 
A kormányzat így kénytelen volt részadatokból számolni. Ennek ellenére, igen alapos és 
pontos számításokkal jött a tárgyalásra, olyanokkal, melyek tárgyszerűek és nem 
kérdőjelezhetők meg. Ugyanakkor a szakszervezeti oldal, ott helyben végzett 
számítgatásokkal érvelt, melyek bár precizitás szempontjából nem voltak egy súlycsoportban 
a szakértők által kimunkált táblázatokkal, de szintén hihetőnek tűntek. 

A baj tehát máshol van. 
A párbeszéd ezen pontján már világos volt, hogy a kormányzat a számára biztosított 

lehetőségek keretein belül mindent megpróbált. Ennyi pénzből ennyit lehet. Esetleg a hogyan 
és a miként árnyalatain lehetne vitatkozni. 

A szakszervezet viszont nem abból az alapigazságból indult ki, hogy adott pénzösszegből 
kell gazdálkodni, s ettől kezdve a vita már nem egy hullámhosszon haladt. Tudom azt is, hogy 
vannak vélemények melyek szerint a szakszervezet merevsége mögött politikai szándék is 
meghúzódhat. Lehet. Bár itt ezt nem érezhettük, nem is volt alkalom ezt tesztelni, hiszen az 
anyagi lehetőségek nélküli egészségügyi vezetéssel szemben nem nehéz kiépíteni az állásokat. 

A vita egyik kulcsmondatát az Államtitkárnő mondta ki: „Ez az év nem az egészségügy 
éve”. A túloldalon pedig tovább mentek a fogalmazásban és megállapították, hogy a tárcák 
közti versenyben maradt alul az egészségügy. 

A Szakszervezet garanciát kért, olyat mely intézményenként biztosítja a bérelemelések 
egyenletes beütemezését. A tárca azonban elmagyarázta, hogy ezt nem vállalhatja fel. Nincs 
lehetőség, sem eszköz arra, hogy intézményenként garanciákat vállaljanak. 

A hozzászólok közt többen azt szorgalmazták, hogy a közalkalmazotti bértáblát nyissák 
meg az egészségügy előtt, s így garantálják a béremelést. 

Mások azt kérték, legalább annyit deklaráljanak, hogy a bérek nem kevésbé fontosak, mint 
a közüzemi költségek, hiszen mindenütt előbb az adósságokat egyenlítik ki és csak a végén 
lehet szó némi bérrendezésről. A tudósító pedig ár-belvizes hangulatban megállapította, hogy 
a pénz is olyan, mint a víz, az alacsonyabban fekvő pontokra folyik, a mínuszokat tölti fel. 
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Igen figyelemreméltó volt a MOK főtitkárának, dr. Gyenes Gézának az a javaslata, hogy a 
béremelést is kezeljék úgy, mint az elmaradt ügyeleti díjakat, és vállaljanak garanciát utólagos 
megtérítésére. Így legalább tudnák az emberek, hogy valamikor kapnak valamit. Perspektíva 
lenne előttük. Ugyancsak fontosnak tartotta, hogy az egészségügyiekkel őszintén közölni 
kellene a valós helyzetet és a valós reményeket egy tisztázó nagy kiállás során. 

Egy másik érdekesség is feltűnt. A végig hallgató pénzügyminisztérium egyszer szólalt 
meg. Ekkor közölte, hogy a hiedelmek ellenére ők mindenben ártatlanok. Az 1999-es 
költségvetés prioritásait a parlament határozta meg és nem ők! 

Gulyás Judit elnöknő itt jegyezte meg, hogy annak, aki erre rábólintott tudnia kellett volna, 
hogy milyenek lesznek a következmények. 

Ez volt az a pillanat, mikor a tudósító jegyzeteibe ennyit irt: az ország 10%-a. Ha nem 
számolunk azzal, hogy az egészségügy állapota kihat az egész lakosságra, akkor is tudni kell, 
hogy az egészségügyiek és családjaik adják az összlakosság kb. 10%-át. Ha sikerül felemelni 
őket, egyik alapkövévé válhatnak a polgárosodásnak és a leendő középosztály egy fő 
vonulatát képezhetik. 

Adott pillanatban a teljesítményfinanszírozás ötletét is megkérdőjelezték. 
Az Államtitkárnő joggal emlegette azt, hogy éppen ennek óhaja hatotta át az eltelt éveket. 

Ettől függetlenül nem lehet garanciákat biztosítani. Ezután megismételte a bevezetőben 
elmondott cáfolhatatlan számokat és hangsúlyozta, hogy a kasszában 13% bér és 11% dologi 
emelkedés benne van. Alaposan utána számoltak még az új adózás hatásainak is. 
Természetesen lesznek még későbbi vizsgálódások is, és hogy ezek mivel végződnek azt nem 
tudhatjuk. 

A vita során felmerült még egy kényes és a bérekkel összefüggésbe hozható kérdés. Az 
utóbbi időben kapta meg több intézmény a 3% leépítésre felszólító levelet. Itt maga az 
Államtitkárnő fejtette ki, hogy tisztázatlan a „költségvetési intézmény” fogalom, s amíg ez 
nem történik meg, nem tudni hol volt jogos a felszólítás, hol nem. 

A felszólalók elmondták, milyen következményekkel járhatnak az újabb leépítések, mikor 
már a kontraszelekció is érezteti hatását. 

A mentőknél, ahol 600 személyes hiány volt, a leépítés ezt 1200 főre emelné. A 
kórházakban, ahol nem győzik kifizetni a túlmunkát, a leépítések jóval a megengedett 200 óra 
feletti túlmunkára kényszerítenék a maradékot. Az egészségügy nem téveszthető össze 
például egy kormányhivatallal, ahol 8 órás munkaidőben gondolkodnak. 

Még sorolhatnánk a vita számos fontos vagy kevéssé fontos, de érdekes részletét. A 
végszót az egyik hozzászólás magától adta. Tárgyalhatunk bármennyit a kérdésről, ha nem 
bontjuk le személyekre, nem érthető meg. A hétköznapi dolgozót csak az nyugtatja meg, ha a 
borítékban pozitív változást tapasztal!  

Az egészségügy vezetői újabb számításokra készülnek, a szakszervezet vezetőségi ülésén 
óhajt dönteni a retorziókról. 

Egy kamarai ülésen általam megkérdezett nagyszámú orvoskolléga kollektíven úgy 
nyilatkozott, hogy méltatlannak tartja még a tiltakozást is néhány százalékról vitatkozván.  

Itt az egészségüggyel kapcsolatos teljes szemléletváltásra van szükség. S ha ez megtörtént, 
meghatározható, hogy mikor tudják ezt az anyagiakban is felmutatni. Ez már egy olyan 
perspektíva lenne, amelyik megnyugtatna és türelmünket alátámasztaná. Addig pedig az 
egészségügyben dolgozók érdekében legalább olyan közérzetjavító lépéseket tegyenek meg 
(és olyan közérzetrontókat kerüljenek el), amelyek nem kerülnek pénzbe, vagy legalábbis nem 
költségigényesek.  Sok, egyre több ilyen lehetőség adódik. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
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Hogy ismét bekerült a gyűjteménybe egy tudósítás, azt nem csak a bevezető és a rendhagyó 
jelleg teszi, hanem az aktualitás is. Az a bizonyos 10% szavazó a lakosságból, akiket az 
egészségügy irányába tanúsított kormánymagatartás direktben befolyásol. 

 
* 
 

1999. március 19. 
 

Megjelent: Látlelet 1999./11 
 
Ismét egy olyan írással jelentkeznék, melyet nem fogadott túlzott lelkesedéssel az egészségügy 
öncenzúrája. Így csendes pihenőre ítéltetett valahol egy fiókban. Pedig az építő, tisztázó 
szándék egyértelmű. Most, hogy végre felbukkan az alapellátáson túlról is a józan felismerés 
hangja, annak megerősítésére időszerűnek tartom tavaszi gondolataimat lapunkban 
közreadni. Sajnos az utóbbi napok eseményei miatt, egy szorongásokkal teli epilógussal. 
 

AZT ÁLMODTAM, HOGY KÉT ORVOS VOLTAM ÉS FÚRTUK EGYMÁST 
Füstölgéseim a privatizáció tudathasadásos nyitánya kapcsán 

 
Mint köztudott, eddig már három kormány gondolkodott a privatizációról. (Végre egy olyan 
is akadt, amelyik ezt deklaratív módon felvállalta.) Mindhárom – teljesen logikusan – az 
alapellátás felől közelítette meg a kérdést, és mindhárom esetben azonnal észlelhető volt a 
pénzügyi, szakmai aggodalmakon túl – éppen az orvostársadalomból, de az alapellátáson 
kívülről - eredező ellenállás. 

Hogy ezek az erők miként érvényesültek, arról már archívumokat böngészhetnénk s főleg 
egymás előtt – sokszor barátságokat feledve – bezáruló agyakban, memóriákban 
kutakodhatnánk. Magától értetődő módon teszi fel a kérdést a kívülálló szemlélődő is. Miért? 

Az értelmiség élvonalába tartozó, valaha legnagyobb „kultúrafogyasztó”, emberségből 
örök példakép, szakmai alázatot naponta gyakorló, mindenhez érteni kénytelen orvosok is 
lesüllyedtek volna a „csak” színvonalára? A szomszéd sovány, apadó tejű kecskécskéjére 
sandítanak? 

Földszinti, emeleti apartmanjuk épülésére várva, az alagsori házmesterlakás építését 
irigyelve, akadályozzák az épület elkészültét? 

Gyakorló orvosokkal történt napi találkozásoktól, döntéshozókkal folytatott 
beszélgetésekig, folyton-folyvást azt a rohamosan csökkenő kis előnyt emlegetik, amit az 
eddigi egyetlen bölcs döntés, a pszeudoprivatizáció jelentett? 

Mert bizony rohamosan csökken az az előny. Pedig mikor kitalálták, erre épült volna a mai 
napig magasabb rendűnek tartott, és az alapellátás oldaláról döntő többségében tisztelt és 
nagyra értékelt kollégák jövője is. 

Miközben a járóbeteg és fekvőbeteg ellátás finanszírozásában, ha messze nem is a 
szükséges mértékben, de folyamatos emelkedést mutatnak a finanszírozási statisztikák, az 
alapellátásban, mára annak reálértéke a kezdetekhez mérten ki tudja mennyire zuhant. Csak 
1994. és 1998. között 27 % mutatható ki. A folyamat pedig tudjuk, hogy ebben az évben is 
folytatódott.  

Ma már a törvényi kiskapuk, melyeken a pénzügyileg rendszer és politika semlegesen 
elnyomott egészségügy érdekében kellett volna közlekedjünk, sorra bezárultak, sőt mögöttük 
csapdák sorakoznak sanda sorokban. 

És mégis. 
Naponta hallani az unalomig lejáratott érveket. Ilyen vagy olyan direkt és indirekt jelekre 

hivatkozva, részben a fantázia, részben a realitás talaján álló képzeletbeli „helyszíni szemlék” 
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alapján ítélkeznek az alapellátás kivételezett helyzetéről. Elfelejtik, hogy az alapellátás feletti 
szakorvosi társadalom helyzetét is kiemelkedően teljesítő, vagy kiemelkedően ügyeskedő 
tagjai alapján ítélik meg a kívülállók?! 

És ha mindez így lenne ahogy képzelik? Baj lenne? Ennek nem lelkesítő, ösztönző hatású 
érvnek kellene lenni az utánuk jövő, reájuk építkező akadékoskodóknak? 

Milyen szánalmas kép vetülne a mi virtuális látóterünkre, ha elgondolkodnánk ennek a 
sekélyes energiabefektetésnek a gyökerein?  Olyan ez mint a hosszútávfutóknál, ha a táv 
elején az esélyes előtt loholó, azt felvezető esélytelen ellenfélnek a majdani befutó nem a 
légellenállást legyőző szerepét nézné, hanem hátulról gáncsolná. Minek futkos itt előtte ez a 
senkiházi, már az első körökben?! 

Sok, nagyon sok, nagy kezdeti lendületeket, szép terveket megtörő tapasztalatról szólnak a 
mélyről jövő panaszok. 

Az alapellátás helyzete romlik! Ha még van előnye az annak tulajdonítható, hogy a többi 
ágazat sem haladt sokat előre. De ha előnye valódi előny lenne, az is a sikeres kísérlet 
örömével kellene eltöltse azokat, akiknek már nem kell annak minden fáradalmát – de 
mondhatnám kínját is – végigszenvedni. 

Egyébként alaposan utánajártam. Ma már jelentős a száma azoknak a körzeteknek, 
melyekben az orvos több ügyelet vállalása, saját képességei-képesítései szerint betölthető 
mellékállás, vagy családi lehetőségei, esetenként a hálapénz segítségével szponzorálja a 
körzetét. 

Az önkormányzatok beruházói felelősségük semmibevételét senki sem kéri számon. 
Értem! Kényelmetlen is lenne azok jelenlegi helyzetében. 

Ennek ellenére számos orvos szakértő és beleszólási joggal bíró kolléga szavaz ma is arra, 
hogy a felelősség maradjon az önkormányzatoknál!? A háziorvosok számára ez 
megdöbbentő! 

De legyen ennyi elég az objektívet eredményesen sorvasztó szubjektívről.  
Lássuk, hogyan és miként gondolkodik az irigyelt alapellátás az irigyelt privatizációról. 
Nos, a kezdeti lelkesedés pillanatait leszámítva, tökéletesen felméri már annak buktatóit. 

Maga is folyamatnak képzeli, bár ez számára felmérhetetlen sok küzdelmet és gondot, s rajta 
keresztül – munkájában akadályozva – a betegeknek is hátrányt jelent. (Itt messzemenően 
figyelembe kellene venni a pszeudoprivatizáció sikerei mellett kellőképpen nem felmért, 
szomorú tapasztalatait is.) 

Természetesen sokkal kényelmesebb lenne egy „kényszerprivatizáció” egyszeri sokkja 
után beállni az új kerékvágásba, helyi csaták és vérhullatás nélkül. De tudják, hogy ennek is 
vannak nagy kockázatai, mert az igen eltérő feltételek és alkalmazkodóképesség miatt, az 
alapellátáson belül is keletkezhetnének feszültségek. 

Persze ha az ígért 70 milliárdot  elsősorban ezen különbségek bölcs kiegyenlítésére 
fordítanák...? 

Egy azonban nyilvánvaló. 
A privatizációs óhaj, határozottan és igazolhatóan nem egy kockázatot, felelősséget, nagy 

anyagi terhet jelentő, látszólagos vagyon megszerzésére irányul, hanem annak az elemi erővel 
feltörő kívánságnak a beteljesülésére, hogy szabaduljon az önkormányzatok jó esetben 
közönyt, de gyakrabban ennél sokkal rosszabbat jelentő szorításából. 

A pszeudoprivatizáció évei fényesen igazolták, hogy az önkormányzatok nem alkalmasak 
erre a feladatra. Nem alkalmasak, mert anyagilag felkészítetlenek, mert vagyonfelélési 
periódusuk is a végét járja, és mert városon sok helyen átpolitizálódott, falun laikus és 
primitív játszmákká degradálódott ezirányú tevékenységük. 

Ráadásul a pénzügy központi - közismert – szemléletének torz tükörképe is megjelent itt, 
egy alacsonyabb szint eszközrendszerében. (Bizonyára ismert az az alapvicc, hogy miként jut 
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el a hadseregben a Pápa lelki gyakorlatra felszólító körlevele végül az őrmesteren át a 
bakákig.) 

Természetesen most is illik leírnom azt a szokott mondatot, hogy „tisztelet a szabályt 
erősítő kivételeknek”. Nagy tisztelet! 

Mindent összevetve, az alapellátás orvosa még kockázatot és terheket is vállalna, hogy 
kikerüljön abból a megalázó helyzetből, amelybe egy 100 év múlva reméljük majd működő, 
de ma még pelyhedző állú, hagyomány nélküli demokrácia jóvoltából leledzik. 

Ha egy döntéshozói helyzetben levő kolléga vagy szakember csak egy kicsit is követte azt 
a betegeink hátán is csattanó megaláztatás sorozatot, amin az elmúlt 7-8 évben a háziorvosok 
jelentős része keresztülment, nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a számukra legfontosabb 
szempontot. 

Természetesen meg kell hagyni a lehetőséget arra is, hogy egyelőre másként döntsön, aki 
nem mer belevágni azután sem, hogy az esélyeket az előbb említett megoldással 
kiegyenlítették. 

Végül pedig arról kellene beszélni, hogy meglepő módon a szakma felől is felröppen az 
ellátás felelősségével kapcsolatos aggodalmak fekete madara. 

Károgó varjúrajként hallották ezt már az alapellátás orvosai, ott helyben. 
Így szólt: „Mi lesz ha a tulajdonba kerülő orvos gondol egyet, és a rendelőre vörös lámpát 

szereltet.” Így. Szó szerint. 
Hát kérem! 
Ha az egészségügyi vezetés nem bízik a világ legalacsonyabbra becsült egészségügyét 

saját vérével táplálók évtizedek óta bizonyított áldozatvállalásába, akkor nem tudom mire 
lehet még szükség e bizalom elnyeréséhez. 

Egyébként pedig,  ha még egy olyan szerződésrendszer kidolgozása is gond, amelyik ezt a 
veszélyt kizárja, akkor semmiről sem érdemes gondolkodni s a gyeplőt a lovak közé lehet 
vetni. 

Majd az önkormányzatok megfelelnek jelenleg is őket terhelő felelősségüknek. Süllyedni 
még most is lehet. Például elláthatnák az alapellátást munkanélküli orvosok, akik a segélyt 
csak ilyen téren végzett közhasznú munka után kapnák meg. 

Íme egy ötlet. 
Biztosan akad akinek tetszik is. 
Ide jutottunk?! 
 

Leányfalu. 
1999. március 19. 
 
Bízzunk benne, hogy nem voltam próféta. 

A rádió és egyes napilapok hírei szerint ugyanis, az időközben a háziorvosokat – nem 
kevés helyen – hatalmában tartó, és továbbra is tartani akaró önkormányzatok, nem becsületes 
szándékai ellenébe és annak kivédésre, a FAKOSZ javaslatok alapján kidolgozott „praxisjog” 
ötletet, megpróbálják ellenük fordítani. Mondhatnám saját fegyverével döfik le hátulról a 
háziorvost. 

Pedig a miniszterelnöki bejelentés által súlyozott jelentőségű feladat zökkenőmentes 
keresztülvitelére, miniszteri biztost kaptunk. 

Fontos lenne, hogy dr. Fodor Miklós „alulról” is megkapja a rendkívül kényes feladat 
ellátásához szükséges támogatást, és hovatartozását ismerve a „gyökérnyomást” is, oly 
formában, hogy a jelek szerint több irányból is érvényesülő politikai és lobby befolyás 
ellenébe érezhesse, s imígyen éreztethesse, azt az erőt, amit a megosztási szándék újabb 
árnyának ellenére, a háziorvosi réteg, mint az egységes orvosi társadalom szerves része jelent.  

Szakmailag, tehát gazdaságilag, és politikailag egyaránt. 
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Ellenkező esetben a pszeudoprivatizáció során alaposan megtapasztalt mechanizmusok – a 
nagy lehetőség hatására - egy sokkal magasabb fokon indulnak be, és eltekintve - a 
szerencsére létező - profi és a cél érdekébe elkötelezett önkormányzatoktól, sok helyen 
alakulhatnak ki drámai szituációk. 

Ha a Népszabadságbeli hírre gondolok, mely szerint olyan pályázatot hirdethetnek az 
állásokra, melyeken kórházi orvosok is indulhatnak, sok-sok éves továbbképzésre fordított 
erőfeszítések vesznek kárba, ismét sárba tapossák a háziorvosságot mint szakmát, ráadásul 
egymásnak feszítik azt a két réteget, melyeket még csak most próbálunk összebékíteni, a 
valójában közös érdekek mentén. Hogy ennek a kezelhetőségük szempontjából vannak 
előnyei, az kétségtelen. Csakhogy mi (és ez az ország) azt hittük, hogy az ilyen módszerek 
felett már eljárt a történelem. Tévedtünk volna? 

A lehetőséghez jutó önkormányzatoknál - a feltételezést csak elméletileg kockáztatva - 
módot adnak arra is, hogy különféle érdekek, nyomások és befolyások alapján próbáljanak 
felszabadítani helyeket azok számára, akiket valamiért érdemes helyzetbe hozni a praxisjog 
adományozása során. A legveszélyeztetettebb ismét a már annyit szenvedett 27%, a 
nyugdíjkorhatár közelében, vagy az után is dolgozók tábora lesz. Őket rövid úton - és 
érdemeik elismerése nélkül - taszíthatnák a kisnyugdíjasok táborába. Számuk megközelíti a 
kétezret. 

És akkor még nem beszéltünk a több száz (vagy ezer) konfliktusos helyzetben dolgozni 
kénytelen kollégáról, ahol az önkormányzatok, egy azonnali „megoldás” lehetőségét kapják 
kezükbe. 

Az ötlet kiagyalói gondoltak arra, hogy ez mit fog jelenteni a betegellátás azon szektorában 
ahol az orvos-beteg találkozások döntő többsége zajlik? 

Az ötlet kiagyalói ismerik azt a szót, hogy felelősség? Vagy azt, hogy: „játék a tűzzel”? 
 
Leányfalu. 
1999. november 11. 

                                                                                     
Utóhang 2002. 
A két időpontban írt, de összetartozó írás megjelenése után kezdődött el a kórházi lobby 
oldaláról egy állítólagos morgolódás, hogy a Látleletet miért fizessék elő, ha alapellátással is 
foglalkozik. Nem is foglalkozott aztán túl sokáig vele. Távoztam a laptól. 
 

* 
 

1999. március 27. 
 
Megjelent: Látlelet 1999./4 
 

T.A.O. 
TÉNYEKEN(TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÉKOKON)ALAPULÓ ORVOSLÁS 

(Evidence based medicine) 
KÍSÉRLET A LAIKUS ÁLLAMPOLGÁR JÁRULÉKÁNAK GAZDASÁGOSABB 

FELHASZNÁLÁSÁRA, MINŐSÉGJAVÍTÁS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÖSSZEGEK 
LEGÉSSZERŰBB FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY AZ ERŐS NYUGATI ORVOS LOBBYK 

LETÖRÉSI MÓDSZERÉNEK IMPORTJA EGY ANNÁL NAGYSÁGRENDEKKEL 
GYENGÉBB ORVOSTÁRSADALOM KÉZBENTARTÁSÁRA? 

                                               /ESETLEG IS! IS! IS?/ 
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A puha diktatúra hosszú, tunya éjszakája után a laza demokráciában ébredvén az egészségügy 
berkeiben tüsténkedni kénytelen személy már sok varázsszóról hallott. Egy részük eltűnt, a 
másik búvópatakként fel-felbukkant, megint mások viszont polgárjogot nyervén bevonultak 
az életünkbe s ma már elvesztették eredeti varázsukat, a hétköznapok természetes 
alkotóerejére váltván azt. 

Mennyi kétkedés övezte a funkcionális privatizáció gondolatát, s ma már a vele járó 
gondok és háborúságok ellenére, nem akadna igazi szakember, s főleg érintett, aki 
visszafordítaná az idő kerekét. 

Mennyi kétség és félelem lengte be a fundholding vagy a csoportpraxis körüli vitákat, s a 
gondolatsor egyes elemei elenyésztek, míg mások egyre rugalmasabb formákat öltve, mind 
elfogadhatóbb köntösben köszönnek vissza ma. 

A tényeken alapuló orvostudomány (a továbbiakban TAO) évek óta kopogtat az ajtón. 
Magában és társfogalmakkal karöltve. Sokan a mindenkori ésszerű intézkedéseknek kijáró 
nyugalommal fogadják, mások kitalálásának pillanatáig visszanyúló, egészségügyön kívüli 
„hátsó szándékokat” sejtenek mögötte. Úgy vélik, hogy a gyógyításnak még ősi gyökereiből 
származó mitizálása, az orvos lobby ebből és más értelmiségiek számára nehezen 
ellenőrizhető ismereteiből fakadó ellenőrizhetetlensége ingerli a kívülállókat, esetleg éppen a 
politikát. Hírek keringenek arról, hogy ott, ahol a módszer már mindennapossá vált, orvosi 
képzettséggel nem rendelkező személyektől kell az orvosnak engedélyt kérni bizonyos 
döntésekhez, vagy ilyenek előtt kell azokat igazolja. 

Lesz-e belőle hétköznapi munkamódszer? Erről gondolkodhattak és kérdezősködhettek a 
sajtó egészségügyben utazó munkatársai (számosan) és az egészségügy „sajtóban utazó” 
képviselői (nem túl sokan) az Egészségügyi Minisztérium hetedik emeleti miniszteri 
tárgyalójában 1999. március 25.-én. 

 
A nap témáját megelőzően Gógl Árpád miniszter úr bevezetőt tartott. Ebben aktuális 

kérdéseket érintett, majd bejelentette, hogy Oberfrank Ferenc most tette le az esküt és 
megkezdte politikai államtitkári tevékenységét. 

Az aktualitások főleg a parlamenti munkát érintették. 
Mint elmondta, késő éjjel megszületett a nemdohányzók védelmét szolgáló törvény. A 

folytatás – szavai szerint – sokmenetes küzdelem lesz egy gazdag és profi lobbyval szemben, 
de körvonalazódni látszik az egészség pontozásos győzelme. 

Még négy törvény módosítása került beterjesztésre. 
- Az Orvosi Kamaráról szóló törvényjavaslattal úgy tűnik a parlament azonosulni tud. Így 
lehetőség lesz arra, hogy a politikai felelősség nélküli hivatásrendi köztestület megjelenjen a 
szakma érdekképviseletében. A MOK az egyéb szervezetek véleményeinek koordinálását is 
fel kell vállalja. 
- Elkészült a védőnői rendszer programtervezete is. 
- Készen áll a sürgősségi rendszer 12 fejezetből álló, komoly anyaga. 
- A felsőoktatás kérdésével kapcsolatos tervek is formát öltöttek és adottak az elképzelések a 
szakorvosi képzés koordinációjához.  

A Miniszter úr azt is bejelentette, hogy a gyógyszerreform, a Nemzetközi 
Gyógyszergyártókkal folytatott megbeszélések alapján felgyorsul. 

A továbbiakban Varga Zoltán helyettes államtitkár, dr. Mikó Tivadar professzor az OEP 
főigazgatója valamint két hazánkban tartózkodó, az Amerikai Egyesült Államokból érkezett 
szakember állt a sajtó rendelkezésére és válaszolt kérdéseikre. 

Ezt megelőzően még Varga Zoltán helyettes államtitkár elmondta, hogy az egészségügy 
költségei exponenciálisan emelkednek. Egyre fontosabb, hogy a járulékfizetők pénzéből a 
legjobban tudjunk gazdálkodni. Ennek egyik eszköze a TAO. Meg kell próbálni rendbeállítani 
azokat az eszközöket, amelyek azt bizonyítják hogy melyek a működőképes és legtöbb 
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egészség nyereséget eredményező módszerek. Ezek a technikák nem sok évre tekintenek 
vissza. A legtöbb gyakorlat e téren az USA-ban van, éppen az urak által képviselt két 
intézetben. Ezért kértük a technikai megvalósítással kapcsolatos javaslataikat elsősorban két 
kérdésben. 

Az egyik az Egészségügyi Kutató Intézet megvalósítása a másik az Egészségügyi Pénztár 
költségvetésének hatékonnyá tétele. Szeretnénk, hogy az Egészségügyi Pénztár egy erős 
vásárló legyen, és minden esetben a legjobb szolgáltatásokat vásárolja meg. 

Dr. Mikó Tivadar professzor bevezetőjében szintén utalt az utóbbi évek 
költségrobbanására. Az új technikák egyre költségesebbek, az elérhető egészségnyereség 
pedig csökken. A Magyar Kormány az egészségügyi. kiadásokat meghatározott keretek között 
kénytelen tartani. A gyógyszerkasszát is respektálni kell. A feladat, hogy felelősségteljes és 
nehéz döntéseket tudjunk hozni, hogy a meglevő összegekből érjük el a lehető legnagyobb 
egészségnyereséget. A minőségi életévek meghosszabbítását céloztuk meg és javítani 
szeretnénk a rokkantak és krónikus betegek életminőségét is. A tudományos bizonyítékokon 
alapuló orvoslást a nálunk fejlettebb országok évek óta alkalmazzák. Az Egyesült Államok és 
az Egyesült Királyság szakértőinek bevonásával kezdtük meg a munkát. 

Át kell alakítani a rendszert és az Egészségbiztosítási Pénztár olyan vásárló kell legyen, 
amelyik a laikus járulékfizetők nevében a legjobb hatékonysággal képes szolgáltatást  
vásárolni és érdekükben a legjobb döntéseket képes meghozni. 

 
A továbbiakban elhangzott kérdésekre válaszolva több érdekes választ volt alkalmunk 

hallani. 
A TAO a jelenlegi legjobb módszernek látszik a helyes döntések meghozatalában. 

Egyelőre új tudományos evidenciákat előállítani nem lehet célunk, de az eddigiek ingyen 
vannak, hozzáférhetőek és ezek alkalmazását tűztük ki célul. Így rövid idő alatt érhető el 
eredmény.  

A lehető legnagyobb mértékben szeretnének eleget tenni a feladatnak. Folyamatban van az 
orvosok vényírási szokásainak tanulmányozása. Nemsokára ennek eredményeiről is 
beszámolnak. Az orvosok vényírási gyakorlata megfelel a szakmai kívánalmaknak, de lehet 
rajta javítani. A gyógyszerkassza felhasználást azonban át kell rendezni és azok a 
gyógyszerek kell támogatást kapjanak amelyek nagyobb egészség nyereséget biztosítanak. Ez 
nem korlátozást, hanem fokozott egészségnyereség vásárlási képességet jelent. A módszenek 
más országokban már sok éves hagyománya van. Csupán a módszertani levelektől nem 
várható nagy eredmény. Ki kell dolgozni annak a módszerét, hogy ezekkel miként lehet 
hatékonyabban befolyásolni a szokásokat. Külföldön egy információ bázist hoznak létre a 
módszertani levelek hozzáférhetőségére. Ez egy hosszabb munka, de az ellenőrzés sokkal 
gyorsabb módszerei ezt megelőzik. A munka új szakaszában az információszolgáltatást a 
bizonyítékokra, azok ismertetésére akarnák fókuszolni. 

Az új gyógyszer támogatási rendszerrel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium és a 
Kormány a rendszer kidolgozásának gyorsítását kérte. Ilyen irányba lépések történtek. 

Az OEP felkérte a gyártókat, hogy küldjék meg termékeikkel kapcsolatban a tudományos 
bizonyítékokat. Nagy anyag futott be és ennek feldolgozása folyamatban van. Közben a 
gyógyszertámogatási rendszer módosításra is sok anyag készült el és ezt megküldték a 
Minisztériumnak. 

A külföldiek elmondták, hogy ismertetni akarják elért sikereiket, de nem csak tanácsot 
adni, hanem tanulni is jöttek. Nem akarnak ítéletet mondani gondjainkról, mert az ő 
problémáik még hatalmasabbak. 

Az új gyógyszertámogatási rendszer bejelentésének időpontja még nem ismeretes. 
Nagy horderejű politikai döntéseket is kell hozni.  
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Cél, hogy a nemzetközi szakirodalom kettős vak vizsgálatait átnézzék és a létező 
metaanalíziseket felhasználva, vagy szükség esetén elvégezve szülessen döntés.  

A komplementáris medicina módszerei is befogadást nyerhetnek, ha az új módszer 
szűrőjén átjutva, eredményességük igazolást nyer. Erre külföldön is van számos példa. Az 
Egyesült Államokban nagyobb a beteg-természetgyógyász találkozások száma mint a beteg-
orvos találkozásoké. 

A szakma tisztában van a szokások hatalmával, és ezek megváltoztatásában nagyon számít 
a médiák segítségére. 

Ugyanakkor az orvosok vényírási szokásai is nagy szórást mutatnak. A MOK megyei 
szervezetei felajánlották segítségüket, hogy a kollegiális orvosok segítségével a szélsőséges 
szokásokat mutató kollégákkal megbeszéléseket folytatnak és számukra - ha kell - 
továbbképzőket rendeznek. 

A tudósító itt azon gondolkodott el, hogy miként lehet egy tulajdonképpen létre sem jött, 
mai napig tisztázatlan körülmények között elsüllyedt „hálózatra” támaszkodni. Hány helyen 
működik az országban a kollegiális orvosok hálózata? 

Közben feltűnt, hogy mikor ezek a mondatok elhangzottak, a média egészségüggyel 
foglalkozó képviselői közül többen is gunyorosan kacarásztak, ami újfent azt az érzést 
keltette, hogy nem örvendenek túl nagy szimpátiának köreikben az orvosok. Sajnos a 
vényírási szokások eltéréseinek nagy szórásában fel sem merültek az orvosok szakértelmében 
fennálló különbségeken túl kereshető, annál valószínűleg sokkal gyakoribb és súlyosabb 
okok. Ilyen pl. a lakosság szociális helyzete, a környező országok közelségének kihatása a 
maga számos összetevőjével stb. Ugyanis az átlag felírás ötszöröséig terjedő szélsőséges 
jelenségeket főleg az ország keleti és déli részére lokalizálták. Elgondolkodott azon, hogy 
milyen kevés a pozitív riport, az eredményekről beszámoló, sikereket népszerűsítő, jeles 
orvosokat bemutató írás. Annál nagyobb népszerűségnek örvendenek az orvosi hibákról, 
visszaélésekről, a hálapénzről stb. stb. szóló írások. Nem véletlen, hogy éppen most jelent 
meg az orvosi műhibákról szóló - sajnos valószínűleg igaz történetek - gyűjteménye is. A 
könyv sokat használna, és nagyban fokozódna hitelessége, ha a szerző összegyűjtene egy 
pozitív történeteket tartalmazó kötetet is. Különös hangsúlyt kaptak dr. Schleffer Ödönnek a 
Magyar Nemzetben most megjelent gondolatai. Ő igen meggyőző párhuzamot vonva arról 
beszél, hogy az orvosi műhibákat (joggal) tízmilliós perértékekre fogják taksálni, az életmentő 
munkát ugyanakkor 300 forintos órabérért  végezzük. 

Ezalatt a terem zaja elcsendesült, az üdítős poharak kiürültek, a sajtótájékoztató résztvevői 
tömött jegyzettömbjeikkel és magnótekercseikkel távoztak. Ki-ki vitte itt szerzett friss 
információit, és évek, évtizedek alatt benne kialakult, kialakított véleményét a vajúdó 
egészségügyben vajúdó orvostársadalomról. E kettőből születik meg majd a közzétett 
híranyag. Legjobb meggyőződésük szerint. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Még egy tudósítás. Ezt a reform több mint egy évtizedét felölelő két kötet teljessége érdekébe 
tettem be. Ez a téma is fontos része volt a történetnek, s az is maradt, csak kisebb hőfokon. 

                                                                   
* 

                                                                          
1999. április 02. 

 
Megjelent: Látlelet 1999./4 
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JELENSÉGEK 

Romló közérzetünkről 
 

Az egészségügyi éli az egészségügyiek életét. Az orvos orvosolni próbál. A hírvivőnek 
szegődött is csak vinné a híreket. 

Telnek az évek, a hónapok, napok. Az órák. Olcsó életünk, olcsó órái. 
Átvitt értelemben, a mindenkori pénzügyi politika örök felszólító mondata marad 

irányunkban a „davaj csasz!” 
Közben hirdetni s bizonyítani esküdtünk, hogy: „az élet drága.” 
Az egészség pedig érték. A pénz megszállottjai számára is az kell legyen. 
A torlódó események már meggyőztek arról, hogy az ígéret földje mégis távolabb van mint 

azt a harsonások hirdetni kezdték. Kürtjeikre előbb hangtompító került, aztán a kürtök is 
tokba zárattak.  

Gyülevész széthúzó hadunk azonban rendelkezik egy nagy erénnyel. Megtanult élni 
reményt ölő években is. Megtanult cselekedni, mikor mások már-már feladnák. S a nagy 
széthúzásban ez az amiben egységesek vagyunk. 

Nagy szerencse. 
Nagy erény. 
Kellőképpen nem becsült, de évtizedek óta annál jobban kiaknázott tulajdonság. 
Azonban mint minden, ez is véges. Nem kimeríthetetlen. Talán nem is a képesség, hanem 

az erre képesek generációi. Fogytán vannak. 
A hátsó sorok az élet szabályai szerint előre lépkednek. De ők már egy újabb kor követei. 

Más értékrend, más szemlélet, más tűrőképesség, más jövőkép jellemzik őket. Kényesebbek a 
hétköznapok közérzetére, hajlamosabbak a számonkérésre, ingerültebbek életük óráinak 
leértékelését látván. 

Mi lesz még itt? 
Körülöttünk egy orvosellenes társadalmat formálgatnak. 
A sercegő tollakat helyettesítő kopácsoló klaviatúrák, a nehéz helyzetben gyógyítók 

gyarlóságait szenzációvá kelesztve sütik mindennapi kenyerüket, a gyógyítót minden áron 
pellengérre állítani próbálván, a beteget fosztják meg a gyógyítás mítoszának 
forintmilliárdokat kiváltó csodáitól. 

A globalizáció már ide hallatszó kórusának dallamaival pedig mindez összecseng. 
Az orvos legyen hivatalnok. 
Le a Nagy Fehér Mágussal! 
A jelszót elsősorban a reálágazat, a „mi mindent érteni akarunk” a „mi mindenhez jobban 

értünk” gondolatban nevelkedettek kapják fel. Nehezen lehet elfogadni az orvostudomány 
örök sajátosságait, melyekben a tudományos tények és a látszólag tudományokon túli elemek 
számukra oly bosszantóan ötvöződnek. Humán oldalon talán még van remény némi 
megértésre. Hiszen a gyógyítás művészei után jöhetnek maguk a valódi művészek is. 
Tehetségüket számítógépeknek kellene kiváltaniuk, vagy génjeiket előre programozni, őket 
magukat is gépiesítvén? 

A hátsóbb alakzatokból támadók legfélelmetesebb hibája egy fontos tulajdonság hiánya, 
mely csupán a valódi nagyok számára vált természetessé. Eltűnt a teremtés csodája iránti 
alázat. 

A számítógépek varázsa által hamis istenérzetet megélők nagy csalódása lesz a következő 
kor egyik katasztrófája. 

Mi pedig senki más által nem érzékelt rossz közérzetünkkel itt állunk az orvoslás mellett 
hitet tett ember és egy gyógyító apparátus bizonytalan határán. A gyógyítás továbbra is reánk 
háruló egyre égetőbb felelősségével és feladatával.  
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A beteg országnak optimizmust sugározni hivatott orvos közérzete pedig anyagi 
helyzetétől teljesen függetlenül, pocsék. A kör bezárul. 

Marad ismét a kérdés. 
Kinek jó ez? 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Az áldozati generáció tovább fogy, az utánunk jövők már számon fogják kérni az ígéreteket, 
sőt, lehet, hogy már számon is kérték?                                                                         
                        

* 
                                            

1999. április 04. 
 
Megjelent: Magyar Nemzet 1999. május 12. 

             Látlelet 1999./4 
               

EGY KOLLEKTÍVEN BŰNÖS HÁZIORVOS HÚSVÉTI GONDOLATAI 
 

A nap ma is felragyogott, megsokszorozott erővel, a megváltás erejét is hirdetvén húsvét 
reggelén. 

A lélek zsoltáros hangulatba öltözve, s a gondolat a szokottnál is mélyebben motoz a 
gyarló múltban. A test elégedetten érzékeli a kalács és kávé illatát, melyhez - csak ezen a 
napon - oly harmonikusan simulnak hozzá a frissen főtt húsvéti sonka ínycsiklandozó párái. 

Hátradőlök székemen és belelapozok az ünnepi sajtóba. 
Mielőtt még hozzájuthatnék a szellem hasonló alkalomból elvárt táplálékaihoz, szemembe 

ötlik, mit ötlik, szúr, hasít egy első oldalas cím: „Egymilliárdos elvonás a háziorvosoktól”. 
Első reakcióm a kétely. Ez nem lehet igaz. Hiszen most várjuk megjelenni a kassza ránk 

eső százalékát és a „lejárt” szűrési rendelet 250 millióját a kártyapénzben. 
Aztán az utóbbi napok néhány tapasztalatának felidézése arra kényszerít, hogy hinni 

legyek kénytelen.  
Még asztalomon egy másik írás. Az örökös pénzszámolástól akarok benne elszakadni. 

Valami más irányból is meg kellene világítani a gondokat. De most? 
Hogyan lehet erre reagálni? Már pirul az ember, ha erről beszél. Havak tornyosulnak, gátak 

szakadnak, ágyúk dörögnek, hajléktalanok és utcára került elmebetegek sorfala közt halad el a 
húsvéti piacra igyekvő polgár. És akkor megint a konc legyen a téma? Sajnos igen. 

Mert ugyanakkor eszembe jut a generációm diktatúrákban torzított lelkivilága és a 
célmodellnek tekintett demokráciák boldog lakóinak természetes, jogos, igény vagy 
érdekérvényesítési képessége. Mi még most is pirulva képviseljük érdekeinket. 

Itt valaki akarva(?), de inkább igen veszélyes ügyetlenségből már megint a kollektív 
bűnösség érzésének élesztgetésével játszik. 

„A csökkentés mintegy négy százaléknak felel meg. A lépést az indokolja, hogy a tb. 
terhére a legtöbb receptet a háziorvosok írják fel, és a zárolásra éppen a keret túllépése miatt 
kerül sor.” 

Miközben a nyugatot majmoljuk unos-untalan, nem érdekel, hogy ott ezen a téren jól 
bevált technikák működnek már? Miközben tucatnyi alkalommal elmondták, hogy nem 
akarnak senkit büntetni, csupán figyelmeztetni, most mindenkit egyszerre szankcionálnak? 

A húsvéti hangulatnak befellegzett. 
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Ebben kisebb részt foglal el a folyamatosan csökkenő értékű finanszírozásunk újabb 
megcsapolása. Eddig is többször megtörtént, de büszkén állították, hogy a nagy kalapban 
minden benne marad, s a végén visszaosztásra kerül. Ezúttal először lenne valóban és 
bejelentve: lukas a kalapunk teteje? 

A nagyobb hangulatromboló hatást egy ilyen szemlélet érvényesülése éri el. 
Mert megtanultam, hogy kollektív bűnösnek érezzem magam mint magyar, aztán mint 

osztályellenség, ezt követően mint orvos. Most háziorvosként is meg kell élnem ezt az érzést. 
A KEVER szoftver szükségességét soha meg nem kérdőjelezve, annak hasznosságát 

hirdetve figyeltem a gyógyszerfogyasztás indokolt mederbe terelésének műveleteit. Arra 
azonban nem gondoltam, hogy néhány egészen más, nem egészségügyi, nem szakmai okok 
miatt kiugró eredmény, de inkább „hiányt pótló forráskutatási kísérlet” miatt, a háziorvosok 
kollektíven lakoljanak. 

És hol van már az az általam annyit emlegetett gondolat, hogy ami az orvosnak árt, az a 
beteget is sújtja? 

Egy átgondolást és a gyakorlati átélés lehetőségét nélkülöző döntéshozó nagyot foghat itt 
mellé. 

A gyógyszerfogyasztás egyáltalán nem elsősorban a háziorvoson számonkérhető jelenség. 
A háziorvos által felírt gyógyszerek kis része a mindennapi akut betegeknek felírt recept. A 

továbbképzések utóbbi években „elszabadult” tömkelege igen pozitív hatást ért el ezen a 
téren. Ezt a kollégákkal folytatott beszélgetésekből határozottan érzem, tudom. 

A nagy mennyiségű gyógyszer felírása nem ehhez a tevékenységhez kötődik.  
Természetesen van egy „magyar gyógyszerfogyasztási szokás”, melyet még az 

ingyenesség évtizedei határoztak meg. Az erről való teljes leszokáshoz lehet, hogy 
generációváltás kell. Ebben a háziorvos sokat tehet, ha van ideje a beteggel kommunikálni és 
meg is találja a megfelelő konfliktuskerülő módozatokat a cél elérésére. Ebben őt támogatni 
kellene, mert az alacsony egészségügyi kultúrszínvonal és a lakosságba a politika által 
betáplált gyanakvás, illetve az utóbbi évek orvosellenes „médiamunkájának” gyümölcsei ezt 
igen megnehezítik.  

A legnagyobb fogyasztás azonban máshonnan ered. A közismerten elhanyagolt primer 
prevenció és a leromlott egészségi állapotú lakosság eddig el nem ismert, de azért a legtöbb 
helyen spontán zajló szűrése és szekunder prevencióba részesítése az, ahol az igazi nagy 
összegek fellelhetők. A kiszűrt és gondozásba vett betegek, kórházi és rendelőintézeti vagy 
gondozói ellenőrzéseken átesvén készen hozzák a terápiás ajánlást. Számítógépemen 
pontosan tudom követni a hierarchia magasabb fokain elrendelt gyógyszerlisták nyilvánvaló 
elsőbbségét a gyógyszerfogyasztásban. Ráadásul az utóbbi időben begyűjtött információk 
szerint, egyre ritkábban írnak receptet ezeken a szinteken a betegeknek.  Ezt az aprómunkát a 
háziorvos feladatának tekintik, de maguk is menekülnek az immár tudott és félt, ellenőrzés 
elől. Legnagyobb gyógyszerfogyasztóim tucatjai olyan zárójelentésekkel vagy szakorvosi 
javaslatokkal jönnek, melyeket háziorvosként nem illik megfellebbeznem és legtöbbször nem 
is lenne helyes. 

A helyzeten gondolkodónak eszébe jut a klasszikus példa. Az antik világban a hírhozót 
döfték le a rossz hír miatt. A modern magyar egészségügyben azon verik el a port, aki a 
recepteket ki kell nyomtassa. 

Emellett fel kell hívnom az illetékesek figyelmét arra, hogy minél nagyobb területet fog 
lefedni beteg hazánkban a szűrést és az ezt követő gondozást lelkiismeretesen végrehajtó 
praxisok sokasága, annál nagyobb lesz a gyógyszerfogyasztás. 

Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy igen sekélyes módszer csak gyógyszerfogyasztásban 
gondolkodni, mert éppen most és itt a 123 milliárdos kasszát látványos és pénzügyileg üdvös 
lenne betartani. De a mesterségesen visszafogott gyógyszerfogyasztásnak is lehetnek később 
és máshol megjelenő olyan következményei, melyeknek a költségkihatása előre nem sejthető. 



202 
 

Mit tesznek akkor? 
Majd ismét megkeresik a kollektív bűnösöket? 
De húsvét van. 
Az ünnep, mérgezett hangulatban tovább folyik. 
Késik, nagyon késik az egészségügyet megváltó szemlélet. 
Egyelőre csak a vélt latrok keresztjeit ácsolják nagy szakértelemmel. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Annak a szemléletváltásnak az elmaradása, szerintem nagyon sokba került. Ki a felelős?  

 
* 

 
1999. április 09. 

 
Leadva: Látlelet 

 
JELENSÉGEK 

Önmagunkról 
 

Sűrűn gyülekezünk, tárgyalunk, vitatkozunk. Az ok gyakran az egyre nagyobb üzletnek sejtett 
továbbképzés, tehát a szakma, még gyakrabban annak működtetése (amiből szintén egyre 
inkább próbálnak üzletet csinálni). A viták kisebb-nagyobb hevességgel e fórumokon is 
zajlanak, de az igazi eszmecserékre a hivatalos rész zárása után, folyosókon, utcasarkokon, 
hazatérő gépkocsikban, vasúti fülkékben kerül sor. Ilyenkor mindenki aktív, többségünknek 
van véleménye, gyakran kerülnek szóba a megoldás lehetséges formái. A nagy nyilvánosság 
előtt valahogy nem domborodik ki eléggé a kérdések valódi súlya, jelentősége. Úgy tűnik a 
többség csendben és passzívan kivárásra rendezkedett be, ami esetünkben, esetükben - az 
ellátás jövőjét illetően - nem veszélytelen álláspont. 

Hozzászoktunk, nagyon hozzászoktunk a puha diktatúra kényelmes leosztó világának 
szegényes, de biztos langymelegéhez, nehezen alkalmazkodunk a piac követelményeihez, 
akarunk mi is valami mást, érezzük, hogy többre lennénk hivatottak, látjuk magunk előtt a 
lehetőségét is, de nem merjük megtenni az utolsó lépéseket. 

S ha valaki mégis léphet és lépni is akar, azonnal felbukkan az akadály. 
Ami az aktív kisebbséget illeti, tíz éve vitatkozunk, tervek készülnek, félig sikeres és 

elvetélt kísérletek követik egymást, kollégák sokasága fekteti minden energiáját a reformba, 
három kormány öt minisztere, három kamara őt elnöke és oly sokan mások bábáskodtak 
vitáink felett, miközben szakmai lobbyk és politikai áramlatok megannyi erővonala tartotta 
őket fogságában, mint pókháló a legyet. 

S ha úgy nézett ki, hogy valami történik, azonnal felbukkant az akadály. 
Akadályoz minket a reform folyamatának négyévente menetrendszerűen bekövetkező 

megtörése, revíziója, akadályoz a kormánysemlegesen „egészségügy barátságtalan” pénzügyi 
politika folyamatossága, akadályoznak a legrosszabb pillanatokban fel-felbukkanó belső és 
külső körülmények, akadályoznak a politikai játszmák áldozataként született törvénytorzók, a 
kétharmados törvények kapcsán meg-megújuló csakazértis betartások, az önkormányzatiság 
gyermekbetegségei, és minden, ami csak akadályt tud képezni. 

S ha elméletben felsejlik mindezek feloldásának, vagy akár csak részbeni megoldásának, 
esetleg megkerülésének csupán az ötlete is, akkor mi történik? 
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Azonnal felbukkan az eddigieknél is nagyobb akadály. 
A fantom. 
Minden bajok legfőbb forrása, minden megoldás legfőbb ellensége, minden kísérlet 

gáncsolója, minden lehetőség elpuskázója, az akadályozás érdekében minden akadályt 
segítségül hívó, a nem tudni miért, a „csak”. 

Önmagunk. 
Pedig nem csupán az az orvos szegi meg a - megbecsültsége helyett annyit emlegetett - 

Hippokráteszi esküt, aki nem tesz eleget szakmai kötelességének, hanem az is, aki nem tesz 
meg mindent azért, hogy elhárítson bármely akadályt a beteg gyógyításának útjából. 

Kimondhatatlanul nehéz és felelősségteljes feladatunk ellátásához szükséges érdekeink 
érvényesítése is ilyen kötelesség. 

Az egymás iránti legmesszebbmenő lojalitás is! Annyira, hogy a most egymás ellen 
elkövetett etikai vétség olyan, mintha egyféle szükségállapotban követték volna el. 

Eskünk tehát egységre kötelez. 
Ez az eskü a legszentebb (és ezért a piaci világban idegennek látszó s így legjobban 

támadott) emberi tevékenység végzőinek akaratukon kívül adatott - és nem irigylésre méltó, 
hanem inkább nagy terhet jelentő - hatalmas erejét és befolyását használni kötelez. 

Nem egymás ellen, még csak nem is egyszerűen egymásért. 
Hanem a gyógyításért. 
Az emberért. 
Azokért is akik ezt nem akarják megérteni. 
Egy elembertelenedő világban hivatásunk fontossága egyenes arányban nő, annak 

tagadásával. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Hát a bőrünkből nem bújtunk ki máig sem.                                                         
 

* 
 

1999. április 18. 
Megjelent: Látlelet 1999./4 

 
ÖRÖKZÖLD GONDOK KÉT 

 - ELFEKTETÉSE MIATT LÁTSZÓLAG IDEJÉT MÚLTA - 
ÍRÁS GYÖKEREI KÖRÜL 

 
Az alapellátás orvosa, csak úgy, mint a hierarchia egyéb pontjain nap mint nap működni 
próbálkozó kollégái, éli dolgos, egyre dolgosabb éveit. Ezek közül eleddig még egy sem volt 
az egészségügyé. 

Idege feszül, agya szikkad, szíve szorul, de csinálja. 
Legyek rövid és vulgáris: pénz az nincs. 
Legyek nagyon tényszerű: feladat az van, egyre több. 
Az erő fogytán, a bizonytalanság növekedőben. 
Belsőjében zűrzavar honol. 
De van akinek ez sem elég. 
A bizonytalanságot fokozandó(?) kiszivárogtatott munkaanyag töredékek, hipotézisek, 

javaslatok röppennek fel a médiákban, konkrét hírek formájában. Aztán mindez feledésbe 
merül-ne. 
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Arra azonban senki sem gondol, hogy mennyit árt, rombol, milyen érzelmeket kavar fel, 
miként hat a napi munkára?  És hogy korszerű is legyek, mennyibe kerül mindez? 

Ilyen hír volt az elmúlt két hónapban a kétévente lejáró kártyákról és az egymilliárdos 
„büntető” elvonásról szóló információ. 

Az erre született válaszaim itt-ott, ezért-azért elfeküdtek, megkéstek. 
„Nem aktuális, mert már megoldódott” - szólt az egyik magyarázat. 
Ugyanakkor egy sort sem olvashattam a megfelelő médiákban arról, hogy „pardon” a 

közölt előrejelzés nem állta ki az idő próbáját. 
Hogy mindentől függetlenül mennyire aktuális és mennyire nem elgondolkodni az ilyen 

hírek keringetésének kiváltó okairól általában és konkrét két esetünk kapcsán, azt az olvasóra 
bíznám.  

Íme a két kérdésről szóló ominózus két írás. 
 

     A két írás a megírás kronológiája miatt előbb szerepel a kötetben. Címeik: 
1. Néhány sor a kiszivárogtatás és a kétely elhintése, vagy egy lehetséges harcmodor 

„fennforgásának” lehetőségéről. (99. január 29.) 
2. Egy kollektíven bűnös orvos húsvéti gondolatai. (99.április 04) 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Játszottak velünk tegnap, játszottak velünk tegnap előtt, játszanak velünk ma, meddig 
játszanak még velünk?  

 
* 

 
1999. április 23-24 éjjelén. 

 
Megjelent:Látlelet 1999./5 

 
AZ ALAPELLÁTÁS EGY NAPJA KÖZÉP-KELETEURÓPÁBAN 

 
Vágjunk a történetbe. 

Kezdjük néhány mai híremmel. 
A szinte mellékmondatként elhangzott igazságot hallottuk. Előbb a „vájt”, később a 

„vájatlanabb” fülűek is. „Ez az év nem az egészségügy éve”, olvasom vissza most megjelent 
tudósításomból. 

„Magyarország lakosainak száma 1999. elején rekord mértékben csökkent”- mondja a 
rádió. 

Ma 1999. április 23-án elkezdődtek a gyógyszerár tárgyalások a 123 milliárdos keret minél 
nagyobb egészségnyereséget jelentő felhasználásáért. 

A posta ma hozta meg a MEP kétpéldányos szerződését újabb hosszabbításra, egyúttal 
megtudtuk, hogy második félévtől már mindenki köteles számítógépen jelenteni a kért 
adatokat. 

Martonyi János tiltakozott a Magyarország területéről indítandó szárazföldi katonai 
beavatkozás ellen. 

Anglia a Magyarországot is felvonulási területnek szánó változatot javasolja. A szlovákok 
„átbocsátó” igenje után, német páncélos hadosztályok jöhetnének Magyarországra. 
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Egy szimpatikus „ambuláns” úr a mai rendelésről háborogva távozott, mert bejelentkezés, 
TAJ-szám és vizsgálat nélkül, „magán úton” nem pecsételtük be jogosítványába a 
hosszabbítást.  

A nyugdíjas klub egyes tagjai is háborogtak, hogy szűrővizsgálatokkal zaklatjuk őket. 
A laboratórium panaszkodott, hogy a körzetembe folyó szűrés során beküldött Weberek 

miatt hetek óta elviselhetetlen szag uralkodik munkahelyükön. Az egyébként pontos 
felvilágosításban részesülő betegek, befőttes üvegekben viszik az alapanyagot. 

A rendelő számítógépes hálózatának nyomtatóihoz szükséges szalagokra és a nagy 
nehezen beszerzett fénymásoló patronjára valószínűleg adót fognak kivetni. 

A nyugdíjas otthon egyik lakója a kórházban eltörte a karját. Az őt otthonba küldő család 
ezt azzal magyarázza, hogy nem a körzeti orvos biztosította a kórházi kezelés idejére is 
gyógyszereit. Egy másik lakó hetente kér friss EKG, vércukor  és vérnyomás eredmények 
mellett, fél oldalnyi írott beszámolót az őt kezelő professzor úrnak. Az otthon vezetése 
finoman kérdőre vont. 

Az évtizedek óta itt dolgozó ápolónő beteg. Helyettesítése hatalmas gond. 
A várva-várt rezidens telefonált, vizsgája továbbra is halasztást szenvedett. Ha viszont 

levizsgázik miből fizetjük? Vita van a körül is, hogy lehet-e vállalkozó. 
A megrendelt receptek késnek, a nyomdába kell telefonálni, ha sürgetni akarjuk. 
Néhány arra nem jogosult személy követeli a mozgássérült igazolást.  
Itt a hét vége, és több táppénzes a várt időpontban felénk se nézett. 
Szól a telefon. Kolléga panaszkodik. Az otthonápolást ellenőrző brigádnak már neve van. 

„Halálbrigád”. Az ellenőrzések folytatódnak. 
Az asztalon meghívók tornyosulnak. Kongresszusok, továbbképzők, információ kínálatok. 

Jórészt szép pénzért.  
A komoly összeg ellenében pontosan karbantartott számítógép több „kögyós” szert, hibás 

kijelzéssel nyomtatott!? 
Az alapellátásról szóló egymilliárdos elvonást taglaló cikkemet az illetékes újság nem meri 

megjelentetni. Ma szállt el az utolsó remény. 
Az EKG-PC kapcsolat nem működik. Szoftveresék szerint a hard- Hardveresék szerint a 

szoft a bűnös. 
A tegnapi terepmunka során vizsgált betegek számítógépbe írása észrevétlenül átnyúlt a 

mába. Az éjfél után beírtakat át kell javítani a számítógépben. Az egyik otthonban is volt 
vizit. 25 beteg napi forgalmi adatait kell módosítani. 

Közben a kiadós eső miatt ismét beázott a 12 éve javításra kijelölt szolgálati épület 
mennyezete. Éjjel rohangálni kellett a padláson elhelyezet edényekkel. 

A nyomtatványokat ma ismét drágábban kaptuk. 
Az ANTSZ is felemelte a sterilizátor bevizsgálásának díját. Már 4900 forint. 
Ma négy kódok nélküli zárójelentés érkezett be. Rendelés közben keresgéltünk egy jót. 
Ismerősre hivatkozva újabb természetgyógyász „piramisjátékos” keresett meg telefonon. 

Kitartó volt, nem hagyta magát. 
Viszont csak egy orvoslátogató jött. Kedves, értelmes, jobb sorsra érdemes kolléga. 
A kertben nekem illene levágni a füvet (és közben lopva beleszagolni a virágillatba). 
„Próbálj egy kicsit több időt szakítani a családra”- mondja feleségem, miközben szinte 

állva bekapom jóízű főztjét. Indulóban van füvet nyírni. 
5 hivatalos levél, 5 lap és folyóirat, 4 reklámfüzet, 4 gyógyszergyári levél érkezett. 
Újabb bizottságban kértek fel résztvenni. 
Az egyik kisunoka ismét lázas. Túl gyakran betegeskedik. 
Fiam a gerincsérve miatt panaszkodik. Nincs ideje leállni, és utána járni a megoldásnak. 
Reggel fél hétkor egy ismeretlenből jött fiatal nőbeteg rázta az ajtót felháborodva. Mi van, 

ilyenkor itt még senki sem dolgozik? Bolus laxanst íratott, ambulánsként. 
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Régi körzetembe hívnak látogatóba. Gondjaik vannak, tanácsot kérnek. 
Ma 57 beteget láttunk el. 
A holnapi kongresszusra írott beszédemet még át kellene csiszolni. 
Ehelyett leírom magamnak ezeket a sorokat. 
Maximálisra emelt adagok mellett vérnyomásom 180/100. 
Soroljam még? 
 
E szándékosan, de csupán véletlenül éppen ma összegereblyézett, kazalba hordott napi 

híranyag távolról sem teljes. 
Így telnek hétköznapjaink. Nem csak nekem. Sokunknak. 
Az irigyelteknek. 
Minden sorról külön cikk jelenhetne meg. Többről tanulmány, sőt. 
Van benne elkerülhetetlen és sok elkerülhető. Ez utóbbiak megelőzése tenné lehetővé az 

elkerülhetetlenek elviselését. 
 
Elkövetek egy merényletet az olvasó ellen és a teljes rendszertelenség varázsát megőrizve 

kommentálom a „boglyát”. 
 
Szerintem egy rohamosan fogyó nemzet életében, annak ellenére, hogy csak 11 % erejéig 

befolyásolhatja egészségügyi állapotát, minden év az egészségügy éve kell legyen. 
Ha a gyógyszerfogyasztás csökkentését nem az orvostársadalom partnerként történő 

bevonásával, hanem annak megfélemlítésével akarják elérni, annak beláthatatlanok a 
következményei. Az OEP szembe kerül az orvosokkal, a szorongó orvos betegével és az 
elégedetlen beteg nem az OEP-et fogja szidni. Pontosan tudom kit: esetenként az orvost és 
minden esetben a kormányt! 

Egyébként a gyógyszerfogyasztás egy körzetben csak részben függ az orvostól. A felírt 
gyógyszerek többségét a szűrés és gondozás kapcsán vagy spontán kórházba került betegek 
zárójelentésein érkezett gyógyszerlisták teszik ki. Ezek módosítását nem könnyű háziorvosi 
szinten megejteni. 

Ismét közeleg egy kényszerből aláírandó szerződés pillanata. Nem jön információ az 
előkészítés hogyanjáról. Nem publikáltak munkaanyagot. Annál inkább folyt a rémesnél-
rémesebb hírek kiszivárogtatása, más munkaanyagokból(?). 

Örömmel üdvözölném az általam is tíz éve folyton javasolgatott számítógépes ötletet. 
Végre általánosítják. De! Nem szól egy hír sem arról, hogy ki veszi meg a hozzá szükséges 
felszerelést, miként képezik át az erre felkészületlen orvosokat és szakdolgozókat, hogy 
oldódik meg az így még nehezebbé váló helyettesítések kérdése? 

Az aktívak között egyre fogyunk mi olyanok, akik még emlékeinkben őrizzük a háború 
borzalmait. Az utcán vidáman viháncoló, mit sem sejtő  fiatalokat nézem és a hideg futkos a 
hátamon. Már megint idegen érdekek áldozatai lehetünk? Átok ül rajtunk? 

Az ambuláns úr meg fogja találni azt, aki „beüti” jogosítványába a pecsétet. És én leszek a 
rossz doktor. Vajon mit akartam? Miért kekeckedtem? Kérdezi magában. 

A falu lakosságát felvilágosítottuk a szűrés előnyeiről, mindenki egyénileg kap pontos 
eligazítást. Mégis gyanús nekik. Vajon mit akarok. Miért jó ez nekem? Ez a mentalitás 
megérne egy felmérést. Mi lehet az oka?  

A laboratóriumnak igaza van. A betegek a pontos magyarázat ellenére viszik az ipari 
mennyiségű ürüléket polcaikra. De ha javaslat szerint velük kevertetjük ki jó előre, tizede sem 
fogja bevinni. Ha pedig helyben akarnánk szűrni, egy-egy vizsgálat közel 2000 forint lenne. 
Ki szponzorálja. Jelen pillanatban a szűrést saját költségemre csinálom. Egy vizeletvizsgáló 
tesztcsík ára közelíti már a 150 forintot. 
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A jobb munkavégzés szándéka, az ellátás minőségének javításának óhaja, sőt ma már a 
törvény kötelez a technika használatára. Erre megadóznák. Ez őrület. 

A kórházban fekvő beteg ott kell megkapja gyógyszereit. A kórház támogatás nélkül kell 
azokat megvegye. Naponta jönnek a hozzátartozók, megíratni a beteg gyógyszereit a kórházi 
osztály kérésére. A KEVER program azonban éber. Bajba kever. Kérünk titeket kedves 
kórházi orvos kollégák, ne tereljetek minket ilyen konfliktusba, beteggel, családjával, OEP 
ellenőrzéssel. Az csak hab a tortán, hogy a család miután megszabadult az öregtől és 
nyugdíjas házba dugta, hirtelen feltámadt felelősségérzettel támad az egészségügyre.  

A helyettesítés országszerte igen nehezen megoldható. A számítógépes ismeretek általános 
megkövetelése ezt tovább nehezíti. Több fájdalmas átmeneti évre számíthatunk, míg minden 
természetessé válik. Ennek megfelelő türelmet és megértést is jó lenne remélni a minket 
ellenőrzőktől. 

A rezidensek alkalmazásának megkönnyítésére a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha ők 
is vállalkozók lehetnének. Tévedés ne essen, nem vállalkozó háziorvosok, csupán 
egészségügyi vállalkozók. Ezt megteheti minden ápolónő, írnok sőt takarító is. Miért pont ők 
nem? Mert egyesek szerint nem tehetik meg! 

A receptek általában pontosan megérkeznek. Fontos lenne azonban arra nagyon figyelni, 
hogy a papír minősége változatlan és kifogástalan legyen, ne bolondítsa meg öregedő 
nyomtatóparkunkat. 

A mozgássérült igazolást igen ravaszul fogalmazták meg. Józanésszel a csalás ki van 
zárva. Mégis előfordult, hogy akinek 4-5 pont jött össze nehezen, másodfokon simán 
megkapta a kilencet és még „üzentek” is. Ő nevet a markába, rosszabb esetben haragszik a 
háziorvosra. 

A táppénzes nem jön be. Mit tehetek? Kiírhatom. Csakhogy ez nem megoldás. Menni kell, 
keresni kell, üzengetni kell, olykor a megalázkodásig. Az ellenőr szempontja adott esetben 
jogos és egészen más. De a beteg (és egész családja) bizalmát őrizni köteles háziorvos 
helyzete sokkal összetettebb kérdés. 

Az otthonápolást a tízezer ágy felszámolásából felszabaduló pénz egy részéből 
szándékoztak kigazdálkodni. Ilyen pénz „nem lett”. Most vissza kell nyesni. Csakhogy itt is 
komoly eltérések vannak a helyzetet egészében látó háziorvos és a jogosan hideg fejjel és 
papírról ítélkező ellenőr véleménye s főleg helyzete között. De ne szégyelljem már 
megkérdezni: milyen jogon kérnek olyan adminisztratív munkát számon, amiért egy fityinget 
sem fizet senki. A bölcsek szerint ez is utalványozás mert pénzbe kerül, és az utalványozás 
felelősség. Igaz. De nekünk ezért mit utalványoznak? 

És hol van az a körzeti ápolónő, aki egyedül el tudja végezni mindazt a feladatot amit 
csupán egy-egy ellenőrzésen úgy véltek, hogy ő kellene elvégezzen, nem a szakápolók? Miért 
nem kórházkiváltó munka a kezdődő decubitus kezelése, miért csupán akkor, ha csontig ér? 
Miért nem gyógytorna a combnyaktörötté 6 hónap után ha előbb nem volt eredményes, utóbb 
viszont igen.  Miért kell az orvos saját kezűleg kitöltse az elrendelő lapokat?  

Sajnos a továbbképzés, az informálás, bizonytalan jövőnk kusza tervei egyre inkább üzletté 
válnak. Az évente szükséges fakultatív creditpontok terén is egyre nagyobb számokról 
szólnak a hírek. Húsz volt leírva s ma már egyesek 50-ről beszélnek. Aki belenéz a 
meghívókba ki is számolhatja az árát (+ útiköltség, helyettes, esetenként szállás-koszt) 

Ha a bizalmunkat élvező és hajszolt munkánkat segíteni hivatott számítógép téved, a 
KEVER reánk csap le. A cégek előre jelezték, hogy nem vállalnak felelősséget. 

A sajtó nem ismeri el, hogy gyakran maga is KEVER. Mert legközelebb is akar. 
A drága pénzen vett készülékek még kiszolgáltatottabbá tesznek. 
A teljes számítógépes munka előnyei mellett nagy hátrányok is vannak. Ki az aki ott ahol 

ez megvalósult honorálja az erőfeszítést és megpróbál segíteni az elkerülhetetlen és csak 
pénzzel megoldható gondokban. Mert az önkormányzatok nem. Minél jobban próbál dolgozni 
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valaki, annál jobban belebonyolódik a minőség csapdájába és akár bele is bukhat. Tehát nem 
vagyunk érdekeltek a minőségjavításban. Az, aki a legegyszerűbbre fogja a munkát, és a 
legkevesebbet szolgáltatja, a legkevesebb gonddal és konfliktussal tudja megúszni és jobban 
megbecsülik, anyagilag is jobban áll. 

A privatizáció előtt álló épültek állaga az esetek többségében igen rozoga. Az okos 
önkormányzatoknak érdeke lenne siettetni a privatizációt. Ahol ezt nem teszik, kérjék számon 
rajtuk a feltételek biztosítását. Mert a privatizált orvosokon már előre látom, hogy nagyon 
számon fogják kérni. 

Az árak emelkednek. Érthető. Az elvonások is érthetetlenül. De az, hogy az ANTSZ az 
egészségügyiekből akar (vagy kénytelen) bevételhez jutni, számomra visszatetsző.   

Ha a háziorvosoknak kötelező a számítógép használata, és egy rakás adatszolgáltatás, 
legyen kötelező mindenhol és ne érkezhessenek hozzánk a betegek többségükben kódolatlan 
iratokkal. Ha mi küldünk beteget, visszaküldik egy hiányzó számért. Mi nincs hova küldjük 
őket. Próbálnánk csak meg. 

A természetgyógyászat virágzik, az orvoslátogatók rétege több ezres létszámú csapattá 
bővült. Elszippantja a piac a legjobbakat? És velünk mi lesz. Mit érünk mi?  

Az egyre bővülő adminisztráció, az egyre nagyobb felelősség, de a szakma lehetőségeinek 
vonzása is oda hat, hogy magánéletünk szűkül, családunk is megszenvedi életmódunkat, 
átlagéletkorunk csökken, öngyilkossági rátánk többszöröse az átlag populációénak. Mindez 
azonban senkit sem hat meg. A kitűzött célok szentesítik feláldozásunkat. 

Az orvos munkáját és hatékonyságát is segítő, növelő presztízse sehol. Rendszeresen 
számíthatunk követelődző, reánk uszított, eleve rosszat „sejtő” betegek felbukkanására, 
olyanokéra, akik egész napra megzavarják lelkünk nyugalmát. Ez pedig a mi munkánkban 
nem mellőzhető tényező. Védelemre nem számíthatunk. Ha baj van, csak vesztesek lehetünk. 
Ha pedig néha előfordul, hogy egymást védjük? Az is bűn! 

Vannak mégis közösségek, ahol értékelnek, nem felejtenek, szeretetük elkísér. Ez talán 
gyakoribb a valódi falusi körzetek esetében. Minden esetre életet jelent. 

Ahol a szűrés-gondozás módszere gyökeret vert, a beteglétszám egy magasabb szinten 
állandósul. Aki ezt felvállalja erre is kell számítson, és az ezzel járó emelkedő 
gyógyszerfogyasztásra, ami nem biztos, hogy máshol nem jelent megtakarítást, de nálunk a 
kasszákat külön nézik, a keresztezett hatásokkal nem foglalkoznak. 

A beteg élete orvosának, az orvosé betegeinek kezében van. És az orvoslás feltételeiről 
döntő vezetőkében. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Most már hosszabb lenne ugyanez a napi lajstrom. A megoldások pedig sehol sincsenek. 

             
* 

 
1999. május 08. 

 
Megjelent: Látlelet 1999./5 

7 
A KASTÉLY „SZELLEME” 

A lovakat is lelövik, ugye? 
 

1999. május 08. Ülök a Ráckevei Kastély kupolája alatt és várom a megvilágosodást. 
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Dum spiro spero, amíg lélegzem remélek. Valóságos sperológus vagyok már. Ha 
kidolgoznák a „sperométert”, mérhetővé válna bennem ez a megtartó erő. 

Mellettem dr. Ries Tamás tanár úr, az O.A.I. főigazgatója, a rendezvény védnöke 
mosolyog a világba, bölcs derűvel.  

Hajnal professzor az előadó, éppen arról beszél, hogy a társadalmi szolidaritás nem 
spontán. Létezik egy jelenség, az úgynevezett „ellovaglás a kötelezettség elől” („out  reider”). 

Analógia ugrik be. 
Hiszen a funkcionális privatizáció kétélű fegyverével felszerelt alapellátás is egyfajta 

„ellovaglásból” tud csak élni. Egyre nehezebben. 
Szomszédommal megosztom ötletemet s ő megtetézi. „Csak a lovat ki ne lőjék alólunk” 

mondja. Igen, folytatom én. „Mert a lovakat is lelövik, ugye?” 
 
Nos az alélt lovasát zötyögtető, több sebtől vérző Rosinante helyett csereparipát nem 

remélhetünk. 
Kamaránk elnöke, Kupcsulik professzor hozza a hírt Mátraházáról. A pénzügy képviselője 

megnyilatkozott. Az egészségügy a következő években sem számíthat többletforrásra. 
Az edzett közönség meg sem rezdül. És ez az ami megdöbbent. 
Egész jövőnkre hatást gyakorolhat az, ami e mondat mögött meghúzódik és már ez sem 

hat, mondjuk egy morajlás erejéig? 
Az évtizedek óta, rendszer és kormány semlegesen hamis beidegződéseket követő 

pénzügyi szemlélet nemzetjövőt befolyásoló terve arcizmot sem rezdít? 
Ez félelmetes. 
Nincs nagyobb veszedelem mint az, ha az egészségügy szolgáltatóit, vagy ahogy én 

konzervatív öreg mondanám: a nemzet egészségének őreit és harangozóit (lásd félreverés) 
sikerül igénytelenségre szoktatni. 

Ez a veszedelem pedig nem csak a konzervatív mércék mértékegységeivel mérhető, hanem 
mint majd sajnos megláthatják, iszonyatos, költségvetéseket és országot felforgató 
kiadásokban mutatkozik meg.  

Hogy ez így van, arra dr. Jávor Andrásnak az Egészségbiztosítási Reformbizottság 
alelnökének nagy-ívű előadásában a demográfia utolsó tizenöt évében mutatott változásairól 
szóló szavai a szomorú biztosíték. Ötven év múlva lehet, hogy csak 7,5 milliónyian leszünk és 
az ötven év alatti és feletti lakosok aránya 1/1 lesz, ami a szakemberek véleménye szerint az 
egészségügy finanszírozhatatlanságát jelenti. Berényi Zoltán a MOK háziorvosi tagozatának 
elnöke előadásában ezt „demográfiai nyomásnak” nevezi. 

Miért lehetetlen egy pénzügyérnek megérteni, hogy ennek elkerüléséért mindent meg kell 
tenni? Ma itt már minden épeszű magyarnak a bankhasonlat jut eszébe. Empátia csak a 
bankok irányába van. A kecskére bízott káposzta esete lenne ez? 

Észre kellene téríteni őket mondja egy előadó. Miért nem képes erre több mint 30 ezer 
orvos?  Az egészségügyön nem szabad „pillanatnyi spórolásokat végrehajtani”. Ez a 
pénzügyi rövidlátásnak egyik tragikus példája lesz unokáink számára. És helyrehozhatatlan.  

Nincs joga ennek a generációnak hozzá. 
Több változatban él egy mondás. Esetünkben így foglalható össze: „Mi az ország 

lakosainak egészségét, megőrzésre kaptuk nagyapáinktól, unokáink számára”. Ez a megőrzés 
pedig egyet jelent azzal, hogy minimum minden szempontból a kor követelményei szerint 
szinten tartva kell átadjuk az utánunk következőknek. 

Ezért a munkáért az ellátott esetenkénti bruttó 429 forint, amit kitűnően dokumentált 
előadásában dr. Balog Sándor az O.A.I. főigazgató helyettese említett, nem éri el egy szerelő 
kiszállási díjának összegét. 
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Ezenközben az alapellátás egykor volt s oly sokat irigyelt előnye elolvadt, fejlesztése 
beleszürkült az átlag egészségügyébe, sőt. Az „ellovagolást szolgálni adott lovunk” a kvázi 
privatizáció számos sebtől vérzik.  

Mi hát a megoldás? 
Ha már gyalog maradunk, gyalogparaszti mivoltunkban lehessünk szabadok. Adassék meg 

nekünk a privatizáció választásának lehetősége. Ezzel kapcsolatos személyes gondolatait 
mondta el a téma kormánybiztosa, dr. Fodor Miklós. A magunk és az egészségügy jövője 
szempontjából tökéletesen elfogadható tervei, ha értő fülekre találnak, még van remény. Mert 
a privatizáció nem cél, hanem eszköz - mondja dr. Kincses Gyula kormányfőtanácsos. 

Egy privatizáció útján megújuló alapellátás szilárd alapjára építkező egészségügy még sok 
gondtól kímélheti meg a minket következetesen és makacsul alábecsülő pénzügyet. 
Különösen, ha a pillanatnyi helyzetet felismerve, megpróbálják a járóbeteg szakellátás teljes 
privatizációjával együtt indítani. Mindkét ágazat számára a legszebb vágy a szabad szellemi 
foglalkozású státus elnyerése lenne. 

Nekünk addig egy emberként kell felsorakozni a számunkra is megfelelő elképzeléseiket 
egyre kiforrottabb formában felmutató vezetőink mögött, hogy szavaiknak súlya legyen. Ennél 
többet nem tehetünk. 

Ezt tenni azonban kötelességünk, mert amint újra és újra ismétlem: erre a Hippokráteszi 
eskü kötelez.  

Ugyanis mindezzel a beteget szolgáljuk. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Közben sajnos majdnem semmi sem történt. Illetve ami történt nem reményeinket szolgálta, 
de minimum rosszul kommunikálták. Ezt bizonyítja az is, hogy egy sikeres kampány egyik 
alappillérévé vált az egészségügy. És most vajon mi lesz? Ígéretekből már annyi félét 
kaptunk. 

* 

1999. május 18. 

Megjelent: Látlelet 1999./5 

AMIKOR MINDENKINEK IGAZA VAN 
BÖRTÖNRE VÁRVA? 

C’est la vie vagy „cella vie”? 
 

Ismét rádióhír hozza mozgásba a védekezésből moccanni sem hagyott „szürkéinket”.  
Az OEP ellenőrzés feljelentett kórházakat, mivel a működési költségből beruházásokat is 

eszközöltek. 
Móriczka von Alapellátás reflexe is beindul, és régi események jutnak újra eszembe. 
A gondolatot kövesse hát a mondolat. 
 
A vállalkozói státusba vonulás (behívás) népszerűsítésének azóta is agyonhallgatott 

jelszavaival indult történetünk. 



211 
 

A kevés pénz jobb felhasználását éppen attól várták, hogy bérünk hátrányára ruházzunk be 
és így kárpótlásul tulajdonhoz jutva, javítsuk egyúttal az ellátás színvonalát is 

Aztán kormány térül, kormány fordul és amikor már 50 % körül járt a rászedettek száma 
megszólaltak az így szerzett tulajdonjogokat megkérdőjelező hangok. 

Az elszegényedett önkormányzatok pedig – lekopírozva a magas pénzügyi szemléletet – 
helyben is kivonultak az alapellátás „alól”. Fölötte persze fölöttébb nagy igyekezettel 
szerettek volna ott maradni. 

A szolgáltatók pedig ott álltak az egylábú finanszírozásukkal, az OEP által átutalt 
működési költséggel és a legtöbb esetben két oldalról is diktatórikus szerződéseikkel. No meg 
az őket hagyományosan övező irigységgel. 

Az egészségügyi sajtó oldalain és számos fórumon feszegettem fél évtizeden át azt a 
kérdést, hogy miként lehetne tiszta vizet önteni a pohárba s a kínjában született és 
félremagyarázható kurta törvénycikket hogyan lehetne értelmezni az önkormányzatok 
számára. A benne szereplő „feltételek biztosítása” tömörített szópárt kellett volna 
„kicsomagolni”. Tehát értelmezni a magukat süketnek tettetőknek. 

Nem akadt rá vállalkozó. 
Ezután a dolgot a másik végén fogtam meg és több hónapig tartó várakozás után, sikerült 

az OEP válaszát kicsikarni. Dr. Szilágyi István az Alapellátás hasábjain 1997-ben első ízben 
magyarázta el világosan és írásban, hogy amit ők átutalnak, az működési költség és ebből 
beruházni tilos. Az u.n. 5/4-es melléklet, a TB felé történő elszámolás sokakat felkavaró 
kötelezettsége így magyarázatot nyert. És értelemszerűen, indirekt a tulajdonos 
önkormányzatok is megérthették, hogy a beruházás az ő dolguk. Lenne. De nem foglalkoztak 
ők ilyen olvasmányokkal. 

Sajnos az éremnek ezt a másik oldalát továbbra sem világították meg azok, akiknek a 
hangját ott is meghallhatták volna ahol kell. 

A helyzet tehát nem változott. 
Ekkortájt kezdett elindulni egy kétirányú folyamat. 
A praxisok egy része kénytelen volt a lehetőségek szerinti minimum szolgáltatás szintjén 

stagnálni míg a másik fele, ahol volt erre szerencsés lehetőség és hozzá energia is, 
másodállásokból kezdte szponzorálni körzetét. Sokan pl. üzemorvosi tevékenységük bevételét 
fordították erre. 

Most ismét fordulópont előtt állunk.(?) 
Egyrészt várjuk a mindenre megoldást hozni képes teljes privatizáció pillanatát s 

reménykedünk, hogy a közülünk való Miniszteri Biztos segítségével megszületik a 
megvalósítható modell. 

Másrészt félünk, hogy előbb-utóbb minket is feljelentenek. 
Mert bizony sokszor költünk mi is működési költségre küldött összeget beruházásra. 
Közben pedig mindenkinek igaza van. 
A finanszírozó teszi a dolgát és védi a járulékfizetők filléreit. 
Az önkormányzat üres zsebeit mutogatja, jogosan. 
A szolgáltató háziorvos pedig ha elég könnyed így szól C’est la vie. „Cella” vie bólint rá a 

börtöntől szorongó. 
De mindent a betegért. 
Az egyre rugalmasabbá váló Hippokráteszi eskübe ma már ez is belefér. 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Azóta a gordiuszi csomót átvágták. Lehet a működési költségből beruházni. Az önkormányzat 
nevet a markába, s marad az oldalvonalon kívül. Sőt, az amortizációs költségnek szánt, de 



212 
 

annak nem nevezhető támogatáshoz szükséges nyilatkozatot - a már majdnem mindenütt 
régen amortizálódott felszerelés átadásáról - nem mindegyik adja ki.  
 

* 
 

1999. május 16 – június 01. 
 
Megjelent: Látlelet 1999./6 

             a Kör    1999./8                             
 

SZELEKTÍV INGER ÁRAK 

Számolgat egy bűnbak 
 
                                                                  Köszönetet mondok asszisztensnőmnek 
                                                                  Vásári Barnánénak, a számadatok kigyűj-            
                                                                   tésében végzett áldozatos munkájáért. 
 

Bár pénzügyileg terápiának szánják, a gyógyszerár alkunak a fizikoterápiához csak 
„szójátékilag” lehet köze. Mint ilyennek azonban nem kevés. Ezek a szelektív árak ugyanis 
szelektíven ingerlik elsősorban a gyártót, de nem kis mértékben a finanszírozót és a vásárlót. 
A legszelektívebb ingert azonban indirekt módon mégis azokra gyakorolják akik - a 
beruházásokért felelős önkormányzat kivonulása miatt jórészt szabálytalanul - működési 
költségből vásárolt számítógépeiken és printereiken kinyomtatják a recepteket. 

Hogy milyen mértékben igaz az a megállapítás, miszerint a vélt felelős vélt felismerésekor 
a prímet e printerek tulajdonosai viszik, nem kíván magyarázatot. Hiszen kívülállók számára a 
médiából egyéb sem hallható mint a „nómen-óme(i)nózus” KEVER nevű szoftver vészjósló 
árnyékában szabálytalankodó háziorvosokra váró megtorlások, az érintettek pedig 
felvilágosulhattak, hiszen most kötötték meg az újabb, még az eddigieknél is diktatórikusabb 
és ismét szűk határidőhöz, valamint tumultuózus jelenetekhez kötött szerződéseiket a 
finanszírozóval. 

Számok röpködnek, és többnyire már hírré formálva, a finanszírozótól várható 
magatartásról szóló legváltozatosabb feltételezések. Hogy „ez lesz, meg az lesz” és hogy már 
„ez történt, meg az történt”. Állítólag készül már egy próbaper is az OEP ellen. Maga a 
szerződés biankóban íratja alá saját esetleges halálos ítéletünket. A jó szakmai munka nyugodt 
feltételeinek biztosítása imígyen valósul meg. 

Miközben az egészségügy és főleg az annak létét és tudatát meghatározó finanszírozás 
körül zajló nagy zűrzavar azt a látszatot kelti, mintha itt semmi sem történne, a figyelmes 
szemlélő és a túl sokat nem olvasó, de az eseményeket bőrén megtapasztaló alárendelt 
szereplő (szolgáltató) azt veszi észre, hogy menetrendszerűen haladnak előre az események. S 
ha nem is gyorsan, de határozottan, ha nem is kedvünk szerint, de valamilyen terv és főleg 
elképzelés szerint zajlik minden. Hogy ebben mekkora szerepet kap a szakma s mekkorát az 
azon kívül álló, azt belülről ismerni nem is akaró pénzügyi szemlélet, azt bizonyítja például a 
háziorvos felelősségének deklaratív előtérbe helyezése. 

Ha az ötlet gazdái csak bűnbakot keresnek, úgy jól döntöttek. A laikus ezt minden további 
nélkül elhiszi és maga is a háziorvosok fejét követeli. Mi több a még le nem hullott fejeken 
alkalomadtán - ha maga is megbetegszik - azt fogja majd számon kérni, hogy az ő - 
természetesen kivételes - esetében miért nem elég liberálisak. 

Ha azonban az ötlet kiötlői megoldást keresnek és a gyógyszeres zsákon a receptkibocsátó 
lyukat akarják valóban meglelni, akkor kérem figyeljenek arra amit alább elmesélek. 
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Hogy a magam józan szolgáltatói eszével elmondottak már tíz év óta  minden esetben – 
előbb vagy utóbb – beigazolódtak, az pusztán azért van, mert magamon mindent kipróbálva, 
saját bőrömön kísérletezve vontam le minden következtetést. Soha nem képzelegtem, és 
belőlem nem a magas gazdaságtudományok, nem is lobbyérdekek beszéltek, csupán a 
földhözragadt élet igazságai. 

Nos lássuk ezúttal is ezeket. 
Kerek számokban beszélve 1500 kártyás vegyes praxist szolgálok. Több mint egy 

évtizedes folyamatos szűrési tevékenység után 900 személy szerepel a figyelemmel kísérendő, 
gondozandó betegek közel 4000 diagnózist felvonultató listáján. Ez személyenként nagyjából 
négy alapbetegség jelenlétét feltételezi. 

Ezek a betegek előbb utóbb mind vizsgálatokon estek át, az egészségügyi hierarchia 
valamely fokáig valamennyien eljutottak. Sokan közülük folyamatosan kell ma is 
jelentkezzenek „körzeten túli” ambuláns, időnként intézeti kivizsgálásokon. Utána pontos 
kezelési előírásokkal jönnek vissza, melyeket a lelkiismeretes háziorvos köteles terápiás 
lapjukra felvezetni és annak betartását - a lehetőségek szerint -biztosítani, elősegíteni és 
ellenőrizni. 

A szűrés és gondozás munkája, annak szakszerű kivitelezése, ösztönzése és ellenőrzése 
eddigi ismereteink szerint az egészségügy adott és előző korok, valamint egészségügyön 
kívüli tényezők által meghatározott állapotában, a legolcsóbb megoldást jelenti egy 
egészségesebb társadalom felé vezető úton. Minden más csak drágább lehet, kivéve a 
szélsőséges híresztelők által terjesztett, helyesebben feltételezett azon modellt, mely szerint 
nem jó, ha az átlag életkor nagyon meghaladja a nyugdíjkorhatárt. Tehát nem jártam el 
helytelenül, amikor ezeket a betegeket és - feltehetően még továbbiakat - arról győztem vagy 
győzök meg, hogy működjenek együtt velem egészségük ápolásában. 

Körzetemben ugyanakkor már ma is 150 felett van és rohamosan közelit az előre jelzett 
200 felé a három különféle idősotthonban elhelyezett – jórészt elfekvő – betegek száma. 
Ezeknek nagy százaléka már az ágyszám csökkentés eredménye, és az eleddig akut ágyakon 
elfektetett öregek „valamilyen” elhelyezésének szükséglete hozta ide őket. Természetesen 
kötegnyi zárójelentéssel és hosszú kezelési előírásokkal, négytől-nyolc (kódolatlan) 
diagnózissal. 

Az utóbbi időszak egyik átlagos periódusát vettük támpontul s bár a számítógép nem tud 
még mindenben segíteni, asszisztensnőm hangyamunkájával sikerült azt mégis megvallatni. A 
kiemelt időszakban nem volt semmiféle járvány, nem volt még üdülőszezon (ami 
egymagában képes a statisztika bűnös tartományaiba kényszeríteni egy hazánkban egyáltalán 
nem ritka, üdülőövezeti orvost). 

Lássuk tehát a számokat. 
Az adott időszak alatt 583 935 Ft. értékű gyógyszer került felírásra. 
Ez a TB számára 361 453 a betegek számára 218 442 Ft. kiadást jelent. 
A felírt gyógyszerekből akut betegeknek 44 072 forint összegű receptet adtam.  
Ez a felírt receptek értékének 7.53 %-a. 
Krónikus, gondozott és csak általam gyógyszerelt betegeim 55 525 Ft. értékben részesedtek 

az összkiadásból. 
Ez a felírt receptek értékének 9.5 %-a. 
Az egészségügy praxisomnál magasabb lépcsőfokai által előírt kezelések (gondozási 

gyógyszerek stb.) értéke 484.338 Ft. volt. 
Ez a felírt receptek értékének 82.97%-a. 
Külön említem meg, hogy az összes felírt recept értékének 51 %-a az általam ellátott és 

döntő többségében elfekvő betegeket gondozó intézmények betegei számára volt szükséges, 
túlnyomórészt velük hozott zárójelentések, vagy ittlétük alatt javaslatra megismételt, intézeti 
ellenőrzések terápiás javaslatai alapján.               
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A fentiekből  kiderül, hogy a felírt gyógyszerek értékének mindössze 17.16 %-a az, amit a 
praxis orvosán lehet számon kérni. Ha viszont abból indulunk ki, hogy nem minden körzetben 
vannak ekkora – időseket ellátó – intézetek, akkor hozzávetőlegesen 25 - 35% körül van a 
számla háziorvoson „számonkérhető” része. 

A többit a szakmai hierarchia magasabb szintjéről írták elő. 
El lehet persze vitatkozni azon, hogy ez az eset mennyire tipikus. Szerintem jelentős 

eltérést feltételezve sem változhat a következtetés, annyira szignifikáns az inkriminált adat.  
Arról is el lehet elmélkedni, hogy mennyire jogosult a praxis orvosa megváltoztatni a 

zárójelentéseken és ambuláns naplólapokon érkező gyógyszersorokat. Ilyen is előfordulhat a 
legkülönbözőbb okokból, de jelentősen ez sem módosítja a közölt adatokat. 

Mi hát a teendő: 
Dobjuk át a labdát a szakma magasabb szintjeinek játékterére? Reszkessenek a szakma 

nagyjai jelszóval? 
Nem hinném, hogy ez a megoldás. 
Annyi valóban elvárható, hogy magasabb szinteken is legyenek tájékozottak a 

gyógyszerírás kötöttségeiről, valamint vegyék figyelembe a gyógyszerelés összeállításánál 
azt, hogy ki issza meg a levét az esetleges polypragmáziának vagy a lezser: „majd a körzetis 
megírja” módszernek. Megtehetnék, hogy miként mi a receptjeinkre, ők a zárójelentéseikre 
tüntessék fel, melyek a nem megváltoztatható szerek s hol engednek meg „gazdaságossági 
szempontból eszközölt változtatást”. Ennél több azonban nem lenne helyes. 

Nem lenne helyes, mert egészen biztosan az egészségügyi költségvetés más pontjain 
jelenne meg a ráfizetés, sőt amiképpen az egészségi állapotot az egészségügyön kívüli 
tényezők 89 százalékban befolyásolják, az egészségügy is negatív hatást gyakorolhat a saját 
szerény játékterén kívüli nemzetgazdasági területekre.(Jó lenne elgondolkodni azon, hogy 
ennek fordítottja is lehetséges.) 

Természetesen ezeknek az egészségügyön belüli egyéb kasszákat érintő és pláne 
egészségügyön túli ráfizetéseknek a nyomon követése igen nehéz, szinte lehetetlen, de 
letagadásuk az egész gazdaság szempontjából nem vezet semmi jóra, legfeljebb egyes 
elképzelések létjogosultságának igazolására vagy presztízsek védelmére lehet alkalmas. 

A Kevert kezelő szakemberek tehát úgy nyúljanak csodafegyvernek hitt szerkezeteikhez, 
hogy azokkal sok érdekes adatot mutathatnak fel, sok jó tanácsot adhatnak a praxisok 
szolgáltatóinak, de kellő körültekintés, kritika és a helyi sajátosságok ismerete nélkül 
árthatnak is. Sokat. Amennyiben pedig az ellenőrzés hibájából, kellő tapasztalat, tapintat és 
szakmai alázat híján, a szolgáltatókban most kialakul egy fenyegetettség érzet, akkor nagyon 
sokat. 

Ha azonban az ellenőrzésre felkért kollégák és munkatársaik is olyan mértékben kell 
magukévá tegyék a szolgálat szellemét mint ahogy azt az alapellátás orvosaitól mindenkor 
elvárják, reméljük nem lesz nagyobb baj.  

Ami biztos: amiképpen a Kever nem csodafegyver, azonképpen a választott bűnbak sem 
csodatevő.  

De kisebb csodákra esetleg mégis képes lehet. 
Ha hagyják. Pláne ha segítik is! 
 

Leányfalu. 

 

Utóhang 2002. 
Szerencsére a kezdeti fenyegető hangok egyelőre elültek. Ismét csak a kommunikáció volt 
rossz. 
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* 
 

1999. május 20. 
 

Megjelent: Látlelet 1999./7-8 

JELENSÉGEK 

MAGYAR ORVOSI CSODA 

Avagy hogyan lesz a 300-ból 3000? 
 

A fejlett, állampolgárai egészségére 3000 dollár felett költő egészségügy színvonalát 300-ból 
biztosító magyar orvosokról nyilatkozott harcokban edződő miniszterünk. Azt mondta: csodát 
tesznek a magyar orvosok.  

Az alapigazságot tartalmazó kijelentést azonnal megtámadta a „reálszféra”. Nem igaz, 
mondták. A magyar egészségügy színvonala nem hasonlítható a 3000 dolláros kiadásra képes 
országokéhoz. 

Sajnos nem adódott alkalom, hogy hosszú tanulmányutakra menjek a fejlettebb 
országokba, de ezekben a napokban véletlenül volt alkalmam több külföldi rokon és ismerős 
kikérdezésére. 

Információimból néhányat megosztok az olvasóval. 
Ultrahang kérés jobb bordaív alatti fájdalmak miatt, Kanadában. A beteget percnyi 

pontossággal berendelik egy 5 hét utánit időpontra. 
Heveny lumbágós beteg ugyanott. Nem tud felkelni, telefonon gyógyszerajánlatot kap. 

Szóljon vissza 1 hét múlva. A telefonos tanácsadást a biztosító az orvosnak fizeti. 
Jól biztosított, gazdag, tumoros beteg Németországban sürgősségi ellátást igényel. A 

személyzet a kórházban éppen ebédel. A szakszervezet az ebédidő szentségét garantálja. A 
beteg kerekes ágyát a főorvos taszítja a hozzátartozókkal. 

Ugyanez Kanadában. A főorvos besegítése nélkül. 
Stb. 
Elképzelem a magyar beteget, aki az ügyeletben „azonnalra” riasztott szúnyogcsípés miatt. 

Elképzelem a magyar beteget, amint az ingyenességen nevelkedett igényeit érvényesítve 
szokatlan és újszerű akadályba ütközvén az orvost fenyegeti.  

Ez különben az utóbbi időkben az orvos személyén át gyakorolt tiltások miatt egyre 
mindennapibb jelenet. 

A magyar egészségügy bizonyos, hogy a szakembereknek egyéb, az infrastruktúrát, a 
felszereltség adta lehetőségeket stb. felmérő szemszögéből nem éri el a 3000 dolláros 
országok színvonalát, de a hozzáférhetőség, az orvosnak beteg általi „kihasználhatósága”, a 
beteg ötletszerű igényeinek kielégítése szempontjából messze megelőzzük őket, szakmailag 
pedig legalább  azonos szinten vagyunk. 

És ez az, ami egyben magyarázza és igazolja azt a csodát amit Gógl miniszter úr szerint a 
magyar orvostársadalom tett.  

Nagy áldozatok árán. 
Egy gyakorló orvosból lett miniszternek hinni kell. 
 

 Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
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Ez még ma sem tudatosult ott, ahol kellene. 
 
* 

 
1999. május 21. 

 
Megjelent: Látlelet 1999./7-8 

 

A „LEVÉLÜGY” KAPCSÁN 
 

A gondolataimat most foglalkoztató jelenség nem egészségügyi, de véletlenül érintette azt a 
mélytalajú pályát is, melyen soha véget nem érő mérkőzésünket vívjuk évtizedek óta. 

Ráadásul nem vagyok az egymást taposó pártok elkötelezett híveinek táborából. 
Annál kevésbé tudok közömbös lenni a szakmán túl, országot rontó eseményeket 

észlelvén. 
Harsognak a levéláriák a sajtóban. Élvezettel tobzódva a szörnyű eset részleteiben vagy 

szorongva magyarázkodva, fölényes biztonsággal vagy kétségek hangoztatása közepette. 
Csak a józan paraszti ész hallgat. 
Mert mi történt. 
Kétségtelen politikai amatörizmusra utaló balkezességgel született egy máshol már 

megszokott, de nálunk nyilvánvalóan szokatlan és ráadásul a levélírók szempontjából új 
támadási felületeket szolgáltató levél.  

Ha igaz, a tévedésre idejébe rájöttek és a levél nem ment el. 
Ha el is ment, erről senkinek, a levelet kiszolgáltató „nevezzük téglának” sem lehetett 

biztos tudomása. 
Eddig tehát két naiv tévedés az ami biztos. Rosszkor és rossz helyen alkalmaztak egy 

felénk még szokatlan és veszélyeket rejtő módszert. A levél tervezetet nevetséges 
felületességgel kívülállók kezébe juttatták, pillanatig sem gondolva ennek itt és most, sajnos a 
legnagyobb természetességgel elvárható veszélyeire. 

Aztán sokáig semmi sem történt. A halvaszületett ötlet elfelejtődött. 
Elfelejtődött mint ötlet, és ketyegett mint időzített bomba. 
Az(ok) aki(k) a levelet eltulajdonították és nyilvánosságra hozták most legfőbb bűnként 

arról beszélnek, hogy ezzel az országot igen komoly presztízsveszteséggel járó 
konfliktushelyzetbe hozták. 

Csakhogy a levél eltulajdonítását követő nyilvánosságra hozataláig ez a helyzet nem 
létezett.  

Ismét (akár az egészségügyben) egy munkaanyagnak is nevezhető információ 
kiteregetésével próbáltak ártani.  

Ártani az ellenfélnek, és használni saját köreiknek (megbízóiknak). 
Nem törődve az ország érdekével. 
Azt emlegetve nagy hangon, hogy ezt éppen az ellenfél követte el. 
Ki hát az elkövető? 
Végezetül még egy jelenség a jelenségben. 
Elszomorított az amatőrizmus – ilyen fokú - jelenléte ennyire magas szinten, és 

ugyanakkor megnyugtatott a felelősségvállalás azonnali megnyilvánulása. 
A lemondások, legyen az bárki ötlete is, rügyezgető demokráciánkban eddig alig tapasztalt 

eseményt jelentettek. 
Az olvasó sorolja csak fel önmagának azok névsorát, akik az utóbbi tíz évben 

lemondhattak volna. A zöldüllő levelecskéhez képest valóságos zöld lombozatot hordozván 
fülük mögött. 
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Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Hát kérem, kaptam én erre apait-anyait. Felcímkéztek, ahogy mondják „rendesen” mindenféle 
jobboldalinak. Pedig egy életen át tudtam őrizni semleges és tárgyilagos énemet. De úgy 
látszik az igazságérzet is olyan mint az egyenlőség. Vannak igazságok és még igazságabbak. 

. 
* 
 

1999. május 25. 
 

Megjelent: Látlelet 1999./7-8 
 

PRIVATIZÉLÉS 
Kóválygó munkaanyagok olvasása közben 

 
A privatizáció reményének az alapellátás megkínzott társadalma által várt felbukkanása, a 
privatizációért dolgozók erőfeszítéseinél nagyobb erőket mozgatott meg az ellenoldalon. A 
keresztbetevésre fordított energia meghaladja a megvalósításért pazarolt energiákat. 

Miért? Kérdezi a józan kívülálló. 
Az a felháborodásom melyet ez a rosszakaratú, és mivel önmagának is ártó, ezért 

rövidlátónak is nevezhető erőlködés bennem felébreszt hasonlatos ahhoz, amit akkor érzek, 
mikor a tolvaj és a vandál között próbálok különbséget tenni.  

A tolvajt legalább a szerzés, esetleg a megélhetés logikája vezérli. A vandál pusztító csak-
ja, az értelmetlen, irigy pusztítás az, ami a legfelháborítóbb tud lenni. 

Az alapellátás saját érdekeiket sem látó ellenlábasai, a funkcionális privatizáció miatt 
felsorakozók, a valódi privatizálást még ennél is jobban gyűlölők minderre nem tudnak 
magyarázatot adni. 

Addig, amíg ellenkezésüket leplezetlenül mutatják ki nem is jelentenek túl nagy veszélyt, 
csak lassítják és zavarosabbá teszik a folyamatot. 

Annál veszélyesebb ha burkolt, áttételes, ármányos és álságos kísérlettel találkozik az 
ember. Legtöbbször a szakértelem álruhájában. 

A kezünkbe kerülő munkaanyagok, javaslatok, okoskodások melyeket nem nevezek meg, 
sok hasonló vonást mutatnak. 

Az ilyen érvelés miközben sűrűn hangoztatja, hogy nem ellensége a privatizációnak, 
valójában csak leküzdhetetlennek feltüntetett ellenérveket sorakoztat fel. 

Nem lehet mert…, nem megy mivel…, veszélyes, ugyanis bizonytalan… és stb. stb. 
A privatizációnak először egyes modelljeit zárják ki. Pl. az úgynevezett ingyen 

privatizációt, amelyet sokszor javasoltak józanabb nagyjaink, összemossák a most már bírált 
spontán privatizációval. Mintha az egész életén át hitelben dolgozó háziorvos nem érdemelné 
meg, mintha nem járna jól így is a minden nyűgtől szabaduló önkormányzat. Olyannak 
akarják feltüntetni mint ami analóg azzal, amikor a kommunista nómenklatúra egyes tagjai 
fillérekért kaptak meg gyárakat. Elég otromba összehasonlítás. 

A másik veszélyes tendencia, ami már a mégis megvalósulni látszó privatizációt 
veszélyezteti, a szakmaidegen tőke bebocsátásának ajánlása, annak hangoztatásával, hogy 
másként tönkre megy az alapellátás, és hiányt szenved a betegellátás. Ez tudjuk, hogy 
számunkra egyenlő lenne az új pénzmágnásoknál teljesített rabszolgai teendők felvállalásával. 
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Máskor pályázatról és az eladás meghirdetéséről beszélnek, mintha a praxis értékét 
sokéves munkával felépítő, benne dolgozó kiszorításának lehetővé tételét óhajtanák 
tanácsolni. 

A kétely elhintésének gyakori fegyvere a praxis tönkremenetelének emlegetése. Ma, 
amikor az estek túlnyomó többségében az önkormányzatok kivonultak az alapellátás 
támogatásából, nem félnek a tönkremenéstől? Na persze tudják már előre, hogy mindazt, amit 
az önkormányzatokon például az ANTSZ meg sem próbál számon kérni, majd a 
legszigorúbban kéri számon a privatizált orvoson. Így aztán a praxis tönkretehető. 

Arról beszélnek, hogy az ellátás felelőssége megszűnik. Miért szűnne meg. Ez csak 
szerződés és szabályozás kérdése. 

Azt mondják, ne hasonlítsuk ezt a folyamatot a patikák sikeres privatizációjához. Ott 
kevesebb állóeszközről van szó. Ez, megismerkedve a patikák számára kötelező előírásokkal, 
fordítva igaz. 

Azt emlegetik, hogy az eszközök önkormányzati tulajdonban vannak s azokat meg kell 
venni. Nos, a magyar alapellátásban levő eszközök önkormányzati tulajdonú része minimális. 
Ami régen önkormányzati volt, az már többszörösen nullára amortizálódott. Ami az utóbbi 
években került a praxisokba, az döntő többségében már az orvosok tulajdona. Ha csak el nem 
intézik, hogy a bér rovására eszközölt vásárlásokból származó felszereléseket újra 
államosítsák még a privatizáció előtt, és még egyszer megvetessék velünk. 

Arra az esetre, ha mégis privatizálás indulna, kemény előkészítést javasolnak. Ennek során 
megfelelő szolgáltatási standardokat akarnak ellenőriztetni. Ez igen szép, de miért nem jut 
eszükbe ez a privatizációtól függetlenül. Azonkívül a javasolt egészségügyi paraméter 
ellenőrzést miként lehet bevezetni akkor, amikor az ország egészségi állapotát az egészségügy 
csak 11 százalékban tudja befolyásolni? 

A legnagyobb lóláb azonban akkor lóg ki a papírkötegből, amikor azzal ijesztgetik a 
privatizációval foglalkozókat, hogy a praxisok után majd jön a többi intézmény is és kéri, 
hogy privatizálják. Akkor majd eladják az iskolát? Kérdezik. 

Na ez az a pont, ahol már a legnaivabb olvasó is észreveheti, hogy milyen szándékok 
bujkálnak a szakmai anyag szerzőjének gondolatai mögött. 

Tehát abban a községben, ahol az orvos privatizált, az igazgató, vagy a tornatanár is 
jelentkezni fog, hogy meg akarja venni az iskolát? A kultúrház igazgató a művelődési házat. 
Esetleg a polgármester a hivatalt, vagy a pap a templomot stb. 

Azt hiszem nincs az a jólkereső magánplébános, akinek kapacitása lenne feloldozni az 
ármánykodókat annyi bűnös szándék felelőssége alól, amivel szerencsétlen privatizációs 
botladozásainkat próbálják gáncsolni. 

Amikor pedig a betegnek minden szolgáltatásról kiadandó számlákat emlegetik, vagy nem 
tudják, hogy ilyen csak egészen kevés szolgáltatás esetén van, vagy azt szuggerálják, hogy be 
kell vezetni a vizitdíjat.  

Vajon azért mondogatják ezt, hogy a privatizáció labilis csónakocskáját ezzel is terheljék, 
vagy inkább azért, hogy a tengeralattjáróival majdan bevonuló tőke nagyobb profitra 
számíthasson, az előélete során maga alkotta praxisban rabszolgamunkát végző háziorvosok 
munkája nyomán? 
 
Leányfalu. 

                                                           
Utóhang  2002.                                                                                               
Hát kérem. Most gondolkodjunk el ezeken a dolgokon és ezek számos aspektusán. 
 

* 
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1999. május 24. 
 
Megjelent: Látlelet 1999./9 

 
JELENSÉGEK 
Ott túl a pénzen 

 
A pszichológusok asztaláról lehulló morzsák között találhatja a hétköznapok embere azt a 
tételt, mely szerint nem csak az egyénnek, de a közösségnek is van kollektív tudata, és 
bizonyos történésekre úgy reagál, mintha egy test, egy lélek lenne. Bár a XX. század 
ideológiái igencsak megpróbáltak beavatkozni ebbe a folyamatba, talán még senki sem 
bizonyította, hogy ezek a durva intervenciók mit okoztak a kollektív tudat világában. 
Erősítették, gyengítették, vagy csupán mássá formálták. 

Egyed és közösség fejlődésének és tevékenységének tehát párhuzamai vannak. 
Az egyes embernek sokat adhat és kell is adjon a környezet, ami munkáját, alkotó 

tevékenységét segíti és ösztönzi, de az igazi tragédia nem az, ha nem ad. Nagyobb baj van, ha 
elvesz olyan lehetőségeket, melyek a maguktól is felszínre törni igyekvő, mondhatni 
genetikailag pozitív adottságok kibontakozásában kellene segítsenek. 

Ha egy közösségtől vonjuk el azt a lehetőséget, mely egy ilyen adottság – esetünkben az 
önfeláldozó munka, mondjuk ki az egészségügy működőképességét fenntartó áldozatok 
felvállalása – életben maradását kellene segítse, akkor van igazán nagy baj. 

Ezért kell az egészségügy vezetőinek nagyon odafigyelni a pénzt nem, vagy csak 
jelképesen igénylő életfontosságú gesztusokra, melyek gyakran a pénznél is fontosabbak 
lehetnek, de annak hiányában jelentőségük megsokszorozódik.  

Hogy mire gondolok? 
Sok mindenre, mindenekelőtt azonban világos, érthető, végrehajtható és - 

szakminiszterünk bemutatkozásakor használt szavaival élve -„nem ötletrohamokból” született 
rendelkezésekre.  
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.                                                                       
Ez a gondolat, más-más formába öntve még sokszor fog felbukkanni. Tehát ma is hiánycikk 
az amit reklamál. 
 

* 
 

1999. május 24. 
 
Megjelent: Látlelet 1999./7-8 

                                  MENEKÜLÉS A PRIVATIZÁCIÓBA 

A kiszolgáltatottságból való menekvés kényszerpályája, akár kockázat árán is? 



220 
 

     Még a pszeudoprivatizáció kezdetei tanították meg az első sorba küldött (és ezért oly 
irigyelt) háziorvosokat arra, hogy legjobban fájó, legnehezebben feloldható 
kiszolgáltatottságuk az önkormányzatok, tehát a feladatért felelős közeg felől érvényesül. A 
tanulságos történetek nem azt igazolták, hogy itt a felelős önkormányzatok felelős 
döntéseinek elviselésére képtelen orvosok panaszáradatáról van szó. 

A legélesebb viták, a perek vagy perekkel fenyegető helyzetek ott alakultak ki, ahol az 
orvos a kor szavát és lehetőségeit érezve lépni akart, tehát az őt ösztönözni óhajtó 
rendelkezések ingereit érzékelte, és a kívánt irányba indult. (Fejlesztés, beruházás, 
minőségbiztosítás, gazdaságosság, családi vállalkozás, csoportpraxis, rezidens, stb.) 

Kétségtelenül észlelhető volt hogy az ellentétek nagysága és főleg gyakorisága, mondhatni 
fordítottan volt arányos a települések méreteivel. 

A magyar kistelepülések elvesztették értelmiségüket. Az iskolai körzetesítés volt e 
folyamatban a kegyelemdöfés. Így aztán a demokrácia áldásaira ébredve, nem voltak 
felkészülve arra, hogy kellően széleslátókörű állampolgárokat tudjanak kiállítani az őket 
vezetni hivatottak első soraiba. A kiválasztódás más erővonalak mentén történt. Ebben még 
azt sem mondhatjuk, hogy általában a pártállás lett volna a döntő. Sőt. 

Minél szerényebb válogatási lehetősége volt egy közösségnek, annál nagyobb lett annak a 
veszélye, hogy kicsinyes, szűklátókörű, helyi presztízs, csoport, netán egyéni érdekek 
mozgassák a demokrácia hajójának parancsnoki hídján feszítő „elitet”. 

E szemléletnek sok tekintetben vált áldozatává a sorból kilógó kevés értelmiségi, így az 
orvos is. A felettük gyakorolható hatalom a vezetői réteg önbecsülésének, önigazolásának, 
presztízsének elengedhetetlen alkatrésze lett. 

Minthogy a demokráciából csak a hatalombakerülés örömét tudták élvezni, s nem ismerték 
azokat az elemeket, melyeket boldogabb országokban a tradíció már kimunkált, úgy  mint a 
szolgálat szelleme, a szakértelem megbecsülése és igénylése, az önismereten alapuló vezetői 
alázat stb. kevés helyen volt remény arra, hogy az alkotó lendület megértést, a vállalkozói 
kedv támogatást, a rizikóvállalás elismerést kapjon. Annál gyakoribb volt a gáncsoskodás, 
hatalmaskodás, és főleg a gyanakvás. 

A nagyobb településeken ez már másként, más formában érvényesült, átpolitizálódhatott 
vagy nagyobb lobbyk érdekei szerint rendeződött. 

Ha tehát az előbb említett funkcionális vagy pszeudoprivatizáció ekkora ellentéteket szült, 
és annyi évet vett igénybe míg kényszeredetten megértették az idők szavát, mekkora lehet a 
majdani teljes privatizációra nehezedő nyomás? 

A döntéshozáskor ennek a lehetőségét, az ezzel kapcsolatos visszaélések valószínűségét 
kell előre kivédeni, és meg kell értetni az érintettekkel az igazságot. Azt nevezetesen, hogy 
számukra mekkora előnyt jelenthet ettől a hólabdaszerűen növő felelősségtől úgy szabadulni, 
hogy megfelelő szerződésekkel a település érdekeit is hosszú távra biztosítva, még anyagi 
előnyeik is származzanak ebből. Gondolok itt a hátteret képező 70 milliárdos garanciára, mely 
ha működésbe lendül, az önkormányzatok anyagi helyzetének javulását is szolgálhatja. 

A tervezet készítőinek nagy a felelőssége. A rájuk nehezedő sokféle nyomás is sejthető. Az 
utóbbi időben felröppent vélemények ismeretében szakmán kívülről vagy azon belül is 
ágazaton túlról jön. 

A cél azonban hasznos. A választott út vezet az egyedüli elfogadható megoldás felé. A 
tervezőket s az ágazaton belül született eddig ismert változatokat becsületesség és szakmai 
igyekezet, körültekintés jellemzik. 

És ma már van közülünk kikerült Miniszteri Biztosunk is. 
Reméljük tehát, hogy sikerül elkerülni a testet, lelket romboló, gyógyító munkát 

akadályozó csapdákat. 
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Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Ez a téma is örökzöld maradt. Az önkormányzatok hatalmaskodásával együtt. De hol van már 
az a hetvenmilliárd, és az a miniszteri biztos?                    

                                                             
* 
 

1999. május 24. 
 
Leadva: Látlelet 

NEM CSAK A PÉNZ BOLDOGÍT 

Pénzen túli vágyainkról 
 

Az alapellátás, sok évtizedes megalázó, hátrányos helyzetéből egyetlen intézkedés kapcsán 
kezdte meg a felemelkedést. Ez a pseudoprivatizáció volt.  

Az intézkedés olyan - szükséges - „hátsó gondolatokkal” született, melyek az adott 
pillanatban a már akkor is leküzdhetetlen pénzügyi ellenállás miatt elkerülhetetlenek voltak, 
és egy megoldást kereső egészségügyi kormányzat rugalmasságát dicsérték. 

Minthogy az egészségügy nálunk több mint fél évszázada olyan mint a szegény ember, akit 
az ág is húz, más is a nyakunkra szakadt. Ezután már az ismert „ kormány -semlegesen 
merev” pénzügyi szemlélet mellett azt is el kellett viseljük (és rajtunk keresztül természetesen 
a betegek), hogy a kérdés átpolitizálódott. 

De még ez sem volt elég. Harmadik nyomorúságnak még ott volt a közben kialakult, 
mostanság találóan feudálisnak nevezett belső rend és a belső lobbyellentétek. Vagyis 
röviden: az egység hiánya. 

Mindezt tetézte kívülről a világméretű egészségügyi inflációemelkedés (mely mindenütt 
meghaladta a szokásosan kalkulált inflációt), annak minden okával és következményével. 

Telt az idő. 
A második kormányzat ideje is eljött. Amit ellenzéki pozíciókból ígértek, azt hatalomba 

kerülve feledték, s később, amit a hatalom birtokában elhatároztak, annak támogatását 
ellenzékbe kerülve megtagadták.  

A váltás után tehát, amit a hatalom birtokában mai vezetőink megtennének, annak akadálya 
ismét a politika. Egy nagy perspektívában jelentéktelen dolog. Az a bizonyos kétharmados 
törvény. És persze ismét a pénzügy, ismét az egység hiánya és ismét a külső okok. Régiek és 
újabbak, tetézve a természet kegyetlen játékaival. 

Az alapellátás és az egészségügy, egészében véve kifulladás előtt áll. 
Érezzük, hogy pénzt nincs honnan várni. Még a beígért támogatások is csak jelképesek. 

Félő, hogy az a bizonyos 70 milliárd, csak egy papírra írt szám a pénzügyi remények szerint 
soha szükségessé nem váló garancia jelképe. Félő, hogy a beígért amortizáció sem jelent 
külső forrást, inkább a meglevő összegek megosztásáról szóló deklaráció lesz. 

Értjük. 
 Mérhetetlen türelemmel értjük, és nem is látjuk értelmét fillérekről alkudozni, mikor az 

ország valóban bajban van. 
De valamire nekünk is szükségünk lenne. 
Készítsenek tervet arról, hogy milyen módon fogunk az ígért szintre emelkedni. Adjanak 

kapaszkodót a reménytelen várakozók kezébe, ezzel önmagukat is kötelezzék el az ígért és 
szükséges felemelkedésünk mellett. 
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Biztosítsanak minél tágabb teret a privatizáció kormánybiztosának. Készítsenek tervet a 
privatizációról, adjanak alternatívát, dolgozzanak ki változatokat, merjenek vitába szállni az 
önkormányzati és ezzel elkötelezett erőkkel, érvekkel, bizonyítékokkal igazolva, hogy nekik 
is érdekük. 

Villantsák fel a további lépcsőfokok időben elfogadható privatizációs terveit. Elsősorban a 
járóbeteg szakellátásét, melynek helye nem kizárt, hogy egy kétlábú egészségügy 
jövőképében, az alapellátásban van. Erre utaló számos kísérletet lelkesen támogatnak (pl. 
csoportpraxis stb.). 

Próbáljanak kedvezményeket adni, helyesebben legalább a méltánytalanul reánk helyezett 
terhektől szabadítsanak meg. Elég ha csak az iparűzési adót vagy a cégautó adót említem. 

Tehermentesítsenek a rengeteg felesleges adminisztráció egyszerűsítésével, vagy adjanak 
legalább munkahelyteremtésre pénzt, biztosítsanak nekünk jól képzett középszintű 
egészségügyi adminisztrátorokat. Ennek rendkívül pozitív hatása lehetne a minőségre. 

Védjenek meg a felesleges harcok kínjaitól, világosabbá tett, ilyen szempontból is 
átgondolt rendeletekkel. 

Egyáltalában, törődjenek egy kicsit velünk a bérharcon túl is, a pénzzel mérhető szférán 
kívül is. 

Bizony mondom, megtakarítás lenne belőle. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Közben tervek azok lettek, sőt törvények is születtek, csak a velünk kapcsolatos szemlélet 
nem változott. 
 

* 
   

1999. május 24. 
 

Megjelent: Látlelet 1999./9 
                                        

PRIMUS INTER PARÁS 
Már megint egy bizottság 

 
A várakozásban egyre fáradtabb, de optimizmusát őrizve-őrző orvos sokat gondolkodhat 
mostanában, hogy szinten tartsa munkakedvét, empátiáját, áldozatra készségét. Mert ezeket is 
ápolni kell mostoha időkben. 

Örömmel tapasztalta, hogy a Miniszterelnök szakminisztériumi látogatása alkalmával 
nevén nevezte az egészségügy elvárt helyét. Stratégiai ágazat- mondotta. 

Íme a dolgok „makro szinten” jól mutatnak. 
Ijedten hallotta, hogy a pénzügyiek nem akarják emelni részesedésünket a nagy kosárból. 
Íme a dolgok „makro szinten” rosszul mutatnak. 
De a részletekre tekintve, a szakmán belül vannak más elgondolkodtató dolgok is. 

Számosan. 
Itt van például a Hálapénz Tudományos Hátterét Tanulmányozó Munkacsoport létrejötte. 

Mindenki tudja, hogy jobb lenne hálapénz nélkül élni, ez tenné csak igazán szabaddá és 
függetlenné az orvost, felszámolván sokirányú kiszolgáltatottságaiból egyszerre többet is. Az 
ettől való szabadulást azonban nem úgy képzeli el, hogy az átkos örökséget egy rendelettel 
megszűntetik, és a keletkezett űrt tátongani hagyják. Az ominózus pénz ugyanis a 
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munkahelyek többségében jelentős részében életmentő, és gyakorlatilag ez tartja 
működésképesen azokat. Mondhatni kívülről beépül az egészségügyi költségvetésbe. 

A Munkacsoport, bár feltehetően indulatok is fognak munkálni háza táján, ilyen 
hebehurgya javaslatot nem tehet. Nem véletlenül szerepel nevében a „tudományos” szó.  

Az ilyen irányú félelmek azonban megfordítják a gondolkodást, és a Munkacsoport 
létrejöttének okait hátsó szándékokkal magyarázhatják. Ráadásul ki egyik, ki másik oldalt 
tekinti „sárosnak”, gyanúsnak az ügyben. 

Rosszkor, idő előtt, elsietve jött belső ötlet - szól az egyik. Ármányos külső sugallat, 
bomlasztó szándék - szól a másik. 

A higgadt és bizakodó elmélkedő azonban megállapíthatja, hogy létrejött egy 
munkacsoport egy majdani cél érdekében, annak megvalósítása előtt az okokat feltárandó, és 
a lehetséges kiutakat kidolgozandó. 

Csak ennyi. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A Bizottság munkájából jelentés lett, az elnök kitűnő könyvet is írt. Minden jó, minden szép. 
Csak a hálapénz marad. Mert a társadalom kollektív felelősségét képviselők felelőtlenek 
velünk, s ezt az egyén próbálja (kénytelen) korrigálni. 
 

* 
 

1999. május 24. 
 

Megjelent:Látlelet 1999./9 
         
         EGY PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI BEJELENTÉS NYOMÁN 
   Részesedésünk a nemzeti jövedelemből a következő három évben sem nőhet 
 

Az egészségügy, a számára a nemzet jövedelméből biztosított - sokat vitatott - százalékból 
kell gazdálkodjon. Ez  – ahogy mondani szokás – a kevésből is kis százalék. Tudni illik a 
sokból a kevesebb százalék is több lehet. 

A hétköznapi egészségügyinek persze fogalma sincs arról, hogy ezt hogyan is számolják. 
De a hozzáértők sem állhatnak sokkal jobban, ha azt vesszük alapul, hogy hányféle eredmény 
lát napvilágot e szám vonatkozásában. 

Az egészségügy teljesítményét figyelő, észlelő, érző állampolgárt ez nem nagyon érdekli. 
A napokban beszélgettem egy kedves, tisztafejű, fiatal betegemmel. Akarva-akaratlanul is 
látva küzdelmünket a jobb szolgáltatás érdekében sajnálkozott, hogy nem kapunk hozzá 
támogatást. Aztán önkéntelenül kicsúszott a száján egy mondat. Így szólt: „Egyébként ez 
engem nem is érdekelhet, engem az érdekel, hogy a lehető legjobb ellátást kapjam…”. Utóbb 
elnézést kért. Ez persze a benne élő spontán véleményen és elváráson, mely általánosnak 
mondható, semmit sem változtatott. 

Az egészségügy a műszert és a gyógyszert már világpiaci áron szerzi be. 
Hol spórolhatja meg tehát azt a különbözetet, amely ahhoz szükséges, hogy alapjában véve 

szakmailag európai színvonalon szolgáltasson?  
Valamit ideig-óráig spórolhat az amortizáció elmaradásán, az infrastruktúrán vagy a 

hotelszolgáltatások színvonalán. Bár itt számos önkormányzati feladatkörbe tartozó átfedés 
van, s nem tudjuk ez bele számít-e abba a bűvös százalékba? 
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A legnagyobb megtakarítást azonban, tudjuk jól, hogy a letűnt évtizedek és az elmaradott 
országok szintjén konzervált béreken érhet el. 

Azt mondják, nem jött el az ideje még annak, hogy ezt rendezni lehessen. Más kevéssé 
lemaradt ágazatokhoz hasonló szinten tartást remélhetünk csak, stb.  

Az ellátott feladat fontossága, a hozzá szükséges tudás megszerzése és jellegénél fogva egy 
életen át kötelező aktualizálása, az életkilátásokat romboló felelősség az orvosok 
átlagéletkoráról és nagyságrendekkel magasabb öngyilkossági rátájáról ismert adatok sem 
számítanak. 

Megértenénk, hogy ez így van rendjén egy nagy és reményteljes társadalmi összefogás 
közös erőfeszítése közepette, melyből mindenki egyformán kiveszi a részét. 

Csakhogy. 
A napokban beszélgettem egy hivatali vezetővel, aki jogi ügyekben járatlan intézményének 

kellet jogi tanácsokat „beszerezzen” a piacról. Az első vonalba egyáltalán nem tartozó ügyvéd 
ebben segítségére is volt. 3 óra alatt elmagyarázott mindent. 20 000 forintos órabérrel, tehát 
egy hatvanasért. Ez van olyan hely ahol két kezdő orvos havi nettó fizetése. Mint elmesélték 
az ügyvéd nem számított a drágák közé. 

De még a számítógépet karbantartó KFT alkalmazottja is 4500 forintos órabér ellenébe (+ 
kilométerpénz) jelent meg egy másik helyen. 

Persze őket nem nyomasztja akkora felelősség. Ha tévednek, pardont mondhatnak. 
A társadalmi elvárások itt nem olyan határozottak, a vélemények és ítéletek nem olyan 

élesek. Vajon nem éppen azért, mert e tevékenységek - bocsássanak meg - a társadalmi 
tudatban nem olyan fontosak, mint az egészségügyi munka? 

Megjegyezni kívánom, nem a nevezett urak javadalmazását sokallom. 
De valami mégsem stimmel.            
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Csak mondjuk, csak mondjuk és várjuk az újabb ígéreteket.  
 

* 
                      

1999. május 28. 
 

Megjelent: Látlelet 1999./6 

SZÉLJEGYZET EGY TUDÓSÍTÁSHOZ 
 

Fórumok jönnek, fórumok múlnak. 
Forr az egészségügy bús tengere. 
Az alvó, szelíd Gullivert, a magyar egészségügyet, törpe indulatok és szándékok, no meg 

lehetőségek kötözik gúzsba. Hatalmas hajója igazi gazda nélkül ring a haragos vízen. 
Találgatunk, próbáljuk átlátni mi miért történik, pontosabban nem történik. 
Ismerős szakértőink egy évtizede nagyjából változatlan csapata hol itt, hol ott bukkan fel, 

hol ezt, hol azt tervezve. Amit éppen lehet. Ahogy éppen lehet. Jó ebben a stabilitás, a gyűlő 
tapasztalat lehetősége. De hát minek? 

Kormányok váltják egymást s a szereplők helyeiket cserélik. Előző ígéretek, tervek válnak 
semmivé vagy éppen az ígérők és tervezők kritikájának tárgyává. Az éppen hatalomban levők 
kényelmetlenül feszengnek ígéreteik romjain, elődeik a mindenkori kibic kényelmes 
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pozíciójából tüzelnek, hogy aztán újabb fordulat jöjjön és más irányból halljuk ugyan azt a 
tüzelést. A valamikori terv már bírálat tárgya, hiszen más akarja megvalósítani. 

A cél, a hajó biztonságos felszerelése és képzett, minden szempontból elégedett, tehát 
megbízható személyzettel való útra bocsátása késik. 

Egy-egy vitát hallva, mintha nem is erről volna szó. 
A politika mindent átitat, a politika az igazi cél szerepében mutatkozik és minden ezt 

tagadó manőver ellenére, lesöpri az asztalról a valódi célokat.  
Az információnyerést és információnyújtást egyben jelentő fórumot időben megszervezik, 

állítólag a meghívók is elmennek, de utolsó percben tudja meg díszvendég és szürke 
meghívott. Ha pedig akad mégis áldozatkész beugró tudósító, az a fenti hangulatot észleli, és 
jegyzeteiben nem a várt áttörés reményét tápláló hírek sorakoznak. 

Az olvasó képzelődik. Miről is lehet szó? 
Véletlen mindez? 
Ha elhiszi,- hülyének, ha szabadjára engedi az önvédelem kétkedő, paranoia gyanús 

gondolatait,- őrültnek nézhetik. 
Ezzel egy időben pedig annyi felháborodás és kritika után, ismét utolsó percben 

kikézbesített, az előző diktátumra gyanúsan hasonlító, az előkészítés nyilvánosságának hiánya 
miatt és sok más okból is félelmet, bizonytalanságot, nyugtalanságot gerjesztő szerződéseit az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral ismét néhány röpke nap alatt, sejthetően tumultuózus 
jelenetek közben írja alá a bizonytalan sorsú gálya mást tenni képtelen, kenyerét elveszteni 
nem akaró, alapellátás nevű evezőse. 
 
Leányfalu. 
                                                                           
Utóhang 2002. 
A diktátumok azóta is jönnek. Nagy természetességgel. 

 
* 
 

1999. június 01. 
 

Megjelent: Látlelet 1999./9 
                       

ÉRDEKELLENTÉTEK A NÉGYZETEN? 
Vonjunk gyököt a négyzetre emelt érdekellentétekből 

 
A privatizációs harc távolról sem megalapozott csupán vélt de annál inkább ható 
érdekellentétei közepette, helyesnek tartanám a „fokozódó helyzetet” komolyabban venni. 

Mivel  az ellentét, tévesen túlértékelt előnyök okozta feszültségeken tenyészve ütötte fel 
fejét, mivel igen kemény előítéletekre alapozódott, és mivel jogos hiányérzetek 
kielégítetlensége is tápot ad neki, hasznosnak látnám a négyzetre emelt előnyöket egy 
gyökvonással a helyükre tenni. 

- A feszültséget generáló tényezők legerősebbike a vagyonjuttatás igazságtalanságának 
hangoztatása. 

Nos aki ezt higgadtan mérlegeli, rájöhet, hogy az esetek döntő többségében nem arról van 
szó első sorban, hogy milliós vagyont kaphatnak egyesek, hanem inkább arról, hogy milliós 
gondot vesznek a nyakukba. Olyan gondot, amit a náluk - még szegénységükben is - 
tőkeerősebb önkormányzatok sem tudtak megoldani és így a vagyon a végletekig 
leértékelődött állapotban cserélne gazdát. Az ingatlanok állaga a legtöbb helyen igen rossz, a 
műszerek pedig már sokszorosan amortizálódott matuzsálemek. Ami újabb, azt már a legtöbb 
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helyen a vállalkozó orvos szerezte be, fizetése terhére, felső sugallatra és utólag 
szabálytalannak nyilvánított módon, - működési költségből. 

- Az önkormányzatok ezt a vagyont ingyen kapták, a törvényben foglalt felelősség 
felvállalása fejébe. Az e felelősség által rájuk rótt feladatoknak – szintén az esetek nagy 
többségében – nem tudtak, vagy nem akartak eleget tenni. Nincs erkölcsi alapjuk tehát arra, 
hogy a választóikat ellátó, kivérzett egészségügytől hasznot reméljenek akkor, amikor az egy 
megoldhatatlan feladatot vállal át tőlük. 

- A rendszerváltás után a magyar társadalom minden rétege kárpótlást kért. Ki ezért, ki 
azért. És sokan közülük meg is kapták. Ki ennyit, ki annyit. A magyar orvostársadalom is 
feláldozta életét, annak felét, vagy negyedét, korosztálytól függően. Minden tagja két 
évtizednél is többet tanult azért, hogy leküzdhesse magát az értelmiségbe, valós statisztikák 
szerint, annak is a legaljába. Mert mi változott a 40 év után? Azelőtt hangos szóval emlegették 
azt, hogy improduktív szellemi munkások vagyunk. Most nem szavakkal, hanem ráutaló 
magatartással mondják ugyanezt. A szavakat ennél is többre használják. A nemzet 
jövedelmének pazarlásával vádolnak. 

Ebből a helyzetünkből a kiutat jelentő „kárpótlást” itt is csak egyenként kaphatjuk meg. Ha 
mindenki egyszerre akarja, senki sem juthat hozzá. Valakin el kell kezdeni. Valahogy el kell 
kezdeni. Ha patthelyzetet hozunk létre, magunkra vessünk. 

Végezzük hát el okosan a fenti matematikai műveletet, és tegyük valós helyére a kárpótlás 
méreteit. Így könnyebb lesz lenyelni a pirulát. Hagyjuk beindulni a mindannyiunk reményeit 
hordozó körforgást.  
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Az említett érdekellentét most is él és működik. A privatizációban bevételi lehetőséget lát az 
önkormányzat és nem az egészségügyi ellátás gondjának megoldását, egy lépést a jobb felé. 
 

* 
 

1999. június 09. 
 
 

Megjelent változással: Látlelet 1999./6 

SZÉLJEGYZET A GYÓGYSZERÁR ALKU MEGKÖTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
TUDÓSÍTÁSHOZ 

 
Győzelem, siker után a hangulat jó szokott lenni. Ezúttal is észlelhetőek voltak ennek jelei, de 
észrevehetően sokkal inkább a fáradtság dominálta a küzdők hangulatát. 

A magyar lakosságot jelentős mértékben érintő döntés siker gyanánt történő megélése 
valóban a médián múlik. Mert sokkal könnyebben fog terjedni a jövőben is a rossz hír, mint a 
jó. Annak ugyanis manapság úgy szokás, hogy jelentősebb a hírértéke. A hírekkel 
gazdálkodók között pedig sokan vannak még most is a minél rosszabb annál jobb állásponton. 

Ráadásul arra is hajlamosak vagyunk, hogy inkább azokról a tablettákról morgolódjunk, 
melyeknek az ismertetett logika alapján emelkedett, és ne azokról beszéljünk amelyeknek 
jobb hatásukat is figyelembe véve csökkent az ára. 

Ami pedig a hírértékű híreket illeti, ezúttal egyenesben és az illetékesektől volt alkalmam 
megkérdezni, hogy mi igaz az egymilliárd forintos elvonásból, amellyel az alapellátást 
büntették volna, egyes sajtóhírek szerint.  
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Nos Az OEP Főigazgatója határozottan cáfolta ezt! 
Ilyenkor persze az ember elgondolkodik azon: honnan és miért röppent fel a hír? 
Nem elhanyagolható az a mellesleg bejelentett információ sem, melyben dr. Szabó Sándor 

miniszteri biztos a szakorvosi javaslatra írható gyógyszerekkel kapcsolatos rendelkezés hibás, 
ahogy ő mondta pongyola megfogalmazásáról szólt. Azzal, hogy a 3 és 6 hónapra felírható 
gyógyszerek helyett 3 és 6 hónapig felírható gyógyszerekről beszéltek, éveken át utaztattuk 
betegeinket, az engedély dátumának állítgatása megjelent számítógépeink programjában, és a 
naprakész engedélyek meglétét OEP ellenőrök hada követelte. Hogy lehet ilyen nagy 
baklövést éveken át nem észrevenni? Annyira hihetetlen, hogy az ember szinte nem meri 
elhinni a hírt. De a hír igaz, a Miniszteri Biztos bejelentette, hogy a megfelelő szövegrészeket 
már át is javították. 

A magam részéről felvetettem a kérdést, vajon vannak-e adatok arról, hogy a háziorvosok 
gyógyszerírásban elfoglalt kitüntetett pozíciója, tehát a felhasznált gyógyszerek 70 
százalékának az utalványozása milyen százalékban történik saját döntésük alapján és mennyi 
a zárójelentések vagy ambuláns naplók alapján, magasabb szakmai fórumok által előírt 
gyógyszer. Milyen etikai, szakmai és orvos-beteg vonatkozása lehet annak, ha a háziorvos 
ezeket a javaslatokat módosítja? Miniszterünk jó ötletnek tartotta ezt a felvetést. Az OEP 
Főigazgató szerint kb. 50-50 % lehet az arány. 

A gyógyszergyárak háziorvosoknak nyújtott támogatása terén kételyeimet fejeztem ki az 
„egy bögre” értékét meghaladó támogatásokkal kapcsolatosan. A Miniszter úr válaszában 
azonban elmondta, hogy milliós értékű távoli kongresszusokon is látott tucatnyi háziorvost. 

Mivel látókörömben ilyen esettel nem találkoztam, utána érdeklődtem a dolognak. A 
képviseletek „elmondása szerint” ezek a kollégák a cégek számára dolgoztak. Cikkeket írtak, 
hatástani tanulmányokat készítettek stb. Így a dolog már hihetőbb, mert pl. egy Buenos Airesi 
kardiológiai kongresszus értékének megfelelő gyógyszert nem igen tud felírni a mezei 
háziorvos. A gyárak pedig nem adakoznak hiába. 

A tárgyilagosság ugyanakkor azt is megköveteli, hogy megemlítsem azt a sok segítséget, 
amit a gyógyszercégek a továbbképzés vagy a beteggondozás terén nyújtanak, ami nem a 
gyógyszert felíró orvos zsebét gazdagítja, hanem maga a gyógyszert vásárolni kénytelen beteg 
profitál belőle. Tisztelet az ilyen cégeknek. Számosat ismerek. A hipertóniás gondozottakhoz 
kihelyezett vérnyomásmérők lehet az egyik példa erre. De területünkön például a kötelező és 
fakultatív továbbképzést  is sikerült megszervezni a gyógyszergyártók támogatásával.                  

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Ez is tudósítás, de a reformfolyamat jelentős állomásáról ad hírt. Ma még aktuálisabb, mikor 
nem az a legfontosabb, hogy gondjainkat enyhítsék, hanem az, hogy kevés kis előnyünket 
megnyirbálják (gyógyszergyári támogatás). Meglepő hibák, apró baklövések, nagy 
hangulatrontó effektussal. (Mint tudjuk)  

 
* 

 
1999. június 20. 

 
Megjelent: Látlelet 1999./9 
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                  A Kör 1999./10 

PARA-INÉZIS 

A para-zitológiai kutatásra hajlamosakhoz 

PARA-FRÁZISOK A PARA-FENOMÉNRŐL 
 

 PARA-VÁN 
Az egészségügy-pénzügy párharcban a paravánok mögül kiszivárgott hírek szerint, ismét a 

paraszolvencia (a továbbiakban para) felemlegetése közepette vesztettünk.  
 
PARA-LEL 
A para, mint indirekt költségvetési bevétel és mint egy, kézben tartandó, erősnek hitt réteg 

olvatagra tervezett, mindenkor ráolvasható fejdísze, e kettős - paralel -funkciójával, marad az 
eszköztárban. 

 
PARA-DIGMA 
Ha igaz a másik kiszivárogtatás is, mely szerint a hároméves költségvetési tervben sem 

szerepel még az „egészségügy éve”, akkor elmondhatjuk, hogy a pénzügyi gondolkodás ilyen 
irányú beállítottsága kormánysemlegesen ismétlődő paradigmaszerű jelenség. 

 
PARA-LIZIS 
Miközben azonban a téma aktuális helyzetét próbáljuk felmérni, bénítóan hat reánk a 

manapság forgalomba kerülő hírek igazságtartalmának, gyakran a külső kéz okozta 
szándékosság gyanúját is magán hordozó, bizonytalansága. Bizonytalanságunkból adódó 
bénultságunkat egyelőre semmi sem oldja. Nem történik határozott lépés a korrekt információ 
áramoltatására és a kétes értékű hírek leleplezésére. 

 
PARA-PLÉ 
A para tanulmányozására váratlanul létrehozott tudományos testület születése remélhetőleg 

azt a célt szolgálja, hogy a kérdést gyökerekig menően vizsgáló és feltáró munkája nyomán, 
mégis megszabaduljunk ettől a nem kívánt, de egyelőre nem is nélkülözhető tehertől, vagy 
legalább a miatta reánk záporzó szidalmak ellen nyújt paraplét. Ezt a reményt azonban nem 
mindenki osztja. 

 
PARA-GRAFUS 
A para kérdésének megítélését könnyíti és nehezíti egyben az, hogy sokatmondó módon 

nem ismeretes ezzel világosan foglalkozó paragrafus. 
 
PARA-DOXON 
A paradoxon az általánosságban elítélő megítélés közepette az, hogy továbbra is adót 

fizetünk a nem tiltott és nem támogatott, de tűrt, reánk hárított, adóbeszedési forma haszna 
után. Ha ez az adófizetés tényleg működne, azt is mondhatnánk, hogy bérbe adtak egy 
adónemet. Az egészségügyi pasalik adószedői beszedik a harácsot és ennek fejében egy részt 
megtartván saját céljaikra, a többit befizetik a portán. 

 
PARA-SZIMPATIKUS 
A parából élők számára a para egyelőre szimpatikus mert ez az egyetlen, bár csökkenő, de 

biztos bevételük. Munkájuk megbecsülésének egyéb forrásai ma még a felszínre törni nem 
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akaró búvópatakok életét élik, illetőleg lehet, hogy más tájakon hozzák őket felszínre. Például 
a bankszektor sokakat legeltető zöld mezőit öntözik velük.  

 
PARA-PÉT 
A reálértékében évek óta csökkenő alapellátási finanszírozás mellett bizony egyre inkább 

szükség van egyéb biztosítékokra is. Most amikor egyesek már arról beszélnek, hogy az 
egészségügyi pszeudo-vállalkozás milyen nem egészségügyi forrásokból erősítheti meg 
ingatag helyzetét, a para, ha nem is meghatározó mértékben, de jellegénél fogva sokszor 
játszhatja a mélybe zuhanás ellen védelmező parapét szerepét. 

 
PARA-SZTOS 
Bár fennkölt para-esztéták és para-etikusok igen elítélik, mégis van a parának egy összetett 

szerepet játszó változata, a vidéken még élő „természetbeni juttatás”. Ez amellett, hogy az 
orvos családjának megtakarítást jelent, igen érdekes bizalomerősítő kapocsként is működik 
orvos és páciense között. A páciens által előállított termék elfogyasztása bizony egymagában 
is megtisztelő az előállítóra, és igényt tart a visszajelzésre. Ez a már-már baráti, cinkos 
összenézés pl. a jól töltött kolbász dicsérete közben, egészen biztosan fokozza a gyógyításhoz 
szükséges bizalom légkörét is. 

 
PARA-FA 
A para aranyalmát termő fája azonban nem mindenki számára érhető el egyformán. Ennek 

következtében nem csak kívülről áll a kritika össztüze alatt a jelenség, hanem egészségügyön 
belül is feszültségek érezhetők. Hiszen vannak akik soha nem ízlelik meg termését, vannak 
akik szívós munkával juthatnak hozzá, s vannak mások akik könnyed mozdulattal tépdeshetik 
a csábító gyümölcsöt. 

 
PARA-FÁL 
A sok apró munkával megélhetésük kiegészítését itt kereső háziorvosok és rendelőintézeti 

szakorvosok most annak a vádnak az áldozatai lehetnek, hogy bizonyos gyógyszerek 
receptjeit azért parafálják, hogy ennek ellenében busás parát kaszáljanak. 

 
PARA-TUS 
A parátuszával házaló orvos apró kis jövedelmeit jóval nagyobbra becsülik a valóságosnál, 

és a vérre menő csörtében a para-tust hatalmas összegek felemlegetése közepette próbálják 
bevinni. 

 
PARA-MÉTER 
Sajnos azonban nincs még kitalálva a parát mérő módszer, vagy műszer, és e sokak által 

hőn óhajtott „paraméternek” a hiányában, a találgatások határa a csillagos ég. 
 
PARA-NCSNOK 
Érthető a parát nem ismerő kollégák zsörtölődése. Helyes, hogy a háziorvosok még soha 

nem emlegették fel parancsnokaik jóval magasabb paráit. Hiszen egy-egy egészségügyi 
nagyember a klinikák fényes folyosóin egy beavatkozásáért megkaphatja az ő havi 
bevételüket, vagy adott esetben annak többszörösét is. A háziorvosi privatizációt ellenzők 
gyakorta mégis e tájakról lövöldözik nyilaikat. Vajon miért? 

 
PARA-DICSOM 
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A parából élni, legyen az sok vagy kevés, nem élvezet. A túlélésnek ez a módja nem takar 
paradicsomi viszonyokat. Sajnos azonban ez az egyetlen kiskapu. Így aztán a megoldás 
elodázóinak ellenérve és a megoldás elmaradásának következménye egyazon jelenség. 

 
PARA-ZITA 
Éljük megalázó sorsunkat, próbálunk megfelelni szép hivatásunk nemes hagyományainak, 

túlélünk ahogy lehet, közben magunkon hordozzuk a parazitának kijáró billogot. 
 
PARA-NOIA 
A média időről-időre előrántja az ügyeletes szenzációt garantáló varázszacskóból a para-

témát és megszólal a para-paranoia. Legtöbbször azt emlegetik, hogy a magyar orvosok 
kizárólagos kiváltsága, tehát bűne, a korrupciónak ez a világszerte ismeretlen változata. 

 
PARA-FIN(N) 
Pedig miközben azon sóvárgunk, hogy a parától szabadulva, eljő az értékén megbecsült 

egészségügyi munka ideje, sorra érkeznek az információk arról, miszerint az általunk annyit 
emlegetett parát nem ismerő társadalmakban is felüti fejét a jelenség, mintegy igazolva az 
egészségügy világválságát. A média által nem emlegetett kelet-európai parákon túl, hírek 
keringenek a német, az angol paráról. Nemsokára hallhatunk a para-finnről is? 

 
PAR(A)-DON 
Nekünk mégis utolsó reményünk, hogy valaha mégis megjelenik az a paragrafus, amely 

nem tiltással, hanem a para feleslegessé válásának garanciáival oldja fel a fenti 
ellentmondásokat. Addig pedig mit mondhatunk?  

           
                                          Talán ennyit: PAR(A)-DON, nem mi akartuk. 
 
 
PARA-KLÉTOSZ 
Avagy, vigasztaló-szószóló:  

 
       Dr. Szász István T. 
 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
A paraszolvencia körüli parancsok parafrázisai évtizedek óta a parakinézis érzetét keltik. 
Erről szól ez a paragramma. Nem paranoia részemről, hogy paraszthajszállal sem érzem 
közelebb a megoldást. Így marad, mígnem paralitikus állapotba nem kerülünk? Pedig mi a 
pénzügyi kormányzattal hasznos parabiózisra lennénk képesek. Ha parancsolnának 
parabolaantennáikkal venni, és paragrafusokba öntve parafálni, paraszti parabóláinkat. 
Visszavágyakozásunkat az elveszett paradicsomba. Vagy ez már parafrénia? 

 
* 

 
1999. július 05. 

 
Megjelent: Látlelet 1999./7-8 
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     ISMÉT ÜZENT A TB 
mi pedig megértettük 

 
- 1999. július 1. csütörtök.  A praxis kis csapata a délutáni rendelésen átnézi a még 
átmenetileg kézi vezérléssel is elkészített nyilvántartásokat, és összeveti a számítógépen 
találhatóval. Minden rendben. 

- 1999. július 2. péntek. A délelőtt zajló rendelés végén kinyomtatjuk archiválásra, és 
lemezre visszük továbbítás céljából a jelentéseket. Elkészül a „Havi változásjelentés”, a „TAJ 
jelentés” és a negyedévenként esedékes „Ambuláns betegek ellátásáról szóló jelentés”. Aztán 
előírás szerint géppel megírjuk az ANTSZ számára szóló féléves „bevallást” a horribilis havi 
1000 forint „mozgásszervi betegek adminisztrálásáért járó tiszteletdíjat” elnyerendő. Kitöltjük 
a banki nyomtatványokat az iskola ellátásáért kapott havi 7100 forint 50 százalékának a 
védőnő felé való továbbítása céljából, és egy másikat a szolgálati lakás tanácsi bérlakás 
módjára megállapított lakbérének átutalására. Aztán cégautó adó, cégautó egészségügyi 
járulék, személyi jövedelemadó, TB járulék, hiteltörlesztés, majd a munkatársak hasonló 
gondjai. 

Egyszóval minden adminisztratív tennivaló pontosan megtörtént. Kötelezettségeinknek 
eleget tettünk. Jöhet a hétvége  

 
- 1999. július 5. hétfő.  Ismét reggeli rendelés, a hétfői nap szokottnál nagyobb 

zsúfoltságával, a praxis sajátosságai adta számos nehézség csendes elviselése közepette. Jó ha 
estére mindennel elkészülünk. 

Postabontás. 
Az egyik borítékon a TB felségjelei, benne tapintható floppy. A szokásos rossz érzéssel 

bontjuk fel. Nem hiába! 
A lemezen a „Háziorvosi adategyeztetés” felirat olvasható, a mellékelt szövegben pedig 

ilyenek: 
„Felhívjuk szíves figyelmüket a 43/1999.(III.3.) Kormányrendeletben előírtakra, amelyek 

szerint 1999. július 1-től, tehát már a június hónapra vonatkozó változásjelentésnél, a 
háziorvosi szolgálatok részére is kötelezővé vált a floppy-n történő adatszolgáltatás. 
Formátumát (rekordképét) a szerződés „R” melléklete határozza meg. Amennyiben nem a 
hivatkozott jogszabályban előírt módon történik az adatszolgáltatás, akkor csak a rendelet 
5.(7) bek. szerinti módon számított előleg folyósítható és a teljesítés hónapját követő második 
hónap 10-ig pótjelentés nyújtható be. Stb. 

Ezután felkínálnak 3 lehetőséget 
a. egyik az állományok kinyomtatását követő tételes „összeolvasás”  
b. a másik informatikai szakember alkalmazásával történő „változásjelentés generálás”,  
c. a harmadik pedig az aktuális teljes TAJ szám jelentés ismételt megadása. 
Ezt követően olvasható az alábbi mondat: 
„Természetesen a b.) pontban leírt feldolgozásokat és a c.) pontban leírt adatközlést is a 

változás jelentés elkészítésére vonatkozó július 5-i határidőre kell elvégezni.”  
Eddig a tények. 
 
Most pedig egy gyors szubjektív pillanatkép. 
A váróteremben forró a levegő. Az akut betegek és gondozottak sokaságát az üdülőszezon 

„hozadéka” gazdagítja. Az ágyleépítés nyomán elfekvővé változott három idős otthonban is 
sűrűsödnek az események. A közel évtizedes adatbázist kezelő hálózati számítógépes 
munkára új munkatársat oktatunk. Azoknak a mellékállásokból fakadó feladatoknak is eleget 
kell tenni, melyeket fel kellett vállalni, hogy az önkormányzat által megtagadott 
beruházásokra ne a tiltott TB forintokat használjuk. És természetesen még számos stb. 
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Mit tegyünk? 
 A határidő ma az üzenet kézhezvételének napján le is jár. 
Választhatjuk azt a megoldást, hogy kinyomtatjuk a listákat és elkezdjük az 

összehasonlítást éjt nappá téve. Így is lekéstünk. 
Elindulhatunk számítógépes szakembert keresni (és fizetni) aki majd egyszer kijön, majd 

egyszer megcsinálja. 
 
A mai nap és az elkövetkezők munkájára ez az esemény nyomja rá bélyegét. A határidő 

természetesen betarthatatlan, a posta mai zárásáig nem készülhetünk el. Ilyenténképpen a 
finanszírozást nem kapjuk meg. Tartalékunk nincs. Miből üzemelünk? Kölcsönt kell felvenni? 
Honnan? 

Biztosak vagyunk benne, hogy erről a MEP finanszírozási osztálya nem tehet. Ők is 
teljesíthetetlen határidők szorításában vergődnek. Valahányszor ott járunk, látjuk 
elfoglaltságukat és ennek ellenére érezzük együttérző jóindulatukat. Mindent megtesznek ami 
megtehetnek. A baj feljebb van, a döntéshozatal szintjén vesznek minket semmibe.  

Érzem, hogy ismét egy évvel rövidült az életem. 
Értem, hogy ismét megüzenték nekünk kik is vagyunk, mennyit is érünk, mennyit is 

számítunk. 
Ismét megaláztak.  
Senki sem gondol arra, hogy ha már az egészségügy ott tart ahol, úgy dolgozik ahogy, és 

azt kap amit, akkor legalább a pénzbe nem kerülő intézkedések, a gesztusok terén 
viszonyuljanak hozzá másként. 

Na persze tudom a szerződést annak elolvasása után aláírtuk. Próbáltuk volna nem aláírni. 
 
Csak azt nem tudom mit tegyek? 
Tényleg! 
Mit tegyek? 
 
1999. július 5.-én a felszólítás kézhezvételének és határidő lejártának napján. 
 
u.i. Esetünkben az ügy szerencsés véget ért. A Finanszírozási Osztály agyonhajszolt 

dolgozói segítettek. Kedvesen, szakszerűen. Esetünkben ugyanis nem volt már hiba a TAJ 
jelentésben. Mindent  idejében megcsináltunk és jól jelentettünk. Ez azonban egy véletlen 
szerencse. A hiba lehetősége benne van a rendszerben és az életben. A dolgok lényegén tehát 
az itt és most szerencsés vég, nem változtat. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A jelenség sem előtte sem utána nem volt izolált. A szemlélet is megmaradt. Vajon ez csupán 
a hivatal és a polgár shakeszpearei viszonyából ered, vagy van benne valami más is?  
 

* 
 

1999. július 14. 
                                                                            

Megjelent: Látlelet 2000./4 
 

„KÁROM” LADIKJÁN 



233 
 

 
Ha majd megérjük, hogy a legzegzugosabb, zsákutcás, kátyús utakat bejáró reformfolyamat, 
melynek megtorpanásai többféle periodikus rendszerbe is beilleszkednének, visszapillantás 
tárgyát képezhesse, megtudjuk azt is, mekkora és mennyi testi, lelki, anyagi és erkölcsi kárt 
okozott nekünk, azoknak akikről szól, s akiken keresztül megvalósul.  

Ennek legfőbb okozója pedig a kényszerből vagy felületességből, a sietség vagy esetenként 
hátsó szándékok miatt rossz, még többször pedig hiányzó, törvények és rendeletek sokasága. 

Már az önkormányzatokat az ellátás felelősségével felruházó rövid mondat (a feltételek 
biztosításának kötelezettségéről) félremagyarázhatósága, elvetette a viszály magvait, s 
lehetővé tette a visszaélések számtalan variánsát. 

De a megújulás felé vergődő lélekvesztőnkbe gyűltek gyülekeztek a különféle rendeletek, 
szépen, mint Noé bárkájába a különféle állatfajok. És súlyuk alatt recseg-ropog a korhatag 
ladik. 

Mi evezünk a felesleges teherrel, és nem értjük miért nem lehet változtatni rajta. 
- Kinek és miért érdeke igazán egy kétharmados törvény megakadályozása? Nem illik 

elemezni. 
- Miért kell elszenvednünk a fenti törvény hiányának minden keserves következményét? 
- Miért nem lehet például utólag jelezni, hogy a háziorvosi vállalkozás kvázi vállalkozás, 

nem termel nyereséget és nem hasonlítható az iparhoz? Hiszen így az iparűzési adó a 
polgárok járulékforintjainak ármányos átáramoltatási módszerévé válik, annak az 
önkormányzatnak a költségvetésébe, amelyik - ritka kivételektől eltekintve - nem tett eleget 
beruházói kötelezettségének, sőt annak idején, amíg lehetett, még a kártyapénz megkurtítását 
is sok helyen megkísérelte. 

- Miért kell félnünk az APEH-től és tetszik-nemtetszik, biztos ami biztos, vagy jobb a 
békesség alapon cégautó adót fizetni akkor is, amikor a család nem a lízingelt kocsit 
használja? Mert ilyen eset is sok van.  

- Miért szenved az egészségügy az amortizáció, az ÁFA és vámszabályok gondjainak 
szövevényétől? 

- Miért volt és várhatóan lesz még annyi keserv a működési költség felhasználhatóságának 
tisztázása körül? 

- Miért nem érdekelnek senkit apró és jelentéktelennek tűnő, de közérzetjavító korrekciók, 
mint pl. a nevetséges iskolapénz vállalkozó orvos és közalkalmazott védőnő közötti 
elosztásának adminisztratív gondja és sok hasonló? 

- Miért megengedett minden hatóságnak a sok felesleges adminisztratív teher további, 
gátlástalan fokozása? 

- Miért az európai elvárás, európai lehetőségek nélkül? 
És sorolhatnám. 
Mint megannyi társam, én is egyensúlyozok. Testileg, lelkileg, anyagilag. Görcsösen 

markolom az evezőt. A ladik, „károm” ladikja pedig billegve halad a vihartól fodrozódó 
vizeken. 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
A ladik már süllyed. A belőle szerteúszó dirib-darabokba kapaszkodva úszunk. És fél kézzel 
magasba emeljük az alapellátást, - nehogy víz érje. 

 
* 
 

1999. július 17. 
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Megjelent: Látlelet 1999./9 

 
CSAK ÜLÖK ÉS ISMÉT SZÁMOLOK 

 
Amikor most leülök számolgatni, egy részletkérdés izgat. Ez a részletkérdés esetemben 
véletlenül hatalmasra duzzadt, de sokaknál nem létezik, másoknál – és azt hiszem ez a 
többség – ilyen vagy olyan mértékben, de szerepel a bosszantó, senki által megoldásra nem 
méltatott kérdések között.  

Biztos vagyok benne, hogy számolgatás közben aztán egyre több, az alapellátásban 
szolgáltató orvost sújtó gond kerül majd látóterünkbe. 

A körzetbe települő időseket ellátó intézetek - egyébként örvendetesen - gyarapodó száma 
késztetett számolgatásra. 

Ki gondolt az ezzel járó többletmunka finanszírozást is torzító hatásaira? 
És lám már jönnek is az újabb ötletek. 
Mi a helyzet a strandokkal, kempingekkel és táborokkal, meg az üdülőkkel? 
A 250 forintos ambuláns ellátás körébe soroltatnak? Az ilyen okból ellátandó betegek 

száma korlátlanul nőhet?  
 
Először térjünk vissza az alapfinanszírozásunkhoz.  
Nem vagyok egyedül azok között, akik az utóbbi években, tisztázó szándékkal, sorozatban 

írom a sok esetben számokkal is bizonyító cikkeket arról, hogy a felületes kívülálló anyagi 
helyzetünket, információ, vagy az alaposság igényének hiánya miatt, felértékeli. A legutóbbi 
hetek cikktermése is azt bizonyítja, hogy sokan vannak még most is, akik tovább hordozzák 
előítéleteiket. Ráadásul nem is némán, hanem „csípőből tüzelve”, írásra sem rest attitűddel. 
Különösen jó olaj volt tüzükre a privatizáció „alulról építkezésének” híre. 

Finanszírozásunk gyakorlatilag egyetlen stabil és számottevő elemét, a TB által megítélt és 
ma már a kincstár által átutalt és APEH által begyűjtött járulékforintok képezik. Ezzel az 
alapigazsággal ma sincs tisztában sok olyan cikkíró, aki felelőtlenül, látszólag felelős 
véleményt formál helyzetünkről, sorsunkba akar beleszólni. Sok közülük azt sem tudja, hogy 
az önkormányzatok nem fizetik a rezsinket, döntő többségük csupán a felszerelés régen 
elavult részének ( ami használható azt már többnyire mi vettük), és a hasonló arányban rossz 
állapotban levő épületeknek a használatát kénytelen számunkra ingyen biztosítani. 

Ezt az összeget gyakorlatilag mindegy, hogy milyen tételekre bontva kapjuk. A szűkre 
szabott rezsi költségeken túl „adagolt” kártyapénz, a teljesítményarányos díjazásnak is 
nevezett fejkvóta, szerintem - most tekintsünk el értékének vitatásától - egy átalánydíj.   

És most kezdődjön a számolgatás: 
 
Az utóbbi időben 100 forint körül lebegtetik a pontértékeket. Ezt szorozgatjuk 

korcsoportok szerint és kis mértékben szakképzettségünk arányában. 
Ebből az összegből, ha teljes egészében „felmarkolhatnánk” sem maradna több nettó 40 

forintnál. Csakhogy nekünk ebből a pénzből kell megoldanunk mindent. Munkatársaink 
fizetésétől összes költségünkig, kivéve a rendelő rezsijét, amire a fix díjat használjuk. 

Amit már kötelesek vagyunk jövedelemként felvenni, az pillanatnyilag évi 1325000 bruttó 
forint. Ez APEH elvárás, hogy ne keveredjünk gyanúba. 

Ez havi bruttó 110000 forint. Úgy bruttó, hogy ebből fizetjük a járulékot és az adót is. 
Tehát maximum havi 45000 forintos nettó bért jelent. Legyünk őszinték, az APEH ennyi 
jövedelem kivételét jogosan várhatja el.   

Na már most! Egy átlagos 1500 lakos körüli körzet 300000 forint körüli kártyapénzt kap 
havonta. Ha ebből levonjuk a 110000 forintot 190000 Ft. marad a többi dolgozó fizetésére, a 
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gépkocsi használatra és részletre, számos helyi és nem helyi adóra, és mindenre, amit egyik 
nem régen több lapban is megjelent írásomban részleteztem. A gépkocsi törlesztés ebből 
történő fizetésének betiltásával már elkezdtek ijesztgetni. (A csongrádi perek mintájára – nem 
működési költség) 

Ha tehát ez így megvalósul, mit kap az orvos kézbe egy állampolgár havi ellátásának 
felvállalása után?  45000:1500 = 30 nettó forintot. 

Nem biztosított beteghez menve, a hosszú évek óta nem változó tarifa szerint is, egy 
alkalommal 3000 forintot számlázhatna, vagyis a fenti összeg bruttó százszorosát, nettóban is 
harminc-negyvenszeresét. Ha lennének ilyen betegek. 

Hogy ennek ellenére még nem omlott össze az egész az éppen abból adódik, hogy ez egy 
átalány. Aprócska átalány. 

Mert egy 1500 lakosú körzetben van 15 súlyos beteg, van 500 gondozott és van 1000 
ember, aki csak alkalmanként jelentkezik, mivel egészségesnek érzi magát (esetleg az is), 
vagy nem kollaborál. 

Az 500 ember, ha csak havi egy alkalommal találkozik az orvossal, napi 23 ellátást 
igényel, ami 10-15 akut beteggel kiegészítve, napi 35-40 ellátandó beteget jelent.  

22 munkanappal számolva ez maximum 880 orvos-beteg találkozás. Ha ezzel osztjuk a 
45000 nettó forintot, akkor: 45000:880 = 51 forint jár egy konkrét ellátásért. Ez - bár 
nevetségesen kevés – mégis több a 30 forintnál. Hogy ezen belül miként lehet differenciálni a 
gyógyszert írató vagy az orvost esetleg órákig betegágya mellé szögező beteg között, az már 
elméleti kérdés lehet csupán. De ennek figyelembevétele is kell ahhoz, hogy megértsük a 
kapott pénz átalány jellegét. 

Az említett 15 súlyos beteggel számolva, egy ilyen beteg ellátását 1000:15 = 66 egészséges 
beteg fejpénze támogatja, és részben a kevéssé betegeké is. 

 
És itt jön a bökkenő. Az arányaiban összehasonlíthatatlanul több munkával, felelősséggel 

és természetesen költséggel járó idős, nagyon beteg emberek bekerülnek az őket a körzet 
területén ellátó intézetekbe, ahol belőlük - az ágyszám csökkentés óta fokozott mértékben – 
valóságos elfekvő osztály vagy osztályok jönnek létre. Hozzák a fenti problémákat, de nem 
hozzák az átalány alapon őket támogató egészségesek kártyapénzét. Ahonnan eljönnek ott 
előnyt, ahova érkeznek ott hátrányt jelent intézeti elhelyezésük. 

 
Időszakosan és kisebb mértékben, de nem elhanyagolható következményekkel jelenik meg 

az egyénileg vagy szervezetten üdülők, a kempingezők és strandolók stb. kérdése. Ebben az 
esetben hátrányos helyzetű körzetekről beszélhetünk, főleg az üdülőövezetekben. A ma már 
jórészt magántulajdonban levő vendégeket fogadó egységeknek esze ágában sincs foglalkozni 
a kérdéssel. Minden esetet - kimondatlanul - sürgősségnek nyilvánítva, az ambuláns ellátás 
kategóriájába suvasztják azt. És mondják meg nekem, ki fogja a következő 50 évben 
Magyarországon definiálni, hogy mi nem sürgősség?! 

Ezek a váratlan feladatok nem csak a körzet napi munkáját borítják fel, de az esetek döntő 
többségében költségigényesek is, és messze nem férnek bele az ambuláns betegekre megítélt 
250 forintokba. Arról, hogy ki tudja miért, de ezek a leggyakoribb konfliktusforrások is, most 
nem értekeznék. 

 
Már a rendszerváltás előtt is sok probléma volt ezekkel a kérdésekkel, de az azt megelőző 

utolsó évtizedben már mód volt mellékszerződésekre, mellékállásokra. Ma a maszek világban 
ez csak esetenként képezi alku tárgyát. Ott ahol minőséget akar egy-egy komolyabb 
vállalkozó, vagy alapítvány stb. A többség, köztük gazdag, milliárdokat forgató intézmények 
vagy cégek is, évről évre „elsumákolja” a dolgot és csendben sunyítva, potyázik. 
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Nagy gondok vannak az egészségügyben, tudom. Magam is főleg ezekről beszélek többet. 
De a látszólag kisebb problémák megoldásával is foglalkozni kellene, mégpedig rendeleti 
szinten. Az egészségügyet pénzügyileg nem terhelő megoldások is volnának. És 
közérzetünket is jelentősen javítaná ez a cseppnyi törődés. 

Mert ebben a cseppben is benne van a tenger. Gondjaink tengere. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Ha azt képzelik, hogy azóta történt valami intézkedés, tévednek. Teljes az érdektelenség. A 
polgártársaiért nehéz felelősséget hordozva, nehéz körülmények között dolgozó polgár 
megbecsülése nem csak pénzügyi kérdés. Ami pedig a kártyapénz átalány jellegének 
elismerését illeti? Visszatérő övön aluli ütés az említett hibás értelmezés. Sokszor nem is 
övön alul, hanem arcunkon csattan. 
 

* 
 

1999. július 18. 
 

Megjelent: Medicus Anonymus 1999./7-8 
 

GYORSULJON FEL A PRAXISPRIVATIZÁCIÓ! 

Kollegiálisnak szánt válasz egy felvetett kérdésre 
 

A fenti cím kérdőjeles változata alatt írt sorokat olvasva, sokáig haboztam a válaszadáson. 
Eszem ágában sincs hadakozni, vagy bárkit is megbántani, de ha nyilvánvaló az, hogy 
információ hiány, vagy a valóság felületes, kívülről való szemlélése, esetleg az elmúlt időszak 
megosztó tendenciáinak szubjektív és áldatlan hatása alatt, szerintem téves véleményt 
képviselve tesznek fel kérdést (lásd a címet), arra válaszolni illik. 

Dr. Jánosi Gábor kolléga sorai nem leptek meg, hiszen évek óta fokozódó mértékben 
érezzük ezeknek a véleményeknek az erősödését. Ráadásul az általam alább vitatott sorok 
között számos igazság is helyet kapott. Nagyon szeretném remélni, hogy legalább részben 
sikerül Őt és a vele egyetértőket, meggyőznöm arról, hogy itt nincs szó érdekellentétről és  az 
általunk remélt, a  szakorvosi réteget (melybe a jelek szerint „akárhány” vizsga után sem 
nyerünk bebocsátást) meg nem rövidítő változások úgynevezett igazságtalanságai, egyrészt 
ugyan annyi hátrányt jelentenek nekünk majd mint előnyt, másrészt pedig a megfelelő modell 
kidolgozásával eltüntethetők. 

Vegyük tehát sorjában az aggodalmakat. 
Igen helyes a privatizációt megelőzően alaposan megfontolni mindent, de legalább ennyire 

fontos, hogy a sok fontolgatás ne vezessen a folyamat elhalásához. Ez ugyanis, hiszik - nem 
hiszik, az egész egészségügy előrelépésének elmaradását fogja eredményezni. Valahol lépni 
kell, két pont között közlekedve kell legyen első, második és sokadik lépés. Ha csupán ezek 
sorrendje a gondunk s nem az, hogy A pontról eljussunk a B-re, akkor helyben maradunk. 
Valamennyien. 

Az valóban igaz, hogy az állam kivonulóban van az egészségügyi rendszer mögül. Már 
hosszú-hosszú évek óta, fokozatosan és eredményesen. Jánosi kolléga a terheket viselőket is 
megjelöli. A Társadalombiztosításról és a települési önkormányzatokról beszél. Ez részben 
igaz, de kiegészítésre szorul. A terheket ugyanis elsősorban maguk az egészségügy képviselői 
hordozzák azzal, hogy hivatásuk szépségének ködéből táplálkozva, vállalják megalázott 
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helyzetüket. Ezt bizonyára kollégám is érzi a saját bőrén.  A TB ugyanakkor monopol 
helyzetében a terheket növeli, az önkormányzatok pedig az állam mintájára, maguk is nagy 
iramban vonulnak ki, immár az egészségügy alól. 

Ármányos, félrevezető szándékok áldozata a szerző akkor, amikor abba a hatalmas 
tévedésbe esik, hogy az alapellátási a privatizációval járó gondokat az egészségügy zárt 
kasszájának kárára akarnák megvalósítani. Ezek a kasszák egyelőre nem átjárhatók és még 
saját, valamennyi között messze legkisebb kasszáján belül sem gondol arra az alapellátás, 
hogy ez ebből lenne megoldható. Nagyobb hányadot az egészből volt úgy, hogy szándékoztak 
adni, mert itt történik a legtöbb orvos-beteg találkozás, itt lehet „a legolcsóbban olcsóbbá 
tenni” az egészségügyet, és mert kórházi ágyat kiváltó többlet tevékenységeket kellene a 
rendszerbe bevinni. Tehát a privatizációtól függetlenül. Főleg pedig  azért, mert az arány nem 
volt megfelelő és mert évek óta rohamosan romlik, az alapellátás hátrányára. Erről nem sokat 
cikkeznek.  

Amennyiben a privatizáció kölcsön felvételére kényszeríti a működtetőket, az állam egy 70 
milliárdos garanciáról beszél, melyet ha minden jól megy, senki sem fog igénybe venni és 
semmi köze nincs az egészségügyi kasszához. A 70 milliárdos összeg egy átlagos 
gyorsszámolás eredménye 7000 körzet a 10 millió forinttal számolva.  

A harmadik bekezdésben hangzik el a legélesebb megfogalmazás. Először a félreérthető 
„lényegesen nagyobb szakmai felkészülést igénylő terület” definíciót kell tisztázzuk. 
Remélhetőleg a felkészülésbe nem érti bele – hagyományosan – a felkészültség fogalmát is. 
Mert a szakvizsgázott háziorvosnál magát esetleg többre tartó szakorvos csak a maga 
szakterületén több nála és ez így is van rendjén, ugyanakkor a medicina összes többi területén 
a háziorvos becsülhetné le kollégáját. Szerencsére ennek a szemléletnek nyoma sincs a 
háziorvosokban, amit évek óta figyelek és becsülök. 

A másik súlyos mondat így hangzik: „Kérdés, hogy a hátrányt szenvedők ezt eltűrik-e?” 
Ha bekövetkezik mégis a privatizáció, ezek szerint mit várhatunk? Vagy éppen a privatizáció 
megakadályozásának kísérletével veszik elejét annak, hogy tűrőképességüket próbára tegyék? 
Nem értem egészen. Az azonban eszembe jut, hogy egy hosszú pálya során mennyi mindent 
tűrtem el magam is és nem jutott eszembe kollégáim házatáján keresni bűnbakot. Ugyanis ha 
van bűnös, az nem ott lakozik. Eleddig. 

Ezt követően, hatalmas tévedés bukkan fel a szövegben. Döf, mint szög a zsákból. A 
települési önkormányzatok ugyanis nem biztosítják a rendelők rezsiköltségeit, nem javíttatják 
műszereiket, de az esetek döntő többségében a valóban őket terhelő beruházási 
kötelezettségeiknek sem tesznek eleget. Mint mondtam, kivonultak alóluk.  

„Mindezekért aktív beleszólásuk van az egészségügyi ellátás feltételeinek, minőségének a 
kialakításába, ellenőrzésébe, az orvosok kinevezésébe stb.” írja kollégánk. Bizony aktív 
beleszólásuk az van. Laikus módon befolyásolják az ellátás minőségét, gyakorolják jogaikat 
az orvos felett. Mindezekért. Mivel azonban mindezeknek nem tettek eleget, ingyen kapott 
vagyonuk elvesztése erkölcsileg is indokoltnak látszik. Persze sokfelé már fenik a fogukat 
arra, hogy minél többet kapjanak a tévesen remélt 70 milliárdból. Van hely ahol meg akarják 
osztani a körzetet, hogy kettőt adhassanak el egy helyett, van ahol kötelezni akarják 
orvosaikat a privatizációra a mielőbbi nyereséget remélve és van ahol megkísérelnék 
lecserélni az orvost olyanra, aki számukra ilyen-olyan okból a privatizáció közelgő 
pillanatában „hasznosabb” stb. 

Ha az ellátás ellenőrzésébe csökkenni fog - vagy netán megszűnik - beleszólásuk az sem 
lesz tragédia. Náluk sokkal kompetensebb gazdája lehet a kérdésnek az ANTSZ és a MOK. 

Itt érünk el aztán a kívülről szemlélődök legfájdalmasabb pontjához. Nehogy megkapják a 
háziorvosok a rendelőket „csak úgy” mert tíz-harmincmilliós vagyonokra tesznek szert. 

  Írt-e aggódó cikket valaki is, amikor ezeket a rendelőket saját zsebre próbáltuk 
tatarozgatni, közművesíteni, toldozni-foldozni „csak úgy” és igen sok helyen? Írt-e aggódó 
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értekezést valaki, amikor fizetésünk terhére, bizonytalan tulajdoni viszonyokra való tekintet 
nélkül, felszereltük rendelőinket, melyeknek használható műszerállománya már mind a mi 
bevételeinket kurtítva került az egészségügy szolgálatába? Saját fejlesztéseink eredményeit 
kellene újra megvennünk? És kedves kolléga, gondoljon csak a tanácsi lakások esetére. Mit 
kaptak ott olcsón a benne lakók? Itt sem jobb a helyzet. 

Ha pedig megengedte magának a szubjektív hangot, használjam én is azt. Ezek a körzetek 
ma csupán azért képeznek értéket, mert benne van egy egész, fél vagy negyed élet munkája. A 
dolog vagyoni része emellett eltörpül. A leromlott épület terhét vesszük át, műszerekben 
pedig az 5-6 év előtt pszeudoprivatizált és már addig is többszörösen lenullázódott, de soha le 
nem selejtezett lomokat. Miért nem érdemli meg sok év vagy évtized munkájának 
gyümölcsét, az ott robotoló kolléga? 

A cikke elején attól fél, hogy az egészségügyi kasszában megjelenik egy eltolódás az 
alapellátás felé. Itt azonban már attól félt minket, hogy a zártkassza-rendszer miatt érdemleges 
bevétel-növekedés nem lesz és a reálérték is csökken az inflációval. Utána pedig 
felbukkannak gondjainkkal kapcsolatos ismeretek is. Ezek azonban megint csak a privatizáció 
ellenzésének szolgálatába jelennek meg. 

A romló anyagi viszonyok rémét felidézve pedig ismét a legsötétebb perspektívával 
ijesztgeti a kívülálló olvasót. „egyre több kezelésért térítési díjat kell szedni, ami a beteg 
gyógyulásának esélyeit rontja…”. Igaz. Ez a veszély megjelenhet a magyar egészségügyben, 
de sokkal inkább a magasabb szinteken, tehát kollégánk házatáján, vagy azon is felül. És nem 
az alapellátás privatizációja miatt. A privatizáció ötlete nem a háziorvosoktól származik, nem 
az ő megsegítésükre született. A vajúdó magyar egészségügy gondjaiból való kilábalásának 
egyik esélyeként indították el. Megvalósulása valamennyi ágazatra üdvös hatást gyakorolna. 

 Az 1998. decemberi Anonymus számból idézett részletet az az érzésem, hogy Jánosi dr. 
csak a címlapon olvasta s még abból is csak valamennyit ragadott ki a hatás kedvéért. Ha 
rendszeres olvasója lenne Csalay László metsző, de mégis mértéktartó, soha nem sértő, de 
lényegbe vágó iróniával és elegáns öniróniával írott cikkeinek, eszébe sem jutott volna ezzel 
érvelni. Ha egészében olvassa a szöveget, azonnal kell érzékelje az inkriminált részlet eredeti 
célját. 

Amikor a telekspekulációval vádolt kisvárosi polgármestert említi a háziorvosi praxisokkal 
párhuzamban, és erkölcsöt emleget, mosolyognom kell. Jobb lenne a spontán privatizáció és a 
későbbi irányított privatizáció haszonélvezői körül kutakodnia. Ott ahol milliárdos vagyonok 
születtek és „ a hátrányt szenvedő” ország szó nélkül tűrte.  

A frissen szakvizsgázott orvos pedig, ha idős kollégájától megveszi a körzetet, évtizedek 
alatt fogja letörleszteni a részleteket, ami sokkal kényelmesebb és ártalmatlanabb lesz, mint 
mindaz, amin elődje keresztülment saját élete folyamán. Ha pedig fiataltól vásárolja meg, ott 
csak csere történik, hiszen az eladó ismét be kell fektesse azt a pénzt, hogy másikat vegyen. 

A rendszer több - számunkra mintaként szereplő - országban működik, biztosítván a 
zavarmentes generációváltást és a biztonságos nyugállományba vonulást, a minőségi ellátást 
stb. Sehol nem jutott senkinek eszébe, hogy pl. az előd nem fog kiköltözni. Hogy adja el, 
tehát, hogy vonul nyugalomba, ha nem költözik ki? Eladja és tovább használja? Ez már nem 
aggodalom, inkább hajánál fogva előrángatott ellenérv.  

A továbbiakban a szerző – ha logikusan próbálom értelmezni, az alapellátási privatizáció 
miatt – elszegényedő járóbeteg ellátás munkájának minőségromlásával és az emiatt itt is 
felmerülő lakossági hozzájárulás rémével foglalkozik. Végül elhangzik a döntőnek szánt érv: 
„A betegnek a gyógyulás még drágább lesz.” Már önkritikusan is beszéltem arról – nem 
egyszer - , hogy merjük felvállalni jogos vagy akár vélt érdekeinket. Ne bújjunk 
következetesen a beteg érdekeinek paravánja mögé. Közös hibánk ez. 
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Mint írtam már, valahol és valamikor el kell kezdeni és ez a valahol és valamikor most 
kopogtat az ajtón. Nem akarom ismételni önmagamat és azzal vigasztalni aggódó kollégánkat, 
hogy az ő privatizációja is szorosan összefügg az alapellátással. A kettő nem is választható el 
egymástól. Maximum egy ütemnyi időre, vagy annyira sem. A nehezebb mindenképpen az 
elől haladónak lesz. A valóban előre jelezhető visszásságok megelőzése csupán a megfelelő 
előkészítésen és a jó szerződéseken múlik.  

Az egészségügy mai válságából való kiútja a privatizáción és még sok más lépésen 
keresztül vezet. Ezek egy része lehet fájdalmas is. A privatizáció azonban nem az. A 
háziorvosi réteg, ha megfelelően készítik elő, minden anyagi előny nélkül, sőt kockázatok 
árán is felvállalja, hogy megszerezhesse hőn óhajtott önállóságát. A betegellátás ettől csak 
javulhat minőségében. Az egészségügy számára remélt anyagi előnyt pedig éppen az alap és a 
járóbeteg szakellátás privatizációja és még szorosabb, egymásrautaltságunkból fakadó 
együttműködése fogja biztosítani. A világszerte dráguló egészségügy terheit valószínűleg 
megérzik majd a betegek is, de a privatizáció ezen csak könnyíteni fog. 

Nagyon remélem, hogy Jánosi doktor megérezte jószándékomat és azt, hogy eddigi 
információit kiegészítve, aggodalmait nem mellőzve, más irányba kellene keresse a veszélyt.  

Mert az egészségügyet sok veszély fenyegeti. De azok közül egy sem az alapellátás 
oldaláról. 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Uff.  
Hát minket jól elrendeztek. S most a járóbeteg ágazat is várhatja jobbágy sorsát. 
Alvállalkozásban. A tőke, ante portas. És ki volt ezelőtt a portás? 

 
* 

                                                                                           
1999. augusztus 24. 

 
Megjelent: Látlelet 1999./12 

EZREDVÉGI „BIBLIAFIL” JELENSÉGEK 

Mózes II. Kv. 5/ 1-13 
1. Annakutána pedig elmenének Mózes és Áron és mondának Faraónak: Ezt mondá az 

Úr, Izráelnek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. 
2.  A Faraó pedig mondá: Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam az 

Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el Izráelt. 
3. Ők pedig mondának: A héberek Istene megjelent nékünk; hadd mehessünk hát 

háromnapi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak a mi Istenünknek, hogy meg ne 
verjen minket döghalállal vagy fegyverrel. 

4. Egyiptom királya pedig monda nékik: Mózes és Áron! Miért vonjátok el a népet az ő 
munkáitól? Menjetek dolgotokra, 

5. Ezt is mondja vala a Faraó: Ímé a föld népe most sok, és ti elhagyatjátok velök az ő 
munkáikat. 

6. Parancsolá azért a Faraó azon a napon a nép sarcoltatóinak és felvigyázóin      
mondván:  

7. Ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez mint annakelőtte; hadd                                                    
menjenek el ők magok és szedjenek magoknak polyvát. 
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8. De a tégla számát, mennyit annakelőtte csináltak, vessétek ki rájok; azt le ne 
szállítsátok, mert restek ők és azért kiáltoznak, mondván: Menjünk el, áldozzunk a mi 
Istenünknek. 

9. Nehezíttessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk és ne 
hajtsanak hazug szóra. 

10.  Kimenének azért a nép sarczoltatói és felvigyázói és ezt mondák a népnek mondván: 
Ezt mondja a Faraó: Nem adok néktek polyvát. 

11.  Menjetek magatok, szedjetek magatoknak polyvát onnan, a hol találtok; mert semmi 
sem szállíttatik le szolgálatotokból. 

12. És elszéledt a nép egész Egyiptom földjén, hogy tarlót szedjen polyva helyett. 
13. A sarczoltatók pedig szorítják vala, mondván: Végezzétek el munkátokat, napjában a 

napi munkát, mint akkor a mikor polyva volt. 
 

Mózes II. Kv. 9/35 
35. És  kemény  maradt  a  Faraó  szíve  és  nem  bocsátá  el  az Izrael fiait, a mint  
      megmondotta vala az Úr Mózesnek. 
 

Mózes II.Kv.  10/7 
7. A   Faraó  szolgái  pedig  mondának  őnéki:  Meddig  lesz  ez  még  mi  nékünk  
     romlásunkra?  Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak az    
     ő Istenüknek. Még sem veszed-é eszedbe, hogy elvész Egyiptom? 
 
 
AZ EGÉSZSÉGÜGY SZELÍD PRÓFÉTÁI HIÁBA KÁPRÁZTATJÁK EL 

CSODÁLATOS TALPONMARADÁSUKKAL A PÉNZÜGY FARAÓJÁT. VALAKI (AZ 
ÚR?) A FARAÓ SZÍVÉT MEGKEMÉNYÍTÉ. NEM ENGEDI KISZABADULNI 
CSAPDÁJÁBÓL AZ EGÉSZSÉGÜGY NÉPÉT. SZERINTE NEM VÁLASZTOTT NÉP EZ. 
MI TÖBB, SORSUKAT IS MAGUK VÁLASZTOTTÁK, - ESKÜVEL. 

Reménykedéseink hónapok óta tartó hullámzása immár minden valószínűség szerint 
megpihenhet a hullámvölgy szélárnyékában. Úgy látszik igaznak bizonyult a pénzügyi 
berkekből érkező hír, mely szerint a hároméves költségvetés tervezetben az egészségügyet 
nem készülnek preferálni. 

A pénzügy - nyomás alatt, vagy szemléleti okokból, ki tudja? - nem győzetett meg az 
egészségügyi tárca érveitől. Sovány vigasz, hogy jelek szerint a NATO-n kívül senki sem 
tudott kérges szívükre hatni. 

Az „egészségügy éve” egyelőre elmarad. 
Mi több, - a jövőre ígért 7%, az idénre jelzett 9,5 % inflációt sem követi. Így 

finanszírozásunk reálértéke további 2-3 % csökkenésre számíthat. És ha igaz az a 
szakvélemény, hogy az egészségügyi infláció sokkal magasabb a „civil” infláció mértékénél, 
akkor ez a csökkenés nagyobb is lehet. 

A feladat nemzetstratégiai jellege napnál világosabb, de sem ez, sem csodálatos 
helytállásunk nem tudja meggyőzni az illetékeseket a cél fontosságáról. 

Hajthatatlanságuk gyökerei számunkra csak feltételezések forrásai lehetnek. A trend 
világszerte ismerős, csak ott egy a miénket sokszorosan meghaladó szinten stagnálnak, vagy a 
fejlődés üteme lassul csupán. 

Mi csak kétségbeejtő egészségügyi és demográfiai adatainkat ismerjük, és azt látjuk, hogy 
egészségügyi vezetőink, köztük 1989 óta fél tucat miniszter, pajzson térnek meg a 
pénzügyiekkel folytatott csatákból. 
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Az igazi hősök mégis azok, akik pajzs nélkül küzdenek egy számukra is átláthatatlanul 
zavaros, véget érni nem akaró csata – okkal és oktalanul pukkanó füstbombáinak ködébe 
burkolt - mezején. 

Miközben a bérek ranglistáját záró egészségügy dolgozik és minden újabb csapás dacára 
működteti ágazatát, más – nálunk sokkal jobb helyzetben levő – ágazatok, újra-meg újra, 
mindnyájunk számára veszedelmes terveket melengetnek. 

Lehetséges volna, hogy nekik van igazuk? 
Lehetséges, hogy a mi béketűrésünk miatt az élet fog valami rettenetes választ produkálni? 
Mi nem kívánjuk ezt az elégtételt. 
Mi nem óhajtunk száraz lábbal sétálni gondjaink tengerén. 
Beérnénk néhány jól megépített mentőcsónakkal. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
A meggyőzhetetlen Farao, bár százszor emlegettük, nem hitte el, hogy az egészségügy 
oszlopa lehet egy kampánynak. Hát még a negyedmillió ott dolgozó és a hozzájuk tartozó 
családok szavazói. Nem árt, ha az új kabinet is eszébe vési ezt a saját tapasztalatot. Mert az 
mindenkor és mindenkire érvényes. 

 
* 

                                                                                      
1999. augusztus 24. 

 
Megjelent: Látlelet 2000./1 

 
HULLÁMOK HOSSZÁN 

 
A Kossuth Rádió 16 óra című kedvelt műsorában is volt alkalmunk az egészségügy 
gondjaival találkozni. 

Dr. Sirák András, azóta híressé vált cikkéről (Az öreg halász és a …Velencei tó) beszéltek. 
A cikk megcáfolhatatlanul igazolja, hogy finanszírozásunkban milyen képtelen 
aránytalanságok léteznek (a történetbeli 10 000 forintos elkerülhetetlen kiadásra, jó esetben 
350 forint térítést remélhet az orvos). Az eset melyről az A Kör 6. számában vagy a Magyar 
Nemzet augusztus 24-i számának tizedik oldalán olvashatnak, rendkívül szuggesztíven 
tükrözi a helyzetet. Hatása az olvasókra igen nagy volt, mert a sok ködösítés közepette végre 
megérthettek valamit. Már azok, akik meg akarták érteni. 

A riporter ez alkalomból szakminiszterünket is faggatta. 
- Dr. Gógl Árpád elmondta, hogy ő egy árán fizetett rendszerről álmodik. Jövőre ebbe az 

irányba szeretne előrelépni. 
A magyar költségvetés évente 800 milliárd körüli összeget konszolidál, s ha hozzávesszük 

a 3-4 %-os évi mínuszt, akkor megtudhatjuk, hogy évente 1300 milliárddal többet költünk 
mint amennyi van. 

- A továbbiakban a lobbyzásról kérdezték Miniszterünket. A kérdésben elhangzott, hogy 
egyes hírek szerint három minisztérium fog kapni többletet, ezek között azonban nem szerepel 
az egészségügy.  

Válaszában a miniszter elmondta, hogy jövőre érdemi változás nem lesz. Ez a kérdés 
eldőlt! 

Kritikus év után vagyunk. Mást nem várhatunk, mondta. 
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Talán még reménykedhetünk abban, hogy részesedik az egészségügy a dohányjövedékből, 
esetleg egy, az édességekre kivetett adótöbbletből. 

A riporter összeg megjelölését kérte. 
Dr. Gógl Árpád elmondta, hogy a mezsgye, amelyért küzdeni lehet, igen szűk. Néhány 

tízmilliárdról lehet szó. A közös igény 650 milliárdot is meghalad. Az egészségügy ebből 
mindössze 100 milliárdra tartott volna igényt. 

- A lakosságot havonta megkérdezik, hogy a tárcákat fontossági sorrend szerint, hova 
sorolják. Az egészségügy általában az élen szerepel. Ha a valós helyzetet nézi, akkor a tárca a 
közepes alsó határán mozog. 

- A Miniszter úr, a menesztésének és csalódottságának hírével foglalkozó kérdésekre 
elmondta, hogy sem ő, sem a miniszterelnök nem gondoltak arra, hogy változás lenne 
szükséges. Ugyanakkor nem állíthatja, hogy ez az év nem volt nyomasztó. Tudta azonban, 
hogy olyan területre lépett ahol kiírható: ki itt belépsz hagyj fel minden reménnyel. 

A nagyhatású cikk ismertetése és a beszélgetés alatt és után hallgatói telefonok érkeztek. 
Ezek közül négy került ismertetésre. 

-Az első telefonáló szerint az orvosok felháborítóan sokat keresnek, telik abból a 10 000 
forintra. 

-A második szerint ezért a helyzetért nem csak az OEP hibás. 
-A harmadik telefonáló szerint a miniszter dolga nem az, hogy siránkozzon az ország 

pénzügyi helyzetén, hanem az, hogy lobbyzzon a tárca érdekében. 
-A negyedik telefonáló felháborodva mesélte, hogy őt 7 éve nem látta orvos, mert nem tud 

fizetni! Ezért ez alatt egészségi állapota sokat romlott. 
Ez a négy telefonmondat, kötetnyi tanulmány megírását is indokolttá tenné. Olvassa át őket 

ismét a kedves olvasó és gondolkozzon. Úgy érzem felesleges minden kommentár.                                                
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Ez a tudósítás a miniszterváltás előszele. A merev pénzügyi szemlélet pedig egy későbbi 
vereségé.                                                                                    

 
* 
 

1999. október 09. 
 

Megjelent: Látlelet 1999./12 

EGY ŐSZI HÉTVÉG TANULSÁGAI 
 

Az általános orvostan, illetve a háziorvoslás szakorvosává kiképzett, egyre viharvertebb 
egyén, az 1998. december 31-es határidő után is pontokat gyűjt. Nem tudja pontosan hányat, 
hol és mennyiért, de ha kellőképpen óvatos, akkor bespájzol belőle. Időnként érkeznek ponttal 
honorált előadásokra meghívók, drága pénzért. Az előadások megrendezésében rejlő üzlet 
mellé az okos reklámcégek és más szervezők, a vendéglátóipart is felsorakoztatják, a gazdag 
háziorvosok mesés jövedelmeit megcsapolandó. Bizony jó lenne tudni hány pont is kell 
évente és mennyibe is kerül. Azt sem ártana megtudni, mennyi az az összeghatár, ami a 
működési költségből a továbbképzésre fordítható, mert drágák az előfizetések is és még 
drágábbak a szakkönyvek. 

Nos, egy pontszerző rendezvényre készülődvén hallottam meg a rádióban, 
szakminiszterünk pécsi sajtónyilatkozatát. Arra a kérdésre, hogy reméli-e még az ágazat 
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felzárkózását a fizetési ranglista első öt helyének egyikére, ebben a ciklusban, így válaszolt: 
„Ha nem remélném, ma abbahagynám.”  

Remény tehát van. A tárca harcol. 
Ebben a harcban lehet számára érv az, amiről e sorok írója, a nyilatkozat meghallgatása 

után lezajlott továbbképzőn gondolkodott el. 
 
Ha eddig nem lettem volna meggyőződve róla, most alkalmam volt végleg meggyőződni 

arról, hogy a gyakorlatban kihasználatlan óriási lehetőségek tárházát, a továbbképzés teheti 
hatékony eszközzé. 

Konkrétan prof. dr. Dékány Miklós előadásának egyik szuggesztív ábrájára gondolok a 
halálozásban oly nagy szerepet betöltő szívelégtelenség piramisáról, melynek a kezelteket, s 
pláne a jól kezelteket ábrázoló kicsiny csúcsa alig vehető észre a demográfiai katasztrófa 
óceánjában és nem csoda, hogy egészségügyünk rozoga gályája folyamatosan ütközhet a 
hatalmas jégheggyel. 

A hatékony továbbképzés adhatja kezünkbe a radart, mely a jéghegy valódi mérteit is 
feltárhatja és hozzáférhetővé teheti számunkra. 

Csakhogy: a folyamatos, minden újat követni képes önképzés és szervezett továbbképzés - 
mint eszköz - nem adható agyonhajszolt, bizonytalanságban élő, a felszínen maradásért 
küzdő, egzisztenciális gondokkal hadakozó orvosok kezébe. 

Meggyőződésem, hogy a fenti gondok megoldása, az élet és működési feltételek 
nagyságrendekkel történő javítása, ezen a mechanizmuson keresztül is óriási megtakarításokat 
jelentene.  

Hatalmas energiabefektetésről van szó, a folyton változó tudomány elsajátítása nagy 
nehézségekkel jár, s még komplikáltabb annak gyakorlati alkalmazása. 

Az orvosnak  érdekeltnek kell lennie benne, időt kell áldoznia rá, megfelelő anyagi 
eszközökkel kell rendelkezzen a tudás „megvásárlásához”. A testi és szellemi komfortnak 
olyan szintjén kell élnie, hogy képes legyen erre, ugyanakkor képes legyen az újdonságokat 
olyan szinten elsajátítani, hogy a gyakorlatban könnyedén alkalmazhassa azokat. 

Összefoglalva: „Hagyják és segítsék az orvost a medicina csodálatos tudományát napra 
készen elsajátítani, hogy az elmélet kincsei rajta keresztül azonnal egészségnyereséget, s így 
megtakarítást is jelentő erővé válhassanak.” 

Ennek alapját és egyben biztosítékát, csak az orvosnak az őt megillető helyre történő 
visszaemelése jelentheti. 

Ha a pénzügy szűkmarkú döntnökei ezt megértenék, megtapasztalhatnák, hogy miként 
juttatja vissza a gazdaságba az egészségügy, a ráfordított anyagi eszközök többszörösét. 

Íme még egy érv annak érdekében, hogy elszakadjunk az improduktivitás és a maradékelv 
lerázhatatlan, szocialista hagyományától. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Ha hiszik, ha nem, volt aki figyelmeztetett, hogy ne írjam ezt le, mert amúgy is eléggé utálnak 
minket. Mi nem kérhetünk semmit. Csak a betegre hivatkozva lehet valamit elérni. Stb.                                        

 
* 
 

1999. október 20. – 2000. március 15. 
 

Leadva: Látlelet 
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A PRIVATIZÁCIÓT VÁRVA ELTELT EZREDVÉG 
REMÉNYEINEK ÉS CSALÓDÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓJA 

MIT AJÁNDÉKOZOTT A HÁZIORVOSI RÉTEG A NEMZETNEK, 
ÉS MIRE SZÁMÍTHAT EZÉRT CSERÉBEN? 

 
Amikor ennek a történetnek az elejét papírra vetettem, még ezernyi színben pompázott az őszi 
erdő. A pusztulás és az elmúlás csodás káprázata közepette attól tartottam, hogy egyszer majd 
a lecsupaszodott faágak között jeges szelek is fognak süvíteni.  Ezért akartam elmondani az 
orvostársadalmon kívülieknek, hogy mi is az, ami minket aggaszt s azt, hogy miért fontos ez 
számukra is. De éppen az előre sejtett események – sőt a vártnál is nagyobb zűrzavar - 
akadályozták a történet befejezését. Most már kiegészíthetem azt a következő fejezettel, de 
távolról sem a befejezéssel. Mert a történetnek nincs vége. Sőt -  talán csak most kezdődik. 

 
A háziorvosok közel 7000 tagú közösségét, immár évek óta tartja bizonytalanságban a 

privatizáció jövője. Tulajdonképpen a várakozás már évtizedes. Annak intenzitása persze 
más-más volt az eltelt évtized folyamán. 

- A reform előtt – külföldi tapasztalatokra is gondolva – a piacgazdaság egyik várható 
részeként tekintgettek a magántulajdon meghonosodása felé, az évtizedeken át maradékelv 
alapján dolgozó és dolgoztatott kollégák. Jelentős részük már akkor, egy élet alulbecsült 
munkájával háta mögött. 

- A reform kezdetekor - az előző fázis természetes és teljesen logikus várakozásai után - 
elhitték, hogy a gebines korszakot idéző, un. funkcionális privatizáció, a maga el és felismert 
visszásságaival, csak egy lépcsőfok a végső megoldás felé. Arra számítottak, hogy miután az 
egészségügy többi ágazatában is megtörténik az első lépés, ismét sor kerül az alapellátásra, és 
az ismét úttörő szerepben léphet a teljes privatizáció korszakába. Nem így történt. A reform 
ismert és ismeretlen, feltehetően főleg a politika területén kereshető okok miatt elakadt. Az 
így közbeiktatódott ismeretlen hosszúságú időjáték természetes módon hozta maga után, a 
magyaros módon megosztottságra hajlamos orvostársadalom - azóta oly jól ismert és 
megszenvedett - feszültségeit. Valljuk be, nem valószínű, hogy ez a helyzet, a mindenkori 
politika pillanatnyi szándékaival ellentétes volt. 

- A funkcionális, vagy álprivatizáció aztán - ismét a politika következetlensége (vagy a 
pénzügypolitika következetessége) miatt – felélte tartalékait. A tortaelmélet szerint kiosztott 
egészségügyi költségvetés miatt eleve „szürke” lehetőségekre alapozott kiskapui, sorra 
zárultak be. Mintha egy más ország, másik kormánya intézkedett volna az elindított folyamat 
további sorsáról. A vállalkozások, heterogén helyzetük szerint, jó esetben kisebb haszonnal 
számolhattak, szép számmal éppen csak túléltek, és számos esetben veszteséges helyzetbe 
kerültek. Szerencsére adva volt a TB pénzek mellett néhány olyan lehetőség, mely a 
vállalkozás túlélését ideig-óráig biztosította. Helyenként voltak bölcs (vagy gazdagabb) 
önkormányzatok, melyek a zsebükbe nyúltak, máshol az üzemorvosi tevékenység, igen 
sokszor az ügyeletben vállalt többletmunka, és egyelőre még természetesen a hálapénz 
jelentett olyan forrásokat, melyekből az elégtelen, egyre fogyó, és folyamatosan szigorodó 
feltételek mellett felhasználható - Egészségügyi Pénztártól származó - pénzeket, ki lehetett 
egészíteni. Egyre több helyen volt kénytelen a háziorvos a körzet munkáját szponzorálni. 
Nehéz és felelősségteljes munkája mellett, egyre több esetben kényszerült az 
önkizsákmányolás - más területeken is honos - módszeréhez nyúlni.  Ezzel párhuzamosan a 
gyógyszeripar hazai betörése és a drága műszeres vizsgálatok, valamint az irányukba 
mutatkozó természetes igény megjelenése, vagyis az egészségügy finanszírozhatóságának 
további ellehetetlenülése folyt. Az élesedő helyzetben egyre gyakoribbá vált a háziorvos-
önkormányzat ellentét. Ennek fő gócpontjai, paradoxnak tűnő, de igen egyszerűen 
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magyarázható módon, éppen ott voltak fellelhetők, ahol aktív, minőségre törő, újítani akaró, 
betegeiért tenni kész orvosok dolgoztak. 

Mindezeknek következtében a várakozások soha nem látott mértékben megnövekedtek, és 
a külső szemlélő számára meglepő módon, nem a remélt vagyon került azok középpontjába, 
hanem – érthetően - az egyre nagyobb értéket jelentő önállóság. 

- A szociál-liberális koalíció egyetértett abban, hogy a privatizációt folytatni kell. Nem 
számított azonban a választási kudarcra. Amikor váratlanul ellenzéki pozícióban találta 
magát, mintha elfeledte volna előző ambícióit. Minthogy a legmegnyugtatóbb megoldás 
kétharmados törvényt kívánt volna, a továbbiakban ez végzetesnek bizonyult. 

- A fordulat utáni harmadik kormányzat is felismerte ezeknek a várakozásoknak a 
jelentőségét és megerősödött hitében, hogy a gazdaságosság felé főleg az alapellátáson 
keresztül vezethet út. Elérkezett az alapellátás számára történelminek vélt pillanat, amikor 
1998. szeptember 30.-án – különleges súlyt adva a feladatnak -  maga a miniszterelnök 
jelentette be a kormány privatizációs szándékát. A várakozások ekkor érték el csúcspontjukat. 

- Aztán ismét a csalódottság lett úrrá. Megjelentek a megosztás szándékára utaló jelek, a 
minden logikát nélkülöző ellenkezések, melyeknek - értelmes magyarázat híján - csupán 
gyarló gondolatok lehettek megalapozói. 

A várakozások a csalódottság után ismét a közöny irányába kezdtek terelődni. 
- Ekkor jelentkezett az újabb reménysugár. Az ügy Miniszteri Biztost kapott, kinek 

személye éppen az érintettek közösségéből választatott ki. Egyre több szó esett a privatizáció 
feltételeinek biztosításáról, valamint arról, hogy szükségességét - minthogy ők is érdekeltek a 
folyamatban - az önkormányzatokkal is meg kell értetni. A remények és a várakozások ismét 
felizzottak. Sajnos csak innen-onnan szivárgó hírek alapján, de kialakult a kérdés 
megoldásának „folyamatban” való elképzelése. Első lépcsőjének, éppen az 
önkormányzatoknál - több helyen is – tapasztalható „ügyeskedő előkészületek” miatt, az un. 
„praxisjog” kimunkálását szánták. A praxis „szellemi értékét” próbálták az azt létrehozók és 
arra jogosultak, vagyis az alkalmasság feltételeinek már megfelelő, tehát a jelenleg ott 
dolgozó kollégák számára első lépcsőben garantálni, és egyben piacképessé tenni. Ebben a 
munkában, igen jelentős érdemeket szerzett a - kezdeti értetlenségeket is felvállalni bátor - 
Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetsége, a FAKOOSZ, különösképpen annak elnöke. 

- Itt érkezünk el az ügy hosszúra nyúlt hajrájához.  
Az egészségügyi kormányzat, az OEP és más irányításunkban felelős szervek, valamint a 

sajtó közötti kapcsolat érthetetlen vadhajtásai, melyek évek óta tartják sokszor hetekig, 
hónapokig izgalomban a nyugodt munkafeltételekre oly érzékeny orvostársadalmat, megint 
kivirágzottak. Nem tartom most feladatomnak, hogy ennek okait elemezzem. 
Következményeinek elviselése azonban nem volt könnyű, s még ma sem az. Mivel a 
médiában felbukkanó hírek, álhírek, tévedések és csúsztatások között alig lehetett különbséget 
tenni, a lankadni hajlamos védekező reflex is csak tétován tudott megnyilvánulni, attól tartva, 
hogy - mint ezt köreinkben megfogalmazták- : esetleg árnyékra vetődünk. 

Arra a hírhalmazra gondolok, mely szerint, az önkormányzatokkal szembeni védelmünkre 
is kidolgozott praxisjog káposztáját, éppen a kecskére akarták volna bízni. Még olyan hírek is 
elterjedtek, hogy ezt a tervet FIDESZES képviselők is dédelgetnék. Ez már sok volt. Nehéz 
lenne leírni azt a megdöbbenést, amit ezek a hírek keltettek, azt az aktivizálódást, mely ennek 
eredményeként észlelhető volt. Persze csak azoknál, akik máskor is az ügyek zászlóvivői 
voltak. Mert ugyanilyen megdöbbentő volt a közönyösök közönye is. Azoké, akik közt 
felmérést készítve az is kiderült, hogy a társadalombiztosítással éppen ezidőtájt kötendő – 
kötelező - szerződéseiket olvasatlanul írták alá, negyven éves reflexek, a tehetetlenség, a 
kiszolgáltatottság elfogadásának – mondhatni már természetes vagy neveltetésszerű – 
állapotában. 
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- A híreket több nyilvános, de főleg nem nyilvános tiltakozás követte, majd szintén a média 
által közvetített, miniszteri, és miniszteri biztosi deklarációk. Az ezekben hallottak nagyjából 
megfeleltek a - mindent megoldani képes - kétharmados törvény reménytelensége, és az 
önkormányzatok részéről szaporodó orvosellenes ügyeskedések által szűkre szabott idő adta 
helyzetben, a megkötött kezű törvénytervezőktől maximálisan remélhető megoldásoknak. Bár 
a különböző sajtóorgánumokban megjelenő kompetensnek vélhető nyilatkozatok nem voltak 
egységesek, és számos indokolt vagy indokolatlan szorongásra okot szolgáltató tétel is 
felbukkant, sőt megjelent a sajtóban az érintettek félelmeit bizonyító tiltakozás is, a 
várakozások megint fokozódtak. Hiszen konkrét ígéret hangzott el a praxisjog rövidesen 
bekövetkező törvény általi rendezéséről és arról, hogy jövőre azok, akik eddig a munka 
nehezét vitték, megkapják ezt a kárpótlást. Kárpótlást mondok, mert szerintem nem 
szerencsés - az egyik hírforrás nyomán - a nemzet ajándékának nevezni azt a „praxisjog” 
címszóval keletkeztetett „terméket”, melynek most piacképessé váló tartalmát - eleddig méltó 
ellenszolgáltatás nélkül, a nemzetet imígyen mintegy megajándékozva - azok hozták létre, 
akik most megkapták. 

- Ennek az önzetlen munkának, és az egészségügy többi ágazatában végzett hasonlóan 
önzetlen erőfeszítéseknek köszönhető, hogy – miniszterünk szavaival élve: Magyarországon 
„orvosi csoda” történt, és az egész ágazat európai szinten teljesít annak ellenére, hogy a 
megbecsültségi rangsor egyik utolsó helyére száműzték. Miközben – sajnos nem ritkán 
eredményesen – egymás ellen próbálnak fordítani, miközben alaptalan vádak miatt ujjal 
mutogatnak ránk, az orvostársadalom és az egész magyar egészségügyi társadalom – mely a 
jövendő polgárosodás egyik nélkülözhetetlen záloga - teszi a dolgát, saját életéveinek 
kurtításával szponzorálja a nemzet egészségét. A külső visszhang erre egyelőre nem adekvát. 
Csupán azt jelzik az események, hogy nem tudják, vagy nem akarják felfogni az 
eredményesség magyarázatát és árát. Így aztán a pénzügyi verdikt marad a régi. Ha ennyiből 
is jól működnek, minek adjunk nekik többet. Inkább nézzük meg, nem lehetne még valamit 
lefaragni belőle, esetleg változatlan finanszírozás mellett még valamilyen feladatot „kivetni” 
rájuk? 

Ugyanakkor a közvélemény a tapasztalt hibákat gyakran az orvosokon kéri számon, nem 
beszélve arról, hogy az adott helyzet valóban elvezethet rajtuk is számonkérhető hibákhoz. 

- A századvég utolsó parlamenti ciklusának közeledtével, a törvénytervezet kemény viták 
közepette történt születése jelezte, hogy valamiért ez az egészségügy megbecsültsége által 
diktált logika alapján jelentéktelennek hihető kérdés, nagy feszültségek hordozója. 

Magnófelvételek és parlamenti tudósítások, újságcikk kivágások igazolják, hogy sokan 
reméltek sokat ettől a kis gazdasági szeletkétől. A legdöbbenetesebb az volt, mikor 
elhangzott, hogy a praxisjogot az önkormányzatok kellene eladják  pályázat útján, és nem 
csak orvosoknak. Ennek a véleménynek leleplező ereje volt. Benne foglaltatott minden, ami 
az embert szolgáló hivatás és az embertelen üzleti érdekek között feszül. 

Közben országszerte szaporodtak az önkormányzatok próbálkozásai saját jelöltjeik 
„helyzetbe hozására”, megbecsült és évtizedes munkát praxisába fektető kollégák ellenébe.  

Világos volt, hogy gyorsan és a kétharmados törvény reménye nélkül kell dönteni. 
Közelgett a 2000. január 1. megannyi szerződés lejártának ideje. Nőtt a potenciálisan 
kiszolgáltatottak száma. 

Az ellenzék szocialista része a fenti helyzetben kidolgozott 4 szakaszos törvényt 
fércműnek nevezte és azt hangsúlyozta, hogy fél év alatt jobban ki lehetne dolgozni. A 
szabaddemokraták a többi ágazat privatizációjával egy időben - tehát szintén késleltetve - 
akarták volna megtárgyalni a tervezetet. Megvitatásra első látásra alkalmasnak tűnő 
javaslataikban azonban egy szóval sem tettek említést arról, hogy a várakozás éppen a törvény 
egyik fő célját – a visszaélések azonnali megakadályozását - lehetetleníti el. 
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Maga a tervezet ekkor már nem praxisjogról, hanem működtetési jogról beszélt, hogy 
imígyen is világosabb legyen annak tartalma. 

A többségében ellenzéki befolyást képviselő önkormányzati szövetségek egyes tagjai a 
teljes privatizációt jelölték meg elfogadható célnak. Ez igen szépen hangzott, sőt több esetben 
őszintének is tűnt, de arról, hogy az általuk képviselt önkormányzatokat önmérsékletre intsék, 
nem esett szó. És persze arról sem sok, hogy a praxisjog még csak egy újabb lépés a 
jelentősebb anyagi forrásokat is igénylő, ezért tehát egyelőre reménytelen s így további 
várakozást igénylő vagyoni privatizáció felé. 

Aztán eljött az emlékezetes nap. 
Ha még voltak olyanok közöttünk, akik nem tudták, hogy hol jelöltek ki helyet számunkra 

az európai igényeket melengető magyar társadalomban, most megvilágosodhattak. 
Kérdezhetnénk, hogy a tervezet egy szavazaton vagy ennél sokkal többön bukott-e el?  

Nem lehetett tudni mi vár most több száz kollégára! Milyen ereje és eszköze lesz a 
Kamarának védelmükre! Mekkora ereje van ma közöttünk az etika „megállj” szavának! Lesz-
e olyan kolléga, aki földönfutóvá tett társa helyére lép? Lesz-e erkölcsi erőnk a jogos 
megvetéshez? Vagy győz ismét a közöny? Esetleg a káröröm? 

A média is jóllakhatott. Erről már lehetett írni, közvetíteni. Hírértékű volt. Nem úgy, mint 
az a szelíd és más ágazatok agresszivitásával szemben oly finom gesztus, mellyel az első 
Hippokratész-emlékérmet a Magyar Orvosi Kamara erre kijelölt kuratóriuma az erején felül 
teljesítő és semmibe vett magyar orvostársadalomnak ítélte. Erről a média nem vett tudomást. 
Annál inkább a ki tudja hányadik MÁV béremelési tárgyalásról és sztrájkról. „Teheti, mert 
vasúti”, mondták nagyapáink. „Nem teheti, mert egészségügyi”, halljuk mi nap mint nap. 

A sikertelen nekifutás után, határozott kormányzati szándék jelezte, hogy az ügy sikerre 
van ítélve. Több párt is megpróbálkozott a törvény módosításával, sőt az SZDSZ egészen új 
javaslattal állt elő. Az ellenzék már-már úgy beszélt mintha előbb hajlandó lett volna a 
kétharmados törvény megszavazására is?!  A támadók egyáltalán nem említették a védekezők 
is csak a kellő hangsúlyt nélkülözve, hogy ez a törvény csupán egy védőernyő és egy 
folyamat nyitánya. Az azonban végre bekövetkezett, hogy legalább kormány-koalíciós 
oldalról elhangzott néhány szó arról amit egyes önkormányzatok tettek vagy megpróbáltak 
tenni. E magatartás évek óta folyó takargatása „először szenvedett csorbát”. Sajnos volt mire 
hivatkozni s lehetett volna többször is.  

Közben a vezető kormánypárt frakciója és a szakminiszter is levelet küldött a 
háziorvosoknak, melyben megnyugtatni próbálta őket a váratlan kudarc után. 

Aztán eljött az idő és 2000. február 04-én megszületett a várva várt néhány paragrafus. No 
most sem simán, bársonyszőnyegen. Volt körülötte minden mi sajtónak kellemes. Mégis azt 
mondhatnánk, hogy elérkezett a boldog vég. De a megfáradt szemlélődő s főleg a kimerülten 
várakozó számára a tervezet ekképpen megesett átráncigálása, inkább buldog végnek tűnt.  

A parlamenti jegyzőkönyvekben 210 igen szavazat mellett 79 nem és 12 tartózkodás fog 
szerepelni. 

Most már másra lehetett koncentrálni. Mindenki nagy várakozással tekintett a végrehajtási 
rendeletek sorai közt „ígért” csapdákra. 

A 18/2000 (II.25.) Kormány rendelet 3.§ (1) bekezdés harmadik mondata el is hozta a 
pesszimista ijesztgetők által jelzett időzített bombát. Legalábbis, ha jól ért magyarul a jogi 
nyelvet túlságosan nem kedvelő egészségügyi. 

A mondat így szól: „Ugyanakkor a működtetési jog engedélyezése nem érinti az 
önkormányzatnak az egészségügyi ellátásról való gondoskodáshoz kapcsolódó jogkörét: az 
engedély megadása még a működtetési jog elidegenítése vagy folytatása esetén sem hárít az 
önkormányzatra a működtetési jogot megszerző orvos foglalkoztatására vonatkozó 
kötelezettséget.” 
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A nyugállományba vonuló orvos a praxisjogot elidegenítheti az általa választott 
kollégának, - ha az önkormányzat is úgy akarja; a praxisjog folytatható az orvos 
leszármazottja által, - ha az önkormányzat is úgy akarja; a praxist az özvegy eladhatja (sőt 6 
hónapon belül köteles eladni) a legígéretesebb jelentkezőnek, - ha az önkormányzat is úgy 
akarja. Minek volt hát az egész cécó? 

A Magyar Orvosi Kamara kiállhat az orvos vagy maradékai mellett és nem ad működtetési 
engedélyt az önkormányzat jelöltjének. Az önkormányzat is megmakacsolja magát. Patt. A 
betegnek pedig matt? 

Ráadásul ismét megjelenik az orvos-orvos ellentét, mert a működtetési jog nem praxishoz 
kötött. Ezért a most kiadott közel 7000 jog zárt rendszerén az évek óta ellátatlan néhány tucat 
körzet, befelé működő szelepet jelenthet. Az oda jelentkező - a feltételeket teljesítő - kolléga 
jogot kap majd tovább áll, és szerzett jogával egy másik kolléga lejárt szerződésekor hirdetett 
pályázaton azt szoríthatja ki a pályáról.  Csak megfelelő kapcsolat vagy érdekeltség dolga az 
egész. A kiszorított persze eladhatja jogát a kijelölt utódnak. Annyiért amennyit az fizetni 
hajlandó? Az árak szabályozása még a jövő feladatai közé tartozik. Helyes lenne megjelölni 
tehát egy minimumot is. 

Rendeződni látszik viszont a hitelek kérdése. Lesz igen kedvezményes hitel a működtetési 
jog vásárlására, másfajta – a lakáshitelhez hasonló - kölcsön a rendelő vételére és felújítására, 
és megint más a műszerek beszerzésére. Már csak a fedezetet biztosító amortizáció és az ÁFA 
kérdés megoldása késik. Erre jelenleg nincs forrás, de ígéret szerint később a privatizációs 
alapból kaphat az egészségügy. Addig is a hitellel élők némi haladékot kapnak a törlesztés 
megkezdésére. 

Bár ez a történet sokaknak nem vált becsületére, a jövőt szolgáló optimizmus arra kötelez, 
hogy mégis reménykedjünk a folyamat valódi begerjedésében. Most megláthatjuk, hogy az 
utolsó hetekben emlegetett sok jóindulat és építőnek beállított szándék megjelenik e a remélt 
és a hatpárti tárgyalásokon, melyeket elvár a magyar orvostársadalom, hogy végre 
megmozduljon ez a zavarosan álló víz. 

Mert az egész egészségügy reformra vár. 
Apropó! Nem régen jutott el a hír hozzánk is, hogy világtendencia az egészségügy, és ezért 

az orvostársadalom presztízsének tudatos lejáratása, megtörése, gazdasági érdek. Veszélyes 
út. Fölöttébb veszélyes. Sokak számára a mindent elnyelni kész globalizáció befolyásának 
következetes érvényesülését igazoló magatartás. 

Az ellenkezője azonban még bizonyítható. 
Erre várunk.  

 
Leányfalu. 
1999. október 20. – 2000. március 15. 

                                                         
Utóhang 2002. 
Az események lassan folytatódtak. Az egészségügyi kormányzat kénytelen volt belemenni a 
praxisjog praxishoz kötésébe. A nehezen megszületett intézményi törvény egyes elemei az 
alapellátást is érintik. Az amortizáció megjelent és most kezdik megérteni, előbb az orvosok, 
utóbb az önkormányzatok. A bankhitel még csak remény. Az ügy kommunikálása rossz volt. 
A politikának ismét egy sikertörténetnek szánt intézkedése sült el visszafelé. Véletlenül?  

 
* 
 

1999. október 23. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 1999./11 
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JUS MURMURANDI 

Gondolataim a valóság rideg kényszere alatt 
 

Október 23-a este van. És emlékeim is vannak. Jócskán. Ilyenkor a korombéli, magamfajta 
ember, inkább csendes gondolkodásra hajlamos. Múltat boncolgatva próbálja megérteni a 
jelent, és megkísérti a jövendőbe való bepillantás óhaja. 

43 év és 10 év. Két évforduló. A kisebb, a kerekebb is testesedik már. S mire mentünk? 
Sorolgatom a jót, s a rosszat, mert ebből is van, számolatlanul. Ébresztgetem a megtartó 

reménykedőt magamban, és hinni akarok. 
De közben állandóan ráesik tekintetem egy kulcslyukra. 
Ez a kulcslyuk pedig maga az egészségügy. Foglalkozásom - immár foglalkozásaim miatt, 

ezen át látom legvalószerűbben a világot. 
És nem jó az, amit látok. 
Ma egy számomra igen fájó élménnyel „lettem szegényebb.” 
Közös ebéden vettem részt egy társasággal. A 25 ember között volt minden rendű és rangú. 

Jórészt a közügyekért elkötelezett valamennyi. Nem tájékozatlan, nem eleve érdektelen tehát. 
Az egyik felmerülő téma a leszakadt ágazatok panasza volt. Eleve meglepetéssel 

kezdődött, mert közöttük az egészségügy fel sem merült. Tanügyet és más területeket 
emlegettek. És a benne dolgozók tiltakozását alacsony megbecsültségük miatt. S elhangzott 
egy konklúzió: Ha nem tetszik csináljon mást, nem kötelezte senki erre a foglalkozásra, ha 
úgy véli más többet kap, csinálja ő is azt. Nincs megírva, hogy nem lehet a tanár is 
munkanélküli. 

 Senki sem tiltakozott. Senki nem kérdezte, mi lenne, ha minden tanár üzletembernek 
menne? Vagy munkanélkülinek. 

Csendben figyeltem az okfejtést. Megfellebbezhetetlenül szólt a vélemény. S még 
magamhoz sem térhettem jött a folytatás, az újabb hideg zuhany. 

Az asztal másik végén a „holt lelkek” ügy került terítékre, mint a legelképesztőbb jelképe 
korunk züllöttségének. Itt tehát már szóba jött az egészségügy is. 

Nem bírtam tovább hallgatni, s megpróbáltam a vádak képtelenségét ecsetelni. Egy-két 
ember talán megértette, a többség kétkedve hallgatta, vagy közömbösen. 

A média, egyes információk szerint sorainkból is táplált, sárkányfogveteménye tehát 
kikelt. 

Kikelt és mi hiába magyarázkodunk. 
A média tudja jól mi a hírértékű hír. A média olvasóközönséget nevelt magának, s erre 

elég volt a 10 esztendő. Arra viszont, hogy az igazság próbáljon hírként megjelenni, kevésnek 
bizonyult. Az egészségügyben munkálkodó áldozatkészsége, a létfontosságú tevékenységeket 
fenntartó, erőt meghaladó napi munkája, saját életének beleölése a hiányok pótlásába, mindez 
nem téma, nem hír. Unalmas lenne, patetikus lenne, sőt talán gyanús lenne. Eljutottunk oda, 
amikor az igazság kevéssé hihető, mint a hazugság. A valóság ingatag lábakon 
egyensúlyozgat a befogadó közönség ítéletének peremén, az otromba csúsztatás viszont 
minden további nélkül szivárog át a legjobb képességű olvasók szellemi szűrőin is. 

A keserű élmény után, ünnepi hangulatomat veszni érezvén, már otthon kezdtem ismét 
gondolkodni. 

Vajon jogunk van-e hallgatni? Vajon valóban helytálló az az elképzelés, mely szerint 
eskünk nem balgaságra, hanem a beteg érdekében, működőképes egészségügy kikövetelésére 
kötelez? Vajon eredmény-e az, hogy életéveink lefaragása árán működtetjük azt, aminek 
válságos állapotát éppen az így fenntartott működőképesség leplezi (lásd a meglepő 



250 
 

eredményt hozó betegelégedettségi felmérést) azok előtt, akik kötelesek lennének felismerni 
és orvosolni bajait. 

Vajon mennyire van joga a politikának korlátozó módon beavatkozni, az állampolgár 
egészséghez való jogába? Mennyire van joga, látszólag okos és indokolt, hosszú távú érdekek 
oltárán feláldozni azt, ami azonnali segítséget igényel, különös tekintettel arra, hogy olyanok 
hosszú távú érdekeiről is szó van, akik a rövid távú megszorítás miatt, nem is 
reménykedhetnek azok eredményeinek megélésében. Az évtizedek múlva beérő 
gyümölcsöket egy élő, gyarapodó, egészséges nemzet tudja csak élvezni.  

Vagy Európába is „holt lelkekkel” akarunk bejelentkezni? 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
A holt lelkek történet, vagyis, hogy a háziorvosok százezernyi, egyesek szerint milliónyi 
halott után vesznek fel kártyapénzt, hazugságnak bizonyult. Vagy ahogy mondják: 
tévedésnek. 

 
* 
 

1999. október 24. – 2000. február 21. 
                                                                             

Elhangzott: Marosvásárhelyen  
                   1999. december 03-án 
                   román nyelven  

 
A MAGYAR HÁZIORVOSI PRIVATIZÁCIÓ 

TAPASZTALATAI ÉS KILÁTÁSAI 
 
Tisztelt Kollégák, Hölgyeim és Uraim! 
A tény, hogy négy évtizeddel a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemről történt eltávolításom 
után, ebben a számomra mégis oly kedves és életemet meghatározó útravalóval ellátó 
városban tarthatok előadást, végtelenül nagy örömmel tölt el. 

Azt amit most elmondok, alaposan átgondolva és a kelet-európai médiaviszonyokra való 
tekintettel, írott - visszakérdezhető formában rögzítettem. A kérdés ugyanis igen kényesnek 
bizonyult, és a vártnál is nagyobb hullámokat vert minálunk. Amikor ezt megemlítem, az első 
tanulságra már fel is hívtam szíves figyelmüket. 

Előre kell bocsátanom, hogy sok eredményről és sikerről is módom lenne beszámolni, de 
nem ez a célom. Ezért tűnhetnek mondandóm tónusai kissé sötétnek. A történetben 
felismerhető tanulságok, a rejtett csapdák és időzített bombák azonban így ismerhetők fel. 

 
Messziről jött ember sok mindent mondhat - szól a mondás. Ezért röviden bemutatkoznék. 
Mint említettem ebben a városban kezdtem, s némi megszakítás után végeztem is el 

tanulmányaimat. Már az utolsó egyetemi évek során felkeltette érdeklődésemet az 
egészségügyi szervezés, és az akkor még csak elméletben létező egészségpolitika iránt dr. 
Kolumbán Mózes professzor úr és későbbi utóda, dr. Farkas Imre János. Államvizsga 
tézisemet is ilyen témában írtam és védtem meg. Az elkövetkező körzeti orvosi évek során az 
alapellátás fontossága került érdeklődésem középpontjába. 1962. és 1971. között Erdély 
különböző tájain egy falusi kórházat és rendelőt építtettem és négyet modernizáltam, állami 
támogatás nélkül, saját elképzeléseim szerint. A hetvenes években a kolozsvári 
Mentálhigiénés Központ szervezésén munkálkodtam. A versenyvizsgával ugyan itt, 
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váratlanul, mondhatni tévedésből elnyert állásom megszűntetése kényszerített az ország 
elhagyására. A korabeli vezetés, kertelés nélkül közölte velem az etnikai okot. Egyenes 
beszéd volt. 

Magyarországon egy kisfalvas bakonyi területen négy rendelőt alakítottam ki, majd 
Leányfalun újíttattam fel a helyi ellátás központját. Sikerült az egészségügyön kívül, az azzal 
tangenciálisan összefüggő sportlétesítmények terén is maradandót létrehoznom. 
Végigpróbáltam a puha diktatúra éveiben elképzelhető összes lehetőséget a vidéki 
egészségügy és általában a vidéki élet arculatának módosítása érdekében. 

Az alapellátás szervezési kérdéseiben, meggyőződvén az ágazat fontosságáról, már itt, 
Erdélyben megkíséreltem véleményemet hangoztatni. Félsikerrel. Az általam elkészített 
dolgozatok más, jobban hangzó nevek alatt kerültek nyilvánosság elé. De legalább 
elhangzottak. Magyarországon is voltak apró kellemetlenségeim még a lazulás évei előtt, a 
Mozgó Világ című, akkor a gyanú árnyékától körüllengett folyóiratnak küldött kézirataim 
miatt. 

Aztán eljött 1989.- és minden belém rekedt energiámmal rávettem magam - a szerintem 
sorsdöntő fontosságú - témakörre. Először, mint területi orvosi kamarai elnök, utóbb, mint a 
Phare újságjainak főszerkesztője is, majd egy magam alapította országos egészségpolitikai lap 
főszerkesztőjeként. Jelenleg a 44 éve működő Egészségügyi Dolgozó, ma Látlelet című 
havilap főszerkesztője vagyok. Tehát az események zajlását, mint szenvedő és közben 
közvetítő alanynak, évek óta miden tekintetben követnem kellett. 

Önök most – akár mi évekkel ezelőtt, és lényegében ma is – a privatizációra várnak. 
Vegyes érzelmekkel, változó reményekkel, a csapongó hírek és ígéretek szerint váltakozó 
hangulatban. 

 
Mint a kelet-európai átmeneti korszak egyéb kérdéseiben, itt is számos külső tényező által 

befolyásolt folyamatról van szó. 
Mindenekelőtt a gyökerekhez kell visszatérnünk. Olyan kérdéseket kell figyelembe 

vennünk, mint pl. : 
- Milyen módon gondolkodnak Kelet-Európa ma uralkodó pártjai és koalíciói az 

egészségügy fontosságáról. Mekkora súlyt kap ez a kétségtelenül stratégiai ágazat egy-egy 
nemzet jövőképében, az azt formálni képes hosszú távú politikai elképzelésekben? 

- Milyen érdekek és ellenérdekeltségek mozgatják a hatalom birtokosait? 
- Hogyan érvényesül a globalizációs trend, kétségtelenül nem egészségügy barát hatása, 

ezekben az országokban? Az ezt képviselő és közvetítő pénzügyi kormányzat, ahogy mifelénk 
tízéves keserű tapasztalatok után mondogatják: a pénzügyérek, milyen mértékben hajlandók 
kockáztatni más, fontosabbnak tartott, vagy fontosabbnak tartani tanácsolt hosszútávú tervek 
és elképzelések javára, az ország lakosainak egészségét, melynek biztosítása valamennyi 
errefelé honos alkotmányban alapvető emberi jog. 

Tömören: hol áll egy adott ország nemzetstratégiai skáláján az egészségügy? 
Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatosan szép szavak mindenhol elhangzanak. Egészen más 

azonban a tények világa. Nos, az anyagi megbecsültség terén nálunk az egészségügy, a 
Kádár-korszak maradékelven működtető módszerei után sem emelkedett. Ki nem mondottan 
továbbra is improduktív ágazatnak tartják a rövidlátó, vagy rövidlátásra kényszerített 
politikusok. Az utóbbi években közölt listákon folyamatosan az utolsó két-három hely 
valamelyikén voltunk. Jelenleg a halászattal cserélgetjük félévente-évenete az utolsó helyet, 
néha - a térségben mindenhol haldokló - textilipar is versenybe száll velünk. 

Ezek tehát a tények. 
A fiskális szemlélet nem enged a 48-ból. Nem tudják, vagy nem akar(hat)ják megérteni a 

tényeket. Ráadásul ellenünkre hat a hivatástudat és a Hippokrátesz-i eskünk is. Ezek olyan 
felelősségtudattal ruházzák fel ugyanis az egészségügyiek többségét, hogy saját érdekeik, sőt 
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saját egészségük, átlagéletkoruk rovására próbálnak teljesíteni. Az áldozatkészséget a pénz 
világában nem ismerő és nem becsülő szemlélet ezt nem képes elhinni. Így aztán a drága áron 
fenntartott működőképesség számukra azt az üzenetet hordozza, hogy elég az, amit kapunk. 
Olykor-olykor még elvenni is megpróbálnak. Tevékenységünkben pazarlásra utaló jeleket 
vélnek felfedezni, amiben van is némi igazuk, de ami éppen a forráshiányokból következik. 
Olyan periódusban vagyunk, amikor remény lehetne jelentős megtakarításokra, de csak 
jelentős beruházásokkal. Az utóbbi évtized hat népjóléti, illetve egészségügyi minisztere 
azonban sorra vereséget szenvedett a pénzügy pályáin lejátszott mérkőzéseken. Egyedül az 
akkor pártelnök Surján László tudott ideig-óráig némi pénzt szerezni, vagy inkább mentőövet 
dobni az egészségügynek. Az akkor elhangzottakat azonban már régen elfeledték, és a 
mentőövbe kapaszkodókon most számonkérhetik az eszköz jogtalan használatát. 

 
Ezzel el is érkeztünk arra a pontra, ahol elkezdhetem az alapellátási privatizáció tanulságos 

történetének elmesélését. Egy hosszú történetet fognak hallani, melyet ha pontosan követnek, 
minden további magyarázkodás nélkül kiszűrhetik belőle az önöknek is problémát jelenteni 
képes jelenségeket, tehát okosan cselekedvén, más kárán tanulva kerülhetik el azokat. 

1989.-ben, a rendszerváltás kezdeteikor, a magyar háziorvosok 4-5000 fő között mozgó 
rétege már eléggé magas átlagéletkorral rendelkezett. Akkor sem volt kifizetődő a 
nyugállományba vonulás. Aki erre kényszerült, kisnyugdíjas sorsot kellett vállaljon, az akkori 
értelemben vett átlagnál jobb anyagi helyzetet garantáló státust követően. Ezenkívül 
elvesztette egy élet munkájával kialakított praxisát, melyet akárki megkaphatott, érdemes 
vagy érdemtelen egyaránt. Abban az időben nem kedvelték az értelmiségi dinasztiákat. A 
negyven éves értelmiségellenesség virágzott, és máig hatni képes gyümölcsöket termett. 

A piacgazdaság emlegetése felkeltette a reményt a privatizáció lehetőségére. Ezt a reményt 
nemsokára a szakemberek, sőt politikusok is táplálgatni kezdték kijelentéseikkel, véleményeik 
hangoztatásával. 

Az első konkrét lépések akkor történtek, amikor kiderült, hogy az egészségügy továbbra 
sem számíthat bő részesedésre a nemzeti jövedelemből. Ennek – az átalakulás miatt 
elkerülhetetlen - csökkenésével párhuzamosan, elkezdődött a részesedés fokozatos 
zsugorodása is. Ez a kétszintes folyamat, vagyis a „kevesebből még kevesebbet” szomorú 
valósága, azóta kormánysemlegesen folytatódott.  

A belső kényszer mellett a külső tanácsok és az ezeknek megfelelni igyekvés is éreztették 
hatásukat. A Bokros-csomagnak nevezett mélypont minket sem kímélt. 

1994. és 1998. között pl. az alapellátás finanszírozásának reálértéke 27 % csökkenést 
mutatott. A tendencia ezután sem fordult. Ma, amikor a gazdaság teljesítménye ismét elérte az 
1989.-es esztendő mértékét, az egészségügy részesedése a közösből az akkorinak csupán fele. 

Visszatérve a privatizáció történetéhez, a szűkös pénzügyi háttér adta az egészségügyi 
kormányzat számára az impulzust, hogy megvizsgálja, hol lehet a legolcsóbban beavatkozni a 
rendszerbe a fenntarthatóság, sőt a minőség fejleszthetősége érdekében. Az alapellátás 
elsősorban olcsósága miatt került a látótérbe, de egy majdani teljes privatizáció az esetleges 
külső forrásbevonás reményével is kecsegtetett. 

Amikor 1992.-ben elkezdődött az úgynevezett vállalkozói státusba való becsalogatás, ezek 
a kényszerek és ötletek, valamint remények vezérelték az akkori kormányzatot. Meg kellett 
kíséreljék a kenyér és hal bibliai történetének mintájára a csodát, csodatevő képesség nélkül. 
Erre kínált lehetőséget az alapellátás terepe. A csodát pedig a joghézagok kihasználása 
biztosíthatta. 

Ebben az időben még arról beszéltek, hogy az alapellátás három lábon áll. A biztosítótól 
származó működési költség, az önkormányzatoktól járó alapfeltételek, illetve beruházási 
költségek és a költségvetéstől elnyerhető támogatások. 

Vegyük sorra ezeket. 
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1. Az Országos Egészségügyi Pénztár, megyei kirendeltségein keresztül utalta ki, az 
állampolgárok járulékbefizetéseiből származó pénzeket. Ennek fix része a napi működési 
költségeket, a rezsit volt hivatva fedezni. Az úgynevezett kártyapénz, amelyik az orvoshoz 
bejelentkezett betegek számától függő fejkvóta volt, az ágazat zárt kasszájában levő pénzt 
osztotta fel, a bejelentkezettek száma és életkora szerint kiszámított pontok összessége által 
meghatározott egyenlő részekre. Tehát ez az összeg havonta lebegett a rendelkezésre álló 
pénz és a bejelentkezettek számának viszonya szerint. Ezenkívül volt még néhány apróbb 
juttatás. Ilyen volt a területi különbségek kiegyenlítésére szolgáló, a terület földrajzi 
adottságait követő területi díj. Az iskolákat is ellátó orvosok a tanulók száma szerint kaptak 
minimális tiszteletdíjat, melyet a védőnőkkel kellett (és kell ma is) fele-fele arányban 
elosztani. Az úgynevezett szakértői díjak, a számla ellenében végzett szolgáltatások 
(jogosítványok, látleletek, külföldiek vizsgálata stb.), a praxis bruttó bevételét képezték. 
Végül negyedévenként, jelentés alapján utaltak át egy másik összeget is, amely a területen 
kívüli, úgynevezett ambuláns betegek ellátását ellentételezte, esetenként maximum 250 
forinttal. Az arányok érzékeltetésére például felsorolok egy ilyen számoszlopot az akkori 
évekből. 35 000 Ft. fix díj, 165 000 Ft kártyapénz, 4500 Ft területi pótlék és 5000 Ft 
iskolapénz, végül kb. 5-15 000 Ft szakértői bevétel. Ez egy átlagos körzet akkori adatainak 
arányait mutatja.  

A kártyapénzt ezidőtájt a bejelentkezett életkora határozta meg. Pontokban kalkuláltak, és 
legtöbbet a 0 – 3 éves csecsemők és kisgyermekek után számoltak el. Ez 3,5 pont volt. Ezután 
következtek a 60 év feletti állampolgárok a maguk 2,5 pontjával, majd a 4 – 17 éves 
gyermekek  2,0 ponttal, aztán a 35 – 60 év közötti középkorúak 1,5 és végül a fiatal 18 – 34 
év közötti felnőttek 1,0 ponttal. 

Az így kialakult pontszámot szorozták be az orvos úgynevezett szakmai szorzójával, mely 
1 és 1,4 között mozgott. Az 1,4 az alapszakvizsgával és más szakvizsgával is rendelkező 
orvos szorzója volt. Így pl. egy, a korcsoportos bejelentkezők után 2000 pontot összegyűjtött 
két szakvizsgás orvos az 1,4-es szorzó alkalmazása után 2800 pontra volt jogosult. Ezt a 
számot aztán beszorozták a már említett, folyamatosan lebegtetett pontértékkel. A havonta 
átutalt kártyapénz összege ennek eredménye volt. 

Ezt a módszert egyre többen bírálták, mondván, hogy nem ösztönöz minőségi 
teljesítményre, hiszen a díjat az orvos akkor is megkapja, ha semmit sem csinál pacienseivel. 
A módszer kidolgozói is elismerték, hogy nem abszolút teljesítménydíjazás ez, de egyelőre 
jobbra nem volt lehetőség. 

Lényeges eleme volt a módszernek, hogy a beteg bejelentkezésekor az orvosnak aláírásra 
átadott kártya a legmagasabb szintű polgárjogi szerződésnek számított. Az orvos és beteg 
között köttetett, és az mindkettőjük jogait garantálta. Tehát csak kettejükön múlhatott – 
elméletileg - annak felmondása. Ez később az eredeti elképzelések elködösítésének 
stádiumában sok vitára adott alkalmat és nagy, de nem minden esetben legyőzhetetlen akadály 
volt a hátsó szándékkal próbálkozó átszervezők, illetve a beleszólni próbálkozó laikus 
önkormányzatok számára. 

A gyakorlati kivitelezés már ekkor megakadályozta egy jó szellemben induló folyamat 
születését. A bejelentkezéskor előírt, kötelező és teljes lakosságszűrésre ugyanis annyira 
kevés időt adtak, hogy ez kvázi felkérés volt a formális munkára. Magyarország tízmillió 
lakosának remélt egyszeri teljes átvizsgálása így elmaradt. A nyilvánvaló 
megvalósíthatatlanság miatt a folyamatot ellenőrizni hivatottak is kénytelenek voltak ebbe 
beletörődni. Sajnos ezt a tapasztalatot a továbbiakban sem vették figyelembe, és azóta is a 
legszűkebb határidőkkel kapunk feladatokat,  még az időpont visszamenőleges közlése is 
előfordult. Mindez a munka komolyságának rovására ment, a végrehajtókat arra ösztönözvén, 
hogy még a valós teljesítőképességüket se használják ki. 
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A funkcionális privatizációnak nevezett folyamat beindult. Nem volt kötelező, de minden 
eszközzel erre bíztattak felülről. Ugyanakkor elfelejtették az önkormányzatokat kellőképpen 
felvilágosítani arról, hogy ez számukra miért jó és hasznos. A joghézagok adta csodatevési 
lehetőségekre a következő szlogennel hívták fel figyelmünket: Mindent szabad, ami nem tilos.  
Figyelmeztettek, hogy jól fizessük meg könyvelő-adótanácsosunkat, amit lehet végezzünk el 
családi vállalkozásban, és a nővért becsüljük meg, mert döntő szerepet kap a gazdaságos 
működésben. Javasolták, hogy ne vegyünk fel magas fizetést, ami után járulékot és adót kell 
fizetni, hanem fejlesztésre költsük a pénzt, hiszen az így beszerzett felszerelés már úgyis a mi 
tulajdonunkat képezi. 

Elkezdődött az ellentmondások kora. 
A fiatal és tradíció nélküli önkormányzatok valós és vélt értékei, a feladat mellé nemrég 

ingyen kapott egészségügyi vagyon és a település egyik legmagasabban kvalifikált 
értelmiségije, az orvos feletti gyámkodás öröme kerültek veszélybe. Presztízs érdekek 
sérültek tehát. Sok helyen pedig a társadalombiztosítástól érkező működési költség 
megdézsmálhatóságának elmaradása is ott volt az ellenkezés ki nem mondott okai között. 

De ellentétbe kerültek a társadalombiztosítástól működésre kapott pénzek ellenőrzésének 
kötelezettsége, és az ezeket – nem is olyan régen még - beruházásra költeni ösztönző 
felhívások, illetve ezek konkrét eredményei is.  

Számos önkormányzat visszaélve jogával, nem engedte az orvost a funkcionális 
privatizáció útjára lépni. Nem akarták, máshol nem tudták megérteni, hogy a feltételek 
biztosítása, tehát a rendelő és a felszerelés ingyenes átadása az ő dolguk. 

Itt találkozik a finanszírozás első lábának problematikája a második lábbal. 
2. Különösen nehéz, sokszor lehetetlen volt az érintettekkel azt megértetni, hogy az 

említett háromlábú finanszírozásban az önkormányzati láb, a beruházásokhoz, a fejlesztéshez, 
tehát egyben a minőség biztosításához is szükséges összegek felelősségét jelenti. Az állami 
költségvetésből az önkormányzatoknak átutalt szociális fejpénzekben ugyanis elfelejtették 
„felpántlikázni” az egészségügyre fordítandó összeget.  Így az önkormányzatok – az 
egyébként is igen kis összegeket – úgy tekintették, mint amelyekben nincs egészségügyi 
hányad. Ebből az álláspontjukból pedig a mai napig nem engednek. 

Tragikus ellentétek alakultak ki orvosok és önkormányzatok között. Felméréseim szerint - 
paradox módon - éppen ott, ahol a legkitűnőbb, újítani, fejleszteni, adni akaró orvosok 
dolgoztak. Ezek természetesen kényelmetlen partnereknek bizonyultak. Sajnos közülük 
többen utcára kerültek, és csupán nagy botrányok elviselése után tudtak máshol 
elhelyezkedni. Országszerte több mint 40 helyen indult per orvos és önkormányzat között. 
Valamennyit az orvos nyerte meg, de hiába. Az önkormányzat alantas, helyi adottságok 
nyújtotta módszerekkel „elmarhatta” onnan a pernyerteseket. Itt került szóba, mint 
védőeszköz a leadott kártya, az orvos és beteg említett polgárjogi szerződése. Sajnos több 
helyen ezt is semmibe vették. Ami pedig a legszomorúbb, hogy ezt a tetteseken senki számon 
nem kérte. A törvény szava holt szó maradt. 

A legnagyobb baj azonban akkor következett be, amikor a kormányváltás nyomán az új 
egészségügyi kormányzat, az előző által hallatott szirénhangokat feledve, nem vállalta fel a 
folyamatosságot és maga sem védte meg az ellehetetlenülő háziorvosokat. Sem a 
társadalombiztosítással szemben (például a vásárolt vagyontárgyak ügyében), sem az 
önkormányzatokkal szemben (az ígért jogok ügyében) Nem állt ki mellettük. Pontosabban: 
valamilyen okból nem vette a fáradtságot, hogy legalább semleges, tisztázó szándékkal 
közbelépjen. Már akkor volt az alapellátásban egy olyan érzés, hogy az önkormányzatok 
fontosabbak politikailag az egészségügynél, és a velük szemben mostoha politika, az olcsó 
módszer elve alapján, itt is az alapellátókat dobja oda látványos, de semmibe se kerülő 
kárpótlásként. 
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Közben - az európai felzárkózás jegyében – nagy iramban folyt a háziorvosok 
továbbképzése, és a kötelező szakvizsga megszerzésének periódusa. Eltekintve attól, hogy az 
itt bevezetett pontgyűjtő rendszernek is megszülettek az ügyeskedő vámszedői, a nagy 
pénzekért pontértékkel bíró tanfolyamokat rendező lobbyk képében, a folyamat valóban 
magasabb szintre emelte a szaktudást, és a nagy többség 1998. december 31.-ig megszerezte 
további munkájához a szakmai jogot. A feladat nagy anyagi, szellemi, sőt fizikai 
erőfeszítéseket igényelt. 

3. Eddig a finanszírozás egykor emlegetett három lába közül kettőről beszéltünk. A 
biztosítótól kapott működési és az önkormányzattól nem kapott beruházási költségekről. A 
harmadik, vézna költségvetési láb eleinte a pályázatok lehetőségére hivatkozva vegetált, aztán 
már nem is emlegették többet és sok év tisztázást követelő hangjai után, 1997.-ben végre 
nyíltan is kimondták a duális finanszírozás elvét. A költségvetés tehát nem szerepelt benne. 

Ettől az időtől kezdve a társadalombiztosítás már szigorúan ellenőrizte az általa küldött 
pénzek felhasználását, megszűnt azok fejlesztésekre való felhasználásának lehetősége. Az 
önkormányzatok ugyanakkor továbbra sem vették tudomásul ezt. Egyes helyeken adtak 
támogatást erre-arra, de egészében véve a biztos beruházási költségeket garantáló háttér ma is 
hiányzik az alapellátás mögül. Gyakorlatilag a finanszírozás egy lábon állna, ha lehetséges 
lenne az ilyesmi. Mivel azonban nem lehetséges, az orvosok ma már sok helyen szponzorálják 
körzetüket. Egyéb tevékenységekből, ki-ki lehetőségei vagy tehetsége szerint. Aki teheti 
többet ügyel, mások üzemorvosi munkát,  vagy egyéb mellékállást vállalnak. És erre 
használhatják a hálapénzt is, ami ha fogyóban is van, de van, és sajnos szükséges. 

Ma már a háziorvosok kb. 85 százaléka működik a funkcionális, vagy ahogy magam 
jobban szeretem definiálni, a pseudo-privatizáció állapotában. 

Ez a tény magában is sokatmondó, de ki kell egészíteni azzal, hogy a nehézségek és 
kockázatok ellenére azért van ez így, mert mindenkiben elemi erővel dolgozik a függetlenség 
vágya. Minél élesebben kísért az önkormányzati befolyás, a létbizonytalanságot gerjesztő 
történeteken át ható félelem, annál inkább menekülnének kifelé ebből a zsákutcából. 

És itt érkezünk el a teljes privatizáció kérdésköréhez. 
 
Amikor 1998. szeptember 30.-án, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nagyvárad téri 

nagytermében, Orbán Viktor miniszterelnök - különös súlyt adva az ügynek ezzel - 
személyesen jelentette be a privatizációt, hatalmas remények ébredeztek.  

Fontos tudnivaló, hogy a kérdés zökkenőmentes lebonyolításához az önkormányzati 
törvényt meg kellene változtatni. Ez azonban kétharmados törvény. A jelenlegi ellenzék - 
pedig maga is egyetértett a privatizációval és azt amikor kormányon volt előrevetítette – 
politikai okokból nem szavazza meg. Ezért megkerülő és rendkívül nehézkes megoldásokhoz 
kell folyamodni. Egy nemzetstratégiai jelentőségű ügy így lesz áldozata a politika hatalmi 
harcainak. 

Sajnos azonban az ellenkezés legelőször az orvostársadalmon belül ütötte fel a fejét. 
Mégpedig az alapellátáson kívülről. 

Ennek okait külön tanulmány kellene taglalja, kitérve a nemzeti sajátosságoktól, a negyven 
éves félrevezetettségen át a legváltozatosabb kérdésekre. Lényeges azt tudni, hogy történt egy 
nagy hiba, ami ezt a hangulatot mintegy előkészítette, melegágyát jelentvén a belső 
ellentéteknek, nevezzük nevén: az irigységnek. Ez a hiba a funkcionális privatizáció utáni 
leállás és többéves várakozás volt. Ez idő alatt, végig a háziorvosok valós, de főleg vélt 
előnyeiről szóltak a történetek. 

A kérdés szubjektív vonatkozásai mellett, szerencsétlen egybeesés is fokozza az 
összehasonlítgatósdiból származó ellentéteket. A kórházak most élik válságperiódusuk 
„másodvirágzását”, ismét terítéken vannak a leépítések, felszámolások. Egyes helyeken máris 
orvosokat bocsátanak el, hogy másnap kisebb fizetésről szóló szerződéssel visszavegyék őket, 
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vagy azt ajánlják fel, hogy csökkentett bérrel, esetleg rövidebb munkaidőben alkalmazzák 
őket. Ilyen hangulatban nehezen fogadtatható el, hogy tekintsék az egészet folyamatnak, mely 
megint csak az olcsó alapellátásnál indul. 

A funkcionális privatizációt megtervezők annak idején olyan folyamatra gondoltak, 
melyben az alapellátást követte volna a járóbeteg ellátás, sőt bizonyos megkötésekkel a 
kórházi ágazat is, és közben ésszerű időn belül az alapellátás újra léptett volna a teljes 
privatizáció felé. Így az alapellátók taposták volna ki azt az utat, melyen az őket követők 
kényelmesebben és gyorsabban haladhattak volna előre. Ezt én az aknaszedők munkájához 
hasonlítottam.  

Bizonyos máig nem tisztázott okok miatt, melyek között minden valószínűséggel a 
politikai meggondolások is jelen vannak, az első demokratikus kormány által tervezett 
egészségügyi reform egyszer csak leállt. A háziorvosok ott voltak látszólag a Kánaán földjén, 
vagy annak közelében. A többiek pedig a kirekesztettség állapotát így még fájdalmasabban 
élték meg. Elindult egy piszkosnak és önpusztítónak nevezhető lobbyháború. A 
hármasfogatban nem az elől haladó, középső, akadályoztatott, elgáncsolt ló feltápászkodását 
támogatták, hogy aztán az azt követő lovak is továbbhaladhassanak, hanem megpróbáltak – 
hátukon az őket keményen fogó szerszámzattal és mögöttük a nehezen vont teherrel - 
keresztülgázolni az elesetten. Hiszen ő fejhossznyival közelebb feküdt a célhoz. Ez a balgaság 
(melyet sokak szerint még rájátszással is fokoztak, hasznosnak vélvén azt a politika és 
pénzpolitika pillanatnyi érdekei számára) odáig fajult, hogy látva saját tehetetlenségüket már-
már csupán azt óhajtották: ha nekik nem lehet, akkor a másik se haladhasson. Nem vették 
észre azt, hogy a közös teher vontatásában mennyire egymásrautaltak, sorrendiségük 
mennyire adott és logikus. Ugyanakkor nem is hátrányos senki számára. 

Nos - a hosszas szünet után – a privatizációt ismét az alapellátásnál kezdő, illetve folytató 
új kormányzati szándék ebben a hangulatban érte a magyar orvostársadalmat, mely aztán - 
hibát-hibára halmozva – a terv megvalósításában eddig egyéves késedelmet „ért el”. Ebben az 
évben egyaránt voltak nagy viták és nagy hallgatások. Végül a bizonytalanságot látva és a 
lentről jövő bizalom fogytát érezvén, a kormányzat miniszteri biztost nevezett ki az ügy 
előbbrevitele érdekében. Közben azonban erőteljesen lábrakapott (lábrakapatták?) az 
önkormányzati lobby is, maga mellet érezvén a belügyminisztériumot. 

Tudni kell, hogy az egészségügy válságos helyzete ebben az évben csúcsosodott ki. 
Általános vélemény szerint a legújabb - immár nem népjóléti hanem - Egészségügyi  
Miniszter  is vereséget szenvedett a pénzügyiekkel folytatott ütközetben. Az egészségügy a 
források híján nem növekvő, sőt több okból – elsősorban a reálérték csökkenése miatt – fogyó 
pénzügyi tortát kellett szeletelgesse és szétossza ágazatai között. Ismét hevenyen merült fel a 
belső elosztás racionalizálása mellett a gazdaságosság kérdése, tehát az alapellátás fontossága 
újra előtérbe került. Minden idők legnagyobb gyógyszerháborúja is most zajlott, kemény és 
kíméletlen tárgyalásokat eredményezve a gyógyszergyártókkal. A gyógyszerkeret merevsége, 
a költségvetésre veszélyes hatásai miatt politikai jelentősége folytán, további feszültségekkel 
tetőzte a hangulatot. A társadalombiztosításban is elindult egy lavina, mely a megújulás és 
racionalizálás kapcsán annak vezetőségében, ellenőrzésében, és egész tevékenységében sok 
bizonytalansággal járó, máig le nem tisztult helyzetet eredményezett. 

Képzeljék el azt a zűrzavart, amit a fentebb leírt összetevők kavalkádja okozott a vezetők 
munkájában, az ellenérdekeltek egymásnakfeszülésében és az ezt elszenvedő szolgáltatók 
pszichéjében. És akkor a betegekről nem is beszéltem. 

Ezalatt a vállalkozó háziorvosok helyzete tovább romlott, lényegesen fogyott a véletlenül 
szerzett előny. Jóformán már csak a látszat-függetlenség szubjektív öröme maradt.  

A kassza zártsága - be nem vallottan - lékeket kapott, a kártyapénz a mindenki által 
kiszámítható körülbelüli értékek alatt maradt oly annyira, hogy miközben jelentősen 
növekednie kellett volna, abszolút értelemben is csökkent. Az 1998 végén 104 forintig is 
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felkúszó pontérték ma 96 pont, holott közben azt deklarálták, hogy megkaptuk az infláció 
követéshez szükséges százalékot, és a hibás kártyák kiszűrése is meg kellett volna emelje az 
állítólagosan zárt kasszából számolt pontértéket. De elvesztették a háziorvosok szakmai 
szorzóikat is és az egykor 1,4-es maximális szorzó, két lépcsőben, 1,2-re csökkent. 

 Megváltoztak a korcsoportokat honoráló pontszámok is. Ma már a kisgyermekek 0-4 évig: 
4,5 pontot, a gyermekek 5-14 éves korig: 2,5, a fiatalok 15 -34 éves korig: 1,0, a középkorúak 
35 - 60 éves korig: 1,5, az idősek 60 év felett: 2,5 pontra vannak értékelve. 

Bevezették az úgynevezett degressziót, és bizonyos létszámon felül nem finanszírozzák a 
kártyákat. Ennek célja a gátlástalan kártyagyűjtés megakadályozása, de kivitelezése nem a 
legszerencsésebbre sikeredett. Nagy viták vannak esetleges módosítása körül. 

Az eltelt időszakban - az ígéretek alapján - egy erősebb kamarai törvényt remélve, ismét 
egy a vártnál sokkal puhábbra sikerült változat jelent meg a gyakorlatban. Ez is fokozta az 
orvostársadalom bizonytalanságát.  

Közben kötelezővé tették - minden támogatás nélkül és rövid határidővel (volt eset ahol 
visszamenőlegesen!) - a számítógépes jelentéseket. 

A társadalombiztosítás alaposan követi pénzeinek útját. Az adóhatóság előírja, hogy mi az 
a minimum jövedelem amit elvár, hogy egy orvos saját számára kivegyen a bevételekből, 
amely után aztán járulékot, majd adót is fizessen (Pest megyében pl. évi 1328000 forint, ami 
havi 40-45000 Ft. közötti nettófizetést jelent)  

Legújabban a táppénzeseket is hetente számítógépen kell majd jelenteni és bonyolult 
elektronikus leltárokat készítünk felszereltségünkről. 

Az adminisztratív munka megtöbbszöröződött. A szükséges segédmunkaerő fizetésére 
semmi forrásunk nincs. Fokozatosan megjelenik majd a rezidens (fiatal segédorvos)  
felvételének elvárása is, miközben annak fizetését csak a kórházi kiképzés 27 hónapig tartó 
első periódusában biztosítják központilag, utána az ő dolga állást találni s az őt felvevő 
háziorvos dolga fizetését előteremteni. 

Az ellenőrzések területenként változó szigorral és stílusban zajlanak. Vannak nagyvonalú 
és a munka folyamatosságát tiszteletben tartó, a helyzetet jól ismerő ellenőrök éppen úgy, 
mint olyanok, akik nevetséges, olykor felháborító akadékoskodásokkal avatkoznak be a 
háziorvosi munkába. 

A maradék joghézagokkal zsonglőrködni kénytelen háziorvos rettegve gondol egy 
adóhatósági ellenőrzésre. A helyzet annyira sajátos, hogy nagyon csekély remény lehet egy 
mindent megérteni képes, nagyvonalú revizor szerencsés kifogására.  

Már nyilvánvaló, hogy a teljes privatizáció csak folyamat formájában történhet meg. A 
Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetsége ezért, okulva az előző évek önkormányzati 
magatartásából, defenzív lépéseket dolgozott ki. Elsősorban is kimunkálták az úgynevezett 
praxisjog fogalmát. Jogi kifejezéssel ezt a jogot „keletkeztetni” kellett. Ez a fogalom két 
részből áll. Az egyik az orvos alkalmasságát feltételezi és szakmai kritériumai vannak, a 
másik a praxisban az orvos által létrehozott szellemi értékek összessége, úgy a számítógépes 
adatbázis, mint a jól szervezett és gondozott, minden részében  ismert pacientúra, a kialakult 
jó szokások, a kitaposott betegutak stb.  A praxisjog ezen része mint anyagi érték jelenik meg, 
és elképzelés szerint, tekintettel az ingatlanok gyakran igen leromlott állapotára, többet érhet, 
mint a vagyoni rész. A praxisjogot a jelenleg dolgozó és így a feltételeknek már megfelelni 
kötelezett orvos kapja meg. Így az önkormányzatok nem élhetnek vissza lehetőségeikkel, nem 
hozhatnak mást (számukra valamilyen okból „értékesebb” személyt) előnyös helyzetbe. A 
praxisjogot egy év után felülvizsgálnák újra. Ez az a pont, ahol ismét megjelenik a 
bizonytalanság. Mert itt nem csak az Orvosi Kamara, hanem az önkormányzat is egyetértési 
jogot kap. Senki sem érti milyen szándékról van szó. Így akarják az önkormányzati érdekek 
érvényesülését sértetlennek feltűntetni? Talán. Mindenesetre arról is szó van, hogy egy 
bizonyos korhatár felett az orvos köteles a praxisjogot másik, a jogosultsági feltételekkel 
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szintén rendelkező kollégának elidegeníteni. A praxisjog örökölhető is. De az özvegy, vagy 
örökös is tovább kell adja, vagy ha maga is jogosult, tovább kell működtesse. A nyugdíjba 
vonuló így átadja helyét, de egyben megalapozathatja nyugdíjas éveinek biztonságát is. Ennek 
a várható orvos munkanélküliség miatt van nagy jelentősége. De az állásra váró – nemsokára 
jelentős számú – rezidens pályakezdését is elősegíti. Egyesek arra is gondolnak, hogy az ismét 
emlegetett kórházi leépítések áldozatai számára is utat nyitnak valamilyen módon az 
alapellátás felé. A kórházi lobby egyes hadmozdulatai is erre utalnak. Ma már az eredetileg 
lobby érdekek párt köntösben jelennek meg. 

A vagyon privatizálása egy következő lépésben fog megtörténni. Ennek lehetővé tételéhez 
szükséges még az amortizáció törvénybe emelése és a szükséges összegek biztosítása, és 
elengedhetetlen az is, hogy mindenki egyenlő feltételekkel juthasson bankhitelekhez. Ilyen 
irányú érdeklődés van a tapasztalt külföldi bankok részéről. Valószínűleg az európai 
integrálódáskor várható, kötelező jövedelemnövekedésben reménykednek. De nem 
elhanyagolható annak az állami ígéretnek a hatása sem, mely 70 milliárd forintig nyújt 
hitelgaranciát a privatizálásban résztvevőknek. Szó van kamattámogatásról is 40-45 %-ig, de 
legújabb elképzelések szerint inkább a törlesztés megkezdésének halasztásáról addig 
(valószínűleg két év) míg az amortizációt szolgáló összegek beépítése megtörténik. A jelzálog 
rendszer bevezetése is segíthet valamit. 

A folyamat még az alapellátáson belül is jelenthet feszültségeket, hiszen más-más értéke 
van egy távoli vidéki praxisnak és egy gazdag fővárosi negyed praxisának. Másként 
privatizálhat a rendelőjében egyedül dolgozó orvos, mint az, aki váltótársával, esetleg 
harmadik személlyel is egy rendelőt kénytelen használni, stb. A privatizálás természetesen 
nem lesz kötelező, s így ott, ahol a vagyoni megosztás lehetetlen, egyelőre a praxisjog 
jelenthet átmeneti biztonságot. Külön gond lesz a még létező kb. 15 %-nyi közalkalmazott 
orvos praxisjoga. Ezek valószínűleg kénytelenek lesznek átmenni a funkcionális privatizálás 
állapotába. Vannak olyan vélemények is, hogy erre nem lesz szükség. Az önkormányzatok 
ugyanis a biztosítóval személyre kötötték a szerződést, s így az alkalmas lehet a praxisjog 
elnyerésére közalkalmazottként is. 

Érdemes megemlékezni arról, hogy a média, kihasználva a valóban létező zűrzavart, 
csúsztatásokkal és véletlen félreértésekkel, olykor tudatos félremagyarázásokkal, nem 
megerősített hírekkel bombázta hetekig a mit sem sejtő háziorvosokat. Ennek eredményeként 
az érdekvédelemre is berendezkedni kénytelen szerveződések eljutottak a nyilvános, fizetett, 
sajtóban megjelentetett tiltakozásokig. Nem eredménytelenül. A döntéshozásban dolgozók 
valószínűleg ezért voltak kénytelenek gyorsabban reagálni. 

Jelenleg miniszterelnöki, szakminiszteri és miniszteri biztosi ígéret van a törvénytervezet 
parlament elé vitelére; annak közigazgatási ellenőrzése már lezajlott. Ezzel a kétharmados 
törvény állítólag elkerülhető, és az egyszerű többség lehetősége pedig adva van. Így 
reményünk van arra, hogy 1999. december 31.-én, tehát még ebben az évezredben, 
megkapjuk a praxisjogot. Az ellenzéki pártok azonban még most is más véleményt 
hangoztatnak és a kényszerhelyzetben törékenyre sikeredett tervezetet megtámadhatják. Az 
alkotmánybírósághoz fordulhatnak direkt vagy indirekt. 

Itt tart most a magyar háziorvosi privatizáció története, és azt hiszem még további 
tanulságokkal és szenvedésekkel teli fejezetek állanak előtte. 
 
     Amikor 1999 októberében befejeztem e sorokat, amint az a zárómondatból kiviláglik 
sejtettem, hogy nem lesz egyszerű a folytatás. 
     Az erős kormányzati nyomás ellenére a szavazást furcsa véletlenek sora zavarta meg és a 
biztosra várt tervezet – a parlamentben páratlan módon – egy szavazattal leszavaztatott. A 
furcsa eset maga is nagyszerű muníciónak bizonyult a politika számára, hogy újabb 
pergőtüzeket nyisson oda-vissza. 
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     Amint az természetesen várható volt, alig hat hét után a szavazás megtörtént, de ez idő 
alatt újabb orvosok esetek áldozatul az önkormányzatok már említett mohóságának. 
Kormánykoalíció és ellenzék egyaránt, a továbbiakban is nagy óvatossággal kezelte őket. 
Végül sarokba szorított állapotban, érvelésre kényszerítve, a kormánypártok kénytelenek 
voltak – kellő hangtompítóval – megjegyezni, hogy bizony nincs minden rendben az 
önkormányzatoknál.  
     A törvénytervezetből tehát törvény lett, de hátra van a végrehajtási rendeletek sokaságának 
megszövegezése. Pontosabban újraszövegezése. Ugyanis már decemberben készen volt a 
munka ezen része, mégis akadtak erők amelyek ebben akarták elrejteni azokat a bombákat, 
melyek a törvényt visszájára fordítják. A dolgok jelenlegi állása szerint van remény ennek 
kivédésére, de az előző tapasztalatok arra késztetnek, hogy ne tartsam e történeti összefoglalót 
befejezettnek. A hírek és ellenhírek keringenek, az egyre érzékenyebb érintettek lassan 
neurotizálódnak. 
      Egy bizonyos. Nem az orvosok és nem a betegek a legfontosabbak a játszma marionettjeit 
mozgatóknak. És lehet, hogy ők nem is a legnagyobbak, inkább a mindenkit „bedarálni 
képes” szürke eminenciások, a második, harmadik vonal láthatatlan emberei. Különböző 
szakmai és politikai lobbyk hűséges katonái. 

 
Ha megpróbáljuk összefoglalni a tanulságokat, napokig vitatkozhatunk azokon. Néhány 

lényeges tapasztalatra azonban fel kell hívnom a figyelmet: 
1. Az egészségügy nem improduktív, hanem egészségnyereséget, tehát pénzben is 

kifejezhető értéket termelő ágazat, a termelőerő reprodukálásának legfontosabb 
letéteményese. 

2. Annak tudatában kell cselekedni, hogy a világon mindenhol az alapellátásban van a 
legtöbb orvos-beteg találkozás,  egy ország egészségügye szempontjából ez az ellátási forma a 
legolcsóbb és a beteg jövője szempontjából legmeghatározóbb. 

3. Mindent el kell követni, hogy ez a szemlélet rögzüljön a politika, főleg pedig a 
pénzügyi politika tudatában, természetesen maga az egészségügy stratégiai és gazdasági 
fontosságán belül, annak fontos része gyanánt. 

4. Ugyanakkor óvakodni kell attól, hogy az ügy politikai színezetet kapjon. Az egész 
munkát politikai szélárnyékban kell elvégezni. 

5. A kérdést folyamatnak kell tekinteni. 
6. A praxisjog szintjén túl nem szabad kötelezővé tenni. 
7. Maximális figyelemmel kell lenni az egyenlőtlenségekre és a többi ágazat 

érzékenységére, hogy ne alakulhasson ki felesleges lobbyharc az egészségügyön belül.  
8. Jó előre érdekeltté kell tenni az önkormányzatokat a privatizációban, és meg kell velük 

értetni annak előnyeit. 
9. Az orvosok anyagi biztonságát valamilyen módon garantálni kell.  
10. Már a folyamat elején be kell építeni egy védőrendszert, a jelenleg ott dolgozó orvos 

érdekében. 
11.  Ha bármilyen anyagi támogatást sikerül kiharcolni, a pénz útját végig követhetővé és 

ellenőrizhetővé kell tenni, a célt rendeletileg leszögezni. 
 
Szeretném remélni, hogy az elmondottakban volt a határon túli kollégák számára is új 

információ. Úgy hiszem, hogy ennek a történetnek a tanulságai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
saját privatizációs folyamatuk fájdalommentesebb, esetleg gördülékenyebb legyen. 

Erre utaló reményeket azóta táplálok, mióta egy előadás erejéig részese voltam 
Nagyszebenben a romániai egészségügyi reform indításának. Az akkor tapasztalt lendület azt 
súgta nekem, hogy a magyarországi - akkor általam még csak előrejelzett - huzakodásokra 
tekintettel előfordulhat, hogy megelőznek minket. Az egymást váltó két dinamikus RMDSZ-
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es Egészségügyi Miniszterrel készített riportjaim pedig még jobban meggyőztek ennek 
valószínűségéről.  

Ha netán ez történik, legalább reményünk lehet arra, hogy saját tapasztalataikkal Önök 
látogassanak meg, és ébresszék fel az alattomos politika mérgezett orsójától oly régen sebzett, 
csipkerózsika álmát alvó magyar orvostársadalmat. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A rossz sejtések nem voltak alaptalanok és még most is csak reméljük, hogy az új intézményi 
törvény zárórendelkezéseibe rejtett paragrafus megvédi a praxisjogot az elértéktelenedéstől és 
a törvényalkotói szándék megfordításától. A privatizáció kiteljesedése előtt pedig szabad az 
út. Csak nincs még cipőnk, amivel rálépjünk. 
 

* 
 

1999. október 31. 
 
Megjelent: Magyar Orvos 1999./12 

JUS MURMURANDI 

Utunk célja nem az, hogy megérkezzünk 
 

Az elmúlt hetek újra és újra felébredő - reményeink szerint immár végéhez közelgő - izgalmai 
alaposan megviselték az orvostársadalmat, s benne különösen háziorvosok rétegét. 

Valóságos pergőtűzbe kerültek és őket nem vigasztalta az a tény, hogy az orvosok más 
rétegeit is érintő médiahadjárat kezdődött. Ki tudja miért? Éppen most, és éppen ellenük? 

Az első lökést az amúgy is zavaros reformvilág vizeinek felkavarásához a 10 % elvonás, 
rendeletté soha nem avanzsált, de konkrét híre adta. Ekkor látszott végleg meginogni hitük a 
jogállamiságban, a ciklusokon áthúzódó tervezést igénylő vállalkozói státus erőltetésének 
őszinte javító szándékában, tisztaságában. Szerencsére az ügy, nem kis felháborodás és 
jelentős alulról jövő nyomás után rendeződött. Más kérdés, hogy az így látszólag érintetlen 
zárt kassza nem elhanyagolható elszivárgásainak konkrét jeleit máig nem magyarázták meg. 

Ezt követte a ma már jóvátehetetlen vádaskodás a holt lelkek nyomán lenyúlt 
milliárdokkal. A vád képtelensége, szakmai és emberi primitívsége nem volt elegendő arra, 
hogy önmagát eméssze fel. Bebizonyosodott ismét, hogy a publikum szívesen fogad be 
tetszetős csúsztatásokat. A fogadókészséget pedig jelentős kínálati oldal szolgálja és gerjeszti, 
egyidőben. 

Aztán jött a privatizáció, külső szemlélő számára látszólag elfektetett, ügyének 
felkorbácsolása. És a praxisjog körüli nagy izgalmak. Mint már többször kibuggyant belőlem 
a keserűség, úgy éreztem, itt saját és ma egyedülinek tűnő fegyverünket akarták a hátunkba 
döfni. Az ötletgazda gyanújának árnyéka alól többen is kimenekültek. Maradt a 
bizonytalanság és a nagy felháborodásokat követő deklarációk. A rendeleti megerősítést most 
várjuk és nagyon hisszük, hogy az már nem lehet ellentétben a szakminiszteri és miniszteri 
biztosi ki és bejelentésekkel. 

Az eseményekben érintett azonban tovább gondolkodik. Mert itt nem csak az adott 
ügyekről, hanem egy szemléletről is szó lehet. Arról, hogy mit is ér az ő munkája? Mit is ér az 
az ügy, amelyért ő maga létének egy darabját áldozza fel, nem számolva az órákat és napokat?  
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Minden jóhiszeműsége és informálatlansága ellenére, arra kénytelen gondolni, hogy a fenti 
történetek mindegyike végződhetett volna másként is, ha nincs az elemi erejű felháborodás. 

De gondolhat arra is, hogy a háttérben folyó, nehéz kötöttségekkel küzdő 
reformfolyamatot, kívülről akarják ilyen híresztelésekkel megtorpedózni. Vajon melyik az 
igazság, s ha az utóbbi, akkor az illetékesek miért nem próbálnak erre, okaira, és az ezzel 
visszaélőkre konkrétan rámutatni? 

A reform, ha el-elakadva és viharos jelenetek közepette meg-meglódulván, de lépeget 
előre. 

Ha nem hagyják, hogy ebben hihessünk, ha nem próbálnak világos szóval erről és ennek 
minden nehézségéről felvilágosítani, akkor nem tudunk hinni az egészben. Akkor ez a 
folyamat csak egy játszmának, a politika eszköztárából hevenyészve előrántott 
szemfényvesztésnek tűnik. Azt hihetjük nem egy igazi cél - a jobb és olcsóbb egészségügyi 
ellátás - lebeg a szemek előtt, hanem csak az, ami ennek füstje mögött, és ez által zajlik a 
nagypolitikában. Megyünk egy úton. De a cél nem is az, hogy megérkezzünk valahova.  

Az egészségügy alapvető problémáit megkönnyíteni képes kétharmados törvény 
ellehetetlenítésének ismert okai – legalább részben, vagy egyoldalúan – sajnos ezt az érzést 
keltik, a csupán józan paraszti ésszel gondolkodó egészségügyiekben. És a tájékozódásra 
képes állampolgárban. 

Visszaérünk tehát a kör másik végére?  
Vannak, akik szerint jobb, ha nem túl tájékozott és nem nagyon gondolkodik az a 

választópolgár? A mesterségesen élesztett zűrzavar elmélete ezt erősíti meg.  
Vagy csak ügyetlenkedünk? 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
A vázolt életérzés nem paranoia. Sokan élték meg. Nagy hiba volt idáig menni. Késő bánat. 
 

* 
 

1999. november 09. 
                                                   

Leadva: Látlelet  
A  lap nem kapott választ a feltett kérdésekre                                                            

                                                                                                                             
Nem tudják a hatalmasok, 
Hogy akinek hatalma sok, 

                                                                                          Az arra egy hatalmas ok, 
                                                                                          Ne legyenek hatalma sok. 

TB? 
 

HAT MINIATŰR A HIVATAL GYARLÓSÁGÁRÓL 
 

I. 
 

Az évezred utolsó esztendejének derekán, finanszírozóink közül magányosan maradt 
finanszírozónk, hogy rakoncátlankodó jobbágyait jobban kézben tarthassa, elektronikus láncra 
fűzött bennünket. 

A számítógép használata kötelezővé tétetett. 
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S legott lőn zűrzavar, és esének pánikba számosan. 
A géppel rendelkező, de működtetésével magában kínlódó tulajdonos még csak-csak. De a 

gépét dobozában tároló idegenkedő már igen-igen. S jaj de nagyon a géppel sem rendelkező 
sokak. 

Merthogy gépet azt senki sem kapott. 
Mert gépet a beruházásra törvény által kijelölt, s ennek fejében rajtunk büszkén és szívósan 

uralkodó önkormányzat nem vett. S mert gépet a működési költségre adott TB pénzből venni 
tilos. 

Minthogy pedig erre elégséges adózott jövedelem nem volt fellelhető, ki-ki a szürke 
gazdaság mezsgyéire kényszerült. 

Most már gépiesen jelentünk. 
És gépiesen APEH ellenőrökkel álmodunk. 
                                                                 

II. 
 

Amint betette lábát rendelőinkbe az elektronika keze, azonnal alkalmazásba tört ki a 
lábbetevés kiötlője.  

És jutott eszébe számos jó gondolat. 
Az első influenzásokkal együtt érkezett például a leltározás ötlete. Sablon levél ment, 

sablon levél jött. Orvoshoz, önkormányzathoz egyaránt és egyforma. Ahogy mondják: tök 
egyforma.  Aki nem érti, alkalmazzon számítógépes szakembert, szólt a verdikt. Nocsak! A 
más „járulékával” ve(r)ni a….. számítógépest?  Eddig csak gazdaságosságról papoltak. Most 
elfut velünk az elektronikus lovacska? 

A levél érthető is volt meg nem is. Sok mindent azok sem tudtak megmagyarázni belőle, 
akik postázták. A telefonvonalak égtek. A fantáziák munkába álltak. 

Mit akarnak ezek?  Csak leltároznak?  A minimum feltételek meglétét ellenőrzik? Újra 
akarják államosítani felszerelésünket?  Mégis lesz amortizáció, s annak összegét ebből lehet 
kiszámítani? 

Határidőt, hosszabbított határidő követett.  
Számítógépes ismerőst pedig számítógépes szakember. 
Végül lett leltár. Sajátból, önkormányzatiból, könyvelőtől. Eldőltek a viták is, mit 

jelentenek a varázsszavak. Beküldtük írásban, lemeztelenítve, és lemezen írástalanul. Egy, 
majd két példányban. 

S ekkor jött a hír. Csak a 30000 forint feletti értékeket kellett volna leltárba venni. 
Ami késik, nem múlik! 
 

III. 
 

Helyesbítéssel együtt, túl vagyunk a holt lelkek botrányán.  
Hihetetlen. 
Hét éve halljuk minden fórumon, hogy a 10 millió felett hány kártya esete „forog fenn.” a 

TB-nél. Szóltak már plusz 4 millióról és plussz 400 ezerről is. Mindenki tudta. Senki sem 
tudta pontosan.  

Azt is tudta mindenki, hogy ezért a TB egy fityinggel sem fizet ki többet, hiszen a kassza 
zárt. Nem is izgatta az egész.  

OVER szökött, KEVER kevert. 
     És tudta mindenki, hogy hét éve nem tesz eleget a TB a háziorvosi praxisok működtetői 

felé annak a kötelezettségének, mely szerint havonta kellene közölje a valamilyen okból 
érvényüket vesztett kártyák listáját. 

Csak a TB-nél nem tudják. 
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Ott 10-15 milliárdra becsülik a jogtalanul felvett pénzek összegét és ezt sürgősen a média 
orrára is kötik. 

Bámulj magyar. Reszkess te élősdi „ túletetett” háziorvos. Figyelj csak te szegény 
elnyomott, máshol robotoló kolléga. Miként kell kirázni a nemzet disznóperselyét. 

De majd a BEVER bever. 
A háziorvosi imágó tovább gazdagodott.  
A helyesbítésre senki sem emlékszik 
 

IV. 
 

Az első nagy gyógyszerháború lezajlott. Látszólag béke honol. A tisztázó jellegű nagy, és 
katartikus beszélgetések még felettünk lebegnek. A tönkremenés rémétől oly hangosan 
reszkető gyáróriások élnek és virágoznak. A nyugaton már kopottas fényű pirulák is hazára 
lelnek. Befogadó nemzet vagyunk. Még egy ideig nem kell leállítani gyártásukat. A 
megtérülés még busásabb lesz.  

A gyógyszerkassza elhatározott összegének fenntartásához sem szívták le a 10 
százalékunkat - egyre sűrűbben és titokzatosabban lukasodó - zártkasszánkból. Jól 
tiltakoztunk(?).  

Mondják, hogy a magyar sok gyógyszert eszik. Mondják, hogy nem egészen így van. A 
talján, sőt a gall is tömi magát. Csak attól függ miben számoljuk. Dobozban? Árban? Vagy 
másként. 

Mondják, hogy az orvos sok gyógyszert ír. Mondják, hogy azért mert a nemzet beteg, 
Mondják, hogy a házorvos bűne az egész. Mondják, hogy az 80 százalékban csak megírja 

az előírt gyógyszer receptjét. 
Mondják, hogy keretet kap a háziorvos, mondják, hogy nem. 
És írják, hogy jutalmazni fogják, ha nem ír fel sokat. A média most kezdi felkapni a hírt. 
Drága TB. Csak ezt ne. Csak így ne.  
Könyörületes média, csak erről ne. Csak így ne. 
Végleg elveszíthetjük a beteg bizalmát. 
És ez az ami a legtöbbe kerül. 
Ha nem látják, majd meglátják. 
 

V. 
 

Derék és sok vihar által vert, fájdalmas megújulásoktól szenvedő, megtisztuló és letisztuló, fel 
nem épült klinikákról, mohó rokonokról, márványfolyosóra drága mellékhelyiség helyett 
elvárt gyalogbudiról, benne titkos repülőtársaságokkal folytatott tárgyalásokról még ma is 
verítékezve álmodó, és újra cser-ben hagyott fenntartónk, kinek legsikeresebb üzlete 
munkaerőnk folyamatos, áron aluli beszerzése, egy dolgot mégis garantált nekünk. 

Évekkel előbb. 
Még a szirénhangok korában, amikor azzal remélték olcsóbbá tenni a munkaerőt, hogy 

nyakunkba varrják a felelősségeket. Még akkor garantálták a minket eltartó kassza 
érinthetetlenségét, zártságát. 

Az egészségügyi kormányzat többször is bejelentette, hogy a tavalyi inflációt kiegyenlítő 
összeg a kasszában megjelent. (13%) 

A szanaszét kóborló holt lelkek palackba zárása után is, ahányszor 100 ezren voltak, annyi 
százalékkal remélhettük javulni pontértékünket. 

Megszűnt a szűrések utáni előzetes elvonás és az új feladatnak, hozzárendelt forrás helyett, 
régi pénzből történő finanszírozása. Jelentős összeg kerülhetett ismét egyenletes szétosztásra. 

A kártyapénzbeli pont értéke tavaly ilyenkor 104 Ft. körül járt. Most 96 Ft. 
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A zárt kasszát ígérgetők, ezt magyarázzák meg. 
               

VI. 
 

A híres-hírhedt kórházi ágyleépítés porfelhőjében a megnyugtató megoldások lehetőségét 
kellett felcsillantani annak, aki nem akart a rombolás gyanújába kerülni.  

Nosza találjunk ki tetszetős megoldást. 
Mint ismeretes, az ötletek száma mindenkor meghaladja a libákét. 
És megszületett az otthonápolás. 
Bizony olcsóbb volt, mint a megszűntetett akut ágyak helyett, krónikus elfekvő osztályokat 

szervezni. Nem is dicsekedhetünk túl sok ilyen transzfigurált ággyal.  
Annál több otthonápolással foglalkozó vállalkozás csírázott ki. 
Ami igaz-igaz, megjelentek a vámszedők is. Hírek szerint nem a mezei vállalkozók 

köréből, hanem az idejében kapott információ birtokában jókor ébredők között. Ismétlem, 
hírek szerint. 

Aztán egymás hegyén-hátán, a rosszul előkészített ügyek menetrendje szerint, de beindult 
a munka. 

Sőt volt ahol komolyan vették, mint mondani szokták: befogadták. 
És ekkor derült ki, hogy nem így gondolták.  
Talán azt remélték, nem is lesz belőle semmi. 
Ugyanis az ágyleépítés nem hozott hasznot. Sőt. 
Megkezdődött legott a visszaszorítás. 
Ez pedig kitűnő terep az ellenőröknek. 
A leghatékonyabb módszer, ha elvesszük az elrendelésre jogosult orvos kedvét az egésztől. 

Annak a kedvét, aki ismét plusz feladatot vállalt, minden ellenszolgáltatás nélkül, és erről 
egyszerűen nem akar senki sem beszélni.  

Fej a homokban, homok a fejben. 
Az szégyenkezzen, aki erről beszélni mer. 
Kirajzottak a „tébék” épületeiből és jöttek, csak jöttek.  
Köszönet helyett pedig kaptunk fenyegetést, követelést és gyanúsítást.  
Már nevet is kaptak: ők lettek a „halálbrigád”. 
Ismét tanulhattunk valamit. 
Az orvos – gyógyítás helyett - nem csak saját megmaradásáért kell harcoljon, de ki kell 

harcolja  a beteg gyógyításának közvetlen lehetőségét is. A jelszó nem az, hogy gyógyítani, 
gyógyítani...hanem: harcolni, birkózni, gyürekedni, vívni, balhézni…és nyelni, nyelni. 

Egy kényszerből bevezetett, de alapjában véve kitűnő modell kivégzése mellett 
asszisztálunk? 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A TB.-nek nem volt humorérzéke. Sértődött csendbe burkolódzott. Pedig mindez igaz. 
 

* 
 

1999. november 14. 
 
Megjelent: Látlelet 2000./1 
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MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 2000 

Gondolataim a tizedik, egyben a századik, és ezredik év végén 
 

A magyar egészségügy ügye, nemzeti ügy. A magyar egészségügy ügye - remélhetőleg immár 
rövidtávon – európai ügy. 

Ezt valamilyen megfogalmazásban mindenki elismeri, vagy megfelelően árnyalt 
szövegkörnyezetben, kénytelen - illendőségből - elismerni. 

Eljátszadozhatunk a gondolattal, hogy melyik a fontosabb, de ez már veszélyes játék. Más 
törésvonalak mentén okozhat fájdalmas sebeket. Ez már a tragikus magyar történelem szülte 
magyar lélek sajátja. Ne ezt feszegessük hát. És pláne ne azt, hogy a magyar egészségügy 
lehetne-e minden magyar egészségének ügye. Bizony, messze vagyunk mi ettől az ideális 
állapottól is. Hallatán érdekek gerjesztette érzékenységek horgadoznak. 

Érdekek? Kényszerek?  
Nyomorúságos helyzetünk. 
A mentőcsónak utasaiként nézegetünk egymásra, magyarok. Kit áldoznánk fel elsőként? 
És senki sem arra figyel, hogy a lélekvesztő sebességét fokozva, mielőbb felkiálthassunk: 

föld! 
Egy nép egészségi állapota – ha azt a WHO ismert definíciója szerint értelmezzük – csak 

részben függ magától az egészségügytől. Világszerte vita van arról, hogy ez 7, 11, 20, vagy 
esetleg több százalék. Elméleti vita ez. 

A dolgok összefonódnak, hiszen számos más - befolyást gyakorolni képes - tényező kell 
ahhoz, hogy a maga százalékával az egészségügy terén, és komoly egészségügyi potenciál, 
hogy az meg a maga százalékaival egyéb területek vonatkozásában érvényesíthesse áldásos 
hatását. 

A számok világa lehet meghökkentő, figyelemfelhívó, meggyőző, de a valóság ennél 
összetettebb, összefonódóbb. 

Az egészségügy ott van a bajok olcsóbbnak bizonyult megelőzésénél, és a drágábbnak 
bizonyult végén is, a következmények megoldásánál. Ott van éppen úgy, ahogy jelen van a 
drágasága miatt egyre ritkább születés és a drágasága ellenére egyre gyakoribb magyar halál 
perceiben. Végig a kettő között, kinek-kinek adatott sorsa szerint, fel-felbukkanva.  

Jelentősége tehát vitathatatlan. 
Mégis a vad globalizáció törvényeinek engedve, a stratégiai rangsor kitaszítottjaként 

tengődik.  
Jeles gondolkodók állítják, hogy világszerte erősödő tendencia az egészségügy és az orvosi 

hivatás tekintélyének tudatos lejáratása. 
A magyar valóságban jártas, már sorolhatja is magában azt, hogy a magyarországi 

(tudatosan nem írok magyart) média, mekkora igyekezettel tesz eleget ennek az elvárásnak. 
Közben azonban áthallatszik már az előttünk járók portájáról, saját remélt jövőnkből, egy 

másik hang is. Ez a hang azt jelzi előre, hogy a jövő ezred első évszázada már nem a 
bankvilág százada lesz. Nem a teljesítmény nélküli, pénzügyletekből szerezhető nyereség 
időszaka. Ezzel szemben részben a tudás évszázadát vetítik előre, másrészt – illetve 
konkrétabban – a felemelkedést garantáló oktatás és az egészségügy felértékelődésének 
korszakát emlegetik. 

Micsoda és mekkora nyomás az, amely felvilágosult vezetőket arra kényszerít, hogy ezeket 
a tényeket ne vegyék figyelembe? 

A „nincs forrás” érv egyszerű magyarázat lehetne. El is hinnénk a reánk zúdított és a 
magunkra szabadított gondok közepette. 

     Csakhogy: van ágazat, melyre úgy látszik nem érvényes ez a száraz és 
megfellebbezhetetlennek tűnő érv. Ez az ágazat pedig nem tartozik a jövőbelátók által 
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prognosztizált legfontosabbak közé. Inkább nevezhető retrográdnak, mely ma még – 
tagbaszakadt és visszataszítóan kigyúrt testével – felénk tornyosul.  

Bankszektornak nevezik. 
Magabiztos, kihívó, pimaszul csillogó. Miközben fölényesen nevet az egészségügy 

fillérein osztozkodó rabszolgák tülekedésén és egyben örömmel nyugtázza – imitt-amott talán 
ösztönzi is – a valaha bérfeszültségnek nevezett, gyarló, kicsinyes irigykedést, fel sem merül 
egy másik – sokkal kézenfekvőbb – feszültség lehetősége. Az egész életét hivatásának áldozni 
köteles, orvosságszagú egészségügyi és az illatos bankfiúk fizetése közötti tízszeres 
differencia. 

Mindezekre már hallom is a rövid és gúnyos választ: demagógia! A hivatalos feleselők 
válaszainak nyilai ott sorakoznak az oldalukon fityegő aranyos tegezben. 

Pedig tudjuk, hogy ez a demagógia a valóság! 
Amiként minden ami élethű a giccs gyanújába kerülhet, úgy himbálódzik a demagógia 

élesen tartott kardja, az élet nyers igazságainak kimondása felett. 
Mi hát a kiút? 
Úgy látszik még nem termeltük ki harcosainkat. Nem tudjuk hol vannak a küzdelemre 

felkentek. És ha odavetett kis koncainkon marakodva, a minket páholyból nézőket szolgáljuk, 
sőt szórakoztatjuk, nem is lesznek ilyenek. 

Miközben hivatás és eskü emlegetésével zsaroltatunk meg arcátlanul, miközben az anyagi 
romlás okozta elkerülhetetlen morális zuhanás vámszedői leselkednek ránk, elfelejtjük: a 
hivatás és az eskü nem arra kötelez, hogy önmagunkat felélve vigyük a megelőzni és 
gyógyítani képes szakmát a biztos pusztulásba, hanem arra, hogy annak gyümölcseit 
mindenkorra garantáljuk népünknek, nemzetünknek. 

Ez pedig arra int, hogy a napi munka mellett, minden erővel és eszközzel harcoljunk annak 
feltételeiért is. 

Ha az egészségügy valamennyi résztvevője - félretéve a szűkös források elosztása feletti 
marakodást – képes lenne egy emelkedettebb gondolkodásra, felcsillanhatna a remény. 

És akkor - ismét visszatérve egy már használt hasonlathoz - hivatásunk lélekvesztőjének 
utasai sem egymást falnák fel, hanem földet érve elmondhatnák, hogy átmentették a 
generációkon keresztül őrzött és most őrájuk bízott legnagyobb kincset, a csakis és egyedül 
általuk hasznosítható tudást. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Várjuk a szemléletváltást és reméljük nem csalfák az erre mutató jelek. 

 
* 

 
1999. november 14. 

 
Megjelent: Látlelet 2000./1 
                  Medicus Anonymus 1999./12 
 

OFFENZÍVÁBAN AZ EGÉSZSÉGÜGY 

PRIVATIZÁCIÓS FORMA 1 
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Az egészségügy sokáig várt arra, hogy gondjait saját jogon és a tőle elvárt nélkülözhetetlen 
szolgáltatás érdekében, oldja meg a társadalom erre delegált képviselőin keresztül. Mikor 
aztán meggyőződött arról, hogy a társadalom által hatalomba emeltek rendszer és 
kormánysemlegesen elfelejtik, hogy az őket pajzsra emelők, tehát a nemzet egészségéről 
gondoskodni kell, mikor azt látta, hogy a mindenkori vezetés nem is gondol arra, hogy néhány 
évtized múlva lesz-e kit vezetni, rájött, hogy más utakon kell biztosítsa túlélését és ezáltal 
feladat ellátó képességét. Ettől kezdve arra várt, hogy maga is részt vehessen valamilyen 
módon a privatizációnak nevezett futamon, saját kezébe vegye sorsát és természetesen az 
ezzel járó felelősséget is felvállalja. 

1998. szeptember 30. volt az a nap amikor azt hihettük, mégis eljött a mi időnk. Az addig 
tett tétova lépések után, a belső megosztást okozó, el-elakadó, reformnak nevezett folyamat 
mélypontján a fiatalos lendület jelképe, új miniszterelnökünk elkötelezte magát a privatizáció 
mellett. 

A zöld lámpa kigyúlt és felvisítottak a berozsdásodott kerekek. Úgy nézett ki, hogy a 
továbbiakban az egészségügyi „istálló” hatáskörébe kerültek a lehetőséget kiaknázni hivatott 
döntések. 

És ekkor csodák csodája a fedélzeti számitógépek vibrálni kezdtek. A száguldani vágyó 
pilóták magukra maradtak. 

A boxban nagy viták és lökdösődések voltak sejthetők a homályos képernyőt nézők 
számára. A műszereiket árgus szemekkel figyelő vezetők helyett, elbizonytalanodott arcok és 
furcsa gesztikulálások, mutogatások látszottak, hang nélkül. 

A pályán egymást követték a vad, öngyilkos előzési kísérletek, a meggondolatlan 
fékezések, a velük járó ütközésekkel. 

A főrendezőnek dönteni kellett. Ekkor jelent meg a safety car a Miniszteri Biztos 
személyében, amely mögött most már a veszélyeket kiküszöbölendő, visszafogottan a 
kockázatokat felmérve, lassan, de imígyen biztosan araszolgat a megjuhászodott mezőny és 
várja az újabb startot. Reméljük a végsőt. 

Itt tartunk most. 
Ha a hátralevő köröket bölcsen, a pontszerzésre koncentrálva futjuk le, a maga módján 

mindenki nyertes lehet a futamon, s ha nem is fogunk pezsgőben fürdeni, de a rendezőség, a 
versenybíróság és főleg a szurkolók elismerését érezve, és bizalmát is bírva megnyílhat 
előttünk a pálya minden lehetőségével, szépségével és önként, de nem csupán önmagunkért 
vállalt veszélyeivel.  

És akkor az önkormányzatok megalázott bértaxisaiból valóban a magunk sorsát formáló, 
forma egyes pilóták lehetünk. Persze aki akar. Aki nem, annak joga van továbbtaxizni a 
kátyús mezei utakon. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Egyelőre kerülgetjük a kátyúkat. 

 
* 

 
1997. november 17. 

 
 Leadva: Látlelet 

BOLDOG NAIVITÁSOM UTOLSÓ PERCEI 
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Egy órával ezelőtt kaptam egy hírt. Szerény szintemnél jóval magasabbról származott. 
Meglepett, mert nem tanúskodott a feltételezett bölcsességről és fájt, mert nem tanúskodott a 
remélt megértésről. 

Most leülök és lehet, hogy olyan gondolatokat vetek papírra, melyeket nem szerencsés 
megjelentetni (Az említett hír is erről szólt). Ha soraim mégis valaha erre a sorsra jutnak, 
előre is kérem az esetleges olvasót, ne higgyen bolondnak. 

Hogyan is írjam le, miként éltem át a megvilágosodás szomorú perceit. Hogy lehet leírni 
úgy, hogy senkire se ismerjenek rá csak a nagy és általános, a szomorú és nyomasztó 
valóságra. Arra, amelyikben élni voltunk és leszünk kénytelenek. Arra, amelyik olyan régen 
és jelek szerint még sokáig nem fogja tudni követni azokat a spirituális körvonalainkat, 
melyeket egyébként gondolatban a társadalom, deklaratív módon a minket vezetők, és 
elméletben a velünk foglalkozó tudományok is elvárnak tőlünk. 

Amikor először vetemedtem arra, hogy a médiában hozzam nyilvánosságra 
mondanivalómat, alapos önvizsgálat után ma már megvallhatom magamnak, nem a szereplés 
vágya, hanem a gondolat kimondásának ösztönös feszítő ereje vezetett. És egy derengő 
remény, hogy talán a sokszor kimondott vélemény valamivel hozzájárulhat egy egységes és az 
eddiginél helyesebb irány kidolgozásához. 

A közírás közben megélt évek igen durva csalódásokat kényszerítettek megélni. Ezek a 
csalódások a média-üzlet gátlástalanságától, a befogadó közeg, de főleg – a tulajdonképpen 
nem ellene, hanem érte - bírált hatalom félreértési hajlamain át, a hiábavalóság érzetének 
eluralkodásáig terjedtek. 

Most azonban a friss élmény kapcsán, arról az áthidalhatatlannak tűnő ellentmondásról kell 
elmélkednem, mely egy – többségében - az elvárásoknak nagyjából még (de már nem sokáig) 
megfelelő lelki és szellemi értékekkel rendelkező egyedekből álló, gyógyításra felesküdt 
csoport, és az azt körülvevő - röviden piacosodó gazdaságnak nevezett - a globalizáció adott 
fázisában leledző környezet, annak is az egészségügy menetére befolyást gyakorló intézményi 
rendszere között feszül.  

A társadalmi és szakmai, mi több az adminisztratív hierarchia által elvártan is gazdag lelki 
tulajdonságokkal rendelkezni köteles réteg tevékenységét, egy a másik szakma és saját 
adminisztratív hierarchiája által elvártan lélektelen rendszer tartja előírt befolyása alatt.  

Paradox helyzet ez. Hiszen a konkrét és kvantifikálható, elektronikus vagy könyvviteli 
módszerekkel ellenőrizhető tételek mellett, olyanokat is számonkérnek az egészségügyin, 
mint pl. empátia, önfeláldozás, odaadás stb. Ugyanakkor mindennek felelőse - a 
számonkérések, az irányítás vagy a befolyásgyakorlás bizonyos szintjein - egy személytelen, 
lélektelen, az empátiát a maga területén hibaként számontartó, kritikára ellenségesen reagáló, 
átpolitizálódott, állítása szerint csak végrehajtásra berendezkedett közeg. 

Ha deklarációiban meg is jelennek a szubjektív hozzáállás felhangjai, tudhatjuk, hogy ez 
csak szakma, tanított, kötelező, imágóépítő demagógia, nem valódi érzésből fakad (mint 48 
órája talpon álló orvos borostás arcán a vizsgált betegnek szánt bíztató mosoly), de még az 
sem gyakran tudatosul mindennek hátterében, hogy ezzel a „beosztott emberanyaggal” 
másként kell együttműködni. Éppen a legridegebb gazdasági, vagy egyéb, statisztikailag 
igazolható eredmények érdekében 

A szolgáltatóknak nevezettek sokasága igen kellemetlen társaság. Igazán nem piacosítható. 
Egy előnye mégis van. Közismert esküje miatt a fent említett tulajdonságok rajta 
számonkérhetők. Egyszóval zsarolható. Érdekes módon sok más területen letett eskünek, 
nincs ilyen társadalmi kontrollja. 

Tudomásul kell vegyük  (most a privatizáció startja előtt kétszeresen), hogy csak a 
globalizáció kordájában tartott piacgazdaság merev játékszabályainak számonkérésére 
számíthatunk. Az embereket, emberségből, emberséggel gyógyító ember, akin emberségét 
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akár számon is kérhetik (piaci alapon, és ezt is természetesen  valamilyen számonkérő konkrét 
hasznára) az embertelenség embertelenre szervezett világában kell helytálljon. 

Mindezt nem csüggesztő szándékkal írom. Ellenkezőleg, azért, hogy legyen erőnk 
megemberelni magunkat és belegázolni ebbe a zavarosba. Valakinek ugyanis át kell mentenie 
az általunk még ismert értékeket egy olyan túlsó partra, mely érzésem szerint nem egy 
generáción belül tűnik fel. Tehát annak, aki ezt megkísérli még az a sikerélmény sem adatik 
meg, hogy megpillantsa az új világot. Olyan ez, mint egy tudományos fantasztikus utazás, 
ahol a milliárdnyi kilométerek világában az unokák vagy a dédunokák látják csak meg az 
élettérnek választott új bolygót. 

Az ellentmondás bizonyára máshol, az úgynevezett boldogabb – vagy modell - 
országokban is tettenérhető. Ott azonban van ennek egy feloldása. Az egészségügyit tudniillik 
olyan szinten fizetik meg, hogy maga ez az egyébként szintén embertelen eszköz adja vissza 
függetlenségét, mely aztán mindent elviselhetővé tesz, és a gondtalanság - általunk még soha 
meg nem élt - csodájának áldásos hatásaival működik az érintettekben. Mert az már valódi 
piacgazdaság. Már nem pseudo, mint mi. (Mennyire fontos lenne ezt figyelembe venni.) 
Valójában egyszerű dologról van szó. Miután már réges-régen rájöttek az egyedüli 
megoldásra, pénzzel hidalják át az ellentmondást. Szégyen-nem szégyen ezt ki kell mondani. 
Tehát: a megkerülhetetlen sziklák közt képzeletben navigálni a pénztelenség sekély vizén 
képtelen egészségügyet úgy dotálják, hogy a magasabb anyagi megbecsülésnek megfelelő 
képzeletbeli magasabb vízállás, a hajó számára lehetővé teszi, a mélyben rejtőzködő veszélyes 
zátonyok negligálását. Úgy siklik át felettük, mintha nem is léteznének. 

Nálunk viszont újabb közmondásos ellentétpárt hozhatunk divatba. Az etióp bérekre 
kivetett svéd adó után, egy piacgazdasági követelményekkel és módszerekkel irányított 
pszeudo piacról is beszélhetnénk. 

De ne filozofáljunk. Az élet ugyanis él és élni akar. 
Kérdezik: miért törtek fel e borongó gondolatok? 
Hogy lépjek végre ki az elmélkedés komor hangulatából, pestiesen felelek: egy apróságon 

„buktam ki”. 
Vidám kis glosszafűzérrel akartam aláfesteni egy intézményrendszer közismert hibáinak 

vagy kényszercselekvéseinek egynémelyikét, hogy az erre kapott – párhuzamos - tisztázó 
válasz feloldja az érintettekben évek, hónapok óta feszülő indulatokat, vagy esetleges 
igazságtalanul negatívra formálódott képeket. 

Nem értették meg. 
Leintettek. Nem válaszoltak. 
Válasz nélkül pedig a glosszácskák valóban támadásnak tűnhetnek, visszájára fordítva a 

tisztázó, indulatokat levezetni óhajtó szándékot. 
Így marad a magamban fortyogás. Esetleg, ha mégis közreadnám: a közös borongás a világ 

kegyetlen valóságairól. 
Mit mondhat ilyenkor a pennarágó? Szépet, felemelőt, vigasztalót. 
Talán azt, hogy a jobbítás szándékában megakadályozott talán mégis van mibe 

kapaszkodjon. 
Ez a valami pedig maga a jobbítás elpusztíthatatlan, és örökkön-örökké meg-megújuló 

vágya. 
 
Leányfalu. 

 
Mottó: „Az orvos ma még eredendően olyan helyzetben van, hogy nem lenne irányítható 

vagy ellenőrizhető a társadalom – szokványos módon működő és minden egyébre megfelelő  – 
hierarchiája által.  
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Mivel azonban erre a feladatra nincs megfelelőbb, alkalmasabb megoldás, ma még csak 
erre tudják bízni. És ez így marad mindaddig, míg nem sikerül az orvosból végrehajtó 
szakember-hivatalnokot, az orvostudományból kizárólagosan egzakt tudományt csinálni 
(tehát rá is bízhatják), vagy rájönnek ennek képtelenségére és megtalálják a megfelelő 
megoldást.” 

  
Utóhang. 2002. 
Azok, akik most újrakezdik a művet, jó lenne, ha végre gondolnának ezekre is. 

 
* 

 
1999. december 02. 

ÉV VÉGI LEVÉL A DUNAKANYAR ORVOSI KAMARA TAGSÁGÁHOZ 
 

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 
 

Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy ezt írhatjuk: eltelt egy évezred és most...stb. 
Nem csak kamarai, de emberi távlatban is furcsának tűnhetne ez a bevezetés. 
S mégis! 
Ez az évezred „velünk telt el”.  
Velünk generációról-generációra újuló emberekkel, velünk gyógyítókkal, kik sámánok, 

borbélyok, felcserek és más – sokszor gyanús – praktikákat folytatók után lettünk orvossá és 
egyedüli birtokosaivá annak a tudásnak, melyet mostanában sokszoroztunk meg, és melynek 
megbecsülése ezzel párhuzamosan csökkent. 

Éppen a kamarai évforduló nemzetközi véleménycseréje volt az a hely, ahol leszögezték, 
hogy a globalizációs világjelenség politikai lovagjai mindenütt - ki nem jelentett - de annál 
aktívabb frontot nyitottak az egészségügy és az orvostudomány presztízsének lerombolására. 

Túl gyors volt a fejlődésünk, túl drágák lettünk és túl korán.  
De már kezdik felfedezni esetleges piaci előnyeinket is a piacolók. 
És ez még nagyobb veszélyt rejt magában. 
Soha az ezer év alatt nem volt ilyen bizonytalan a helyzetünk és annak, hogy magyar 

orvosként ez fokozott mértékben áll fenn, már csupán ráadás jellege van. 
Persze mi főleg ezt érezzük. Ez a mi ezredvégi keresztünk, melyet úgy cipelünk, hogy még 

egy nagy adag felelősséggel is megtoldották(tuk). 
Mit tehet tehát a gyógyító ember, ha magyar? 
S mit tehet a Kamara? 
Nagyon józanul, a saját érdeken túl a közöst jól érzékelve, tehát tudva-tudván, hogy a  

magunk gondja (sikere, hibája) a nagy egész része - s annak megoldása is ahhoz kötődik - kell 
aktivizáljuk magunkat. 

Mindennapi magatartásunk visszahat saját és közös sorsunkra, minden cselekedetünk 
közös felelősség és a sorsunkat segíteni hivatott Kamara jövője is aktív és felelős 
magatartásunktól függ. Olyan kamaránk van amilyent választottunk, és olyan szakmai 
kollégiumaink lesznek amilyen kollégákat delegálunk oda.  

Tudjuk, hogy a legjobbak csendben meghúzódnak az ismeretlenségben. 
És ez a baj. 
Mert csak ezt a hatalmas tartalékot lehet bevetni az új évezred kihívásainak leküzdésére. 
Ebben a szellemben kellene gondolkodni és főleg cselekedni. 
Kis helyi szervezetünk vezetése nevében, e gondolatok jegyében kívánunk áldásban 

gazdag karácsonyt és egy boldog új esztendőt magunknak, szerencsésebb új évezredet a 
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gyógyítóknak és gyógyítottjaiknak, az egész nemzetnek egy nehéz, de csakazértis 
megmaradásunkat hirdető évezred után. 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
A bíztatás most még jobban elkelne. 
 

* 
 

1999. december 10. 
 
Egy zavartkeltő hír nyomán, a zavartkeltést elkerülendő le nem adott sorok. 
 

KONFLIKTUSTŰRÉS HATÁRÁN, AZ EMBERI JOGOK NAPJÁN 
 

Alig fél nappal azelőtt, hogy a véres évszázad utolsó emberjogi napja ránk virradt – 
konfliktuskerülő fogalmazásban - furcsa információk birtokába jutottunk a kiszivárogtatás 
nagymestereinek jóvoltából. 

Először azonban lássuk az alaphelyzetet. 
Közel hétezer ember van hónapok óta a hírek kereszttüzében. 
Közel hétezer emberről keringenek - mások hibájából - szélsőséges hírek.  
Közel hétezer ember „helyzetbe hozásával” remélnék megmenteni az anyagi és morális 

tartalékait felélt egészségügyet. 
Közel hétezer embert emiatt irigyelnek. 
És mit csinálnak ők, a hétezrek? 
Nos, ők kétszeres várakozásban élik az általuk ellátottakénál átlagában rövidebb életüket. 
Várakoznak az advent megszentelt hangulatában, mint bárki más halandó, és várakoznak a 

nagy huzavona végét remélve még ebben az évezredben. 
Ezenközben mások már „kockát vetnek ruháikra”. 
Már nem lehet tudni milyen szándékok és követhetetlenné váló érdekek működnek a 

mélyben. 
Néhány órával állunk az évszázad utolsó emberjogi napja előtt. 
Enyhe, becsapós, eleinte ködös, barátságtalan majd fokozatosan felderülő decemberi nap 

van. 
A telefon megcsörren. 
Na szegény doktor úr - szól a kedves öreg hang. Mehet maga is vizsgálatokra. Olvasta a 

Népszavát? Még a piszológusok is megforgatják mint a Viszkist! 
Aztán még sokszor csörren, és mindannyiszor ezzel a hírrel. 
Mi készül itt? 
Ismét kiszivárogtattak egy hírt? Uszítani akarnak? Megint kétbalkezeskednek a 

döntnökök? Újra ütni kell rajtunk vagy valaki máson, valamiért? Ki tudja? 
A háziorvosok kötelező orvosi és pszichológiai kivizsgálásának híre jól időzítve robban a 

feszültségtől amúgy is telített hangulatban. 
A gyanútlan olvasó még akár helyeselhet is. Bizony csak vizsgálják meg azt, aki annyi 

ember sorsáról kell döntsön – gondolhatják.  
Eddig rendben is lennénk. Csupán az nem jut senki eszébe, hogy ilyen döntéseket s még 

cifrábbakat mások is hoznak, minden vizsgálat nélkül. 
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Ugyanakkor a háziorvosokat éppen az utóbbi 5 évben tesztelték le a legkeményebb 
továbbképzések számos vizsgáján szellemileg és pszichikailag, és az elmúlt évtized vagy 
évtizedek embert próbáló munkájában fizikailag. A konfliktustűrő képességről nem is 
beszélve. 

Már szerveződnek a vizsgálatra felkent központok. Jó pénzért fogják ezt is elvégezni. Csak 
a pszichológiai teszt 3-7000 forintba fog kerülni. A többit majd meglátjuk s azt is, mibe kerül 
majd a fellebbezés. Mondjuk azé az orvosé aki egészségét betegeiért áldozta és most meszes 
koszorúerekkel tapossa utolsó éveit. A Mór mehet. 

Az így leszűrt orvos aztán ha megfelelt a teszteken és nincs undorkeltő bibircsók az orrán 
(lásd bőrgyógyászati vizsgálat), megkaphatja az engedélyt soha nem vizsgált kollégájától a 
további munkához. Aztán elküldheti betegeit a soha meg nem vizsgált ideg-vagy 
szívsebészhez, esetleg pszichiáterhez, beírathatja gyermekét a vizsgálat alá nem vetett 
tanárokat alkalmazó iskolába, és úgy általában reggeltől estig jöhet-mehet rozoga 
társadalmunkban azon gondolkodván, hogy a sorsára abban a pillanatban potenciálisan éppen 
döntő befolyást gyakorló egyén miért nem esett át hasonló – kizáró jellegű – vizsgálaton. 
Például mondjuk a fejünk felett vitázó politikusok, akik nem egy-egy betegnek árthatnak, 
hanem hosszú távon tehetik tönkre az egész országot. Nekik sem előtte, sem utána semmi 
teszt. Még a háziorvosnál kizáró jellegű konfliktustűrő képesség-vizsgálat sem kötelező. 

Vajon az, aki ezt a rendeletet kitalálta, rendelkezett-e annyi önkritikával, hogy a mások 
sorsát egy háziorvosnál nagyobb mértékben befolyásolni képes döntése előtt, maga is 
elvégeztesse magán a kiötlött vizsgálatokat? 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Nem kellett volna finomkodni. Itt nem keletkezik zűrzavar. A vizsgálatokat a vártnál is 
drágábban és minden tiltakozás nélkül végrehajtották. Pisszenni sem mert senki. Néhány 
szelíden rózsaszín cikkecske jelezte csak az eseményt. Megnevelt minket „az élet”. 
 

* 
 

 
2000. január 11-13. 

 
Megjelent: Magyar Orvos: 2000./2 

JUS MURMURANDI 

Avagy a bölcs hallgatás megtörése, erős felindultság állapotában 
 

2000. január 10. Nézem a televíziót. A MÁV és a Szakszervezet vitatkozik a nézők nagyobb 
örömére. Szinte látom a szurkolótáborokat. 

Még nem tudom, hogy a felek a megtörtént eseményeket sem képesek majd megközelítőleg 
hasonlóan értékelni. 80 százalékos részvétel, 80 százalékos távolmaradás, szól a két összegzés. A 
legtöbb honi vitára jellemzően nagy véleménykülönbség. 

Már előbb eldöntöttem, hogy  bár teljes joggal annak a már annyit emlegetett skálának az alján 
meghúzódó egészségügy iránt vagyok elfogult, nem emlegetem a  sokadszor átlag feletti 
béremelést követelő és jövedelmek terén az egészségügyiekkel egy kategóriába nem emlegethető 
MÁV sztrájkok mentén kialakult véleményemet. Emlegetik azt mások. Számos cáfolhatatlan és 
nem kevés gyarló érvet sorakoztatván fel ellenébe illetve mellette. 



273 
 

De ekkor valami történik a képernyőn! 
A szakszervezet vehemens és magabiztos képviselője (nevet ne emlegessünk) kinyilatkoztat.  
Ha a MÁV nem kellene elviselje a fizetései miatt annyit panaszkodó egészségügyiek és 

pedagógusok utazási kedvezményeit, nullszaldós lehetne. Megszűnne a veszteség. A riporter még 
egyszer rákérdez. Ő megerősíti véleményét. 

Mi tagadás a vér kissé fejembe megy, és úgy érzem, hogy a magabiztos úr által képviselt 
szándékok ügyében önmagamnak fogadott hallgatásomat tovább nem kell betartanom. 

Ha ő áttörte a hallgatás e változatának – lehet nem is olyan helyes – falát, kettős hiba lenne 
tovább lapítani. 

Elhatározom, hogy írásban is elgondolkodom a dolgok felett. 
Aztán a média közli, hogy külföldön publikált számítások szerint a sztrájk 30 milliárdjába 

kerül Magyarországnak. A sztrájk végén a MÁV 3-400 milliót mond. 
Bevallom egyiket sem hiszem, de egy közepes nagyságrend is elég most nekünk. Elég bizony. 

Pláne ha arra gondolunk, hogy ennél kisebb összeg is elérhetetlen az egészségügy számára. Pedig 
elég lehetne egy-két krónikussá vált gond megoldására. 

Egy komoly pénzügyi ismeretekkel rendelkező szakszervezeti vezetés, bizonytalan 
százalékokért, melyek ráadásul az infláción át akár visszafele is elsülhetnek, tudatosan 
kockáztatja ezt a veszteséget hazája rovására, egy katasztrófákkal teli év után, további 
katasztrófák és veszteségek esetleges árnyékában!  

Amíg az egészségügynél semmivel sem fontosabb vagy felelősségteljesebb munkát végző 
kaszt, akiket nem szándékom támadni, sokkal nagyobb fizetéseket élvezett mint emezek, a MÁV 
nem tudta fizetni TB járulékait. Az ország elengedte nekik. Pedig ez a pénz  nagyon hiányzott az 
OEP kasszájából, s éppen az egészségügy fizetéseit egészíthette volna ki. Annak az 
egészségügynek a fizetéseit, amelyik nem sztrájkolt, s amelyiknek az állam semmit sem hajlandó 
elengedni, sőt fordítva, az enged el milliárdokat az államnak ki nem fizetett járandóságok terén. 
A képtelenül és aránytalanul nagy alulfizetettségből származó megtakarításról nem is beszélve. 
Míg a MÁV dolgozó teljesen ingyen utazhat s ezzel él is, az egészségügyiek egy része lehet, 
hogy kap 50 % utazási kedvezményt, de ritkán él vele, s kérdezősködésem nyomán úgy vélem 
(velem együtt) jó része erről mit sem tud. Viszont miközben saját „vállalatán belül” maga is 
elvárhatna valamilyen kedvezményt, ennek lehetősége soha fel sem merült, a MÁV dolgozók és 
hozzátartozóik ingyen utazása vagy más ágazatokon belül ismert kedvezmények mintájára. 

Nem szeretem az efféle összehasonlításokat, hiszen tudjuk, hogy nem a MÁV-nál biztosított 
fizetések magasak, hanem az egészségügyiek alacsonyak. A provokatív kijelentést azonban miért 
kellene lenyelnünk? 

A két tétel, tetszik-nemtetszik szembeállítható egymással. Mondhatnánk, hogy az ott 
biztosított magasabb jövedelmet az egészségügyön spórolták meg. Mondhatnánk azt is, hogy az 
egészségügy sokáig ingyen látta el a MÁV-ot, most ne sajnálja a szakszervezet azt az 50 
százalékos utazási kedvezményt. Mondhatnánk, hogy ha ők az államot kárhoztatják az 
egészségügynek járó kedvezmény rájuk kényszerítése miatt, miért nem hangsúlyozzák hálájukat 
az elengedett járulékokért? Hangsúlyozom nem a MÁV-val van vitám, és nem a még így is 
alacsony fizetésű MÁV, vagy más dolgozókkal. Csupán felszisszenni voltam kénytelen egy 
szerintem durva és méltánytalan oldalvágás miatt. Ez esetben akasztott ember házában 
emlegették a kötelet. Mi több éppen azt a kötelet. 

Sajnos továbbra is marad a régi tapasztalat. Az erőszakos fellépés eredményesebb, mint az 
áldozatvállalás.  

Egyben azonban hasonlítunk. Ha más-más módszerekkel is, de mindkét ágazat a politika 
játékszerévé vált. 
 
Leányfalu. 
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Utóhang 2002. 
Mit mondhatnék, még most is felháborodtam, ahogy újraolvastam. És egyelőre semmi nem 
változott.    
 

* 
 

2000. január 14. 
 
Megjelent: Medicus Anonymus 2000./1 

 
ÖNTSÜNK TISZTA VIZET… 

 
Milliónyi olvasó, néző között mi érintettek is, mi több a szakértők sokaságával együtt estünk abba 
a hibába, hogy a szándékok és helyzetek keltette zűrzavarban a privatizációból praxisjogra, majd 
működtetési jogra szenderült „keletkezmény” köré bedobált füstgázban próbáltunk botorkálni. 

Egy döntő többségében a törvénytervezetet kárhoztató vitafórum után tisztázódott végleg 
bennem a kép. 

A jelenlevők kemény érvekkel dorongolták le a gyarló kis három vagy négy paragrafust. 
Érveikkel látszólag nehéz volt vitázni, hiszen a felelősség és kivitelezés súlyától felmentve 

mondhatták szép szavaikat arról, ami ideális lenne. 
Arról, hogy miért nem lehet a tervezet ideális annál kevésbé esett szó.  
Hosszú oldalakon lehetne elemezni a kérdést, és számos részfrontot nyitni pro és kontra. A két 

és fél órás vitán is, a kívülállónak úgy tűnhetett, mindenkinek igaza van. Mint ahogy egy 
beállított és statikus pontról nézve jórészt így is volt. 

Csakhogy. 
Senki nem fejtette fel a törvénytervezet rövid történetét, senki nem vázolta kényszerpályájának 

okait. 
A jelenlevő abszolút többségben nem háziorvosi társaság, közöttük számos kiváló szakember 

és szaktekintély saját hangulatát, ki-ki lobbyjának okosan felsorakoztatott belső érvrendszerét, a 
törvényalkotó többség iránti objektív vagy szubjektív hozzáállását hozta a vitába s nem a feltétel 
nélküli tisztázó szándékú, ha kell még saját érdekeit is keresztezni képes igazságkeresés akaratát. 

Pedig igen egyszerű ez a történet: 
Közel hét ezer orvos, kiket még ezen a vitafórumon is volt, aki nagy vehemenciával 

alkalmatlannak, felkészületlennek, a kompetencialista követelményeinek teljesítésére képtelennek 
nyilvánított (tudnék én neki is olyan kompetencialistát csinálni amit soha nem teljesít), akikkel a 
hivatal ott és úgy packázott ahogy akart, látva a munkájához szükséges anyagi biztonság 
elnyerésének reménytelenségét, legalább a tevékenység folytatásának biztonságát szerette volna 
elnyerni. Ez sem volt könnyű. Médiahírek jöttek-mentek erről-arról. Ők pedig minden szervezett 
erejüket felhasználva megpróbáltak nyomást gyakorolni a döntéshozókra. És csodák csodája 
ezúttal sikerrel.  

A törvényelőkészítők ekkor hármas szorításba kerültek. Ott álltak a végre általuk is felismert 
igény, az ennek kielégítését akadályozó kétharmados parlamenti többség hiánya, és a helyzet adta 
lehetőségről szimatot fogó nem kevés önkormányzat kapzsiságának satujában. 

Nem tehettek mást, minthogy kidolgoztak négy kis paragrafust, melyek egyelőre legalább a 
visszaéléseket képesek kiküszöbölni és a biztonságot részben szavatolják. 

Ezzel egy időben, első ízben a dadogó reform folyamán, az orvostársadalom többi rétege felé 
is üzenetet küldtek arról, hogy ez egy kezdő lépés, melyet követnek az ő gondjaikat is megoldani 
képes további próbálkozások. 

Ami történt az csupán ennyi. 
Tartozik viszont ehhez egy némi használati utasítás, a kívülállók és értetlenek számára. 
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A reform ezen lépését sajnos egy olyan dolog indokolta, melyben az igazi ludast nem illik 
emlegetni. Valamilyen titokzatos védettség köde lengi körül a demokrácia intézményrendszerét 
megtestesítő önkormányzatokat. A vitapartnerek egyike sem próbált erről súlyának megfelelően 
beszélni, ha más alkalmakon szóba is jött, maga a törvényalkotó oldal simítgatta, kisebbítgette a 
hibákat, takargatta a vérző sebeket. Az ez alkalommal elhangzó igen kultúrált példabeszéd nem 
hatotta meg a hallgatóságot. Csupán elnéző mosoly volt a fizetség. 

Miért? 
Hiszen ez is egy egyszerű történet. 
Az önkormányzatiság olajozott és igazán demokratikus működése hagyományt igényel. 

Régiséget. Az ehhez szükséges éveket most gyűjtögetjük. Évtizedek, évszázadok is kellenek a 
tökéletesedéshez. A problémákat azonban itt és most kell megoldani! Minél kisebb egy 
önkormányzat, tehát egy település, matematikailag annál kisebb a lehetősége arra, hogy 
mindenben szakértő testületi tagjai legyenek. 

Az említett vitán fővárosi példákat hoztak fel. Olyanokat, ahol kitűnően felkészült 
testületekben, szakértő orvosok és az általuk felvilágosított értelmiségiek döntenek az 
egészségügyi kérdésekről. Ha a politika nem nyúl bele, akkor itt remekül is működhet minden. S 
erre hallottunk is példát. De mi történik a kis településeken? Sajnos volt olyan hozzászóló aki 
kijelentette, hogy az aki a településfejlesztésről, útépítésről dönteni tud, az egészségügyről is 
képes döntést hozni. Gondolom vitatkozni is felesleges e véleménnyel. 

Ma igen nagy a száma azoknak az önkormányzatoknak, melyek önhibájukon kívül, nem 
alkalmasak ilyen kérdésekben dönteni, odáig pedig még nem fejlődött az önkormányzatiság, 
hogy a szakértői véleményt mindenhol igénybe vegyék. Számos esetben nincsenek tisztába 
inkompetenciájukkal sem. Ha ehhez hozzátesszük az emberi gyarlóság felénk nem ritka 
jelenségeit, érthető az, hogy éppen legjobb, legaktívabb és a betegek iránt legelkötelezettebb 
orvosaink kerültek kényes, veszélyes helyzetbe. Perek, kirúgások stb. És a háziorvos teljesen 
védtelen. A közhiedelemmel ellentétben a Magyar Orvosi Kamara konkrét esetben tehetetlen egy 
ilyen eljárással szemben. Véleményt mondhat, inthet, figyelmeztethet, de ez csak az esetek egy 
részében jár tisztázó eredménnyel 

Az orvosok tehát elsősorban ezért akarták ezt a törvényt és nem a vagyon miatt. 
Sokan arra figyelmeztették a háziorvosokat, hogy nagy bizonytalanságba ugranak. 
Sajnos nagy többségük ezt tudja is. 
Nos kérdem én, mekkora lehet jelenlegi – csak általuk megélt, a kívülállók által nem ismert – 

bizonytalanságuk, ha az általuk és a kívülállók által is jól ismert újabb bizonytalanságot is inkább 
vállalják mint az eddigi megalázó helyzetet? 

Ez volt hát az ok, amiért képesek voltak nyomást gyakorolni a törvényalkotókra. 
Lehet, hogy egy pragmatikus pénzügyi szakember számára ez semmit nem mond, csakhogy a 

háziorvosok ebben a játszmában a fél vagy éppen egész végigszenvedett életüket dobták a zöld 
posztóra. S ez több mint egy dolgozat hűvös tudományossága. 

Elhangzott jogosan az a kérdés is, hogy mit jelent ez, az egészségügy által szolgált célcsoport, 
a betegek számára. Milyen előnyük származik belőle? 

Ha van tevékenység, melyet csak hosszú távra tervezve, lelki békében, minden energiát egy 
irányba összpontosítva lehet hatékonyan (tehát olcsón is) végezni, akkor ez a háziorvosi munka. 
A magyar háziorvosok körül az utóbbi időben kialakult hangulat ezt a munkát jelentősen 
akadályozta. A biztonságos és tervezhető egzisztenciára alapozott munka hatása igenis meg fog 
mutatkozni a mindennapi betegellátás színvonalában.  

Más alkalommal voltak, akik kétségbe vonták azt is, hogy javult a színvonal a funkcionális 
privatizációval, vagy azt, hogy javult a felszereltség. Ezúttal viszont egy nagy tévedésre volt 
lehetőségem felfigyelni. A vállalkozó háziorvosok által beszerzett felszerelés tulajdonjogát ismét 
megkérdőjelezték. A múló évek miatt gyorsan amortizálódó felszerelések remélem nem adnak 
majd alkalmat perekre. De bizonyítékok vannak arra, hogy még a kezdetekkor, hivatalosan arra 
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kaptunk felszólítást, hogy fizetésünk rovására felszerelést vegyünk. Ez volt valójában a 
funkcionális privatizáció igazi célja. Így lett több a vállalkozó kezében levő pénz az 
önkormányzat kezelésében levő hasonló összegnél (meg azzal, amit egyes önkormányzatok nem 
vehettek el szabálytalanul). Később viszont, mikor a kiskapuk bezáródtak az ellátmány kevésnek 
bizonyult. Ekkor az orvosok többsége már külső forrásokra szorult. Többet ügyelt, 
üzemorvoskodott, mellékállásokat vállalt. Amikor végre 1997-ben a TB deklarálta a duális 
finanszírozást és kiderült, hogy a működési költség nem költhető beruházásra, akkor már szinte 
mindenki igazolni tudta, hogy az a forint, amiből fejlesztett, nem az a forint, ami a TB-től jött. Az 
önkormányzatok nagy többsége semmit sem adott fejlesztésre, sőt az épületek állagát is sokszor 
az orvos kellett megóvja, volt olyan is aki kényszer hatása alatt. Hiába hoznák fel ismét azt az 
egynéhány pozitív példát. Az ellenpélda túl sok ahhoz, hogy a helyzetet megoldás keresése nélkül 
tűrhették volna. 

Van, aki azt mondja, hogy lám már a funkcionális privatizáció is milyen ellentéteket szült. 
Bizony így van. De miért. Azért mert a reformot leállították és nem haladt tovább az ésszerű 
ütemben. Mert ha ez történt volna, már régen nem lenne vita az önkormányzatokkal és már régen 
megoldódott volna a többi orvos csoport szintén tarthatatlan helyzete is. 

Mint minden alkalommal, most is felmerült a generációs probléma. Jóhiszeműen nehéz 
megérteni miért. Hiszen a tervezet három várható eredménye a biztonságérzet, a tisztes 
nyugalombavonulás lehetősége és a képzett fiatalok könnyebb pályárakerülése. Érdekes módon 
most nem beszéltek a máskor rogyásig emlegetett külföldi példákról.  

Amikor a sietségről beszélve felmerült, hogy minél előbb jön a törvény, annál kevesebb 
áldozata lesz a ma még fennálló helyzetnek, valaki azt mondta: mindennek el kell kezdődni 
egyszer. Tehát aki belefér szerencsés, aki nem az nem. Hiszen tavaly is volt, aki nyugdíjba ment 
praxisjog nélkül. Rideg igazság. Ezt én azzal toldanám meg, hogy elkezdeni nem csak valamikor, 
hanem valahol is kell. S hogy miért az alapellátásban kezdik? Már a nevében benne a 
magyarázat. Legtöbb orvos beteg találkozás, legolcsóbb ágazat, legkisebb rizikó. 

Mégis volt olyan, aki igazságtalanságról beszélt a többi orvossal szemben. Ő talán úgy 
képzelte, hogy képesek vagyunk mindent egy csapásra megoldani. Bizony jó lenne. De ha erre 
várunk, a többi orvosnak sem lehet semmi reménye. Arról már nem is akarok papolni, hogy az 
előre menő mennyi gondtól, rizikótól szabadítja meg az utána haladót. A dzsungelvágás feladata 
ismét a háziorvosoké. Ezt sem szeretik kimondani. 

Egy csoportos finanszírozási kísérlet anyagi biztonságában dolgozó kolléga - egyedül a 
háziorvosok közül - felvállalta a felelősséget és kvázi a többi hétezer nevében beszélve 
kijelentette, hogy erre semmi szükség. És különben is az ő kísérletüket nem támogatják eléggé.  

Egy rezidens a vétel bizonytalanságáról beszélt. Ezek szerint nem tartotta és mások sem 
tartották biztonságosnak a hitellehetőségeket. A fiatalokkal szemben tudjuk nem jó azt emlegetni, 
hogy: bezzeg a mi időnkben. Mégis elgondolkodnék ezen. A piacgazdaságokban, ahova 
sóvárgunk, minden kezdet hitelből indul. Ezek között is legbiztosabb az orvosokhoz kihelyezett 
hitel. Az uniós felvétel közeleg. Mitől fél a kis kolléga? Ismerek sok optimista, tervekkel teli 
fiatalt, alig várják a lehetőséget. Közülük véletlenül egy sem volt ott. 

A vita túl egyoldalúvá vált. 
Az önmagában és a pillanat környezetéből kiemelten sok okos ellenérv és javaslat így aztán 

elvesztette igazi értékét. Azok pedig akik a törvénytervezet mellett érvelhettek volna igen 
kevesen voltak, s köztük is több olyan aki helyzeténél fogva nem szólalhatott meg. A 
törvénygazdák szelíd, kultúrált érvelése pedig erényeivel és gyengéivel együtt elveszett az 
ellenkezés viharában. 

Csak sajnos ez a vihar nem értünk volt. S nem betegeinkért. 
Nekünk nincs más választásunk. A viharban elhangzott mennydörgések és villámlások 

ismeretében is csak előre menekülhetünk. Egy megalázó bizonytalanságból egy másfajta 
bizonytalanságba, de mégis előre. Mert reméljük, hogy ezúttal nem fog ismét elakadni az a 
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munka, melynek igazi eredményeit csak folyamatként élvezheti az egész orvostársadalom és 
valamennyi ellátottja. 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Nem megdöbbentő, hogy lényegesen ma sem változott az ellenségkép formálók álláspontja? Igaz, 
hogy a politika ehhez ismét hozzájárult azzal, hogy lassan lépett előre és vitathatóan, vagy 
legalábbis rosszul kommunikálva. 

                 
* 

 
2000. január 30. – július 31. 

                                                        
Megjelent: a Kör 2000./7     

MEDDŐ ÖRÖM 
 

Végre kimondatott.  
A privatizációból kihasított praxisjog, s a belőle elkülönített működtetési jog törvénytervezetének 
új néven történt, sietős keresztülvitele miatt sorjázó – sarokba szorító szándékkal született - 
kérdésekre eddig nem nagyon adtak valódi választ. S ha néha szóba került egy-egy valódi ok, 
olyankor nem elég határozottan, sőt szinte szégyenlősen, bocsánatot kérve, védekező álláspontról.  

Pedig igen egyszerű és áttekinthető volt a helyzet lehetetlensége: a kétharmados törvénynek 
még a reményét is megtagadó mostani sarokba szorítgatók és a felsejlő törvény hatására 
üzelmeivel még nagyobb sebességre kapcsoló - magát mára már ősi ellenséggé kinövő - 
önkormányzatok szorításában. 

Aztán végre megszólaltak a törvénytervezők és egyetlen-egyszer elmondták, hogy miért kell 
sietni. Bizony önkormányzaték furcsa dolgokat próbálgatnak, nem kevés helyen. Számomra, a 
hozzám befutó megannyi sirámmal vállaimon, nagy pillanat volt, de senki sem figyelt fel rá. 
Aztán ment minden tovább a maga útján, az idő telt s most vagyunk ahol vagyunk. Meddő öröm 
volt. 

Tudjuk, hogy az önkormányzatiság a demokrácia szimbóluma, sőt letéteményese. De vajon 
csak ez volt az oka annak, hogy a hatalommal vagy befolyással is rendelkezők között évek óta 
tabu e téma. A mindenkori hatalom és a mindenkori ellenzék oldalán egyaránt. 

Lehet, hogy többről van szó? Ki tudja. 
Mert az, hogy vannak szép számmal ellenpéldák is az önkormányzatok között, esetünkben 

még a szokottnál is jobban erősíti a szabályt: lám-lám, bizony lehetne így is. 
Ezért vallom be, hogy bizony nagy elégtétellel olvastam annak idején a rövidke megjegyzést. 

Mert mi eleget mondtuk. Magam körülbelül 8 éve mondogatom, s lehet százszor is megírtam mit 
jelent az egészségügy nyakán ez a teher. A reakció maximum annyi volt, hogy nem egyszer 
figyelmeztettek: legyek óvatos. Saját állomáshelyemen fel is jelentettek. Innen-onnan kivágott 
cikkeimmel próbáltak betartani. Hátha megürül a helyem valaki arra érdemesebbnek. 
Szerencsémre az én önkormányzatom e kérdésben elég bölcs volt. Ennek okán, nem ugrottunk 
egymásnak. Pedig egyébként volt vita elég  

Az igazság talán inkább az, hogy nem az önkormányzatokat kell okolni. 
Nem tehetnek arról, hogy kis helyeken még nem értek meg a feladat ellátásra, nagyobbakon 

meg politikai játszmák kerítették őket hatalmukba. Az önkormányzati törvény sikeredett kissé 
naivra. Ezzel jóelőre kellett volna számolni. Nem csak úgy előlegbe odalökni az egyik 
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legfontosabb és legsajátosabb feladatot és annak magasan kvalifikált képviselőjét a laikusoknak. 
Mert finoman így szokás most nevezni őket, s ez így rendjén is van.  

Majd ha a polgármester a falu évszázados gyepén golfozik, akkor tudni fogja, hogy nem esik 
le a kezéről az aranygyűrű, ha képzettségét meghaladó kérdésekben meghallgatja a szakma 
szavát. Ha direktben nem bízik, úgy indirekt módon. 

Egyelőre azonban más a helyzet. 
Tudjuk, hogy az elmúlt év végén sokszorosára nőtt az új körzetek létrehozására benyújtott 

igények száma, több tucat kolléga szerződését bontották fel, nem ritkán zsarolni próbáltak 
kollégákat s a szerződés aláírásáért cserében törvénytelen áldozatokat követeltek, máshol még a 
törvény késését is kihasználták arra, hogy betartsanak orvosuknak - valószínűleg nem cél nélkül - 
stb. 

Érdekes módon még a sajtó sem kapta fel a témát. Pedig szeretik a botrányokat. Ez is 
elgondolkodtató. Mi több ez a kis írás is elfeküdt a fiókban itt-ott. És a téma agyonrágottságát 
ismerve ez tulajdonképpen az egészben a legérdekesebb. Miért hitelesebb és fontosabb a hatalom 
számára a fiatal botladozó és sokfelé sajnos a kor kórjeleit magán hordó önkormányzati szféra a 
gyógyítás évezredes folyamatosságának kétségtelen jegyeit még ma - mindenek ellenére - is 
magán hordozó egészségügynél? Miért intettek és intenek le valahányszor bírálunk, s miért 
leszünk a kétharmados törvénytől függetlenül is minden vitában eleve vesztesek? Miért próbálták 
a kiharcolt keveset is az ő javukra és a mi kárunkra - semmivé tenni? Miért nem a józanész 
szerint kötelező kompromisszum útjának egyengetése és minden hátsó szándék lehetőségének 
kizárása a cél? 

Lehet, hogy most nagyon belenyúltam a darázsfészekbe? 
Pedig semmi újat nem mondtam. 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002.                                                                        
Igen valószínű, hogy az önkormányzatiság, mint demokratikus mítosz, erőteljesebb ingert 
jelentett a mindenkori politikának, mint egy hálapénz sújtotta gyülevész had mögött elhalványuló 
ügy, a nemzet egészsége. Most talán fordított sorrenben várhatunk valamit. A Népegészségügyi 
program kihozta a takarásból a nemzet egészségének ügyét. Hátha kiderül, hogy ebben a 
munkában ránk is szükség lesz. 

 
* 

 
2000. január 30. 

 
Leadva: Látlelet 

 

JEGYZETFÜZET 

Nyakatekert (?) igazságok egy gyönyörű szép eskü árnyékában  
 

Sokfélék az igazságok és bonyolultak, s valamennyi ismerete vezethet el csupán az egyedül 
létezőhöz. 

A filogenetika vagy antropológia szempontjából az emberré válásunk talán legfőbb állomása a 
két lábra állásunk. Lehet vitatkozni róla. Történelmi perspektívában, amikor felszabadultunk 
rabszolgai állapotunkból, már szabad emberré váltunk. Ez is vitatható. 

Hogy ez a kétlábon járó szabad (vagy nem szabad) ember mikor egészséges? Ezt is változó 
módon ítélték meg változó korok. 
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Egykor a betegség hiánya már egyenlőnek nyilváníttatott az egészséggel. Ma - egy fejlettebb 
világban - ezt már komplexebben látják, s az egészség fogalmához sok más emberi szükséglet, 
sőt komfortérzés kielégítése tartozik hozzá. Mindezt a WHO mindenki által aláírt okmányokban 
fekteti le. 

És itt merül fel bennem a nyakatekert, s mégis szálfa egyenesnek tűnő igazság. 
Az egészségügyi, esetünkben az orvos, a folytonosan emlegetett eskü és egy a munkájának 

hivatás jellegét lobogtató társadalom elvárása alapján kell elfogadjon bármely terhet, 
megpróbáltatást sőt megaláztatást. Saját életévek konkrétan mérhető árán is. Az eskü az egészség, 
tehát az élet védelmére kötelezi. A legkülönfélébb szakértő írások állítják, hogy - forrástól 
függően – az egészségügy csupán 7-20 százalékban felelős az egészségért, az átlagéletkorért stb. 
Tehát legalább 4/5 részben egyéb ágazatok viselik ezt a felelősséget.  

Nekik miért nem kell esküt tenni? Tőlük miért nem vár el semmit a társadalom? Nekik miért 
szabad érdekeiket a társadalom – adott esetben az egészség és az átlagéletkor, a 
komfortérzésekről nem is beszélve - kárára is érvényesíteni? 

Végül még azon is elgondolkodhatunk, nem félrevezető-e az egészségügyet egészségügynek 
nevezni. Hiszen csupán más ágazatok, tevékenységi körök, felelősségek kudarcainak 
következményeit kell orvosolnunk, esetleg megelőzni tanácsolnunk. Ebben a - régebben ránk 
ragasztott titulusunkat félreérteni oly kész - környezetben, akár új elnevezést is kereshetnénk. 

Bár attól tartok ez nem lenne elég egy igazán megújuló szemlélethez.  
Ettől még marad a csendes mentősök fizetése 30000, míg a 80000 birtokosai hangos 

helyeslések közepette sztrájkolhatnak és követelhetnek többet, így is hozzájárulva valamivel az 
egészségügy elszegényedéséhez és egyben feladatainak sokasodásához. 

Kérdezném, nagyon nyakatekert-e ez a logika? 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Az ilyen logika még sokáig lesz nyakatekert mifelénk. 

 
* 

                                                                         
2000. február 12. 

 
Leadva: Medicus Anonymus 

KÜLÖNÖS INTERJÚ 
 

Az egészségügyet sújtó – eddig még csak pénzügyi gyökerekkel magyarázott – szemléleti zavar 
és ennek a mindennapi gyakorlatban megjelenő következményei különös hatással voltak azokra, 
akik a „következmények végrehajtói szerepébe” kényszerültek, egy hajdan oly szép és igaz eskü 
nyomán. Az alulról is tudósítani próbálkozó kotnyeleskedő évről évre nagyobb mértékben észleli, 
hogy a szinte önvédelmet jelentő közöny mellett, a defenzív és rejtett kis félelmeket rejtő 
hallgatás is egyre nagyobb teret nyer. 

A nagy reményekkel kecsegtető praxisjog ünnepélyes átadását követően folytatott 
beszélgetésekből született ez a különös interjú érdekes módon nem minden szerkesztőségben 
talált hallani akaró fülekre. Az „elegünk van már az alapellátásból” mondatba sűríthető hangulat 
falába ütközött. 

Úgy érezem, hogy fél év után sem tanulság mentes átfutni a februári gondolatokat. 
 
                                                           *** 
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Az alapellátás körül felkorbácsolt szenvedélyek éveken át szolgáltattak anyagot a médiának. 
Sokat és érdekesen lehetett meditálni ezzel kapcsolatos dolgokról így vagy úgy. El lehetett 
magyarázni véleményeket s mellettük az ellenkezőjét is. A politikai huza-vona miatt azonban 
kezd unalmassá válni a kívülálló számára s már csak a szenvedő feleket érdekli - pontosabban a 
harcoló feleket. 

Mert mindenki kimerülni látszik, miközben a harc távolról sem ért véget. 
Elgondolkodhatunk azon, hogy egy reform lépései miért fajulnak csatározásokká. Hogy lehet 

az, hogy egy szakmán belül a vélemények ennyire eltérők lehetnek olyan dolgokról melyeket a 
világ minden országában kénytelenek művelni, megoldani, szinten tartani vagy fejleszteni, 
korszerűsíteni és gazdaságosabbá tenni? Talán éppen ez utóbbi tennivaló – a gazdasági életre 
gyakorolt hatásával? Vagy a politika? Talán mindkettő. 

Sajnos úgy látszik, egyelőre még sok éven át téma marad az alapellátás. Csak azt remélhetjük, 
hogy kevéssé viharos téma. De erre nincs biztosíték. 

A működtetési jog, melyet személyesen a Miniszterelnöktől vehettünk át Mátraházán, fontos 
lépés. Legnagyobb fontossága abban rejlik, hogy meglépték. Hogy elindult valami.  

Jó, hogy mindenki tisztába van azzal: ez a törvény nem akar több lenni mint amennyi. Adott 
körülmények között ennyit lehetett tenni. 

Még ennek a néhány paragrafusnak a végrehajtási rendeletei is regénnyé duzzadhatnak. Ha 
terjedelemben nem is, de tartalmukban (s következményeikben) igen. Ezt Mátrafüreden, már a 
bejelentést követő fórumon érezni lehetett. 

A különféle kongresszusokon és rendezvényeken ott nyüzsög a háziorvos társadalom apraja-
nagyja. Jelentős tömegeket tud megmozgatni egy-egy ilyen esemény. Nem csoda, hiszen több 
mint 80 százalékuk már ismeri a rizikó fogalmát. Maguk kell „kimentsék” fizetésüket. Sorsuk 
jelentős mértékben függ saját döntéseiktől is. S ezzel nem akarja senki sem azt mondani, hogy 
könnyebb azoknak, akik alkalmazottak. A miniszterelnöki bejelentés nyomán várható 
reformprogram szerint a közeljövőben reméljük ők is megtölthetik a velük és gondjaikkal 
foglalkozó konferenciatermeket. 

Egy dolog a sokat és sokfelé utazó érdeklődőnek mégis feltűnhetett. Általában ugyan azok az 
arcok jelennek meg e rendezvényeken. A hallgatag többség végzi dolgát és nem „nyüzsög”. Ezzel 
távolról sem óhajtok minősíteni. 

Mit gondol hát Ő a csendben visszahúzódó. Ennek próbáltam nyomára akadni. 
Az első észrevételem az volt, hogy sokan még nevüket sem adják szívesen egy interjúhoz. 
Egy nem rég hallott bántó megjegyzés jutott ekkor eszembe. Adminisztratív munkára 

terelődött kolléga mondta: a háziorvosok „olyanok amilyenek”. 
Elbeszélgettem hát velük. 
Vele. Dr. Olyan Amilyennel. 
 
- Kolléga úr miért nem adja nevét az interjúhoz? 
A patriarchális neveltetést eredményező szocialista elosztási rendszerként működő 

egészségügyben eltöltött évtizedek után nagy lendülettel indultam el, hogy a megváltozott 
viszonyok és remélt lehetőségek közepette - életem ez újabb szakaszában – magam is 
hozzájáruljak valamivel a magyar egészségügy fellendüléséhez. Az elmúlt 10 évben azonban 
éppen ilyen jellegű kísérleteim miatt olyan csalódások, személyes megaláztatások és bántások 
értek, hogy őszinte válaszom a túlélésemet, tehát a családomat veszélyeztetné. Egy családorvos 
„él valahol”, nem vándorolhat folyton, az új körülmények között különösen nem. S ez egyébként 
jó és szükséges dolog. 

- Mi az oka annak, hogy ezt a fedőnevet elfogadta? 
Bár nem sokat járkálok rendezvényekre, hozzám is eljut annak a híre, hogy egyesek szerint az 

utóbbi több mint fél évtized erőfeszítései, melyek a szakvizsga megszerzését eredményezték, nem 
sokat értek. Azt hangoztatják, hogy nem tudunk megfelelni a kompetencia listának. Bár azt is 
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tudom, hogy kompetencia lista létezik, nem tudok még egy bizonyos kötelező listáról és az 
amelyet módomban volt megismerni inkább egy team-re vonatkoztatható, mint egyetlen – 
gyakran elszigetelten dolgozó – személyre. Valahol a sokat emlegetett csoportpraxis felé mutató 
jellege volt. 

Mi akik a legtöbb orvos-beteg találkozás frontján tevékenykedünk, tudjuk, hogy ez a 
továbbképzés nem volt eredménytelen. De jártunk már így más területen is. A funkcionális 
privatizációról sem akarták egyesek elismerni, hogy jelentősen javított a praxisok felszereltségén. 

Rólunk már csak így szokás beszélni egyes körökben. Ok nélkül s olykor sejtjük milyen okkal. 
Nem tragédia ez. El fog múlni a divatja s az egyesek által remélt haszna is elenyészik az időben. 
Addig pedig emelt fővel vállalom a dr. Olyan Amilyen nevet. 

- Most, hogy megszületett a működtetési jogról szóló törvény, nem érzi úgy, hogy minden 
megváltozhat? 

Remélni szeretném, remélni kötelességem. De még nem érzem. Egyelőre a megalázó és 
elszomorító, diagnosztikus jellegű események sorának hatása alatt vagyok. Ráadásul továbbra is 
keringenek riasztó hírek arról, hogy az ördög a végrehajtás részleteiben már ott bujkál. (2000. 
július: sőt szemérmetlenül mutogatja patáit) 

- Hogyan sikerül ilyen hangulatban hivatásának megfelelni? 
Sajnos évek óta olyan bizonytalanságban és a hivatás gyakorlásának képességét háttérbe 

szorító, azt sokszor tönkretevő, nem ritkán tudatosan ránk telepedő környezetben kell dolgozni, 
hogy külön erőfeszítést, jelentős energiát igényel az ebből fakadó hangulat leplezése is, az erről 
mit sem sejtő és ebben csak az áldozat szerepét betölteni tudó beteg előtt.  

- Ez igen szubjektív hozzáállásnak tűnik. 
Bár látszólag olyanok lehetünk amilyenek, nagy többségünk vagy már a pályaválasztással, 

vagy a munkánk anyagát képező szenvedő emberi tényezővel való találkozás során felnő a 
feladathoz. Aki erre nem képes az jórészt kihullik a  rosta valamelyik lyukán. Ezzel pedig 
mindkét oldal jól jár. Az orvos – és itt nem csak az alapellátásról van szó – olyan külső és belső 
igények szorításában él és dolgozik, hogy amennyiben a döntéshozás ezt nem ismeri fel, az 
egészségügy beláthatatlan morális válságba süllyedhet.  

Ideje már elismerni azt ami nap mint nap tapasztalható. A társadalom az orvossal szemben 
tanúsítja a legmagasabb elvárásokat. Az orvos akaratától függetlenül, már az igény szintjén, 
mitizálja annak alakját és tevékenységét. Így volt ez mióta a világ-világ.  

- Így lenne ez a mai elanyagiasodott világban is, mikor mindenki rohan és ha lehetne 
gyógyszereit a szupermarketek polcairól emelné le s vérnyomását a kasszánál méretné? 

Igen így van. Sőt lehet, hogy a mai érzelmileg is frusztrált ember még nagyobb mértékben 
igényli ezt. Mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy az orvos és az egészségügy presztízsének 
megtépázásával egyenes arányban nő az igény a természetgyógyászat kritikátlan elfogadása felé. 
A keletkezett résbe - a valódi természetgyógyászat értékit félrelökve - akadálytalanul tör be a 
sarlatanizmus. De nem erről kell most beszélnünk. 

- Mit remél a jövőtől a közelmúlt eseményei után? 
Elsősorban a háziorvosi munka legfőbb sajátosságát, erényét sőt követelményét jelentő 

stabilitást. A tervezés lehetőségét. A praxisjog fogalmának is legfőbb tartalmát jelentő ember, 
hely és körülmény ismeret felhalmozásának és továbbadható formába öntésének lehetőségét. A 
lehetséges legnagyobb mértékben való szakmai beavatkozás megszervezését az egészség 
egyébként oly tág tartalmába, a megelőzéstől majd gyógyítástól, a rehabilitáción át az emberséges 
halál asszisztálásáig. Függetlenséget. Hogy minden szabad testi és lelki erőtartalékomat a beteg 
szolgálatába állíthassam és ne szégyenteljes ügyek és helyzetek megoldása és elviselése eméssze 
fel azokat. Gondtalanságot, hogy minél több beteg gondjával tudjak foglalkozni. Ha pedig 
mindez megvalósul, akkor azt, hogy munkámat megbecsüljék, hogy annak értékelése és 
ellenőrzése valóban szakmai legyen. 

- Mit vár az új továbbképzési követelményektől? 
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Egyenlő lehetőséget mindenki számára - különös tekintettel a vidéki kollégákra - és annak 
ellenőrzését, hogy ne legyenek a rendeletnek vámszedői. Azt, hogy ennek anyagi feltételeit is 
biztosítsák. Ne legyünk egyedüliek abban is, hogy köteleznek valamire, ami közérdekű és annak 
összes terhét magunk viseljük. Már a családunk kárára felhasznált maradék szabadidő feláldozása 
is eléggé megkérdőjelezhető. Sokat lehetne erről beszélni. Szétfeszítené egy kérdésre adott válasz 
kereteit. 

- Mit hallott a szűrés gondolatának ismételt megjelenéséről? 
Nagyon kényes kérdés. Össze kell szedni gondolataimat a félreérthetetlen válaszhoz. A szűrés 

és az ezt követő gondozás elengedhetetlen. Csak ennek jó megszervezésével lehet megfelelni 
annak az elvárásnak, hogy az egészségügy a maga korlátozott lehetőségeivel hozzájáruljon a 
nemzet egészségéhez. Sajnos itt ki kell mondani egy igazságot. Az egészségügy meg kell 
próbálja részben helyrehozni azt amit máshol, egy pénzcentrikus és személyiségromboló sőt 
leépítő világban  elrontottak. Ennek megoldása felé az út azonban nem az orvosra gyakorolt 
kényszereken a kártyapénz manipulációkon át vezet. Pár éve még hangoztatták, hogy a szűrés 
nem a körzetek feladata lesz, hanem azt a prevencióra adott külön pénzekből az ANTSZ 
szervezésében a háziorvosi teamek bevonásával rendeznék. A gondozás aztán már a praxis dolga 
lenne. Ezt mára elfelejtették. Mindent a háziorvosra lőcsölnének. Senki sem számítja ki ennek 
munkaidő, munkaerő és anyagi vonzatát. Kizárólag egy oldalról közelítenek a kérdéshez és igen 
tévesen. Azt mondják, hogy a kártyapénz kapitációs összegének felvétele azok után akik meg 
sem jelennek az orvosnál méltánytalan. Már feledve van, hogy azt aki megjelenik nem az érte 
járó bruttó 150 vagy 200 forint – egy tesztcsík ára - ellenébe kezeljük egy hónapig. Itt egy 
átalányról van szó, melyet a lakosság száma szerint kell kalkulálni, hogy kiszámítható legyen, de 
ez nem azt jelenti, hogy - elméletileg - adott  esetben ebből el lehetne látni egy száz százalékban 
beteg lakosságot is. 

Aki így számol vagy nem gondolta át az egészet, vagy előre elhatározott cél érdekébe próbálja 
megideologizálni – bizony elég rozoga érvekkel – azt, hogy mivel nincs pénz ezt is a meglevőből 
kell megoldani. Ennél becsületesebb lenne egy nyílt felszólítás. Uraim: pénz nincs, feladat van. 
Ismét vállaljanak áldozatot és csinálják úgy, hogy ne kerüljön pénzbe csak munkába. Annak úgy 
sincs értéke. Vagy netán emlékeztessék felelősségükre az önkormányzatokat. 

Okosabb lenne, ha attól félnének, hogy ez a rendelet formális munkához vezet, mert nem 
kizárt ennek lehetősége sem. A megoldhatatlan feladat erre ösztönöz. Komolyságát az ilyen 
parancs már kiadása pillanatában elveszti. Aki pedig erre azzal válaszol, hogy majd szigorúan 
ellenőrzik, már el is vesztette a játszmát. A mi munkánk nem végezhető kényszerek hatására. A 
lehetőségeket kell megteremteni s magunk keresünk új meg új feladatokat. 

- Sokat beszélnek a teljesítményarányos finanszírozásról is. Mi erről a véleménye? 
Ha lehetőséget kapnánk a teljesítményre és arra, hogy annak igazolása ne legyen az 

elviselhetetlen adminisztratív terheket tovább növelő tényező, egyenesen igényelnénk. A 
jelenlegi szűkös körülmények azonban ezt nem teszik lehetővé. Fájó, hogy egyesek azt hiszik és 
ezt nyilvánosan ki is jelentik, hogy nem merünk szembenézni a feladattal. Ha megkapnánk az 
igazi lehetőséget, meglepődnének. 

- Erről jut eszembe. Magam is úgy tapasztalom, hogy az adminisztratív munka 
megsokszorozódott. Mit mondana erről? 

Sajnos a funkcionális privatizáció bevezetése óta a finanszírozás közel 50 százalékkal 
csökkent reálértékben. Csak 1994-98. között 27 százalék volt a csökkenés. A kiskapuk is sorra 
záródtak. Az adminisztratív munka a közepes és kis körzetekben a nővér és az orvos vállán van. 
És a mai adminisztratív munka nem hasonlítható a 6-7 év előttihez. Az elektronika - egyelőre - a 
feladatokat növelő tényező. Gyümölcseit a jövőnek és a praxison kívüli céloknak érleli 
elsősorban, bár vannak kétségtelenül pillanatnyi előnyei is. A bekért jelentéseket senki nem 
hangolja össze. Ugyan arról a kérdésről például több csoportosításban és más-más korcsoport 
szerint kér jelentést két hivatal, olykor egy hivatal két szintje. Az egyikre felkészíthető a 
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számítógép, de ha néhány nap múlva másként kérik, máris tehetetlenek vagyunk. A magyar 
egészségügyi adatok híres-hírhedt használhatatlansága így csak tovább él.  Másrészt arra is 
kellene gondolni, hogy ha egy évvel előre szólnak és a kért adatok a gépbe kerülnek, akkor sok 
minden megoldható, de nem lehet januárban az elmúlt évről olyan számítógépes adatokat kérni 
amelyeket a program nem tartalmaz. Inkább az a gyanús aki ilyen kérdőívre „válaszolni tud”. 

- Azt hiszem sok más kérdést is feltehetnék, az eddigieket inkább a mátraházi fórumon 
elhangzottak alapján vetettem fel. Remélhetem-e, hogy a jövőben is megjelentethetjük válaszait? 

Igen. Igyekezni fogok legjobb hitem és meggyőződésem szerint válaszolni s remélem eljön az 
az idő is amikor nevemet sem takargatva, konkrét helyet és időpontot megjelölve mesélhetek 
eseményekről. És főleg örvendetes sikerekről. Az a reformkoncepció melyről a lapokban 
olvastam és melyet a Miniszterelnök vázolt fel bíztatónak tűnik, ugyanakkor megteremtheti az 
egységet is a magyar egészségügyben. Ha átgondolt reformlépésekkel sikerül meggyőzni a 
nagypolitikát arról, hogy már nem feneketlen zsák az egészségügy, reménykedhetünk, hogy 
megkapjuk a fellendülés gyümölcseiből az ágazatnak - európai mércével – járó részt.   

És akkor már hiszem, hogy nem leszek Olyan Amilyen. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Vajon meddig marad még anonim dr. Olyan Amilyen? 
 

* 
                                                                       

2000. február 22. 
 
Megjelent: Látlelet 2000./3 

AZ ORVOS MINT FOGYÓESZKÖZ 
 

A megkésve és működtetői jogra átnevezve életre keltett praxisjog, mely a privatizáció reményét 
hivatott továbbéltetni és addig is védőernyőt tartani felénk, most elkezdi pályafutását. 

Ha nem ismerjük a politikát érthetetlen lett volt minden ellenkezés. Az érveket már sokszor és 
sokan kifejtettük. Elakasztani egy folyamatot s aztán számonkérni elakadását. Egyszerű. 

Reform mégis kell. Annak pedig vannak alapszabályai. Meg kell őrizni és fejleszteni azt, ami 
jó (például a gyermek és a védőnői hálózat), újra felépíteni azt, ami jó volt és lerombolták 
(például az orvostársadalom szabad szellemi foglalkozású státusa), újat alkotni a jelen 
követelményei szerint (például a globalizációs gyógyszerár robbanás hatásainak kivédése). 
Mindezek közben az idegen modelleket óvatosan alkalmazni és főleg kudarcaikat jól ismerni. 

A munkát pedig végezzék valóban semleges szakemberek, akik nem négy évekre szerződnek.  
Ennyi lenne az útravaló, ennyi kellett volna legyen. De ez egy szétszabdalt társadalom. Ez egy 

önmagát védeni képtelen nemzet. Maguk a demokrácia legfőbb letéteményesei, az 
önkormányzatok tették nyakunkra a kést. És most ne várják századszor is a bocsánatkérést, hogy 
tisztelet a kivételnek. 

Ha a törvény késése miatt feláldozott kollégákról beszélünk nem lehet azzal érvelni, hogy a 
jelenség nem általános. Csak 50 vagy csak 100 emberről, önkormányzatról, esetről van szó. A 
közúton elinduló gépkocsik nagytöbbsége is célhoz ér. De aki balesetet szenved az ott marad az 
úton. A közlekedést tehát folyton reformálni kell. Az okokat fel kell számolni. 

A mi áldozataink nem ilyenek. Ők a fogyóeszköz kategóriába tartoznak, mint mi 
valamennyien orvosok. Kurta, megkurtított, önmagunk által elfogadottan megkurtított 
életeinkkel. Sem emberi mivoltunkban sem felhalmozott tudásunk jogán nem jelentünk értéket. 



284 
 

Annál fontosabb a politika számára nagyobb értéket képviselő önkormányzatok óvatos 
kezelése. Meg ne sértődjenek. A politika serpenyőjében ők a súlyosabbak. 

A politika, a politika mindenek előtt. Ezért nem lehet kibeszélni végre ezt a kínos kérdést. 
Már az is nagy örömömre szolgált, hogy ha a hosszúra nyúlt vita során kikényszerített érv 

gyanánt is, de mégis elhangzott: bizony nincs minden rendben az önkormányzati szándékokkal. 
Csak halkan finoman, de most először elhangzott.  

De a média most híreket követel. Történeteket az áldozatokról. Sztorit. Vért akar látni. 
Mi a jelenségről akartunk beszélni. 
Arról, hogy a felettünk zajló alkudozások milyen következményekkel járhatnak. 
Arról, hogy mit sem számítunk olyanok mérlegén, kik nem bizonyították, hogy nálunk 

fajsúlyosabbak lennének. 
Arról, hogy mi csak élünk, dolgozunk, szolgálunk, meghalunk. Sóhajainkat nem rögzítik 

parlamenti jegyzőkönyvek. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Vajon most kik gondolnak arra, hogy - ha nem is saját értelmiségi fajsúlyunk -, de a bennünk 
rejlő politikai potenciál ért valamit, és még érni is fog. Jelek szerint legalább ennyit volt aki 
felismert, s volt aki nem. De mi nem erre vagyunk büszkék. 
 

* 
 

2000. február 16. 
 
Megjelent: Látlelet 2000./3 
 

MINŐSÍTETTEK 
 

Ha valakiket egy bizonyos tevékenység elvégzésére nem szakmai érvekkel, ösztönzéssel, hanem 
elvonás kilátásba helyezésével akarunk rábírni, akkor egyben véleményünket is közöltük azokról. 

A rádió minden nap tartogat számunkra meglepetést. Van úgy, hogy reggel, a munkára 
készülődve döf belénk a váratlan hír s van úgy, hogy megfáradva és a világ dolgai elől menedéket 
keresvén otthonunkban az este hozza meg a kegyelemdöfést. 

Így történt ez február 16-án is. A rádió rövid hírben közölte, megszületett a döntés arról, hogy 
a TB kártyák érvényüket vesztik, ha bizonyos idő (1-3 év) után a tulajdonos nem jelentkezett a 
háziorvosánál. 

A Magyar Orvosi Kamara Elnöke dicséretes gyorsasággal reagált a hírre és felhívta a 
figyelmet arra, hogy a beteg nem kényszeríthető az orvos meglátogatására. Az államtitkár 
válaszában azt közölte, hogy a háziorvosnak azt kell legalább igazolni, hogy kereste betegével a 
kapcsolatot.   

Eddig szólt a hír. 
A részleteket később tudjuk meg. 
Bevezetőben még azt is el kell mondanom, hogy az utóbbi hetek fórumain már hallani lehetett 

erről. Azok, akik helytelenítették a már egyszer beismerten megbukott kísérletet, egy alkalommal 
választ is kapták aggodalmaikra: nem nőttek még fel a feladatukhoz. 

 
A kérdés kifejtése előtt be kell vallanom, hogy megdöbbentő mennyire „egy bizonyos” 

szemlélet hatása érvényesül a döntés tervezetét kidolgozókban és, hogy mennyire kevés lehet a 
döntéshozók között a cél érdekében függetlenül és szakszerűen gondolkodni képes egyén. 
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Feljogosítva érzem magam, hogy véleményt mondjak, mert a legnagyobb jóakarattal és 
igyekezettel próbáltam megfelelni már az előző – elvetélt - kísérlet követelményeinek is, sőt.  

A szemlélet, amelyre célzok úgy érzem a működtetési jog megszavazásával csak erősödött. 
Lényege az, hogy egyrészt a háziorvosi réteg túl sokat kap, másrészt képességei és teljesítménye 
alapján érdemtelenül jut ezekhez az előnyökhöz. 

De nézzük az ötlet rövid történetét. 
1. A magyar lakosság jelenlegi égészségi paraméterei mellett a szűrés és az ezt követő 

gondozás alapvető fontosságú. Ezt nem csak tudom, de nagy kockázatok árán bizonyítani is 
próbáltam. A magam körülményei között – lehet túl korán – próbálkozván vele a korabeli helyi 
vezetés és hangadók ellenszenvét vívtam ki kísérletemmel, egészségi állapotom is megingott bele 
és egzisztenciámat csak valódi huszadik századi, viharedzett megalkuvóképességemnek 
köszönhetően nem vesztettem el. A szűrés-gondozással kapcsolatos terveim miatt reám 
szabadított országosan egyedül álló átvilágítást áldott emlékű kamarai titkárunk Békássy 
Koppány döbbenettel hallgatta és nézte végig személyesen. Ezt azért voltam kénytelen 
elmondani, hogy senki se vádolhasson a feladattól való ódzkodással. 

Ebbe a fejezetbe tartozik annak a leszögezése is, hogy a pénzügyi háttérrel foglalkozó 
szakemberek jeles képviselői az utóbbi időben írták le: a szóban forgó tevékenységek magas 
szintű művelése sem vezet igazán jelentős eredményekhez. Ugyanakkor nagymértékben emelik a 
kiadásokat (ugyanis hiába csináltatjuk meg megfélemlített  házorvosokkal ingyen és a költségeket 
is rájuk hárítva, az igazi kiadások ezután következnek a kivizsgálások, elhúzódó kezelések, a 
gyógyszerfogyasztás növekedése, és le kell írjam mert leírták: az átlagéletkor emelkedése miatt). 
Leírják, hogy a nyolcvanas években a kifejezhetetlenül és aránytalanul különböző ráfordítások 
ellenére is csak 5-6 éves átlagéletkor különbség volt a nagyjából egyforma kategóriájú országok a 
Szovjetunió és az USA lakosai között. 

2. A szűréssel kapcsolatos első reformhangok arról szóltak, hogy külön forrásokból az ANTSZ 
szervezésében és a háziorvosi teamek részvételével kellene megszervezni. Ezzel a gondolattal 
senki sem vitatkozott. A pénzügyiek sem. Ők vita nélkül utasították el a források juttatását. A 
vélemény több évi „emlegetettség” után elenyészett a semmibe. Mint általában a jó ötletek. 

3. Az ezt követő újabb ötlet már a mai szemlélet jeleit hordozta magán. Nemhiába, hiszen a 
kvázi-vállalkozó háziorvosok iránti irigység jókora méreteket öltött akkorra. 

Ennek lett eredménye a háziorvosok egykor oly nagy hangon zártnak ígért kasszájából történő 
elvonást követő szűrés, melynek költségeit a munka utáni jövedelemből visszatartott összeg - 
szűrt betegek száma szerinti - visszajuttatása talán éppen hogy fedezte. Látszólag ügyes ötlet volt. 
A többletmunka ingyen zajlott, kötelességnek nyilváníttatott. A munkáért járó „visszakapott-
elvonás” a költségekre ment el, ha jól utánaszámolunk és a meg nem valósult szűrések kiadásait 
is figyelembe vesszük, arra elég sem volt. 

Magam becsülettel megpróbáltam. Nagy erőfeszítésekkel a lakosság több mint felét le is 
szűrtem, illetve elláttam a szükséges beutalókkal (ami jelentős különbség), de nem kíméltem sem 
magamat, sem beosztottjaimat és ennek kapcsán a kiszűrt betegek mellett számos konfliktust is 
kellett kezelnem. Többek között olyanokat, melyekre senki nem is gondolna. Pl. a területi 
laboratórium légköre a falu korosztályos Weber szűrésének alapanyaga miatt hetekig 
elviselhetetlen volt s könyörögve kértek az iram visszafogására. A legudvariasabban és költséget 
nem ismerő következetességgel értesítettük ki újra meg újra a betegek százait. Az eredmény 
messze nem volt arányban az akár kétségbeesettnek is nevezhető igyekezettel. (persze egy ma 
„nem nyerő” szemlélet szerint az az egy tucat idejében felfedezett veszélyes betegség megérte az 
erőfeszítést – mi ezért vállaltuk fel a munkát és bevallom az előző konfliktus után bennünk is 
munkáló bizonyítási kényszerből) 

Országos szinten végül az illetékesek belátták, hogy az ötlet nem megvalósítható és 
visszavonták a vonatkozó rendelkezéseket. A népesség alig néhány százaléka esett át szűrésen. 
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4. Mindenki tudta, hogy továbbra is kell szűrni és gondozni, de mindenki azt várta, hogy 
ennek immár egy megvalósíthatóbb modelljét fogják kidolgozni. Sajnos nem ez történt. Ismét 
elfedte a célt egy szemlélet. Egy szemlélet mely több óriási tévedésen alapszik. 

Nyilvánvaló, hogy továbbra és immár fokozottan él egy a háziorvosok kitüntetett helyzetét 
túlértékelő vélemény, ugyanakkor hat az a teljességgel hibás szemlélet mely szerint az orvos nem 
jogosult az általa nem vizsgált (szűrt) állampolgár után járó kártyapénz felvételére. 

Az előbbi vélemény helytelenségét cikkek és tanulmányok sora bizonyítja, most nem erről 
beszélünk. Ez csupán szubjektív melegágya a történteknek. Az utóbbi szemlélet viszont 
magyarázatot kíván. 

A hivatalnokok, pénzügyiek és helyenként kollégák által is kimondott magyarázat így szólt: 
nem jogos felvenni a kártyapénzt az után, akinek a személyéhez semmiféle tevékenység sem 
köthető. 

Első olvasatra tetszetős érv. 
Csakhogy itt nem személyhez kötött és a személy érdekében elvégzendő feladatok után 

megítélt pénzekről van szó, még csak nem is teljesítménybérezésről szól a történet. 
Ez kérem egy lebegtetett átalány, a kapitáció módszerének kiszámíthatósága céljából.  
Lehet, hogy van, aki még így sem érti, tehát nézzük meg a dolgot fordítva. 
Ha csak azért a személyért jár a lebegtetett pontérték és korcsoport szerinti kb. havi 100 – 250 

forint akivel történt valami, akkor nézzük meg mennyiért történik valami azzal akivel történik. 
Mert például azok a súlyos betegek, akiket egy hónap alatt mondjuk tízszer láttunk kies 
otthonukban a definitív ellátás kívánta erőfeszítések jegyében, esetenként átlag 17 forintér 
nyertek ellátást útiköltséggel, fogyóeszköz költséggel, orvosi munkadíjjal és a tevékenységben 
részvevő beosztottak fizetésével, azok adójával és járulékaival egyetemben stb. Íme a kitüntetett 
helyzetűek munkájának értéke, ha az irigyelt forintokat személyhez kötjük. 

Egy régebben írott kis tanulmányom számításaihoz folyamodva viszont kiderül, hogy egy 
átlagos körzetben egy-egy ilyen súlyos beteg ellátását a fenti járulékos kiadásokkal együtt, kb. 
50-60 egészséges beteg kapitációs forintjai támogatják. 55x17= 935 forint. Ez már valamivel 
jobb, bár fényesnek nem nevezhető összeg. 

Érdekes módon az állampolgár érdekeltté tétele szóba sem kerül. Ez kényesebb, politikailag is 
meggondolandó kérdés. De az egészségügyi kultúra honi szintjén az állampolgár igazi érdekeit ez 
szolgálná igazán. 

Felejtsük tehát el azt a szemléletet mely indíttatásánál fogva szubjektív, tartalmában pedig 
összekeveri a kapitációs átalányt a teljesítmény jelleggel. 

Ennek az ötletnek egyetlen logikus fonala van. Forrás nincs, a meglevő pénzből kell 
megoldani mindent, ezt beismerni nem akarjuk tehát megideologizáljuk. 

Aztán belebukunk, visszaszívjuk, de kisvártatva utódaink újra kezdik a játékot. 
Tavaly, idén, jövőre. 
Velünk, ugyanitt. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
A kísérlet meghalt, rájöttek képtelenségére, de a kártyapénz átalány jellegének általános 
elismertsége még ma sem fedezhető fel. 
 
 

* 
 

2000. február 27. 
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Leadva: Látlelet  
              a Kör 

JEGYZETFÜZET 
Gondolatok a „lebegtetett” bizalmatlanságról  

 
Két év óta – talán nem túlzás – apokaliptikusnak tűnő események sora sújtja országunkat. Ilyen 
események közepette is versenyben vagyunk. Amilyen csodának látszik a véget nem érő tragikus 
sorozat, ugyan olyan csodát sejt az erről gondolkodó a sikeres helytállás mögött is. Hiszen nem 
egy gazdaságilag, morálisan erős országot értek ezek a csapások, hanem egy esendő helyzetben 
és ugyanakkor lépéskényszerben levő hont.  

Az események mögött nem lett volna meglepő, ha az egészségügy helyzete, annak jelentős 
gondjai, háttérbe szorulnak. 

Nem ez történt. 
Csak feltételezem, hogy ennek két magyarázata lehetséges. Ha negatívan gondolkodunk a 

média vérszag affinitására gondolhatunk. Mert ebből volt elég a házunk táján. Ha pozitívan 
közelítjük a kérdést, akkor arra kell következtetnünk, hogy bár minden jel megbecsültségünk 
alacsony szintjét igazolja, ez az egy mégis hangsúlyozza: fontosságunknak megfelelő helyen 
szerepeltünk a hírek között. Részletkérdés, hogy nem azzal és nem úgy, amivel és ahogy 
elvárható lenne, de szerepeltünk. E téren alig akad ágazat amelyik ne élne a kritika lehetőségével. 
A média körül is bajok vannak. A baj ott is anyagi és morális, mint esetünkben s mint az egész 
országban, melynek egészségéért dolgoznánk, tennénk, ha erőinket bölcs intézkedések és a cél 
szentsége irányítaná.  

Mi történik azonban e helyett? 
Nehéz lenne egy szóban, vagy egy mondatban összefoglalni a fő hibát. Mégis - az egy szó által 

kínált számos lehetőségből - talán a bizalmatlanságot választanám. Ma nem bíznak az 
orvosokban. Itt van a fő hiba Azzal együtt, hogy évtizedek óta adott kényszerhelyzetünkben 
valamennyire bizonyára rászolgáltunk erre, elvárhatnánk a lassan formálódó és remélt új 
körülmények mellé egy bizalomelőleget is. A hivatás jellege igényli ezt. Helyette azt érezzük, 
hogy egy „lebegtetett” bizalmatlanság gomolyog körül. Lebegtetett, mert mértéke hónapról-
hónapra változik. Az elvárt szintre azonban soha sem csökken. 

Érdekes módon a betegek – elismerhetően rossz tapasztalataik ellenére – inkább hajlamosak 
ezt megelőlegezni. Mert igénylik. Mert elképzelhetetlen a gyógyulás és az egészség – komplex 
fogalmában való – visszanyerése a bizalom nélkül. Így van ez annak ellenére, hogy a gyógyulásra 
vágyó, modern szakembert és sámánt remél találni egyszerre az orvos személyében. Annak 
ellenére, hogy gyakorta esik áldozatul a szakembert és sámánt játszó sarlatánnak. Ő újra meg újra 
remél. 

Nem így az egészségügy sorsára befolyással bíró erők. Elsősorban az egyre személytelenebbé 
szervezett – vagy ködösített – pénzügyi hatalom, és a szűkös források elosztását adminisztráló, 
vagy ellenőrző szintek. 

A bizalmatlanság következményei és az - egyébként rendkívül fontos – adatgyűjtés a vele 
manapság kéz a kézben (és gyermekcipőben) járó elektronikával együtt, egy igen kínos 
eredményhez vezetnek. 

Ezt a következő mondatban foglalnám össze: A előkészítés, és fent - lent egyaránt megfelelő 
feltételek nélkül ránk kényszerített - sok helyen ma is kettős, vagyis írott és elektronikus – 
adminisztráció, tehát az elvárt teljesítmény dokumentálása egymagában kimeríti erőinket és a 
reális teljesítményre kevesebb - gyakran elégtelen - idő marad. 

A társadalom, így az egészségügy társadalma is - más módon - már megélt hasonló korokat. 
Mindannyiszor borítékolni lehetett a végeredményt. A formális munka győzedelmeskedett, mert 
nyilvánvaló, hogy mindenki próbálta elkerülni a retorziót. Mi több, meggyőződéssel állíthatjuk, 
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hogy ez a végeredmény még a reális, maradék erőforrások mobilizálásának szándékát is 
csökkentette. 

Nehogy bárki azt gondolja, hogy feleslegesnek tartom a korszerű adatgyűjtést és a teljesítmény 
ellenőrizhetővé tételét. Nem erről van szó. Pusztán a módját kellene megtalálni annak, hogy 
lehetővé váljon erre munkaerőt és annak tisztességes díjazást biztosítani. 

Ezzel egyben el is érkeztünk ahhoz a soha eleget nem emlegetett kérdéshez, hogy sok az orvos 
vagy kevés.  

Most, hogy különböző fórumokon jelentős orvos munkanélküliséggel riogatnak, ezen is el kell 
gondolkodni. Egyelőre a napi valóságban, a betegekkel zsúfolt várótermekben, nem arra kapunk 
bizonyítékot, hogy sokan lennénk. Mindez így is marad addig, amíg az orvos megmarad mai 
helyzetében és mint szintén olcsó munkaerő, végzi az egy-két szinttel alacsonyabban kvalifikált 
személyzet munkáját, extrém esetben a betegtologatásig. Ha néhány év alatt sikerülne a hiányzó 
munkaerőt megfelelő képzéssel és megtartó erejű juttatásokkal biztosítani, valóban feleslegessé 
válna az orvosok egy része. Ez azonban nem lehet tragikus, ha az alapellátáshoz hasonlóan a 
többi szinten is módot keresnek a tisztes nyugalomba vonulás feltételeinek biztosítására és alulró 
is szabályozzák a képzési létszámot. A két tennivaló időben éppen átfedheti egymást és már 
középtávon eredményhez vezethet. 

Persze tudom, hogy ez összefüggései miatt csupa anyagi eszközt igénylő beavatkozást tesz 
szükségessé. Sajnos ez nem elkerülhető. De világossá kell tenni,  – mint az a miniszterelnök kérte 
– a miből-mennyit-mire-miért-meddig kérdéseket, hogy a pénzügyi oldalnak ne legyen az az 
érzése mintha feneketlen zsákot tömködne. Fogadjuk el ezt az igényüket. Ez a dolguk. 

Ettől függetlenül fel kell hívni a politika figyelmét arra, hogy ez nem egy olyan ágazat, ahol 
elég lehet csupán pénzügyi fejjel döntéseket hozni. Nagyon is figyelembe kell venni a szakma - 
érvekkel alátámasztott - tanácsait azzal kapcsolatosan, hogy melyek azok az objektív hatást 
kiváltani képes szubjektív elemek, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

És itt jön a legnehezebb, ami a legegyszerűbb lehetne, ha mértéktartók tudnánk maradni. A 
szakma képviselői egymással is meg kell kössék a józan kompromisszumot. A véges 
lehetőségeken való osztozkodásban nem lehet gátlástalanul érvényesíteni lobbyérdekeket. 

A mai helyzet kialakulásában direkt és indirekt ez látszik a forráshiány melletti legnagyobb 
akadálynak. Ez az a terület, ahol a mindenkori politika megtalálhatja a rést immunrendszerünkön 
és - atomizált állapotunkban - kihasználhat céljaira.  

Figyeljük csak meg az érdekek és erővonalak az egészségügy három lábát beszövő hálóját. 
Sok mindenre derülhet ott fény. 

Az ezredváltás első éve mégis inkább arra késztessen, hogy elkeseredés és közöny, 
tehetetlenségérzés és zavarodottság helyett az előrelépést támogassuk minden erőnkkel, és 
teremtsük meg, ápoljuk, fejlesszük ennek fő feltételét: egységünket, egymás iránti toleranciánkat. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Az orvos és nővér létszám, illetve ennek aránya ismét politikai játékszer lett. Kampányok multán 
figyeljünk csak arra, mikor és hogyan fogják ezt emlegetni. A szakmán belül tanácsolt 
kompromisszumok pedig még ma is álmok. 
 

* 
 

2000. március 09. 
 
Megjelent: Látlelet 2000./4 
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                                                MEGLEPETÉS? 
 

A hosszú és nehéz harc után magát akár győztesnek érezni is képes háziorvos, még alig 
gondolhatott a megpihenésre, mikor terjedni kezdtek az első hírek bizonyos időzített bombáról, 
melyet a végrehajtási rendeletekben rejtenének el azzal a céllal, hogy a törvényt semlegesítse. 

Sokan emlegettek ilyen híreket és sokfélét s valamennyien titokzatos hallgatásba burkolózva 
hárították el a részletek után érdeklődő kísérleteket. 

Aztán teltek múltak a hetek és megjelent a várva várt közlöny. S benne a nagyon nem várt 
mondat. A 18/2000. Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés, harmadik mondata. 

De forgassuk vissza kissé az idő kerekét és vizsgáljuk meg a múlt eseményeit.  
Valamikor a reform elindítására tett kísérletek elején született meg az első olyan rendelet, 

mely meghatározta az önkormányzatoknak az alapellátással kapcsolatos felelősségét.  
Az ezt követő hónapokban kiszivárgott hírek arról szóltak, hogy kétharmados többség 

hiányában nagyon nehéz volt megegyezni a végleges szövegben. Az a kétértelmű szóösszetétel, 
mely szerint az önkormányzat „köteles biztosítani az alapellátás működéséhez szükséges 
feltételeket”, éveken át képezte vita és összeütközések tárgyát. A kifejezetten jóhiszemű 
magyarázatoktól el a merev elutasításig, mindenféle önkormányzati magatartás ezzel a mondattal 
próbálta legitimizálni magát.  

De ennél több is történt. Bár kötelesek lettek volna az egészségügy működésére kapott 
pénzeket külön számlán kezelni, számos helyen lenyelték az akkor még egyszerűen 
kártyapénznek nevezett összegek egy részét és az OEP finanszírozást nem kiegészítették az 
adófizetők pénzéből kapott  fejkvóta egészségügyre fordítandó részével, hanem éppen 
ellenkezőleg: a működésre szánt OEP pénzekből próbáltak elvonni. Örök rejtély maradt, hogy 
miért nem volt hajlandó évekig senki sem kijelenteni: duális finanszírozás van, az OEP adja a 
működési költséget, az önkormányzatok pedig a fejlesztés-beruházás költségeinek felelősei. 

A legtöbb helyen el sem ismerték, hogy van ilyen felelősségük és van a fejkvótában ilyen rész 
is. Tehették, mert nem volt „felpántlikázva”- ahogy akkortájt mondogatták. Magam egy másik 
lap felelős szerkesztőjeként hat hónapig kértem az OEP-től választ egy erről szóló kérdéssort 
megfogalmazó cikkel. A válaszadást egyre halogatták. Aztán kénytelen voltam kirukkolni az 
írással. Jól tettem, mert 1997. őszén az Alapellátás hasábjain dr. Szilágyi István igen precíz 
választ adott és tudtommal ekkor jelent meg először hivatalosan a duális finanszírozás 
definíciója, a szükséges magyarázattal. Volt már mire hivatkozni. De sajnos többnyire már hiába. 

Nagy utat kellett bejárni, míg eljutottunk odáig, hogy az Egészségügyi Minisztérium 
munkaanyagában („Az egészségügyi rendszer továbbfejlesztése”) vagy neves szerzők 
könyveiben olvashassunk arról, miszerint az önkormányzatnál bizony tagadhatatlanul ott van a 
fejlesztés (beruházás) felelőssége és annak bizonyos forrásai (ha szerények is) és a finanszírozás 
duális. 

Ez a néhány mondat évekkel ezelőtt elég lett volna ahhoz, hogy a háziorvosok sokasága 
megszabaduljon a hatalmaskodó önkormányzatok nyomásától és megtehesse szakmailag indokolt 
hasznos lépéseit a betegek érdekében. Ehelyett hallgatás volt és perek, emberi tragédiák, fogyó 
életévek. Ma már - ha jól tudjuk január elseje óta -, a működési költség is használható 
beruházásra. Tapsolhatnak akik erre spóroltak. De legalább nem kell félnünk törvénytelenségnek 
nyilvánítható áldozatvállalásunk miatt, mikor saját fizetésünk kárára ruházunk be a 
minőségbiztosítás érdekében. 

Mindezek a tanulságos események azonban nem jelentik azt, hogy bármit is tanultunk volna. 
A történelem ismétli önmagát. 

Az új rendelkezésekben ismét felbukkan a részletek ördöge és összeszorulhat a szívünk. Most 
a működtetési jogról szóló törvényt torpedózza meg az, ismét a kétharmados többség hiányában - 
feltehetően most is nagy viták után – beiktatásra került mondat. 



290 
 

Olvassuk együtt és reménykedjünk, hogy tévedünk, hogy nem tudunk magyarul, hogy ezzel 
senki sem fog visszaélni, hogy a MOK elég erős lesz ennek ellensúlyozására stb. 
Reménykedjünk, várjunk ismét. 

De miért nem érdemelhetünk végre nyugalmat és biztonságot? Kik, vagy milyen körülmények 
kényszerítették a rendelet alkotóit e mondat beemelésére? 

 
18/2000. (II.25.) Korm. rendelet 
3.§ 
(1) 
Harmadik mondat: 
„Ugyanakkor a működtetési jog engedélyezése nem érinti az önkormányzatnak az 

egészségügyi ellátásról való gondoskodáshoz kapcsolódó jogkörét: az engedély megadása még a 
működtetési jog elidegenítése vagy folytatása esetén sem hárít az önkormányzatra a működtetési 
jogot megszerző orvos foglalkoztatására vonatkozó kötelezettséget.” 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Ezt olvassák el többször. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ezzel a praxisjog elvesztette értékét. 
Bárki kiszolgáltatottja lehet egy olyan önkormányzatnak, amelyik nem tiszta szándékú. Ilyen 
pedig – mint azt már egy évtized sok rossz tapasztalata bizonyítja – bőven van. 

 
* 
 

2000. március 15. 
 

Megjelent: Látlelet 2000./4 
 

A HITELVESZTÉS BÉRE 
 

Az egészségügyi sajtó aggódó és az azon túli média hírek után cserkésző oldalain már annyit szó 
esett egzisztenciális jellegű gondjainkról, hogy bár azok távolról sem látszanak megoldódni, és 
ezzel – döntő és kikerülhetetlen fontosságú tényezőként - elejét venni a további morális 
válságnak, sokak állítólag csömört éreznek tőle. Az orvosok sírnak, az ideig-óráig a reform 
fősodrába került alapellátás rí már megint. Elég ebből a történetből, hangzik a vélemény. Bár 
meggyőződésem, hogy ismét két tévedés áldozatai vagyunk (mert nem kerülhet sor az 
egészségügy reformjára az előttünk meredező egzisztenciális kérdések zátonyának 
megkerülésével, és mert nem oldható meg a többi ágazat reformja az alapellátási reform 
végigkalauzolása nélkül), most nem ezt az alapvető kérdést feszegetném újra. Egy látszólag 
részletkérdést emelek le a felsőbb szintekről, egy fenyegető tűzfészket sejtve a magasház 
huszadik emeletén. 

A szankcionálás képtelenségét megérezve, de mégis megoldást keresvén jószándékúnak 
látszó, de annál veszélyesebb kísérlet híre röppent fel, sőt mire e sorok megjelenhetnek már akár 
valóság is lehet. Áprilistól ösztönző jellegű juttatással kapnának újabb ajándékot a háziorvosok.  

Gyógyszerkeretet vezetnének be, melynek túllépése csak figyelmeztetéssel (esetleg szigorított 
ellenőrzésekkel) járna, de annak alulmúlása a megtakarított pénz egy részét az orvosnak adná. 

Nos ez az ami minden eddiginél nagyobb veszélyt sejtet. 
A hitelvesztés veszélye, a bizalomvesztés kockázata, anyagi okokból és annak morális 

következményi miatt is fogyó gyógyító erőnk maradék és pénzbe nem kerülő – ugyanakkor nem 
elhanyagolható – részének válsága fenyeget. 
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Fussunk át bizalomra alapozott munkánk történetén. 
Évezredek óta tudjuk, hogy a gyógyító bizalmi feladatot lát el. Ugyan ennyi ideje ismeretes, 

hogy a gyógyítás manuális vagy gyógyszeres módszerei mellett örökké létezett a megfoghatatlan 
a magiko-mitikus elem. Ennek aránya a sámánok korától a mai napig látszólag jelentősen 
csökkent, de ha nem csupán a tankönyvek sokaságát tekintjük, hanem a való élet és a mindennapi 
gyakorlat felől vizsgáljuk a kérdést ez a csökkenés a vártnál kisebb volt. Kisebb, mert az ember – 
erre utaló mai cáfoló jelek ellenére – ember maradt. Ember maradt a természettel szembeni 
kicsinységében, a kiszolgáltatottság koronként változó jellegű, de nem változó mértékű 
érzékelésében. Ennek megfelelően igényli a tudományon túli, a fényes kések és jól csomagolt 
tabletták világán túli szolgáltatást. Ezt a modern világ leegyszerűsítve bizalomnak nevezi, de a 
valóságban egy ennél jóval összetettebb igényről van szó. 

Nem kerülhető meg az a tény sem, hogy ennek kielégítésében eddig is számos akadályt kellett 
leküzdenünk. Mint orvos és általában, mint értelmiségi. 

Több évtizeden át volt gyanús a gyógyító értelmiségi. S mivel nélkülözhetetlen  és nem 
lehetett azt remélni, hogy eltűnhet a társdalomból - mint azt remélték mondjuk a lelkipásztorok 
esetében -,  kétszeresen is gyanús volt. Tehetetlen méreggel nézték, hogy van, hogy kell. Ő volt a 
múlt maradék mételye s a jövő homogén, tiszta horizontjának – elkerülhetetlen, szennyező eleme. 
Nagyjai a legkeményebb években is megőrizték a magánrendelőik csendes intimitását. Szakrális 
hangulat által belengett idegentestként élték életüket.  

A látás és gondolkodás képességét a tanácsosnál elkerülhetetlenül jobban bíró értelmiség iránti 
bizalmatlanság keretében, a mindenható hatalom részéről, az orvostársadalmat ráadás 
ellenszenvek vették körül. S milyen bosszantó volt, hogy még a látszatra is ügyelni kellett. 

Mégis folyt a nagy egészen belül s olykor konkrétabban, névreszólóbban is a presztízs 
rombolása. 

A korhatag szocialista csöbörből a csillogó zománcú kapitalista vödörbe való átkászálódásunk 
során aztán kiderült, hogy nem remélhető a bizalom hirtelen helyreállása. Egyéb téren sem tisztul 
a tudat egyik napról a másikra, itt pláne nem. 

Az elmúlt tíz évben nem tapasztalhattuk a média és a tömegek szimpátiájának fokozódását 
irányunkba. Egzisztenciális harcunkat is gyanakvás kísérte véges-végig. 

A beteg-beteg azonban ennek ellenére megajándékozott bizalmával.  
Vajon miért? 
Mert az nélkülözhetetlen volt gyógyulásához. 
Ismét a – különben tiszteletreméltó, tudományos, és szükséges – fináncszemlélet tragédiája az, 

hogy ezt az elemet, mint olyant, nem lehet pénzben felmérve kimutatni. De ha lerombolják, 
valahol indirekt megjelenik és olyan irányba hat, hogy a költség a másik oldalon nő. 

Amikor ennek a költségnek a csökkentését éppen azzal akarják elérni, hogy ismét 
szembeállítják a gyógyulni óhajtó beteget, a gyógyítást szolgáltatóval, a bizalmi tőke elvesztése 
sokkal nagyobb károkat rejthet magában, mint az a megtakarítható pénzösszeg, amin költségvetés 
és orvos osztozhatnának. 

Ezért mondom: köszönjük, de nem kérünk ebből a juttatásból. Nem kérünk az ország, a beteg 
és a magunk jólfelfogott érdekében. 

Hasonló szembeállítások már vannak és készülnek is. Nem lenne szabad a családorvosra bízni 
rokkantosítással kapcsolatos véleményezéseket, jogosítványok elvonásának kötelezettségét, 
mozgássérült státus igazolását, és semmiféle tiltást, torlást, tagadást - az elkerülhetetlenen felül. 
Ezeket a feladatokat okosan, személytelen bizottságokra kellene testálni. 

A bizalom (maradjunk ennél a tömör, de kissé ösztövér definíciónál), igenis tőke. Pénzt 
jelentő, kiadást csökkentő tényező. 

Elsősorban pedig az általunk szolgált beteg ember igénye. 
Ne váltsuk hát aprópénzre. 
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Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.  
Szerencsére nem következett be e lebegtetett intézkedés bevezetése. Egyelőre nem.                                            

 
* 
 

2000. május 31. 

Elhangzott: A Váci Forrásközpont 2000. március 31-i estjén 
Leadva: Látlelet                 

ISTENI MŰHIBÁK MENTÉN 
 

Március 31.-én a Vácon működő Forrásközpont, szokásos összejövetelén Kende Péter: Mik 
vagytok ti, istenek? című - orvosi műhibákról szóló - sikerkönyvét s az ennek kapcsán ébredő 
kételyeket vitatta meg.  

Az est bevezetőjében dr. Kővári Zita - szemelvényeket is kiragadva - ismertette a könyvet, a 
mérleg másik serpenyőjébe az alábbi gondolatokat helyeztem. 

Ha mostanság műhibáról beszélünk, akkor elkerülhetetlen, hogy ne Kende Péter velőtrázó 
című könyvére gondoljunk. Hírek szerint, a sikerre való tekintettel, készül a második 
„gyűjtemény”. 

Be kell vallanom, hogy megrázó élmény volt olvasása s még inkább a társasági úton szerzett 
információk arról, hogy amit leír az valóban megtörtént. 

S mégis! 
Ez a magyar orvostársadalom megérdemelte volna, hogy az érem másik oldalát is megírják. 

Esetleg éppen ugyan az a szerző. Ez így lett volna becsületesebb.  
Sajnos azonban ez ma nem hír – tehát nem üzlet erről írni. Sajtónak sem, írónak sem. 
Minden foglalkozásban, vagy akár hivatásban, előfordulnak oda nem való emberek, oda nem 

illő cselekedetekkel. Közöttünk is. 
Az általánosításra alkalmas - esetleg arra szánt - vérgőzös hírek azonban beszennyezik a 

rólunk, valamennyiünkről alkotott képet. Hiába ismeri el a betekintéssel bíró szakember azt, hogy 
csodát művel a magyar orvos. Méltatlan lehetőségek között, megalázó bérért nyújt szakmailag 
olyan ellátást, melyet a gazdagon megfizetett egészségügyek sem szégyellnének. 300 dollárból 
azt várják el tőle, amit máshol 4000-ből tesznek. 

Az orvos kettős szorításban él. Saját lelkiismeretének és a hihetetlenül magas társadalmi 
elvárásoknak a présében.  

Az európai orvos ráadásul elviseli a tanulmányok szerint európai mítosznak nevezett tételt, 
mely szerint az orvos mindent tud, mindent megold, mindent kibír, mert ő a nagy fehér mágus. 

A magyar orvos mindezt a mindenkori politika csizmája alatt kell tűrje és tegye. 
Ha a természetes statisztikai szóráson túl is van közöttünk alkalmatlan vagy azzá vált kolléga, 

akkor a morális romlás okai közt el kell ismerni, hogy a materiális és szerkezeti válság árnya is 
ott terpeszkedik.  

Van aki erkölcsileg nem éli túl ezt a nyomást, a többség pedig fizikailag roppan össze. 
Átlagéletkorunk a legalacsonyabbak közt van. Az egyszemélyes felelősség frontján dolgozóké 
egyenesen ijesztő. Öngyilkossági rátánk az egyébként is magas hazai átlag két és félszeresét 
mutatja. 
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Voltak, vannak és lesznek műhibák, de ha azt akarjuk, hogy számuk csökkenjen, hogy a 
megálmodottan optimális nullpontra süllyedjen, akkor nem felnégyelt testeket kell kitűzni 
kórházaink kapuira a négy világtáj felé, hanem értő kézzel kell kutakodni az okok között. 

A megoldásnak pedig valóban egyik módszere a hibák feltárása, de célja nem lehet azok 
általánosító hatású és egyoldalú lobogtatása. 

Véletlen talán, de most értesültünk arról a világszerte alkalmazott globalizációs módszerről, 
mely a költségigényes egészségügyet és annak fő letéteményesét az orvost próbálja lejáratni a 
világközvélemény előtt. 

Milyen felháborodás lenne, ha az orvosok közössége a társadalom őt megbecsülni nem akaró 
képviselőihez így szólna: úgy gondolják, hogy az adott körülmények között nem teljesítettünk? 
Úgy gondolják, hogy áldozatvállalásunk szóra sem érdemes? Akkor váltsanak le minket! Ezek 
persze szavak, demagógia gyanús kijelentések. De engedtessék meg, hogy a másik oldal is 
felháborodhasson egyszer. Bár valóban nem vagyunk Istenek. Csak istentelenül megalázott 
orvosok. Isten bocsássa meg. 

 
A vitán részt vett dr. Ulbing István a MOK etikai kollégiumának elnöke. Bölcs és higgadt 

szavakkal ecsetelte a helyzetet és elsősorban arra hívta fel figyelmünket, hogy hibáink és azok 
okainak feltárása terén magunk kell az élen járjunk, csak így előzhető meg az általánosítás 
veszélyét is hordozó kívülről jövő leleplező igyekezet, minden káros mellékhatásával. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Az a második kötet megjelent s egyéb könyvek is, de a pozitív példákból nem lett könyvtéma. 
Sem üzlet. 
 

* 
 

2000. június 16. 
 

Megjelent: Magyar Orvos 2000./6 
 

SINE MORGÓ? 
 

Az érintett - esetünkben mindenki – nem képes napirendre térni a tények felett. Gondolkodó 
ember módjára okot keres, de nem talál. Ha pedig valamit feltételez, maga az önmérséklet 
készteti, hogy azt tulajdonítsa saját paranoid hajlamának és fojtsa el még csírájában. 

A magyar egészségpolitika évtizedes vereségsorozata elképzelhetetlennek tűnő történet. 
Már nem a fizetések, nem az amortizálódó felszerelés és infrastruktúra, - hanem maga a 

bebetonozott szemlélet a kérdés.  
A nagy MIÉRT pedig ott lebeg minden érdekelt és érdeklődő előtt. 
Mi lehet a közös nagy ok? Mi lehet a minden kormányzatot összekötő közös kényszer vagy 

érdek?  
A napokban egy nálunk is nehezebb helyzetben levő országban jártam és anyagot gyűjtöttem. 

Romániáról van szó. 
Öt éve sincs, hogy a MAOTE képviseletében ott voltam a nemzetközi kongresszuson, ahol 

nagy eltökéltséggel jelentették be a reform elindítását. A kongresszus feszült figyelemmel 
hallgatta a magyar tapasztalatokról szóló beszámolómat és a mikéntekről reggel öt óráig 
faggattak a különféle küldöttségek. Hajnalban az asztal mellől vittek ki az állomásra. Tréfásan 
megjegyeztem, hogy ekkora lendülettel akár el is hagyhatnak pár év alatt.  
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Fél évvel ezelőtt a szárnyait próbálgató romániai alapellátási reform indulása közepette 
tartottam előadást Marosvásárhelyen. Ekkor már azzal zártam eszmefuttatásomat, hogy 
legközelebb ők kell jöjjenek elmondani sikereik titkait. 

Egy héttel ezelőtt pedig megtudhattam, hogy a két egymást követő és támogató RMDSZ-es 
(tehát magyar) egészségügyi miniszter bátorsága és eltökéltsége és a társadalmi támogatottság 
eredményeként, lobbykat és érvényesülni próbálkozó kemény érdekeket legyőzve elérték, hogy 
eddig soha nem tapasztalt összegek kerültek az egészségügybe. A nemzeti össztermék 4,5 
százalékát elérő mutató a mi szemünkben nem sok, de ott rekord. Az általam megkérdezett 
háziorvosok négytől öt és félszeres bevétel növekedésről beszéltek. Még ez sem sok, még ezzel 
sem állnak jobban mint mi, de tendencia. És szemlélet. 

Hogy ott miért van az egészségügy mellett egy egész társadalom? A legkegyetlenebb diktatúra 
sem ölte ki az értelmiség iránti tiszteletet és a feltörés vágyát. Ez a nemzeti, pontosabban 
nacionalista kommunizmus ottani sajátossága volt. Ezen belül pedig az orvos presztízse is 
töretlen maradt. Ott is ugyan úgy működik a hálapénz, olykor „sőt”, de az orvosról a polgárnak 
nem ez jut eszébe, hanem a gyógyítás és a gyógyító ember iránti tisztelet. 

Talán ez a háttér is segítette a minisztereket terveik megvalósításában. 
Nálunk most az EDDSZ kezdeményezett mozgalmat mely a társadalmat akarja felrázni. Hogy 

sikerül-e nem tudom, de az ötlet figyelemre méltó. Már más is, már előbb is kitalálhatta volna. 
Ahogy mondani divatos: lehet ezt a szakszervezetet és jelenlegi vezetőjét Cser Ágnest szeretni 

vagy nem szeretni, de az ötlet nekik jutott eszükbe. 
Hangsúlyozzák, hogy nem a kormányzat ellen hanem ÉRTE akarnak demonstrálni. 

Elhatárolják magukat pártoktól, politikától, sztrájktól. Nem a fizetésekről beszélnek. Az 
egészségügyet képviselő számos szervezet és más rokonszenvező szerveződések támogatásával, 
szabad időben és nem tömegeket mozgatva, de nyomatékkal és szimpátiaébresztő szándékkal 
szeretnék elindítani azt a folyamatot, mely a társadalmat az egészségügy mellé állítja. 
Tudatosítani akarnák a társadalommal, hogy meg kell kötni egy társadalmi szerződést, hogy a 
társadalom saját egészségét garantáló egészségügy a saját ügye és ebbe minden szinten joga és 
kötelessége, s főleg érdeke beleszólni és betekintést nyerni. 

A koordináló testület alakuló ülésén egy betegjogi szervezet vezetője arról beszélt, hogy 
szoronganak. Félnek észrevételeiket, elégedetlenségüket kinyilvánítani. Rákérdeztek. Bevallotta, 
hogy az orvosoktól fél, mert mint mondta azoknak érdekei a betegekével ellentétesek. Mondanom 
sem kell mennyire elkeserített ez a diagnózist hordozó mondat. Hányszor próbáltam magam is 
leírni, hogy orvos és beteg érdeke azonos, hogy ez így természetes és hányszor morogtam a két 
egymásra utalt, egymással egy cél érdekében tevékenykedő fél közös érdekét hangsúlyozni. 
Szívós munkát végzett több egymást követő kormány egészségpolitikája annak érdekébe, hogy ez 
ne legyen így. Ez az elhangzott mondat igazolja, nem hiába. Sikerült egy sok szinten megosztott 
társadalomban még egy törésvonalat létrehozni: orvos és beteg között. Hogy ez a József nádor 
téri nagy pénzautomatának mennyibe kerül, azt maga sem tudja. Tudjuk ellenben mi. Nagyon 
sokba. Ez az állapot a bizalomra alapozott gyógyítás nagyobbik és pénzbe nem kerülő részét 
taszítja át egyre nagyobb százalékban a pénzbe kerülő gyógyító tevékenység oldalára. A gyógyító 
szó, a gyógyulásba vetett hit csodálatos ereje helyett nehéz pénzekkel támogatott pirulákat szed a 
magyar. Mivel azonban nem lehet erről grafikont rajzolni, nem lehet megtakarított pénzeket 
hűvös halomba rakni, az automata nem foglalkozik vele. 

A megreformálatlan egészségügy feneketlen zsák, nem lehet beleszórni a pénzt. Eltűnik. Nos 
szemben más – preferált – feneketlen zsákokkal, itt ha akarnák minden pontosan követhető lenne. 
De ehhez tudni kell, hogy a reform pénzbe kerül. A beruházást követi a megtakarítás vagy a 
nyereség. És ez a nyereség nem csak aprópénz. Az egészségnyereség ennél nagyobb értékeket 
foglal magába. 
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Társadalmi megbecsültségünk hiányának reménytelenségével éldegélünk bele a világba, ha 
ennek képtelensége eszünkbe jut, elkerülhetetlen a morgolódás. Pedig senki sem igényli ennek 
lehetőségét. Csak jogát. 

Sine morgó szeretnénk élni. Ennek első feltétele azonban az hogy az egészségpolitika sine 
morbo legyen. 

Demonstrálunk, feljajdulunk, sebeinket mutogatjuk. 
Várjuk, hogy saját társadalmunk észrevegye elfelejtett, de nélkülözhetetlen részét. 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002.                                                                   
A társadalmi megbecsültség skáláján alig érezzük, hogy feljebb léptünk volna. Itt állunk azonban 
az újabb ígéretek kapujában. 
 

* 
 

2000. június 13. 
 

Megjelent: Látlelet 2000./8-9 
 

EGY HÁZIORVOS GONDOLATAI 
A JÁRÓBETEG ELLÁTÁS PRIVATIZÁCIÓJÁNAK(?) ÉVÉBEN 

 
A háziorvosi privatizáció lépett egyet az elmúlt évben. Hogy ez valóban lépés volt-e, majd 
elválik. Hiszen már tanult elvtársunk Lenin is megmondta, lehet úgy lépni előre, hogy 
hátralépünk (Egy lépés előre, két lépés hátra - 1904). Minek utána a funkcionális privatizáció 
(melyről szakemberek elmondták, hogy ez olyan mint az öreg székely számára az állatkerti  zsiráf  
látványa: fiam, ilyen állat nincs es) befutotta kétes pályáját, most a praxisjogból, működtetési 
jogra majd önálló orvosi tevékenység törvényére keresztelt valaminek a végkifejletét várjuk. Ez a 
gyerek, mely a présben lett púpos, az elődjéhez hasonlatosan sok szenvedés és vita után, egyelőre 
azt a fő funkciót tölti be, hogy legyen miért irigyelni azokat akik elnye(l)rték  Hallunk is 
mindkettőről eleget. Még szívünkhöz közel álló vezető is mondogatja: megkapták, hallgassanak. 

Na de mit gondol az események elszenvedője vagy irigyeltje? 
Mit gondol az élet szabályai szerint előbb vagy utóbb vele egy alapellátásban dolgozó 

járóbeteg szakorvosok, most induló kálváriájáról? 
(Leninhez visszatérve: Mi a teendő, - 1902) 
A különféle lapokban és közkézen cirkuláló anyagokat látván van néhány ötlet, melyek száma 

remélhetőleg nem haladja meg az alapviccből ismeretes libacsorda feltételezett létszámát. 
Lássuk hát ezeket. 
- Mindenek előtt az, hogy nem halogatható ez a lépés. Az alapellátás eddigi olyan-amilyen 

eredményei is akkora ellentéteket szítottak az új meg új elakadások okozta késedelem miatt, hogy 
a húr tovább nem feszíthető. Jogos a szakorvosi társadalom igénye. 

- A privatizációs folyamat bábái szem előtt kell tartsák azt a nagy valószínűséggel 
bekövetkező változást, hogy az egészségügy két pólusúvá válik: járó és fekvőbeteg ellátásról 
fognak beszélni nemsokára. A járóbeteg szakellátás pedig amint az az elmúlt évek eredménytelen 
- mert koraszülött - csoportpraxis vitái során kontúrozódott, együtt fog dolgozni a 
háziorvosokkal. Ennek az együttműködésnek a legrugalmasabb és leghatékonyabb módja a 
letelepült szakorvosok és a háziorvosok laza és egymásrautaltságra, érdekközösségre valamint 
betegérdekekre alapozott közös munkája. Ez ugyanakkor gazdasági érdek is, mert a 
legvalószínűbb út a kórházak valódi tehermentesítése felé. 
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- Az intézményes privatizáció minden formája magában rejti annak veszélyét, hogy 
ellehetetleníti az önálló, letelepült szakorvosok rétegének kialakulását. 

- Nem kellene feladni a kísérleteket a politikai konszenzusra, hogy a kétharmados törvény 
hiánya ne tegye torzóvá ezt a lépcsőfokot is. Ez volt a gyereket éppen púposra formáló prés egyik 
pofája a tavalyi történet során is. 

- Nem kell lemondani a többletforrás bevonásának kiharcolásáról. El kell fogadtatni azt a 
gondolatot, hogy a pénzügyi nyereség és egészségnyereség csak befektetés esetén igazán nagy és 
nem lehet ennek akadálya az a felismerés, mely szerint ez a nyereség nem rövidtávon jelentkezik. 

- A szakorvosok praxisjogát is területhez kell kötni. Kellő és jó megfogalmazással ki kell zárni 
a félreérthetőségeket. Sok gondot okoznak most ilyen hibák az alapellátásban. 

- A járó és fekvőbeteg ellátás szétválasztása sok hátsó szándék és háborúság gyökerét vághatja 
el. 

- A helyenként igényelt, vagy szükséges un. praxisközösségek csak önkéntes alapon 
szerveződhetnek. A gazdasági társaságok különféle formáit maguk az orvosok kell létrehozzák 
saját akaratukból és saját kockázatukra. Ha ez nem így történik, akkor ezek a gazdasági 
társaságok eljátszhatják ugyan azokat a játékokat, amelyekkel az önkormányzatok keserítették 
meg több száz háziorvos életét. Az orvos nyugalomba vonulásakor pedig egy-egy praxis értékét a 
nullával tehetik egyenlővé - ha érdekük úgy kívánja. Nem a privatizálandó orvos kell egy 
gazdasági társaságban ébredjen (vagy az utcán), hanem a privatizált orvosok kell létrehozzák - ha 
úgy gondolják - társaságaikat.  

- Amikor előre tervezünk, nem a mai megfélemlített és a díjtétel harmonizációt még csak 
remélő orvosok hangulatából kell kiindulni. 

- Meg kell mozdítani a most még kevés saját tőkét és főleg a kockázatvállalás most még félénk 
szellemét. El kell fogadni a fájdalmas tényt, hogy vesztesek is lehetnek, de ezek számát 
minimálisra kell redukálni és gondjaikra megoldásokat szükségeltetik találni. 

- A kórházakhoz kötött orvosok esetében nem szabad a kórház teljhatalmú kezébe adni 
sorsukat. 

- Nem lenne jó, ha kívülről jövő „nem egészségügyi” tőke megjelenne az ágazatban. Eleget 
voltak már a szakorvosok is rabszolgák. Az így besettenkedő tőke aztán később megpróbál új 
meg új pozíciókat szerezni. 

- Nagyon fontos lenne azt figyelembe venni, hogy ha most a tőkehiányra vagy a 
kockázatvállalás készségének kicsinységére hivatkozva, más módon indulnak el, akkor örökre 
elvesztheti a magyar szakorvosi társadalom az önállóság elnyerésének lehetőségét.                                            

- Kellőképpen szükséges értékelni azt, hogy mikor most egy orvos kockázatot vállal, akkor 
későbbi orvos generációk érdekébe is teszi ezt. Bátor kísérletében ennek megfelelően kellene 
támogatni. 

- Végül nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egészségügy is piac, de sajátos piac, nem 
szabad préda. Mondhatnám úgy is, hogy feladattal és esküvel terhelt piac. 

A szakorvos kollégáktól ezúton kérek bocsánatot, hogy ügyeikbe belekontárkodok, de 
remélem a segítő szándék nem kétséges. Hasonló kísérleteket mi háziorvosok is szívesen 
fogadnánk a most még mostoha, de elkerülhetetlenül valódi testvérré váló kollégáinktól. 

Kórházi kollégáinknak pedig ígérjük meg, hogy még e szerencsés esetben sem fogjuk azt 
mondani - a lángeszű vezér nyomán -, hogy: „Minden hatalmat az alapellátásnak”. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A helyzet tovább bonyolódott. A Quo vadist - e tekintetben - soha nem követte nagyobb kérdőjel.                                                                      

 
* 
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2000. június 28. 

 
Megjelent: Medicus Anonymus 2000./7 

FORRÓDRÓT 
 

Nagy nap a mai. Ma demonstrálnak a háziorvosok. 
Jelentős nap a mai, a háziorvosok nem demonstrálnak 

A statisztikai hivatal nem fogja jelenteni, hány százalékban igaz a két ki(be) jelentés. 
És itt van Semmelweis emléknapja, a mi napunk is. 15 milliárddal a puttonyában. Valóságos 

nyári Mikulás. Egészségügyi dolgozónként 100000 bruttó forintok. Ez mint mondják 2000-re 8% 
többletjövedelem. Sajnos azonban nincs minden hónapban ilyen napja Semmelweisnek. Ilyen 
formájában évente is csak most először fordul elő. A felzárkózásra tett valamilyen lépés mellett 
jól is mutatna, de így sajnos nem tud nagyobbra nőni mint egy csenevész vigasz. Ráadásul az 
alapellátás nem valószínű, hogy kap belőle, félős, hogy ismét felemlegetik azt a sokat amit már 
kapott! 

Illetlen lenne ilyeneket mondani az országot ért számos csapás után, ha az egészségügy mellett 
más – oly annyiszor emlegetett – ágazatok is felvállalták volna a jövedelmeikkel arányos 
áldozatot. De amikor a kevésből elveszünk és a sokhoz hozzáteszünk? 

Közben az élet zajlik. 
A magam részéről nem demonstrálok. Már egyszer akaratlanul elbántam a 

laboratóriumunkkal. Szegények hetekig nem tudtak dolgozni az indol és scatol szagtól mikor - az 
előző szűrési akciót komolyra véve - elkezdtem beküldeni a falu székleteit Weberre. A labor 
dolgozói könyörgésre fogták, egész nap a „Büdös” vadász járt a fejükben (lásd Carl Maria von).  

Akad itt esemény elég. 
Mostanság a legjelentősebb kiadás a telefonszámla lesz. Van úgy, hogy egymás után 6-8 beteg 

is olyan kéréssel, gonddal jelentkezik, melyet csak telefonon lehet tisztázni. 
Telefon a hierarchia következő fokára. Telefon a megyei majd az országos akármihez, 

akárkihez. Kapcsoljuk, szól a hang némi zene után (semmi Weber, - ragtime). Tévedés szólnak 
udvariasan - átkapcsolom X-hez. Zene. Nem vagyok illetékes, kapcsolom Y-hoz. Zene. Ötödikre 
válasz, sok zene és némi habozás után. Megnézem. Lapok zizegése hallható. Hát ezt kérem lehet 
érteni így is, úgy is, szól az Országos. Legyenek óvatosak. Attól függ ki lesz az ellenőr. Ha 
nagyvonalú nem lesz baj, de bele is köthet. Hogy a beteg? Hát írja fel! Majd meglátjuk. 
Reméljük. 

Újabb beteg, újabb telefon. Új meg új ellentmondásos vagy kétértelmű válaszok.  
És ismét. Gyógyszer, bugyi, fásli, oltóanyag. 
Számítógép, szoftver, hardver, mindenki minket ver. 
A váróteremben moraj. 
Pedig még meg sem kezdtük a tértivevényes behívó levelek kiküldését. 
Ekkor egymás után három zárójelentés következik. Kódok sehol. Majd a „körzetis” kódol. 

Telik az idejéből a sok meg nem érdemelt kártyapénz fejébe. Ráadásul a BNO…? Na erről is 
beszélhetnénk. De nem folytatom. 

És jelentés, meg űrlap, meg dokumentálás – írásban és elektronikusan – és penna, meg 
billentyű, papír és lemez.   

Kollégáim. A fenti címet a munkáját akadályozó felindu(ú)ltság állapotában leledző szerző 
nem véletlenül biggyesztette  várható förmedvénye fölé. Még csak két órája ül a rendelőben, 
mikor egy papírlapra felírja. Konzerválni akarja indulatait, átmenteni rendelés utánra, hogy írása 
élethű legyen és nem csupán szalonképes.  
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Kollégáim! Sok mindent megéltem már én is, de így nem lehet dolgozni. Érzem, hogy a beteg 
rovására megy. A beteg viszont elnéző mosollyal ül vagy dúl-fúl s azt hiszi, hogy az orvos hülye 
(pongyola szóhasználat dolgában lásd a „förmedvény” definíció felmentő erejét). És bizonyos 
értelemben tényleg az. Maga is érzi, hogy azt csináltak belőle. De van kellemetlenebb változat is. 
Mert a beteg azt is gondolhatja, hogy háziorvosa rosszindulatú, vagy azt képzelheti, hogy zsarolni 
akarja akadékoskodásával. 

Demonstrálunk - nem demonstrálunk, egyre megy. Káosz van. Nem tudunk gyógyítani, vagy 
csak saját rovásunkra és már úgy megszokták - felülnézetben kényelmes - fásultságunkat, hogy 
ha felemeljük szavunkat az visszatetszőnek, sőt ártalmasnak tűnik. 

Nem ártani akarunk. 
Használni szeretnénk. Betegnek, kormányzatnak, egymásnak, a hivatásunknak. 
Hagyjanak. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Eddig még nem hagytak. A 100 000 is visszájára lett fordítva. Mintha valaki tudatosan akarta 
volna az osztást fosztássá degradálni. Ha így van, jól csinálta. 

 
* 

 
2000. július 10. 

 
Megjelent: Magyar Orvos 2001./7-8 

 
PERSPEKTÍVÁINKRÓL 

….RABSZOLGAHAD INDULJ VELÜNK ! 
                                      …minden voltunk…semmik leszünk (!) 
 

Néhány perce került kezembe egy megállapodás tervezet. Egyik nagyvárosunk önkormányzata 
készül ezt aláíratni a város háziorvosaival. A szemelvényekből majd kiderül, hogy panaszra nincs 
ok. Az önkormányzat valóban magáénak érzi háziorvosait. 

Mielőtt túl sok – és mint majd kiderül felesleges – kommentár nélkül közölném a 
szemelvényeket elgondolkozhatunk a közelmúlton. 

Nyolc évvel ezelőtt jajdultam fel először, arról elmélkedvén, hogy a laikus önkormányzatok 
kezébe kerülve nagy zűrzavarok várnak még reánk. Akkor még csak a „hozzánemértést” 
reklamáltam, de rövidesen az első gyakorlati tapasztalatok szállították a második elemet. A 
helyenként hatalomba emelt rosszindulatot és korlátoltságot. S nemsokára megjelent az „egyéni 
érdekeltség” (korrupció) árnya is. Arról, hogy a gazdasági érdek is a hivatását szabadon űző 
orvos ellen fog felesküdni, az utóbbi két-három évben beszéltünk sokat. 

Mindhiába. Egyiket sem vették komolyan. 
Egyiket sem tekintették többnek, mint megalapozatlan sirámnak. 
Felülről inkább érdemtelenül elnyert, valójában jórészt látszólagos vagy kérészéletű 

előnyeinket dörzsölték orrunk alá. És valljuk be ezt tette az egyébként méltánytalanul elfelejtett 
többi ágazat is. Mondogattuk, hogy inkább álljanak mellénk s tanuljanak a mi kárunkon. Nem ezt 
tették. Döntő pillanatokban - ismerjék el - ellenünk esküdtek. 

Most a közös nagy slamasztika vár reánk. 
A pszeudoprivatizáció jelentette előny elolvadt, a nékünk „adományozott” önálló orvosi 

tevékenységről szóló törvény pedig részben ma is viták tárgyát képezi, másrészt pedig fél év után 
sem kelt még életre. Akik kapták még ma sem láthatják tisztán lehetőségeiket, akik adták nem 
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próbálják feltisztítani a valakik által második szándékkal zavarossá tett paragrafusok végrehajtási 
rendeleteinek vizeit. 

Az orvost nem védheti szakszervezet, mi kamarai tagok vagyunk. 
Az orvost nem védheti a Kamara, pedig annak kötelező módon vagyunk tagjai. Csakhogy még 

ma is gyengére van állítva annak törvény adta ereje. Nem is lehet másként egy olyan országban, 
ahol a pénzügyi politika fő irányvonala külső elvárásoknak is meg kell feleljen. E tekintetben 
bezzeg fontos tényező az egészségügy. Ennek indoklására hallható gyakran a feneketlen zsák 
hasonlata. 

Hogy belülről, nemzetstratégiailag mennyire vagyunk fontosak, az jelen körülmények között a 
mindenkori kormány színétől szinte független. A képzeletbéli vérvörös és hófehér közötti 
árnyalatok hozzáállásbéli különbségei csak igen kis mértékben módosítják az évről évre hasonló 
grafikonokat. Fordítva, ezt a keskeny sávot külön kezelve és nagyon kinagyítva lehet némi - 
elméleti jelentőségű - különbséget tenni a különféle árnyalatú oszlopok között. A valóságban nem 
árnyalatokról, hanem a lenni vagy nem lenni kérdéséről van szó. 

Tudom túl sokat beszélünk - és hiába - a pénzről, bár egyes aktuális jelek arra mutatnak, hogy 
radikális lépésekkel mégis lehet apró eredményeket elérni. De végső, egészséges megoldást soha. 
Éppen ezért most ismét arra hívom fel a figyelmet, hogy vannak olyan aspektusai a legnehezebb 
hivatás súlya alatt görnyedve hordott sorsunknak, melyek nem kerülnek pénzbe, de amelyek 
megtakarítást, ellenkező esetben pedig felesleges kiadást jelenthetnek. 

Már sokat írtunk a sorozatosan reánk köszöntő hibás rendeletek és törvények soráról, melyeket 
előbb utóbb az élet lehetetlenít el. 

Már sokat írtunk a sorozatosan reánk terhelt felesleges és teljesítményölő, ezáltal betegellenes 
adminisztrációról. 

Már irogattunk azokról a felesleges szituációkról is, melyekben minket állítanak szembe a 
beteggel, hogy felelősei legyünk laikus szemében az általunk csak közvetített tiltásoknak, 
tagadásoknak, fosztásoknak. 

Most arról kaphat képet az olvasó, miként fordul ellenünk a „nemzet ajándékaként” kapott 
működtetési jog, Miként jelennek meg ennek a lehetőségnek is a sandán reménykedő 
haszonélvezői, mennyire mellékes az orvos és beteg (hangsúlyozottan közös!) érdeke az 
önkormányzati köpenyben settenkedő farkaskomák számára. 

 
Mint a bevezetőben írtam, egy nagyvárosunk önkormányzata tervezetet készített az 

önkormányzat és a háziorvosok közötti megállapodásra. 
Ebből emelek ki néhány mondatot. Esetünkben nem kell félni a szövegkörnyezetből kiemelés 

veszélyétől. Nem publicisztikáról van szó, hanem pontokba szedett megállapodásról. 
Már „A megállapodás  hatálya” c. fejezetben felbukkan a kötelező demagógia: „Jelen 

szerződést a felek az egészségügyről szóló….(és itt egy sor törvényt és rendeletet sorolnak 
fel)….-ben foglalt háziorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg.” Ez a 
jelentéktelennek tűnő mondat az egyik legnagyobb csúsztatás, az alábbiakból majd kitűnik 
mennyire lehet hatékony ez a tevékenység egy rabszolgává süllyesztett, átvert orvosközösség 
keze nyomán. Itt közli a megállapodás azt is, hogy a szerződést öt évre kötik. De erről majd a 
végén. 

A szakmai kötelezettségekről szóló fejezetben egy apróság tűnik szemünkbe. Az érvényben 
levő rendelkezéseket túllicitálva, napi négy és fél óra, tehát heti 22,5 óra rendelést ír elő 
önkényesen az önkormányzat. (mint ismertes ma 15 óra a kötelező minimum). E fejezet egyik 
alpontjából tudjuk meg, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére jogosult szerv a város 
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodája. A továbbiakban szerencsére nem vonja 
kétségbe az OEP és az ANTSZ ellenőrzési jogát. Az azonban számára nem elég. Ő kell kézben 
(és célszerű félelemben) tartsa a delikvenseket. 
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Az hogy a háziorvos feladatkörébe, ugyanezen fejezetben – minden munkadíj és anyagköltség 
nélkül – megjelenik a szűrés is, már mások által elkövetett hiba ismétlése csupán. 

Ugyanitt olvashatunk arról, hogy az orvos a helyettesítését is az önkormányzattal kell 
ellenőriztesse. Már gyakorlatban is tapasztaltuk a szerződés kiegészítés kötelező aláírása 
alkalmával. Nem elég erre a finanszírozó OEP és a szakmailag ellenőrző és a helyettesnek az 
engedélyt kiadó ANTSZ hozzáértése. Vajon miért még ez az újabb szál is, mely egy inkompetens 
testület kezébe teszi sorsunk egy apró, de olykor jelentékeny részletkérdését? Vajon miért? 

A vagyoni rendelkezések között megtudjuk, hogy „…az Önkormányzat az adott 
értékcsökkentett nettó érték felszámításával az eszközöket, berendezéseket a háziorvos 
tulajdonába adja. Ennek hiányába a fenti tárgyi eszközöket…a háziorvos részére határozatlan 
időre használatba adja.” 

Ezt követően értesülünk arról, hogy „…az eszközök pótlásáról, javításáról a háziorvos köteles 
gondoskodni azzal (? a szerk.), hogy az általa pótolt és vásárolt eszközök a háziorvos tulajdonába 
kerülnek.” 

A tervezetben sehol egy szó nem fordul elő arról, hogy az önkormányzatnak valami feladata, 
költsége, felelőssége lenne. A duális finanszírozás sokszor elfelejtett, de az utóbbi időben 
határozottan deklarált tényét is semmibe veszik. 

A csattanó azonban most következik! 
Az Önkormányzat a…háziorvosi rendelőt külön megállapodás alapján a háziorvos választása 

szerint a jelen szerződésben szabályozott önálló orvosi tevékenység ( sic. a szerk.) végzése 
céljából bérbevételre vagy megvásárlásra a háziorvos részére felajánlja. Az adásvételi illetve 
bérleti szerződést 2001. január 01.-ig meg kell kötni. 

Amennyiben ezen időpontig a felek között adásvételi vagy bérleti szerződés nem jön létre, 
illetve a háziorvos a 35. Pontban írt egyik lehetőséget sem választja, a jelen szerződésben írt 
önálló orvosi tevékenységet a szükséges hatósági engedélyek birtokában, jogszabályokban előírt 
feltételeknek megfelelő, és a jelen megállapodás I./3. Pontjában írt ellátási területen fekvő saját 
tulajdonú vagy bérelt, illetve egyéb igazolt jogcímen használt ingatlanban köteles folytatni, és 
saját felelősségére folyamatosan gondoskodni arról, hogy az ingatlan megfeleljen a háziorvosi 
tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az ANTSZ által megállapított 
feltételeknek. Ebben az esetben a jelen szerződés aláírásakor birtokában levő ingatlant 
(helyiséget) az ingóságoktól kiürítve, csereingatlan iránti igény nélkül legkésőbb 2001. január 
31.-ig el kell hagynia, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles az 
önkormányzat részére birtokba adni.” 

Mi tűnik fel itt az olvasónak. Természetesen először ismét a duális finanszírozás és az 
érvényes rendeletek semmibevétele. A rendelőért legjobb esetben is, és teljesen jogtalanul, bérleti 
díjat kérnek, ha nem venné meg a kolléga. Másodszor pedig kiderül, hogy az oly sokszor 
hangoztatott tény, mely szerint a privatizáció lehetőség lesz és nem kényszer, az illetékes 
önkormányzat számára ismeretlen. Levegő. 

De lássuk most az önkormányzati ellenőrzésről szóló fejezetet. A tervezett megállapodás 
elején történt bejelentéssel nem érik be. Külön fejezetet szánnak a legfontosabbnak. Annak, hogy 
az önálló orvosi tevékenységet folytató orvos ne lehessen önálló. 

Az ominózus fejezetből az alábbiakat érdemes kiemelni: 
„Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a háziorvoshoz, a rendelőben 

foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni, a háziorvos által vezetett a 4/2000 (II.25.) 
EüM rendelet 1 sz. mellékletét képező. nyilvántartásokba – ha a jogszabály másként nem 
rendelkezik – betekinteni, azokról másolatot készíteni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell 
felvenni, melyben az ellenőrzést végző a háziorvos működésének hatékonyságával és a jelen 
megállapodás betartásával kapcsolatos megállapításokat tehet… 

A jelen megállapodás VI/42. a-b pontjában írt azonnali hatályú felmondási okok alapját 
képező körülmények bekövetkezését az Egészségügyi Bizottság állapítja meg, ha a háziorvos 
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írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem intézkedik az azonnali hatályú felmondási okok 
elhárítása érdekében.” 

Azt hiszem felesleges elemezni a fentieket. Hemzseg a képtelenségektől a különféle szakmai, 
jogi és betegjogi ellentmondásoktól és önleleplező módon jelzi a hátsónak szánt szándék 
lólábasodását. 

Még ebben a fejezetben találkozunk a következő mondattal: 
„Az Önkormányzat az alapellátás teljesítésével kapcsolatban a háziorvosokat terhelő 

adatszolgáltatási kötelezettséget és statisztikai jelentéskészítést állapíthat meg.” Szép perspektíva. 
Most amikor azon háborgunk, hogy azonos tevékenységről, de más felosztásban és 
csoportosításban, tehát külön munkát követelve, jelentünk számítógépen is az OEP.nek és írásban 
az ANTSZ-nek, mikor a nővér minden munkáját gépen és kézzel is kell dokumentálja, 
megjelenik az újabb köldökzsinór. Adminisztráljunk az önkormányzatnak is. 

És ekkor elgondolkodik az olvasó. 
Az OEP ha követel is sok mindent, de legalább a duális finanszírozás keretei között - a tőle 

telhető mértékben - állja a működési költségeket. Az ANTSZ ha követel is sok mindent, de tőle is 
adatokat várnak, ha ridegen és hidegen, idegen bevételi forrásnak is tekint minket, de tudjuk, 
hogy szegény és tudjuk, hogy szakmailag kompetens minket ellenőrizni. 

De ha a most boncolgatott megállapodás kellene meghatározza az Önkormányzat jogait és 
kötelezettségeit, mire alapozza jogait, amikor semmiféle kötelezettsége nincs (a később csak 
indirekt említett ellátási felelősségen kívül), milyen jogon akar ráadásul hasznot is húzni a 
betegellátásból, az OEP által folyósított  és reálértékében egyre csökkenő működési költségből, 
tehát az állampolgárok, az öt megválasztók járulékkrajcárjaiból? 

Milyen jogon akarja kezében tartani az Önkormányzat az önálló orvosi tevékenység jogát 
törvény által elnyert orvosokat? 

Az egyedüli válasz persze adott. Az átkozott kétharmados törvény, tehát a politikai harcok 
áldozatává vált cselekvőkészség bénasága adja kezükbe ezt a lehetőséget. Ő maga a felelősség 
alól tulajdonképpen teljesen kivonul. Ügyes csellel haszonná csűri-csavarja a terhet jelentő 
feladatot. 

Jó lenne tudni volt-e orvos aki nevét adta hozzá? 
Jó lenne tudni jártak-e tanácsot kérni a - véletlenül hozzájuk most nagyon közel került - 

legkompetensebb, háziorvoslással foglalkozó szakmai intézménynél? 
Zárógondolatként a megállapodás megszűnésének és megszűntetésének kérdéseivel foglalkozó 

utolsó fejezetből idézek: 
„Az önkormányzat azonnali hatályú felmondással szünteti meg a megállapodást ha: 
a./ a háziorvos a jelen megállapodásban foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére 

ismételten megszegi, 
b./ a háziorvos jogi, pénzügyi helyzete veszélyezteti az egészségügyi alapellátásra vonatkozó 

kötelező önkormányzati feladat hatékony teljesítését. 
Nem én siklottam át rajta, hanem valóban hiányzik a megállapodásból minden, a háziorvos 

sorsában vis majorként jelentkező, helyzet megoldásának gondolata, az utódlás és a praxis el, 
illetve átadás kérdései. Mintha nem is lenne jogállamban élő ember a feladat ellátására szerződő 
fél. Mintha nem éppen most kapta volna meg ezeket a jogokat. Ráadásul - mint már megtudtuk - 
a szerződés csak öt évre szól. Ilyen perspektívával kellene az orvosoknak az Önkormányzat 
helyett, csekély működési költségükből, a maguk és alkalmazottaik jövedelmének hátrányára 
beruházni, fejleszteni. Aztán öt év után, ha kirúgják őket, a gyorsan amortizálódó berendezésekért 
talán remélhetnek pár forintot, vagy vihetik fel a padlásra. 

Az Önkormányzat elkészítette tervezetét? Vagy az önkormányzatiság leple alatt működők 
kimutatták foguk fehérjét? 

Rabszolgahad indulj velünk! Ismerős ugye. 
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Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Tudtommal a kísérlet nem sikerült. De utána voltak máshol mások, hasonló tartalommal vagy 
szándékkal. Vajon a nagypolitika mit tudott minderről. Mennyire volt informált arról, hogy 
valakik nevelgetik már leendő ellentáborát. 

 
* 

   
2000. augusztus 04. 

                                                                    
Megjelent: Magyar Orvos 2000./9 

 
EGY PSEUDOPRIVATIZÁLT ÉS PSEUDOJOGOSULT HÁZIORVOS SZUBJEKTÍV 

GONDOLATAI, 
 

 A „SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ A SZAKELLÁTÁSBAN DOLGOZÓ ORVOSOK 
MŰKÖDTETÉSI JOGÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZETHEZ” 

CÍMÜ ANYAG ELSŐ OLVASÁSA KÖZBEN 
 

Ezeket a gondolatokat a fent jelzett folyamatokat megélt, illetve a fenti helyzetben leledző 
háziorvos, saját élményei, sérelmei és aggodalmai által szubjektívre hegyezett állapotban és ezen 
élményei adta tapasztalatai birtokában veti képernyőre, a tévedhetetlenség tévhitétől mentesen és 
nyitva minden ellenkező érv előtt. Célja csupán annyi, hogy bizonyítsa, nem csak az alapellátás 
privatizációjának önző reménye késztette annak idején véleménynyilvánításra, hanem a 
sorstársak jövője is érdekli, az irányukból oly sokáig tapasztalt ellenérzéseket feledve és azok 
művi voltát megértve. 

 A vitatott anyag egy szemlélet eredménye. Sajnos számos jel mutat arra, hogy ez a szemlélet 
lehet „a nyerő”. Az anyag általam is tisztelt összeállítójának nevét nem említem, mert nem vele, 
hanem e koncepcióval vitatkozom, ahol úgy érzem, hogy vitatkozni kell.  Alkalmam volt 
átolvasni a szakma képviselői által, hosszas munka, és nehéz viták után kialakított 
kompromisszumos véleményt is. Ezzel a munkaanyaggal is lehet vitatkozni, de ez az anyag 
legalább vita nyomán és több vélemény egyeztetésével született. Pillanatnyilag arra utaló jeleket 
észlelnek az érintettek, hogy a felkérésre végzett egész munkájuk csak a figyelemelterelést 
szolgálta. A befutó változatot nem tőlük várják, s abban (nem első eset) nem lesz benne a 
véleményük sem.  

 
A tárgyalt anyag szerzőjének gondolatait ismertető vagy éppen idéző sorokat, dőlt betűvel 

emeljük ki. 
                                                         *** 
Lényeges és valóban hangsúlyozandó tény, hogy a szakellátás körében önálló orvosi 

tevékenységet végző orvosok működtetési jogával kapcsolatos törvényalkotásra, már a jelenleg 
hatályban levő 2000/II-es törvény is kötelezettséget vállal. 

1. A készülő törvény szabályozási céljai 
Egyet lehet érteni azzal a véleménnyel, hogy a leendő törvény nem csupán a fenti ígéret 

teljesítése, hanem egy folyamat elindítását, „bizonyos mozgások elindítását" kell jelentse. A 
tervezet olvasója már itt arra kell gondoljon, hogy a törvény előkészítése eleve ki kell zárja a 
nyomában elinduló folyamatok és az ezek sodrát szabályozó végrehajtási rendeletek várható 
hibáit, félreérthetőségeit, félremagyarázhatóságait vagy tudatosan manipulált értelmezéssel való 
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felhasználásának lehetőségeit. A háziorvosok esetében ennek elmulasztása, máig le nem tisztult 
és még sokáig ható zűrzavart eredményezett. 

A törvény legfontosabb szabályozási céljai: 
a. A szakellátás orvosainak vagyonhoz juttatásával maximálisan egyet kell érteni, azt 

alapvető fontosságúnak kell tekinteni. 
b. A magántőke behatolásának ösztönzésénél igen fontos lenne annak hangsúlyozása, hogy 

ez a magántőke maguknak a tevékenységet végző orvosoknak a tőkéje kell legyen, és semmi 
esetre sem a tevékenységükre rátelepedő, és - várhatóan még sokáig szűkös - forrásaikat 
megcsapoló szakmán kívüli,  mondhatnánk rabló tőke. 

c. A működtetési joggal rendelkező orvos az előző pontban elmondottak értelmében 
társ(rész)tulajdonos - más kollégáktól eltekintve - legfeljebb az előző tulajdonossal, az 
önkormányzattal lehet s azzal is csak annak reményében, hogy a helyzet fokozatos javulásával 
teljesen „kivásárolhatja” magát. 

d. „Az önkormányzati tulajdon csorbítása nélkül”, hangzik a d. pont első sora? Ez nagyon 
sokféleképpen magyarázható és minden eddigi kijelentést megkérdőjelez. Ha ez így érvényesül, 
akkor csak funkcionális privatizációról van szó?  Mit jelet az, hogy „igazodik az egészségügy 
sajátosságaihoz”? Mert szerintem ez megint csak azt kellene jelentse, hogy idegen tőke nem 
vehet részt a folyamatban. Ez ugyanis maximálisan piaci szemléletével nem egyeztethető össze 
az egészségügy sajátosságaival. A „másfelől lehetővé teszi a tulajdonosi struktúra átalakítását” 
gondolat miként egyeztethető az önkormányzati tulajdon csorbíthatatlanságával? 

2. A törvény tárgyi hatálya 
A törvény tárgyi hatályát valóban hiba hogy sokan tulajdonosi oldalról közelítették meg. 

Ennek látszik ellentmondani az előző fejezet néhány gondolata. Helyes lenne annak 
hangsúlyozása, hogy valóban szektorsemlegesnek kell lenni, de rugalmasnak. Az egészet a 
javasolt megkötések mellett, ajánlatos folyamatnak tekinteni és azt, megfelelő rendelkezésekkel 
és támogatásokkal, a várt irányba terelgetni.  

Valóban helyes (talán nem is lehet másként), hogy a törvény csak az OEP által finanszírozott 
intézményekre terjedjen ki. 

Azzal, hogy bizonyos idő után csak működtetési joggal rendelkező orvos foglalkoztatható 
egyetérthetünk. Átgondolandó, hogy ki kapja meg a jogot és miként lépnek ki a tevékenységből a 
joggal nem rendelkezők. Ilyen események feltehetően a kórházakhoz integrálódott rendelő 
intézetek esetében várhatók. A folyamat irányított, és mint ilyen nagyon sok tapintatot, megértést 
igénylő kell legyen. Ezenkívül e sorok logikájából az következik, hogy máshol jogot szerzett 
személy is jelentkezhet adott praxis megszerzésére. A jog tehát nem praxishoz kötött. Ezzel nem 
érthetek egyet. Számos kiszámítható és kiszámíthatatlan - és egyaránt kellemetlen - 
következménye lehet. 

3. A törvény személyi hatálya. 
A fejezet bevezetőjében a szerző javasolja a járó és fekvőbeteg ellátás szakorvosainak 

összevonását a szakellátásra jogosultak körében. A javaslat oka az általam előbb említett helyzet, 
mely a kórházakhoz csatolt rendelőintézetekben mellékállásban dolgozó  (vagy fordítva) 
szakorvosokra hívja fel a figyelmet. 

Bár hajlanék rá, hogy mérgelődjek, mert az alapellátás orvosait szakvizsgájuk után sem 
sorolják a szakorvosok közé, az az érzésem, hogy ez nem ide tartozik és nem is ez a szándék. 
Annyit mégis meg kell jegyezzek, hogy talán – ha már két csoportra akarjuk bontani - nem a 
szakellátási és a nem szakellátási feladatokat ellátó orvosokra kellene osztani az orvosi kart, 
hanem járó és fekvőbeteg ellátásban dolgozókra. A járóbeteg ellátás szakorvosai sokkal 
szorosabb kapcsoltban vannak a háziorvosokkal, s tulajdonképpen együtt alkotják az alapellátást. 
Ennek keretein belül együttes erővel munkálkodnak a definitív ellátás javításán, tehát a kórházak 
tehermentesítésen, vagyis az olcsóbb egészségügy érdekében (is!). 
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Az elméleti felosztás gyakorlati következménye nem lehet az, hogy a két szektor között 
(bárhogy is osztogatjuk) fal húzódjon. A felszabaduló jogok megvásárlói között a kórházi 
orvosok (adott esetben szellemi szabad foglalkozásúak) is megjelenhetnek és a jogát eladó 
járóbeteg ellátásban dolgozó orvos is lehetőséget kell kapjon a kórházban való elhelyezkedésre. 
Egy orvosi életpályát nem lehet statikusan tekinteni.  

Az, hogy a jogot a szakvizsgákkal rendelkező orvos mire kapja meg, a pillanatnyilag 
gyakorolt szakra vagy többre is, jól meggondolandó. Át kell tekinteni a gyakorlatban 
felmerülhető kivételes eseteket és ezekre is kidolgozni egy rugalmas megoldást, vagy egy más 
céllal nem használható kiskaput. 

Egy jog pedig természetesen egy jog. Nem bontható ketté két egész jogra, ha azt két szakra 
kapta valaki. (Ez nem jelentheti azt, hogy az osztott munkaidőben dolgozók nem kaphatnak 
osztott jogot – de ez más kérdés) 

4. A szabályozás logikai rendszere. 
A szabályozás logikai rendszere valóban követheti a háziorvosi ágazat törvényének logikáját. 

Mindenek felett áll, hogy a rendszerbe bekerülők induló állományát pontosan (és bölcsen) kell 
meghatározni. A jelenlegi finanszírozás keretei nem is tesznek lehetővé jelentős bővítést a 
működőképesség kockáztatása nélkül. 

A sajátosságok figyelembevétele itt és minden más esetben is – természetesen – nagyon 
fontos. 

5. A rendszer induló személyi állománya. 
A szerző két ellentétes koncepcióról tesz említést. 
„A” alternatíva 
Erre nagyon kell figyelni. Már a bevezető mondat meglep. A jogot pályázat útján lehet 

elnyerni. Hol vannak az esetleg évtizedek óta éhbérért ott dolgozó, a terület betegeit ismerő, 
gondozásukban közreműködő, a háziorvosokkal kapcsolatait ápoló orvos jogai? Bevallom a 
pályázat szó is már kételyekkel tölt el. Hol van rá garancia, hogy nem fordulhat elő visszaélés. 
Szubjektív, részrehajló vagy akár inkorrekt döntés? Az ilyesminek a lehetőségét nem szabad 
elültetni egy új jogszabályban. (Az olajszőkítés is csak lehetőség volt. Éltek vele.) 

A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendszer induláskor határozza meg a reális kínálat-
kereslet összhangot. Nem tudom milyen mértékben nevezhető az ellátást biztosítók jelenlegi 
létszáma és eloszlása megfelelőnek, de évek óta lehetőség volt ennek kialakítására és a 
jogszabály ezt a folyamatot a továbbiakban is lehetővé kell tegye, akár az OEP finanszírozás 
változásaihoz való alkalmazkodás lehetőségét. Bizonyos stabilitási tényezők szükségesek ahhoz, 
hogy a jogot elnyerő orvosok, mint tulajdonosok tervezni merjenek hosszú távon és így az ellátás 
minősége javuljon. Hogy várható el ez a biztonság minimális feltételei nélkül. Sajnos a 
részletekben bujkáló ördögnek ez a lába az alapellátásban is ott ólálkodik. 5 éves szerződéssel 
várnak a háziorvosoktól életre szóló stratégiát, körzetszervezést és beruházást? 

A szerző említi a megoldás egzisztenciális gondokat okozó vetületét. A rendszerből 
kikerülőkről beszél. A pályázati megoldás inkább ennek ellenkezőjét sugallja. Itt a rendszerbe 
bekerülni akarókat támogatják. Ennek következtében tehát lesznek a rendszerből kiszorulók, 
mégpedig az eddigi nehézségeket vállalni kénytelenek köréből. Vagy kevesebb jogot készülnek 
kiadni, mint a rendszerben jelenleg alkalmazottak száma? 

A pályázattal kapcsolatosan a szerző is említ egy aggályt. Az intézményi érdekek torzító 
hatásának lehetőségét a pályázatok elbírálásánál. 

„B” alternatíva. 
E szerint a variáns szerint minden teljes munkaidőben dolgozó orvos ab ovo jogot kap. Sőt 

részjogot kaphatnak részidőben dolgozók is. 
A szerző szerint ennek a hátránya az, hogy nem kapcsolódik hozzá biztos OEP finanszírozás. 

Utóbb létszám felettivé válhat. Kérdezem: a pályázati rendszer alkalmazásakor ez a veszély nem 
áll fenn? Kérdezem: miért fordulhat ez elő? Ha az állandóan változó igényre, a változó 
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medicinára stb. gondolunk úgy nem az alapkoncepció nyakát kellene kitörni, hanem be kell 
helyezni a tervezetbe a vészkijáratokat. 

Előnyként említi, hogy a jog birtokában az országban bárhol lehet pályázni. Ezek szerint ez is 
egy „horgászengedély” típusú jognak készül? Nem az adott munkahelyhez kötött? Ezen a 
kérdésen az alapellátás esetében miniszter és saját osztályvezetője volt ellenkező véleményen, 
csak diplomatikusan nem élezték tovább a kérdést. Mai napig sem tudjuk kinek lesz igaza. Mi 
addig is szoronghatunk. A szerző azt is megjegyzi (elismeri?), hogy az alapellátásban a jog 
elnyerése nem jelent garanciát a munkahely megőrzésére. A tapasztalat nyomán természetesnek 
találnánk, ha ezt a hibát nem ismételné meg az új jogszabály is. 

A létszám szabályozását nem kényszerű helyzeteket teremtő, hanem ésszerű, preventív 
intézkedésekkel kell elérni. 

Az ismertetett két alternatíva közös elemei: 
Itt a szerzőtől megtudjuk, hogy az A alternatíva is csak „ab start” jelenti a működtetési jog 

helyhezkötöttségét. Utóbb a folytatás vagy elidegenítés során ez elenyészik.  
Gondolkodjuk hát. A helyhezkötött jogot az itt dolgozó orvos megkapja. Ezt követően 

valamilyen okból elidegeníti. Célja az állás változtatás vagy pl. nyugállományba vonulás. Ez 
természetes. Ilyenkor a helyére jelentkező (vásárló) lehet egy jogát máshol eladó, helyváltoztatást 
igénylő kolléga vagy egy a rendszerbe újonnan érkező. Mert természetesen van egy belső 
mozgásban levő és egy utánpótlást jelentő létszám. Ezek az újabb vagy új jogra jogosultak. Az 
újonnan belépők jogszabály szerinti feltételeknek kell megfeleljenek. A helyváltoztatók bizonyos 
rizikót vállalnak. Mindez ma már természetes. Amiképpen az is, hogy a követelményeknek 
megfelelni képtelenek elveszíthetik jogukat. De ezek egyedi esetek. 

Ez a megoldási mód, írja a szerző az általa kiemelt közös elemekről: 
- egyfelől lehetővé teszi, hogy a rendszerbe bekerült (tehát a helyhez nem kötött jogot egyszer 

megszerző) orvos, ha helyet változtat, új pályázat nélkül helyezkedhessen el bárhol.  
Akkor miért kell az A variánsban „ab start” pályázni?  Nem inkább fordítva kívánja az élet? A 

helyváltoztató az új helyet úgyis bizonyos feltételeknek való megfelelése esetén, tehát bizonyos 
szűrőn átjutva kaphatja meg. Ha pályázatnak nevezzük, ha nem. 

- másfelől, írja, nincs kiszolgáltatva az intézet kénye kedvének. Ha ott nem kötnek vele 
szerződést a helyhezkötött jog elveszne, ha az örökössel nem értenének szót, szintén stb. 
Mindebből tehát ismét csak arra következtethetünk, hogy a privatizációt csak intézményi 
formában képzelik el. A joggal bíró szakorvos nem letelepült szakorvos, mint azt pár éve még 
emlegették, hanem szerződéses alkalmazott, akivel azt tesznek amit akarnak. Ismét kérdezem? 
Hol lesz érdekelt egy ilyen ember a hosszútávú tervek és a beruházások terén, a saját tőke 
befektetése terén. Nyilvánvaló, hogy ismét az önkormányzati tulajdon sérthetetlensége merül fel. 
Tehát a privatizáció funkcionális, vagy az intézményt készülnek eladni nem egészségügyből 
érkező, külső tőkének és a jog adományozásával elkábított orvosokat - azzal együtt - szerződéses 
rabszolgának. 

Közös elem, mondja, hogy mindkét esetben felbontható a jog fél működtetési jogokra is. Ez a 
helyzet később is elképzelhető. Itt tehát a működtetési jog oszthatóságáról van szó. Ez megfelelő 
szabályozással és indokolt esetben kezelhető szerintem is rugalmasan. 

6. A jogi szabályozás hitelezési háttere. 
A törvény céljának elérése elképzelhetetlen megfelelő hitelfeltételek kialakítása nélkül, mondja 

a szerző. Ez nagyon helyes, csupán azt nem érthetjük, hogy egy hosszú távú tervezésben gátolt 
résztvevő, miért lenne hajlandó – egyelőre ettől függetlenül is kétes megítélésű - hitelek 
felvételére, kivéve az egzisztenciális kérdést jelentő indulás pillanatát, tehát a jog megvásárlását. 
Ezt követően már nem lehet érdekelt a fejlesztésben, hiszen munkahelye egy percig sem lehet 
biztonságban, ha ő csupán egy szerződéses alkalmazott egy külső tőkét az egészségügybe hozó, 
profit orientált, személytelen csoportnál. 

A továbbiakban felhozott érvekkel egyetérthetünk.  
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Valóban figyelembe kell venni a háziorvosi működtetési jog kapcsán szerzett ezirányú 
tapasztalatokat, azt is tudjuk, hogy az orvostársadalom nem homogén (de nem csupán a hálapénz 
jelenléte vagy hiánya teszi ezt), a fiatalok rendszerbe kerülése valóban erőn felüli megterhelést 
jelenthet, és nagyon fontos lenne anyagilag támogatni az orvosok tulajdonossá válását (az 
orvosokét!). 

7. Kapcsolódási pontok más törvényekhez. 
A szerző – mint mondja – vázlatosan utal három fontos kapcsolódási pontra. 
a. A finanszírozási szabályok revízióra szorulnak. Az amortizáció meg kellene jelenjen benne. 

Az OEP nem mindegy kivel szerződik (önkormányzat, intézmény, intézmény privatizált egysége, 
vagy orvos). Megemlíti, miként nyelték le az önkormányzatok az iskolaorvosok finanszírozását. 
Az itt leírtakkal egyet lehet érteni, hangsúlyozván, hogy az OEP lehetőleg az orvosokkal, vagy a 
privatizált orvosok által saját akaratból  - alulról -  létrehozott  szervezetekkel kellene szerződjön. 

b. Feltétlenül előre kell tekinteni a szervezeti törvényre, írja a szerző. A szervezeti törvény 
tételesen fel kell majd sorolja azokat a szervezeti formákat melyekben a szakellátó intézeteket 
működtetni lehet és záros határidőt szab a tulajdonosok számára a szervezeti forma 
megváltoztatására. A felsorol formák mind olyanok kell legyenek, melyek az orvos 
résztulajdonossá válását lehetővé teszik. Így nem vonnak el önkormányzati tulajdont, és nem 
merül fel a kétharmados törvény szükségessége. A privatizáció az önkormányzat elhatározásán 
múlik. Ebben azok remélhetőleg partnerek lesznek. 

Eldöntendő. Hogy milyen szervezeti formát preferálunk. Egyesek az ismert formákat, mások 
az egészségügy sajátságaihoz igazodó sui generis formákat javasolnak. 

Felveti, hogy helyes lenn-e az ott dolgozó orvosokon kívül másokat is beengedni a rendszerbe. 
Itt megjegyzi, hogy ebből alkotmányossági problémák lehetnek. 

Az eddigiekkel amúgy egyet lehet érteni, de sajnos ezekből is az derül ki, hogy szó sem lehet a 
valódi privatizációról, a letelepült szakorvosi státus irányába táplált remények megvalósulásáról. 
Zavaros funkcionális privatizáció képe vagy valami kiszámíthatatlan társtulajdonosság körvonalai 
sejthetők. 

A következő mondat már magában is hordja az egyetlen biztos elemet, a bizonytalan és 
tartalom nélküli privatizációért cserébe kapott kiszolgáltatottságot. Erről a szerző így ír: 

„…a szervezeti forma óhatatlanul magával hozza, hogy az érintett egészségügyi dolgozók 
elvesztik közalkalmazotti jogállásukat. (Szembe kell nézni tehát mindazzal, amivel most az 
országos intézetek Kht.-be vonása kapcsán küszködünk.)” 

A szerződéssel dolgozó szakorvosok kiszolgáltatottsága teljes lesz. Még az emlegetett öt év 
kitöltése sem lesz biztos. 

A fejezet zárómondata viszont nagy igazságot tartalmaz. 
„ A szervezeti törvény mielőbbi megalkotása azért is fontos, mert irányt szabhat az 

önkormányzatok – nem egyszer átgondolatlan – privatizációs elképzeléseinek.” 
Ez az amivel külön tanulmányok foglalkozhatnának. A privatizáció puszta híre is felkeltette 

egyes önkormányzatok étvágyát, hogy az egészségügy sovány csontjáról is lerágjanak valamit. 
c. Az alapellátás példájára hivatkozva a szerző érdekes törvényi akadályra hívja fel a 

figyelmünket: a Ptk 374.§(2) bekezdése kimondja: a visszavásárlási jogot legfeljebb öt évre lehet 
kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 

Az önkormányzatok viszont csak akkor hajlandók a privatizációra, ha határidő nélkül 
kiköthetik az alábbiakat 

- A rendelő és az orvoslakás csak ilyen célra használható és ellenkező esetben az 
önkormányzatot megilleti a visszavásárlási jog. 

- Az ingatlanokat az orvos vagy örököse csak az önkormányzat vagy az az által kiválasztott 
(elfogadott) új orvos számára idegenítheti el. 

- Ha az orvos jogviszonya bármely okból megszűnne, az orvos vagy örököse köteles az 
ingatlanokat megvételre felajánlani az önkormányzat által kiválasztott új orvosnak.  
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Ezután megjegyzi, hogy a kisebb önkormányzatok nincsenek abban a helyzetben, hogy 
ötévenként új orvoslakást vagy rendelőt építsenek. 

Hát ez a fejezet bizony számos gondolatot ébreszt. Legyen szó alapellátásról vagy járóbeteg 
szakellátásról. Egyre megy.  

Mindenek előtt ez is ellehetetleníti az egész privatizációt. Az orvosok sorsáról a legnagyobb 
bizalmatlanság álláspontjáról döntene. Ha ez így van, miből képzelik, hogy értéke lehet egy 
praxisnak. A fenti intézkedések nevezhetők kényszereladatásnak is. Hol itt a praxis értéknek 
emelésére ösztönző elem. Ki hajlandó egy ilyen praxisba munkát és pénzt ölni. Utána 
gyakorlatilag elveszik és egy formális áron továbbadják. 

Ha ezt a fejezetet elolvassuk, nem értjük miért kell az egész törvény. Ha mégis, akkor más 
érdekek után kell kutatnunk, mert csak itt-ott (és nem alapvető kérdésekben) bukkan fel az orvos 
érdeke. Az pedig minden ellenkező híresztelés ellenre szoros viszonyban áll a betegével.  

Végül a szerző a szakellátó intézmények privatizációjáról beszélve (tehát nem szakorvosi 
privatizációról!) azt mondja, hogy a Ptk. megfelelő rendelkezésétől való eltérést feles törvény is 
lehetővé tehetné. 

Erre csak annyi megjegyzésem van: szomorú, hogy már törvényalkotói körökben is eleve 
lehetetlennek tartják a konszenzust egy szakmai kérdésben, és kizártnak érzik egy kétharmados 
törvény keresztülvitelének lehetőségét. Persze erről nem a szerző tehet, csupán ő jobban informált 
mint mi. 

Maga a tervezet nem arról szól amire a járóbeteg szakorvosok társadalma várt. Itt egy 
intézményi privatizáció tenné a közalkalmazott szakorvosokat rabokká, kiszolgáltatottakká, 
páriákká. A jog adományozása címén pedig még azt is elvárnák tőlük, hogy tapsoljanak 
tönkretételükhöz. 

 
*** 

 
A fenti véleményem természetesen szubjektív, egy nem régen lezajlott vitám béli 

vitapartnerem nyomán fogalmazva elmondhatnám, hogy érzelmi alapon fogalmaztam. Így igaz. 
De ezeket az érzelmeket az élet, megtörtént események, súlyos tapasztalatok táplálják, és egyben 
ezek azok az érzelmek, melyeket elvárnak a társadalom által elképzelt ideális gyógyító embertől. 
Aki ilyen irányban közömbös, egyéb téren sem valószínű, hogy empátiával, szívvel képes 
dolgozni.    
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Hol van már a tavalyi hó. A kamarai elképzelések java részével együtt elsüllyedt ez is, de egyes 
elemei, sajnos főleg a nemkívánatosakból, felbukkantak a kórháztörvényben. Az alapellátás 
utolsó percben vívta ki a praxisjog helyhezkötöttségét, de az eredeti ötlet életképességéhez, a 
törvényalkotói szellem betartásához még ez sem mindenkor elég. Sorjáznak a furcsa, 
megoldhatatlan, igazságtalanságokról szóló történetek. 
 

* 
 

2000. október 08. 
 

Elhangzott: A Hungexpo, Hungaromed 2000. kiállítása alkalmából rendezett  
              Látlelet fórumon, 2000. október 03.-án. 

Megjelent: Látlelet 2000./11 
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STACCATO 
avagy, a reformot nyögő egészségügy egy évtizedének rövid, alulról jövő, 

tehát szubjektívnek nevezhető látlelete 
 

Tisztelt kongresszusokon és konferenciákon edzett Közönség!  
Az Élő Látlelet fóruma először jelentkezik a Hungaromeddel karöltve. 
Mondhatnám, hogy az időpont igen aktuális, mert az egészségügyben nagy dolgok történnek. 

Ha azonban visszatekintünk az elmúlt évtizedre, az egészségügyben folyton nagy dolgok 
megtörténtére vártunk. Ezek egy vonásukban voltak folyamatosak: ez pedig éppen a 
folyamatosság hiánya, a szaggatott jelleg.  

A szép új világ kezdetén egy anyagilag és presztízsében lerombolt egészségügy egész életén át 
átmeneti állapotban dolgozó - és azt így fenntartó - rétege remélte, hogy egy kemény vörös, majd 
egy puhábbra díszletezett infravörös szakaszból álló - négy évtizedes - korszak után végre valódi 
értékén és stratégiai jelentősége szerint fogják rangsorolni. Megkönnyebbülten sóhajtott fel 
mindenki. Vége lesz a szocializmus útján tarisznyánkba cipelt maradékelv világának. Mit sem 
sejtve léptünk be egy globalizálódó piacgazdaság kapuján. De a „szociális” felirat alatt semmit 
sem leletünk az ígéretekből.  

Ma egy évtized tapasztalatával gazdagabban azt látjuk, hogy lassan a nagy elosztó rendszerek 
s elsősorban az egészségügy marad az egyetlen forrás a kötelező profit biztosítására. Egyetlen 
vonzó ékességünk pedig - deklaráltan - olcsóságunk lesz. Az egészségügy történéseit nézve, nem 
csak munkánk, de a gyógyított, sőt a gyógyító egészségének, életének olcsósága is. 

Kormányok váltogatták egymást és az egyetlen kezdeti lépéstől eltekintve, amikor is sikerült 
némi pénzt kapni az első lépcső meglépésére, annak lehettünk tanúi, hogy folyamatos 
pénzkivonás zajlik egy el-elakadó, reformnak szánt folyamat közepette. Ezt a reformot mi 
orvosok egymás közt nevezhetnénk kettős vak reformnak is. Hiszen sem a reformer, sem a 
reformált nem látta s nem látja mi lesz belőle. 

Az eredmény finanszírozásunk ötven százalékos csökkenése. Az eredmény ismert 
szégyenteljes helyünk a magyar bérrangsorban. Az eredmény annyit vitatott, de mindenképpen 
alacsony részesedésünk a növekvő GDP-ből. Az eredmény megosztottságunk, további 
presztízsvesztésünk, mindennapi kétségbeesett kapkodásunk eskünk teljesíthetőségéért. 

Sikerünk is van, s ezt el is ismerték. Ez a magyar orvosi csoda. A fentiek ellenére működő és 
mindezek ellenére még EU kompatibilisnek is tartott egészségügyünk. A bűvészmutatványt 
cilinder nélkül, a halálugrásokat háló nélkül hajtjuk végre. 

A pénzügyérekkel szeretnénk, ha vitatkoznának vezetőink. A pénzügyérekkel reméljük, hogy 
vitatkoznak vezetőink. Azok azonban - ismét szakmai kifejezéssel élve - „non responder” 
állapotban vannak folyamatosan. Nem reagálnak. 

Létünk a három P jegyében zajlik. Pénz, politika és praktikák. És sajnos ez utóbbiak közöttünk 
folynak, bár igaz, hogy gerjesztői az első kettő között keresendők. A pénz és a politika érdekei 
pedig nem valószínű, hogy egyhamar egybe fognak esni az egészségügy érdekeivel. Boldogabb 
országokban sem így van ez, de ott félik az egészségügyet, mert mögötte áll a társadalom és egy 
kikezdhetetlen, évszázados tradíciókon alapuló presztízs. Az Egyesült Államok és az Egyesült 
Királyság is nagy óvatossággal mer csak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Kormányok bukhatnak 
meg ezen a pályán folytatván játszmáikat. Mi ebben is kivételek vagyunk. A pénz és a politika 
elérte, hogy egymás elleni acsarkodásunk utat nyisson az egészségügy manipulálása felé is. És 
hiába az egymást követő kormányokat kísérő egymást követő reménykedések. Tovább 
hanyatlunk. 

Miközben fuldoklunk, szégyenkezve kalimpálunk az örvény közepén segítségért. Nem merjük 
kimondani, hogy a társadalmi elvárás és a saját lelkiismeret szorításában dolgozó orvos a 
legnehezebb és legfelelősségteljesebb munkát végzi és jár számára a gondtalan, nyugodt, 
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tervezhető élet. Szemérmetesen a betegeket toljuk magunk előtt, azok érdekeire merünk csak 
hivatkozni. Holott a kettő egy kérdés, és elválaszthatatlan. 

Szégyenkezésünket a ránkkényszerített hálapénz unos-untalan emlegetett és tanulmányozott, 
de gyökeres szemléletváltás nélkül soha meg nem szűnő réme tartja fenn, a felelősséget elhárítók 
örömére. Gerjesztett bűntudat ez a javából. 

A reformnak nevezett kísérlet már első percben - egy cikluson belül - elakadt és fanyar 
gyümölcsöt termett. Újabb törésvonal keletkezett közöttünk. A további lépéseket politikai 
szembenállások lehetetlenítették el. A meg-meglendülő és visszalépések szabdalta reformot 
nagyobb szünetek is megszakították, de ugyanakkor barbár allegrók is fellelhetők voltak egy-egy 
határidő kényszerű szorításában, és itt egyáltalán nem egy bizonyos remekműre célzok. Torzó 
törvények és végrehajtási szörnyszülöttek követték egymást s a most születőben levők is minden 
jószándék ellenére ott hordják magukban a genetikai károsodás veszélyét. Mert itt is, ott is 
vannak akiknek nem a nemzetstratégiai cél, az egészségügy a fontos, hanem a politikai 
csakazértisek, vagy a csoport érdekeltségek.  

Az orvostársadalom többsége fáradt közönyben próbálja maradék energiáit a gyógyítás 
irányába terelgetni. Egy szűk réteg járja a fórumokat és küzd. Önök is, itt és ma. Gyors és 
határozott reformot remélünk. Allegro, - ma non troppo. 

Jeles egészségpolitikusok fognak elmondani néhányat az aktuális fejleményekből és 
válaszolnak kérdéseikre. Történeteket is hallanak majd egészségügyünk képtelenségeinek 
tárházából s ítéljék meg azokat bárhogy, abban mindenki egyet fog érteni, hogy nem kellett volna 
megtörténjenek. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Most egy új csapat asztalára kellene letegyük ezt a figyelmeztetést. Vajon őket érdekelni fogja? 
 

* 
 

2000. október 18.- november 04. 
 

Megjelent: Magyar Orvos 2000./11 
 

PRAXISOK A HÁZIORVOSI LÓ TÚLSÓ OLDALÁN 
 

Az egészségügyi reformot elindító szakemberek tervei és jószándékú elképzelései ellenére, az 
alapellátás funkcionális privatizációjával a folyamat elakadt. A mai napig nem írták meg ennek 
igazi okait. Lehet, hogy hallgatólagosan ez is 30 vagy 80 évre zárolt titok? 

Aztán jött a mindkét félnek fájdalmas megosztottság szakasza. Ennek csak egy haszonélvezője 
volt. Az egészségügy egységes fellépésétől így megkímélt fiskális szemlélet, melynek 
reprezentánsai imígyen még szabadabb kezet kaptak, az azóta is tartó elvonássorozathoz. Így 
tudtuk meg, hogy szűkös finanszírozási keretünk felezési ideje körülbelül egy évtized. És 
megtudhattuk azt is, hogy mivel ezt saját egészségünk vásárra vitele árán mégis elviseltük - 
eldöntetett, hogy az elég is nekünk.  

A jegyzetíró egy napokban elcsípett német televíziós bejelentésre gondol. Az orvos nem 
dolgozhat egyvégtében 8 óránál többet. Tilos!  

Jelenleg a nagylétszámú körzetektől eltekintve mindenkinek kell valami kisegítő forrás.  
Folyik az Etikai Konferencia. Minden várakozáson felül érdekes előadások és remek 

színvonal. A száraz, unalmas napokra készülődő hallgató nem győz fülelni. Jelen vannak a 
gazdaság és etika párhuzamát taglaló témák is. A hallgató szomorúan mereng a gazdaság 
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olajfoltos satujába szorított szent eszmék megszentségtelenített sorsán. A szünetben pedig ketten 
is figyelmeztetik. Ülj le ismét és számold át harmadszor is egy körzet valószínű költségvetését, 
amint azt 98-ban és 99-ben is tetted. Kellenek a rideg számok, hogy szembesíthessük őket a 
tagadás ősi szellemével, a pénzügyi szemlélettel. 

A következőkben a kedves olvasó így hát megint unalmas számokkal találkozik. Igazakkal és 
őszintékkel. 

Kiindulási pontunk egy közepes, 1500 kártyával megáldott vegyes praxis és az általa 
mostanság havonta kapott kb. 425000 forint, melyben benne foglaltatik a fix díj, a kártyapénz, az 
eseti ellátási díj és néhány apróbb juttatás. Ez a körzet más bevételeivel átlag 433000 forintra 
egészül ki. Az évi bevétel tehát  

12 x 433000 Ft. kerekszámban  5 200 000 Ft.   
Ha erre így rápillant, a tájékozatlan olvasó szép summát lát a fehérlő papíron. 
Egészen más lesz a helyzet, ha az alábbi kiadásokat a végén összeadja. 
- Mindenek előtt le kell vonni az orvostól APEH által minimálisan elvárt saját fizetésre 

fordított összeget mely járulékkal és adóval terhelt s így legalább kétharmad részben már vissza is 
folyik a költségvetésbe. 

Ez az összeg lefelé kerekítve:             1 300 000 Ft. 
- A legfontosabb munkatárs a körzeti ápolónő bruttó bére ( kb. 50000) és járulékai a 13. 

fizetéssel (13 x 97000) valamint egyéb juttatásokkal, éves szinten szintén kb: 
                                                    1 300 000 Ft. 
- Az írnok bruttó 25000 forintja járulékokkal és egyéb kiadásokkal évi: 
                                                         675 000 Ft. 
- A takarítónő bruttó 25000 forintja a fenti kiegészítésekkel, hasonlóképpen: 
                                                          675 000 Ft. 
- Könyvelő:                                       180 000 Ft. 
- A nagy kiadások között most a gépkocsi következik. A körzetek ma már egy igazi eredményt 

felmutathatnak. Általában van üzemképes gépkocsijuk. Ennek szükségességét senki sem vonhatja 
kétségbe és azt sem, hogy amint azt annak hivatalos leírhatósága is jelzi, ötévente lecserélhető s 
így egy nyugaton is szokásos konstrukcióban, állandóan használható kocsi áll a betegellátás 
rendelkezésére. Közepes kategóriájú kocsi esetén ennek ára a mai piaci viszonyok közepette, az 
ismert hitelkonstrukciókban kb. havi 50 000 Ft. 

- Ez éves viszonylatban:                    600 000 Ft. 
- Gépkocsi fenntartás (2000 km/hó)  540 000 Ft.  
- Gépkocsi biztosítások:                    160 000 Ft. 
- Gépkocsival kapcsolatos egyéb kiadás, mint a téli gumik, az olajcserék és garanciális 

ellenőrzések (ötévente lecserélt kocsi mellett egyéb javítási költség nélkül)                                                
70 000 Ft. 

- Cégautó adó és súlyadó                  150 000 Ft. 
- Iparűzési adó                                     50 000 Ft. 
- Közepes méretű rendelő fűtése       130 000 Ft. 
- Villanyszámla                                    50 000 Ft. 
- Víz, csatorna, szemét                         50 000 Ft. 
- Telefon, mobil telefon (utóbbi már elvárás): 
                                                           200 000 Ft. 
- Tisztítószer:                                       75 000 Ft. 
- Iroda, posta:                                       40 000 Ft. 
- EKG, számítógép nyomtató stb használata: 
                                                             20 000 Ft. 
- Szoftver bérlet:                                120 000 Ft. 
- Javítások szerencsés esetben:            35 000 Ft. 
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- Előfizetések :                                     40 000 Ft. 
- Könyvvásárlások:                              25 000 Ft. 
- Továbbképzők (30 kreditpont) útiköltség és szállás nélkül: 
-                                                        50 000 Ft. 
- Tagdíjak:                                           20 000 Ft. 
- Gyógyszer és fogyóeszköz:             120 000 Ft. 
- Sterilizátor és veszélyes hulladék:     32 000 Ft. 
- Munkaruha:                                        20 000 Ft. 
- Biztosítások:                                       25 000 Ft. 
- Rendelő kötelező kifestése               100 000 Ft. 
 
Biztos vagyok benne, hogy ezzel még nem soroltam fel minden kiadást, hiszen nincs olyan 

nap, hogy ne kelljen valamilyen csekket, átutalást, számlát rendezni a postán vagy a bankban. 
A végösszeg, ha áttekintjük a fenti kiemelt számsort, évi: 
                                                           6 762 000 Ft. 
  
A hiányzó forrás tehát, több mint másfél millió forint, miközben az orvos kivett jövedelme nem 

haladja meg az általa alkalmazott ápolónőét. Ráadásul ez utóbbi luxust nem engedheti meg 
magának az idősebb, nyugdíjra váró kolléga. Ő kénytelen nagyobb fizetést kivenni attól való 
félelmében, hogy túléli a nyugdíjazását és imígyen családjának tehertételévé válhat.  

 
A fenti számsorban szereplő írnoki és takarítói fizetés már nem fedhet le 8 órás alkalmazást. A 

számítások nem veszik figyelembe azt a közelgő helyzetet, hogy a majdani 40000 forintos 
minimálbér itt is éreztetni fogja hatását. 

Szóba sem jön annak szükségessége, hogy a korrekt praxisátadás szabályai szerint az orvos 
rezidenst is alkalmazzon! Nem lenne ideje ennek fedezetét biztosítani? Ahelyett, hogy 
siránkoznának legjobb rezidenseink orvoslátogatóvá vedlésén. Jó tudni, hogy a mai aktív 
háziorvosok többsége 25 éves körzeti munkával a háta mögött tevékenykedik. Közeleg a nagy 
generációváltás. A körzet fokozatos átadása, az utódnak a betegek érdekébe történő kézenfogása, 
lassan elvárásként jelenik meg a tanulmányokban. 

Minden más kiadás, a duális finanszírozás jegyében, az önkormányzatokat terhelné. Sőt az 
eddigi szükségletekből hiányzó összegeket is az ellátásért felelős kellene kiegészítse. Mivel ezt 
csak feltételes módban írhattam le, még egy-két igen fontos tényre kell felhívjam a figyelmet.  

Az önkormányzatok többsége, annak ellenére, hogy hivatalos körökben ennek az ellenkezőjét 
szeretik híresztelni, nem költ az egészségügyre. Sőt. Még a napokban is eljutott hozzám olyan 
panasz, hogy állandó éjjel-nappali szolgálatra kényszerítenek háziorvost, nem fizetik ki az ezért 
járó ügyeleti díjat, de még az iskola ellátásáért kapott szégyenteljes filléreit is lenyelik. Szólni 
pedig retteg, nevét adni nem meri. Ha megtudják, azonnal repül. És senki sem fogja megvédeni. 
Ha idősebb állást sem kap. 

Az önkormányzatok a duális finanszírozást nem vették tudomásul. A kormányzatok erről 
évekig nem is szerettek nyilatkozni. Nem tudom miért? Most végre Gógl Árpád miniszter úr 
szájából többször is elhangzott a határozott magyarázat. Legutóbb egy a Világgazdaságnak adott 
interjúban.  Ennek ellenére a tulajdonos önkormányzatok a szinten tartás, fejlesztés, beruházás 
feladatát többnyire lerázzák magukról. Amióta pedig (2000. január 01.) a TB által eddig 
működési költségre küldött pénzeket már mindenre szabad fordítani, még a markukba is 
nevetnek. Már arra sem hivatkozhatunk, hogy nem szabad ebből EKG-ra, számítógépre vagy a 
rendelő beázásának megakadályozására költeni. 

A kívülálló olvasó most megkérdezi: akkor miből? 
Nos az őszinte és korrekt válasz erre a következő: 
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Bár igen gyorsan csökkenő tendenciát mutat, de él még a hálapénz. Talán ez az elsőszámú és 
legáltalánosabb mellékes forrás. Mondjuk ez az nagyjából ami a 40-50 000 forintos bevallott 
fizetést kiegészíti s a megélhetést szolgálja. Annyi tény, hogy e nélkül nem működne ez a 
pszeudovállalkozás. Sajnos azonban ezen a téren nagyok a különbségek. Magam nem tudok 
példaértékű tapasztalattal szolgálni, kis „hálapénzű” területeken dolgoztam az eltelt évtizedekben, 
annyit azonban tapasztalhattam én is, hogy a kicsi is még kisebb lett az utóbbi időben. S erről 
baráti beszélgetések során minden kolléga így nyilatkozik. 

Az egyéb kiadásokra is kellenek azonban a hiányzó források. És az egyre több helyen 
elmaradó önkormányzati tehervállalás pótlására is. 

Ezt mindenek előtt azzal oldják meg, hogy maximálisan kihasználják a kiskapukat. Sajnos 
ezeknek száma egyre kisebb, a módszer jelentősége egyre csökken. 

A másik módszer az, hogy a körzetek (átmeneti és nem elhanyagolható fellendülés után) nem 
fejlesztenek és az infrastruktúra évről-évre rosszabb állapotba kerül. Ennek a böjtje még hátra van 
és szerepe lesz a privatizációt befolyásoló tényezők kötött is. 

Ahol a háziorvos olyan helyzetben van, üzemorvosi tevékenységéből, vagy a területen 
előforduló szerződéses állások béréből is hozzápótol a költségvetéséhez. Ez persze csak ott 
lehetséges, ahol üzemek, szociális intézmények stb. vannak. Ritkább, szerencsés esetekben, 
egyesek egyéb képességeiket kamatoztatják.   

Ismerek olyan kollégát sőt kolléganőt is, aki halmozza az ügyeleteket és keresi a 
helyettesítéseket. 

Az utóbbi időben valóban vannak olyan lehetőségek is, hogy gyógyszergyárak adnak 
támogatást egy-egy olcsóbb műszer, könyv, szoftver stb. megvásárlására. Vannak estek, mikor ez 
az etika határai között megvalósítható, de ez sem általános. Nem tekinthető megoldásnak. 

Hallottam olyan kollégáról, ahol a házastárs a „menő” s megoldja a gondokat. 
De ennél gyakoribb a fordított eset, mikor közös gondokkal kell megküzdeni. 
Persze a legnagyobb szórást a körzetnagyság adja. Mert egy bizonyos pacienslétszám felett, 

még van - szabályos módon működve is - életképes körzet. De korántsem olyan életképes, ahogy 
azt eleinte hitték. 

Ahol a külső szemlélődő azt tapasztalja, hogy csúf szóval élve „rongyrázás” folyik - és sajnos 
a következtetéseket mindenkor az ilyen esetekből általánosítják - ott két döntő tényező lehet 
ennek hátterében. Az egyik az eleve módos családi háttér, a másik pedig a különlegesen - az 
átlagtól eltérő mértékben – magas hálapénz. 

Általában azonban a hajdan irigyelt alapellátás, a reformerek újabb és újabb hullámai által 
elfelejtett néhai ígéretek ellenére bezáródó kiskapuk mögött toporog. Túlfizetettségének mítosza 
viszont még él. A felkentek közben - ennek szilárd hitében – előítéletekkel terhelten gondozzák a 
csekély forrásokat. Az így finanszírozott praxis pedig a háziorvosi ló túloldaláról pillantgat 
vissza, hajdani reményeinek szivárványos világa felé. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Lassan eljött az idő, és újabb számítást kell végezzünk. Az eredmény azonban nem lesz 
vigasztalóbb. Az ígéretekre viszont figyelni fogunk.  

 
* 

 
2000. október 27. 

                   
Megjelent: Magyar Orvos 2000./12 
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A   LÉPREMENT ALAPELLÁTÁS MINT A MEGCSALT EGÉSZSÉGÜGY 
TEREPASZTALA. 

 
Kongresszuson ülők és önkéntelenül is hátrapillantok, mikor a Tudományos Akadémia elnöke 
beszédében elismeri, hogy irigyen nézi az itt összegyűlt sokaságot. Más ágazatokban nem tartja 
elképzelhetőnek ezt az aktivitást, ezt az érdeklődést. 

A hatalmas, országos hírű terem jócskán megtelt, ott ülnek a léprementek és munkatársaik. 
Mondhatnék tőrbecsaltakat is, de az már túlzás lenne, hiszen az aki testületi lépremenetelésüket 
elindította tulajdonképpen nem bűnös, nem tudta hogy a vessző amit suhogtat a megromlott 
alapellátás felett, távozása után egy a politikai felelőtlenség virágzásának korát élő országban 
lépvesszővé avanzsál. Azt sem tudta, hogy az a szerény összeg, amit első és utolsó 
pénzszerzőként a rendszerbe behozott, a lép szerepének eljátszása után, egy ravasz kis csapon át 
kifolyik onnan s pláne nem, hogy lesz egy bajszos ember, aki csapot-papot mellőzve, 
bugylibicskájával hasít utat az értékes anyag gyors kiáramlásának. Utódai pedig már nem is 
próbálnak lukakat stoppolni. Ők örömmel élnek a lehetőséggel és nagy kortyokban fogyasztják a 
mester adományát, mondhatni leghűségesebb tanítványok, ebben az egy dologban. De hát az itt 
ülőket is, mind annyi mindent a föníciai átok beköszöntése óta, ez tudja csak életben tartani. 
Közben mindenkinek az az érzése mintha az illetékesek azon dolgoznának, hogy a működésünket 
szabályozó rendeleteket a legnagyobb megelégedésünkre „léprehozzák”. 

Így aztán akik stoppolásról remélnek hallani, ott ülnek mindenütt. Tanulnak, tanulnának s még 
mai napig sem tanulták meg, hogy mi a különbség a szippantó meg a lajtos kocsi között.  

Az előadók alapos felkészültséggel világítják meg a sokarcú alapellátás munkájának 
különböző profiljait. Mindenfelé érdeklődő arcok. És minden felvetített táblázat utolsó sorainak 
egyikében ott van az egész addig elmondott szép elméletet utópiává silányító mondat: megfelelő 
finanszírozás mellett. 

A szünetben mindenki nyugtalanságáról számol be. Itt már nem csupán a reménytelenség 
ködébe tűnt pénzről esik szó. Az utóbbi idők törvényalkotásának bukfenceit reklamálják főleg. 
Ki-ki amint megéli, egyéni helyzetével, természetével, temperamentumával. Legyintéssel, 
szorongva, némelyek alapos pánik hangulatban. (Ni csak milyen közel van ez a pánik szó a rá 
hiedelmeink szerint gyógyírt hozó páneurópa varázsszóhoz.) 

Nagy eredménynek ismeri el mindenki, hogy a járóbeteg szakellátással kapcsolatos 
törvényelőkészítő munka, legalább félig-meddig, a nyilvánosság előtt történik. Voltak akik ezt 
ellenezték, de nagyot tévedtek, ha azt hitték, hogy titokban jobb lett volna. A váratlanul 
reánkzúduló törvények korszakait már többszörösen megéltük. 

Egyre többen látják át, hogy a most készülő járóbeteg szakellátási privatizációval foglalkozó 
és ezt kísérő törvénytervezetek egyes passzusai visszahathatnak az alapellátásra is. Amint hogy 
ez fordítva is igaz. Sokan már-már a visszaállamosítás rémét vélik felfedezni. 

Amikor a beszélgetés ide ér, a beszélgető partnerek érzik, hogy akik esetleg ilyen terveket 
melengetnek, nem tudják mivel játszanak. A csendes közönybe süppedt (nevelt) háziorvosi 
társadalom elemi erővel reagálna erre. Pontosabban ez az ami felébresztené a ki tudja miért alvó 
oroszlánt. Ez az ami erősebb lenne a hálapénz feliratú - vélt – altatószernél. 

Sokan nem értik a kezdetek idején olyan pozitív felhangokat magához vonzott „szabad 
szellemi foglalkozású orvos” kifejezés mai buktatóit. A jól álcázott csapdát. 

Az orvostársadalom vízválasztó előtt áll. A nagy csalódottságból, a nagy átvertségből most 
már egy drámai fordulat felé vezethet az útja. 

A társadalmi (és szellemi) ranglétrák élén helyet foglaló XIX. századi és részben XX. századi 
orvosból a primitív társadalmak által is igényelt mágusok és sámánok szerepét szellemi erejével, 
képzettségével, lelki tulajdonságaival, etikus magatartásával egyaránt a kor szintjén elvállalni 
képes rétegből, kellő anyagi és morális züllesztés után a társadalmi gépezetnek egy harmadrangú, 
mindenféle tárgyalási pozíciót nélkülöző, szerződésekért kuncsorgó közmunkását akarják faragni. 
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Tragikus, hogy e folyamat mellett ott bábáskodnak - valaha közénk tartozott - orvosok is. 
Többnyire önkormányzati köntösben, de más fedőeszközök és fedőnevek alatt is. 

Egy remény van, de mire ez érvényesíti hatását sok fájdalmas dolog fog történni, és 
évtizedeket veszíthetünk. Ez a remény a gyógyulni óhajtó társadalom spontán érdekérvényesítő 
képessége. Azé a társadalomé, amely mitikus sámánok és tudós - szinte szentéletű - orvosok után 
nem fogja beérni ilyen gyógyításra képesített torzókkal. Idő közben azonban zuhan a pályára 
igyekvők értékszintje, csökken a megmérettetésre (válogatásra) jelentkezők száma s egyre 
alacsonyabb a küszöb melyet át kell lépjenek. Hány évtized kell majd és micsoda korrekciós 
pályát kell bejárni, hogy ezeket a hatásokat kinőjük. A veszélyes következményeket már nem 
lehet még oly okos rendeletekkel sem helyrehozni. Itt negatív folyamatok indulnak, melyeket 
csak ellentétes folyamatok egyensúlyozhatnak ki a távoli jövőben. 

De visszatérve az ígért terepasztalhoz. Az alapellátás máris a félrevezetettség, csalódottság, 
bizonytalanság, megcsaltság érzéseivel küzd. 

Miért? 
Mert egy olyan feladatot ellátó ágazatról van szó, melyben az ott tevékenykedő csak akkor tud 

megfelelni a vele szemben létező egyre pontosabban körülhatárolódó és egyre magasabb 
követelményeket előíró elvárásoknak, ha életre szóló stratégiát dolgozhat ki, olyat amelyik 
meghatározó úgy az általa szolgált közösség szempontjából (tehát szakmailag) mint a saját és a 
hozzá kötődő család sorsa szempontjából is (tehát a szakma hátterét biztosító egyéni sors 
szempontjából.) 

Hol vannak itt az annyi paragrafust kitöltő kollektív és az egyéni jogok, kit foglalkoztatnak 
ezek, legalább annyira mint a bűnözők oly sokat emlegetett ilyen-olyan alapjogai. (Azért jut 
eszembe éppen ez a példa, mert most hallottam, hogy egy börtönben heverő elítélt lényegesen 
nagyobb költségvetési keretet kap, mint egy krónikus ágyon fekvő bűntelen beteg, s bár azt 
mondják, hogy fölös számban vannak betegek és orvosok, úgy tapasztaljuk, hogy bűnözők is 
akadnak a kívánatos mértéken felül) 

Ugyanakkor: 
- A finanszírozás terén tett ígéreteket nem tartották be. Az inflációt követő zárt kassza 

meséjében már senki sem hisz. Havonta győzi meg erről a bankszámlája. 
- A duális finanszírozás deklarálása évekig váratott magára. Tudtunk róla, de nem volt leírva, 

hogy felmutathassuk. Aztán leírták. Ennyivel maradtunk. Inkább könnyítettek a feltételeken s 
január egy óta költhetjük a pénzt bármire. Az önkormányzatok pedig még nyugodtabban 
alhatnak, a maguk részéről a dolgot lezártnak tekintik a települések többségében. 

- Az önkormányzatoktól való függetlenedés reményének szivárványhídját soha nem értük el. 
Sőt. Amint haladtunk előre az immár kényszerpályán, egyre inkább megtudhattuk, hogy ez a 
köldökzsinór meghatározza egész szakmai pályánkat és magánéletünket. 

- A szakmai önállósodás reményeit a feltételek kialakításának anyagi ellehetetlenülése törte 
meg. 

- A szerződések minimális határa 5 év, de ezen belül is könnyű szerrel felbonthatók. Ez a 
legszögesebb ellentmondásban van a tervezhetőség alapvető fontosságú feltételével. Azt amit 
háziorvoslásnak vagy családorvoslásnak neveznek, ez az egy tény lehetetlenné teszi.  

- A minden baj mögött húzódó kétharmados önkormányzati törvényt eddig politikai 
csakazértisek miatt nem lehetett megváltoztatni. Ma már azt halljuk, hogy nem is nagyon kell. 
Sejtelmünk sincs arról, hogy mennyi ármánykodás maradt volna el, meg sem születve, ha nincs 
ez a - törvény gerjesztette - helyzet. 

- A privatizációs törvények sorának kiteljesedése előtt folyó „előprivatizációs” kísérletek 
nyilvánvaló háttérszándékait senki sem kutatja, a MOK figyelmeztető moratóriuma ellenére sem 
akadályozzák. Mondhatni: felhívás keringőre. 

Mindezekből már látható, hogy a létbizonytalanság és a jövőkép hiánya lehetetlenné teszi az 
elvárt minőségbiztosításhoz szükséges energiák felszabadítását. 
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- Ha pedig a részleteket nézzük csak néhány példa: 
- Finanszírozásunk reálértékben már a felére csökkent 
- Feladataink, vagy ahogy ármányosan mondják kompetenciánk határai, láthatatlanná váltak a 

távoli végtelenben. 
- Tevékenységünket egy íróasztal mellet nevelkedett adminisztratív polip fojtogatja. 
- Az ígért könnyített pályárakerülés feltételei csak elméletek szintjén vannak meg, vagy 

pénzügyi ügyeskedők saját hasznukat betervező reklámszövegeiben. 
- A pálya ígért biztonságos elhagyására kevés a remény. Nem arra törekednek, hogy vonzóvá 

tegyék azt. Inkább emezt taszítóvá. Lásd pl. cseppben a tenger, intézkedésben a szemlélet: 8400 
forintos orvosi vizsgálat kétévente az időseknek, aztán kiderül, hogy egyesek már ennek több 
mint kétszeresét fizették be, mert az önálló döntéshozásra való képesség pszichológiai vizsgálata 
még többe került.  

- A kapitációs átalányt összetévesztik (sic) az egy fő havi ellátásra szolgáló összeggel. A 
bruttó 100-250 forintot is készek elvonni, ha az állampolgár nem jön be az előírt vizsgálatra. A 
fordítottját viszont elfelejtik. Mert annál aki beteg - ezért az összegért - ha kell havonta hússzor is 
ki kell menni, a definitív ellátás feladatának megfelelve és biztosítva annak minden 
költségvonzatát is. Amikor tehát az orvost büntetik az állampolgár felületessége vagy 
tudatlansága miatt, a betegeken állnak bosszút. 

- A primer prevenciót egykor ANTSZ feladatnak tervezték, külön költségvetésből s a 
háziorvosi team csak mint segítségnyújtó szerepelt benne. Ma kijelentik, hogy ez az ő feladatuk 
és költségeit is kell viseljék. Az benne van a kártyapénzben. 

- A szekunder prevenciót semmivel sem támogatják. Pedig erre kellene szorzót adni a 
pontszám mellé. 

- A rehabilitáció szerepel a feladatok között, de hol vagyunk ennek gyakorlati 
megvalósításától. Az ebben oly fontos szereppel bíró háziápolás is elszenvedte a maga 
léprecsalását. 

- A maga idején jövedelmünk kárára, először tanácsoltan utóbb - mint megtudtuk - csalásnak 
számító pénzkivonással általunk vett felszerelés tulajdonjoga körül is lezáratlan viták gyűrűznek. 

- A biztonságos ellátáshoz szükséges gépkocsipark kialakítása után itt-ott perek és 
perlekedések ütik fel a fejüket. Nem lett volna szabad gépkocsit lízingelni. Ez már sok ezer 
lízingelt szolgálati kocsival az országutakon derül ki. Persze ott, ahol megvan hozzá a szándék. 
Reszkessen az orvos. 

Folytathatnánk. De itt nem is a részleteket kell nézni.  
Minket becsaptak, mert azt mondták, hogy teljesíthetjük eskünket, de ebben megakadályoznak 

és az így jelentkező bajokat gátlástalanul fejünkre olvassák. 
A gyökerek vizsgálata volna szükséges. Ha ott megoldanák a bajokat, a részletekre sor sem 

kerülne. Kongresszusainkon most úgy járunk, mint azok, akik a süllyedő hajón arról vitáznak, 
milyen legyen a jövőben a kapitány egyenruhája. 

Mentőcsónak kell ide, hidegvérű, ügyes távírász aki jelt ad, határozottságot, nyugalmat,  
bátorságot adó egység. Demagógia helyett bátor döntések. 

Ha nem így történik akkor az egész úgy ahogy van összeomlik s maga alá temet lobbyt, 
politikai szándékot, ügyeskedőt és haszonlesőt, ármánykodót és széplelkű jobbítani akarót együtt 
és egyszerre. 

A szaporodó sírok és bezárásra váró szülőotthonok felett kéklő égen pedig ott maradnak 
felírva lángbetűkkel, az immár szóvirággá silányuló jelmondatok: Az egészség érték. A nemzet 
egészségvédelme stratégiai jelentőségű feladat. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.                                                                            
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Azt hiszem, hogy egy, a fenti gondolkodásmód mentén kialakuló egészségpolitika, jelentős 
gyümölcsöket termett volna. Mint ahogy az ellenkezője nem termett ilyeneket. Sőt. 
                                                                      

* 
 

2000. október 29. 
 
Megjelent: a Kör 2001./1 
 

AZ ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉG TÖRVÉNYÉT KÖVETŐ, ÖNÁLLÓ 
TEVÉKENYSÉGRE ALKALMASSÁGOT IGAZOLÓ VIZSGÁLATOK MARGÓJÁRA. 

 
Keserű hangon szólt a telefonban egy háziorvos kolléga.  
Befizette a 8400 forintot és megvizsgáltatta magát, előírás szerint. Ő különösen sietősre kellett 
vegye – átlépte a 62. életévét. Mint az nem ismeretes, a telefonáló ezzel jelentősen átlépte egy 
képzeletbeli becsületes (és jó érzésű) háziorvos átlagéletkorát is. A magyar társadalomban csak 
kevesekre kivetett (mert ugye sarcról van szó) vizsgálat anyagi terhét és megaláztatását már-már 
kiheverte, mikor közölték vele, hogy ez még nem minden. Utólag egy pszichiáterrel is el kell 
beszélgessen, hogy felmérjék: alkalmas-e önálló döntéshozatalra. Precíz ember lévén, nem sokat 
kec-mecelt. Indulatait és háborgását leküzdve – biztos ami biztos - pénzt vett fel bankszámlájáról 
és elment, a némi nehézségek árán megtudott helyre. És nem tévedett. A 8400 forintban benne 
hitt teljes vizsgálat kiteljesítése még többe került. Ezúttal majdnem egy tízest gomboltak le róla. 
Igazságügyi elmeszakértői vizsgálatnak vetették alá. 

Vigasztalni próbálom s empátiámat bizonyítandó - hisz rám is hasonló tortúra vár - vele 
gondolkodom. Már írtam erről, egy másik sarc kapcsán, de most kibővítve ismétlem önmagam: 

 Anyagi oldalát tekintve olyan ez a vizsgálat mintha a mozdonyvezető a MÁV vonalain nem 
csupán pénzér utazna, de kötelező módon első osztályon kellene ezt tegye, mi több azt is 
előírnák, hogy tetszik vagy nem tetszik, ő utazzon!  

S még valami. A MÁV dolgozóinak egészségügyi vizsgálatait ki fizeti?  
Aztán a képzeletbeli másik oldalt is meghallgatom. Fizessen, mert ő nem alkalmazott, hanem 

vállalkozó, szól az - érzéketlenül. Igen, felelem a fantóm (és rém ellenszenves) vitapartneremnek: 
csakhogy ez egy az egészségügy érdekében felvállalt pszeudovállalkozás.  Bár már feledve, de 
annak idején ezt nekünk az egészségügy helyzetének könnyítése érdekében tanácsolták, és kvázi 
költségmegtakarításnak találták ki. Most pedig az ebből kivont pénzt az egészségügy egyik fontos 
zsebéből, ahol a legalsó szinten működő elsőtalálkozásos - mentől definitívebbnek elvárt - ellátás 
folyik, más - e célból kreált ágazatok - eltartására hasznosítják. 

S már perdül is a képzelet. Most hallani arról, hogy egyesek az üzemorvos, de talán a 
családorvos és a finanszírozó közé is beépíteni szándékoznak egy olyan felesleges vízfejet, 
amelyik önmaga eltartására ismét megcsapolja az oda áramló pénzt, a beteg ellátásra maradt 
apadó s már a nagy pénzügy által megvámolt járulékfilléreket.  

Aztán - hívómmal együtt persze - mint annyi éve, ismét lehiggadunk (vajon miért) s a gyökér 
után kutatunk.  

Emlékezetemben felbukkan az egykori beismerés. A háziorvosok generációváltását 
akadályozó nyugdíjazhatatlanság - melyet a félresikeredett praxistörvény sem oldott meg – nagy 
probléma. Alkotmányba ütköző is lehetne, ha meghúznának egy korhatárt. Valahogy mégis ki 
kell ügyeskedni a pályáról való kiszorításukat. Egyszerűbb tehát az alkalmasság terén kutakodni, 
túl azon, hogy vannak valóban alkalmatlanok, akik persze más módon is „felismerhetők” 
lennének. 

Így született ez az ötlet. S a pénzügyi rész? Először – mint arról szó esett zártabb körben – 
véletlenül, s utána ebbe beletörődve majd, ha lúd hát kövér legyen alapon, megtoldva. Egy kis 
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vita, egy kis háborgás. Aztán a balga kiszolgáltatott balek orvos ismét lehiggad (?) és fizet. Mint 
a háziorvos. A katonatisztek már nem tehetik. 

Még szót ejtünk telefonpartneremmel arról, hogy vajon azok, akik ezt kitalálták, mikor 
mennek alkalmassági vizsgálatra, hányszor, s mennyiért. Szóbajön a kézenfekvő megnyugtatás is, 
ami szintén elhangzott: természetesen minden orvosra érvényes, majd őket is kötelezik. Ez az a 
megnyugtatás, melyben benne van annak feltételezése, hogy ha a szomszéd tehene is döglik, 
akkor mi már meg is nyugodtunk. És elbeszélgetünk arról a közlésről, mely szerint ez egy réges-
régen létező törvény, amelyet eddig nem tartottak be. Mos végre érvényt szereznek neki. No 
kinél, ha nem a lehiggadásra mindég kész frontkatonánál, a jó öreg háziorvosnál.  Ki fogja azt 
sajnálni?  Mindent megtettek már azért, hogy őt inkább irigyeljék. 

Vonulunk hát szépen higgadtan a vizsgálatokra.  
És fizetünk. Ahogy illik. 

Időjáték 
Alcím: egy pattanás 8400 Ft. 

Közben az idő telik s magam is sort kerítek az izgalmas találkozóra. Minden stimmel. Alapos 
vizsgálatnak vetnek alá. Nem lehet semmit letagadni. Kedvesek, szakszerűek és ők is 
adminisztrálnak. Nem keveset. Végül aláírok egy „Egészségügyi nyilatkozat” című papirost. 

Ebben a következőkre kötelezem el magam (szó szerinti idézet következik): 
1. Az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soronkívüli alkalmassági vizsgálaton 

jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek 
bármelyikét észlelem: 

sárgaság, 
hasmenés, 
hányás, 
láz, 
torokgyulladás, 
bőrkiütés, 
egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyedés, sérülés stb. is) 
váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás; 
2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos 

távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem. 
 
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt 

munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának 
feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik. 

… 
Amennyiben a fenti ötletet megszülő agy tulajdonosa a majdani igazságügyi elmeszakértői 

vizsgálaton simán átbocsáttatik, úgy annak hitelességét előre megóvom. 
De ugyanakkor az illetőt magas pénzügyi kitüntetésre is javasolom. 
Tudják ugye: az őrült és a zseni… 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.  
Sokat bírálták, egyesek még pardont is mondtak, de még senki sem vonta vissza. És főleg senki 
sem kért igazán bocsánatot. Ez is egy olyan történet, amelyikben nem lelhető fel a 
szakmabélieket  az aktuális egészségügyi kormányzat irányába vonzó, s pláne nem az aziránt 
elkötelező elem. Oknyomozó politológusok listáira való történet. Késő bánat. 
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* 
 

2000. november 16. 
 

Elhangzott: Házi Gyermekorvosok Országos Konferenciáján 
              2000. november 17. Hotel: Flamenco 

BEUGRÁS 
 

Tisztelt Kollégák! 
 

Egy finanszírozásról szóló kongresszusi blokkban ma érző ember csak az erős felindultság 
állapotában tud megnyilvánulni. Ezért előre is elnézést kérek. 

Érzelmi állapotomat már elöljáróban két meggondolkoztató hírrel támasztom alá: 
- A héten egy költségvetési tematikájú fórumon az ellenzéki előadó elmondta, hogy a 

következő két évben 1,5 – 2,5 százalékos reálérték csökkenés várható az egészségügy 
finanszírozásában. A hírt a kormánypárt nem cáfolta. 

- A másik egy rádióhír. Mikola István csak akkor vállalná a miniszterséget, ha az OEP 
ellenőrzése a Pénzügytől az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe kerülne. 

 
 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 A kérdések egymást követik. Mit ér az orvos ha gyerek? szól a szellemes indító passzus. Mit 

ér az orvos ha (csak) gyógyít?  és Mit ér a gyógyító ha magyar?  Mit ér a magyar ha beteg? 
kérdezek tovább én. 

A HGYOE a szó szoros értelmében beugratott engem. Utolsó utáni percben tudtam meg, hogy 
ha nincs ló jó a szamár is.  

Mit ígérhetek hát? Talán annyit, hogy megpróbálok legalább az öszvér ösztövér szintjéig 
felemelkedni. Ez nem is lehet olyan nehéz a magunkfajtának, hiszen egy öszvér türelméről már 
bizonyságot tettünk az életünket jelentő munkánkkal visszaélők nagy örömére. 

A hasonlat eszembe juttat egy másik előadást is, melyet mintegy két éve tartottam és melyben 
a balzaci  szamárbőrre hivatkoztam, ehhez hasonlítván az egészségügy véges erőit. Azóta az 
ominózus bőr tovább zsugorodott . 

Már ennyi elég ahhoz, hogy érezze a gyakorlott kongresszuslátogató, hogy demagóg szöveg 
kényszerű hallgatója lesz. Bevallom nem is készülök egyébre. Az igazságot ugyanis tudós és 
tudósb szakemberek, külföldi menedzserképzőkön szerzett s bekeretezett diplomáiknak 
visszaverődő fényében, ma már hivatalból demagógia néven emlegetik. 

Az esküje árnyékában robotoló orvos pedig mit tehet? 
Legtöbbje, mint magam is utálta a matematikát de megszerezte a jó érdemjegyet ebből is, hogy 

orvosként továbbtanulhasson. 
Most is hasonlók érzelmeink a számok ( és a paragrafusok) világával szemben sőt  még 

sötétebbek, hiszen ezekkel bolondítnak nap mint nap. S mégis sokszor ezekkel próbálunk 
védekezni. Eleddig ez sem segített. 

Emlékezzünk arra a rengeteg diára, melyeken varázslatos számoszlopok próbáltak meggyőzni 
arról, hogy mennyire javul a helyzetünk. Miközben a kutya nem törődött azzal, hogy az 
önkormányzatom éppen megaláz és kirúgni készül, miközben többlet ügyeletekből próbáltam a 
duális finanszírozás általuk elfelejtett lábát pótolni, a kongresszusok félhomályában duruzsolták a 
fülembe, hogy nekem milyen jó már, s pláne milyen jó lesz. A felvetített számoszlopokon minden 
lehetséges volt. A debreceni helikopter költségei megemelték a Drávaparti öregasszony 
egészségügyi költségvetésének színvonalát s a soproni bőrgyógyász fizetését. 
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De ez sem volt elég. Miközben maga a minket kormányzó mindenkori kormányzat elismerte 
csendesen, hogy csodát művelünk, felbukkantak a nagyhangúak és fejünkre olvasták 
tudatlanságunkat, felületességünket, adminisztratív csalásainkat, milliónyi holt lélek busás 
kártyapénzének elszívását a naiv és védtelen OEP kasszájából, és különben is …….. a hálapénzt. 

Most pedig ráadásul fejünkre olvassák testi gyengeségeinket is. Alkalmassági vizsgálatáért 
egyedül az orvos fizet, mi több a másik orvosnak vagy egészségügyi intézménynek, hogy 
megtudja mennyire használódott el egészsége a hosszú harc alatt. S ha netán túlságosan….akkor 
a mór mehet. 

Mi meg csak dolgoztunk-dolgozunk és az amerikai orvosi átlag fizetés ötvened részéért az 
amerikainál jobb orvosi ellátást nyújtunk a betegnek. Hogy a betegellátás nem annyival jobb mint 
az orvosi ellátás az csakis azon múlik, hogy ezt már nem tudtuk életünk árán sem megoldani. 
Mert bármennyire is patetikus a megfogalmazás, éppen azok a fránya számok igazolják, hogy 
életéveinket, átlagéletkorunk jelentős részét váltottuk fel az eredményes orvosi munka számunkra 
még most is, mindenek ellenére is szent oltárán. 

Csakhogy a szamárbőr zsugorodik kérem. 
Mi még oltárról beszélünk és áldozunk rajta. De az új hazug kor gyermekei ezt nem fogják 

felvállalni. A globalizáció saját gyermekei nem lesznek patetikusak. Ők felöltik már korán a 
jelmezt, kívül s belül egyaránt. És egybenőnek vele. Talpig menedzserfeketében és fülbevalóban 
várják a magasabb kasztba lépést és az nem jelent orvost, nem jelent gyógyítót. Hogy ez így van 
jelzik a felvételiken szükséges soha nem tapasztaltan alacsony ponthatárok, s a pénzért átléphető 
még alacsonyabbak. Lehet, hogy egy új elit, sikerületlen gyermekeit fogja azilumba helyezni az 
orvosi pályán?  Sok derék cipészt ismertem s nem őket sértegetném, de valaha a rossztanuló 
gyermeket ezzel jesztegették: suszternek adlak fiam. Eztán majd így szól az intelem: ide figyelj te 
ebadta, ha nem tanulsz orvosnak küldelek. 

Félre tréfa. 
Tudják e azok akik most ezt teszik a nem is olyan régen s talán részleteiben még ma is 

világszínvonalú magyar orvostudománnyal, hogy egy ilyen süllyedés hamar megy, nagyon 
hamar, de annál lassabban a talpra állítás? 

Mi, akik megszenvedtük részben vagy egészben a negyvenet s a reményeket ölő tízet is, még 
küzdünk. 

A magunk kezdeményezte fórumokon mi is szívesen vitatkozunk a részleteken. Ma is, itt is. 
És ez nem rossz, hiszen optimizmust tükröz. Még van kedvünk remélni, harcolni a részletekért, 
melyekben ott bujkálhat – mint mondják – az ördög. A magam részéről azonban az ördögöt már 
nem a részletekben sejtem. Ördögi erők terpeszkednek felettünk és nem ismerik azt a szót, hogy 
egészséges nemzet. Hallani sem szeretik. 

Hogy ne értsék félre amit mondok próbálok pontosabb lenni.  A nemzetek feletti WHO által 
megfogalmazott egészség fogalom már egymagában bajt okozott nekünk. Szépen hangzó és az 
egyén jogai szempontjából nagyon igaz az a komplex, mindent magában hordó egészség kép. 
Csakhogy van egy életveszélyes buktatója. Ha mindazt az egészségügy által befolyásolhatatlan és 
hatáskörén természetes módon kívül eső fogalmat hozzárendeljük amit e definíció felkínál, akkor 
kiderül, hogy az egyén egészségéért az egészségügy 7-20 százalékban felelős. Mit mond erre a 
pénzügyér? Hogy ilyeténképpen az egészségnyerésre fordítandó összegnek tíz - húsz százaléka 
illeti meg csak az egészségügyet. Ha innen nézzük a dolgokat, jobb lenne leválni az egészség 
komplex fogalmáról, és kiválni az egészségügyből, majd pedig betegügy címen fellépni. Persze 
ők akkor is megtalálnák a félremagyarázás kiskapuit. 

Hogy mit jelent egy pénzügyi szakembernek egy magyar ember élete, vagy halála, arról 
kamaránk elnöke három napja világosított fel frappáns módon. Már régen ingerelt a gondolat, 
hogy valaki kompetens ember le kellene üljön ezzel a személytelen, lélektelen pénzügyi 
sárkánnyal és forintra átszámolva próbálja meghatni és igazolni, mit veszítenek ha a világon 
legnagyobb arányban hagynak munkaképes korú férfiembereket elpusztulni. Kupcsulik 
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professzor nyilvánosan mesélte el, hogy megtette ezt. Kérésére a pénzügy felkent szakemberei 
számoltak, osztottak, szoroztak és kihoztak egy végeredményt: x milliárd forintot. Ránéztek a 
számsorra és így szóltak: ez nem számottevő. A történet hiteles és nem kíván további 
magyarázatot. 

Miközben tehát a részleteken vitázunk ne feledjük el egy percre sem, hogy a nagy egész a 
mindent bedaráló pénzügyi szemlélet hosszú évtizedek óta változatlan. A maradék elv ma sem 
változott. A rendszerváltás megtörténtén  vagy meg nem történtén vitatkozók közt nem tudok 
igazságot tenni, de azt tudom, hogy a mi portánkon ez a váltás még nem zajlott le. S ha igen, nem 
tudom hová vezet. 

Mert a reform kezdetekor kereszténydemokrata hang biztatott a „mindent szabad ami nem 
tilos” liberális jelmondatával s a szociál-liberális kormányzat ennek kiskapuit zárogatta 
szorgosan, a baloldal legstabilabb baloldali értékei közé tartozó „egészségügyi ellátáshoz való 
jog” nem tűnt valódi baloldali értéknek a dús morzsákat billegető pénzügyi bajusz árnyékában, s 
két néppárt sem tudja felvenni a harcot saját pénzügyi kormányzatával a mindenholi néppártok 
által is értéknek elismert egészségügyért. 

A káosz nagy köröttünk s benne ott úszkálnak a nagy halak is. Ők  más szemmel nézik a 
világot, több nullával toldják meg forintot jelentő számoszlopaikat. De ők nem mi vagyunk. S ők 
nem azt az ügyet szolgálják melynek mi vagyunk a megvetett s már-már kinevetett szolgái. Az ő 
céljaik mások s az ő befolyásuk e célok elérése érdekében összehasonlíthatatlan a miénkkel. A 
szakértők mondták így nemrég: a pénzek elosztása nem szakmai alapon, hanem erővonalak 
mentén történik, s akkor a befolyásosak megkapják a magukét a fogyó kevésből is, a rászorulók 
pedig a maradékot. A befolyásosok felveszik a globalizáció köpenyegét s élvezik az annak kijáró 
összes szubjektív és objektív előnyöket. És mi?  

Mi megvitathatjuk a részleteket. Marakodhatunk a maradékon. Ez is az elvárás velünk 
szemben.                     

Most pedig magam is alább adom és elmondom azt a részletet, ami minket leginkább érint.  
Eszmefuttatásaim címe: PRAXISOK A HÁZIORVOSI LÓ TÚLSÓ OLDALÁN. Az írás 

előbb olvasható és a Magyar Orvos 2000./11 számában jelent meg. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
A ló oldalai közötti ingázásnak újabb fejezetei következnek-e? 
 

* 
 

2000. november 19. 
                                                 

Megjelent: Medicus Anonymus 2000./12 
 

AZ IGAZSÁG FÁJÓ PILLANATA 
 

Egy megrögzött lottózó makacs reménykedésével kezdjük hétről-hétre, hírről-hírre, 
kongresszusról-fórumra újra meg újra a reménykedést. 

Hiába tudtam, hiába számítottam ki, hogy a következő két évre ígért jussunk nem lesz elég a 
szintentartáshoz sem, hiába közeledett egyre inkább a számok véglegesítésének pillanata, én is 
csak reménykedtem. 

Reménykedtem, mert annak aki egy hivatás szolgálójának állt, akit erre neveltek példaképei, 
aki erre áldozott már egy életet, aki  tisztában van munkája fontosságával, mert rendelkezik egy 
ép felelősségtudattal nemzete iránt, annak nem lehet kérdéses, hogy ami történik az képtelenség. 
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A képtelenségek világát pedig a csalfa fordulat - mely oly hatalmas volt, hogy az ember nem 
tudja feldolgozni – után azt hittük elfeledhetjük. Azt reméltük, hogy időben és térben is 
csatlakozhatunk a minket megillető világhoz. Ahhoz a világhoz, amelyik mint egy szépséges 
szerető már annyiszor megcsalt, s amelyik mégis legyőzhetetlen erővel vonz mindnyájunkat. 

Vannak azonban pillanatok, amelyek kijózanítólag hatnak. 
Ilyen pillanatot éltem át, mikor egy utópisztikus kényszerképzetem megvalósításáról szóló 

történetnek voltam csalódott hallgatója. 
Dr. Kupcsulik Péter elnök úr került abba a helyzetbe, hogy a pénzügy gyakorlati szakembereit, 

a döntéseket előkészítő titokzatos apparátust szembesíthette nemzeti szégyen és 
tragédiastatisztikánk számukra feltételezhetően legfélelmetesebbikével a munkaképes korú 
(számukra szerintem hasznosnak hitt) férfiak halálozási statisztikájával.  

Mint arról a professzor úr nyilvánosan és frappánsan beszámolt, a tényekkel szembesítet urak 
hajlandók voltak ezúttal számolni. Írogatták, osztották, szorozták a számsorokat és ott állt előttük 
a végeredmény. 

És ekkor történt az ami engem (is) fejbekólintott és ráébresztett, hogy felesleges a részletekkel 
foglalkozni. 

Az urak ugyanis úgy vélték, hogy a végeredményként megjelenő „összeg” nem számottevő. 
Ekkor éreztem meg teljes egészében a hideg valóságot, azt, hogy a szerelmünk tárgyát képező 

Európában egy olyan állam vár reánk, mely nem értünk működik. Inkább fordítva. Mi vagyunk 
érette.  

És innen a munkánk céljáról, tehát rólunk is szóló történet megfordul. Innen kezdve mindent 
más szögből kell nézni és eldönteni azt, hogy hogyan tovább. 

Elhisszük azt, hogy ez csak így lehet, mert ahol szerintünk ránk várniuk kellene ott is így van 
és így jó ez? 

Arra gondolunk, hogy csak minket próbálnak félrevezetni és a számunkra szuggerált kép 
hamis? Ott túl a bontott rácson még nyílnak a rózsák? 

Vagy belenyugszunk abba, hogy nagyon mélyről jöttünk s ez még sokáig lehetetlenné teszi a 
másfajta megoldást. Használjuk tehát azt amit gyűjtenünk sikerült: a rőzsét? 

A kijózanodás fájdalmas pillanatát is követi azonban az egész életében küzdelemre 
kényszerített gondolkodásmódjából eredő kiútkeresés. Az a bizonyos „az nem lehet, hogy...” még 
mielőtt „keservben megszakadnánk”. 

 Az országokon átdübörgő hideg szívű „tankhelyett-bank” rendszer nemzetek feletti 
világbirodalma ugyan úgy fog összeomlani mint nagy elődei. Lehet, hogy mi ezt már nem érjük 
meg, de jó lenne, ha most az egyszer éppen elmaradottságunkból a bennünk rejlő ósdi emberség 
maradékaiból építenénk bárkát a túléléshez. Ez lehetne az a nyerő stratégia, mely ezt a letiport 
nemzetet újra magasba röpíthetné. 

Ebben az építő kísérletben pedig a mi megalázott ágazatunk az egyik legfontosabb elem. Ez az 
mely a generációkon át tartó építő munka végzőjét és eredményeinek majdani élvezőjét menti át a 
túlsópartra. Együtt azokkal akik velünk együtt lelkét is megpróbálják megőrizni épen s azokkal 
kik környezetének minél jobb állapotban történő átmenekítését próbálják elérni.  

Igen tudom, csupa fantaszta lehet csak az akiket felsoroltam. 
És mégis. 
„Csináltak volna forradalmat” idézik - megoldást nem találván napjaink nyomasztó 

fejleményeire - a Néhait. 
„Na és” szól a második refrén. 
„Feneketlen zsákba” nem tehetünk semmit, csattan a nekünk most fájó - s már konkrétan ránk 

vonatkozó - harmadik. 
Az első idézet gazdája halott, csak sírjánál róhatjuk le kegyeletünket, vagy csak ott 

reklamálhatunk. (Miért nem csinált valami olyasfélét) 
A második megszólaló hallgat, már csak testében él s tudjuk nem várhatunk tőle semmit. 
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A harmadik az egyetlen aki segíthet, ha mi is úgy akarjuk, ha el tudjuk hitetni vele azt amit a 
pénzügyi agyak nem akarnak, a nem létező pénzügyi szívek nem tudnak felismerni. 

A magyar egészségügy vezetőinek ezt kell megkísérelni. 
A józan ész és a magyar szív minden eszközével. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Elismerem, a „Na és”-t alábecsültem. Az lenne az igazi, ha kiderülne, hogy félreismertem. 

 
* 

 
2000. november 29. 

 
Leadva: Magyar Orvos 
 

JUS MURMURANDI 
NOLÁMCSAK 

Gondolataim egy feneketlen zsák fogságában 
 

Idézet egy ismert közgazdász szavaiból: 
”A költségvetésben eddig még minden negyedévben képesek voltak találni száz egynéhány 
milliárdot, ha rendkívüli kiadás szükségessége merült fel.” 

Tevékenységünk életre szóló színterén, melyet csak az orvos nem tud a hipermarket 
parkettjére váltani, ülünk sőt - mi több - tevékenykedünk,  itt benn a feneketlen zsákban, és 
európai felzárkózást garantáló színvonalat igyekszünk produkálni a laza szövésű, likas-lukas, 
filtes-foltos és már közmondásos pénznyelőben.    

Mint az ominózus textília állandó lakói, csak nézzük a nagy sötétséget s szeretnénk látni a 
nemlétező feneket, meg a nemlétező pénzt, amint zizegve libben el mellettünk, majd eltűnik a 
feneketlen alattiban. 

De semmi. Sehol semmi. 
Se luk, se pénz. 
Kívül viszont nagy a zaj. Okos és tudós emberek magyarázzák a kívülállóknak, hogy mi 

miként egyengetjük az ő általuk megtermelt pénzköteg útját a feneketlen valami felé. Mi nem 
tudjuk mi lehet ez a valami, közülük sokan annál inkább, s ráadásul elhitetik még felkentjeinkkel 
is, hogy az a feneketlen mumus pénzevő akármi létezik, uram bocsá’ esetleg az éppen mi 
lennénk? Közben a pénzkötegek gyanús keringésükben már ott a zsákon kívül irányt 
változtatnak, s feneketlen zsebekbe lelnek pihenőre. Ez a zsák-mányolás legfejlettebb formája. 
Úgy csinálni mintha a zsák lenne a mányoló s közben eltéríteni a pénzeket másfelé. 

A meggyanúsított zsák pedig, egy hagyományos zsákhoz méltatlan beesett hassal, 
szánalmasan tátong és semmit sem kap. Annál inkább más elegánsabb pénztárolók. Feketére 
fényezett széfek, márványfalú trezor szobák, és a körülöttük sürgölődők borjúbőr, testhezálló, 
alkalmi tárolói. 

Itt a forrás, hol a forrás mondják s szemfényvesztő gyorsasággal kevervén a kellékeket azt a 
látszatot keltik, mintha a zsák, az a szegény zsák, nyelne el mindent. 

A pénz lehetséges útjai mind jól bejáratottak. Egyedül a zsák lóg ki másságával a társaságból. 
Ez a primitív és ócska valami, mely csak akkor kap jelentőséget, ha a szereplők valamelyike 
rászorul egy kis zsákolásra. Mert azért Isten nem ver bottal. 

Nincs pénz az egészségügy feneketlen zsákjára. Először meg kell reformálni, szól a napi 
magyarázat. Egyszer fel kellene ismerjék, hogy a nagy lemaradást egy heroikus beavatkozással 
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helyre lehetne billenteni, szól az óhaj. Nem lehet, mert a gazdaság teljesítménye csak ennyit 
enged meg, hallatszik a válasz. S ekkor kiderül, hogy pl. a köztisztviselők helyzetének 
rendezésére van pénz. Pedig nem ők vannak a bérlista utolsó helyein. Mégis erre akad forrás. 
Persze tudjuk jól, nem az a baj, hogy erre akad, hanem az, hogy a még sürgősebbre nem. 

Mi tehát fontosságban messze elmaradunk a köztisztviselőktől. No nem arról van itt szó, hogy 
ők hasznosabb munkát végeznek. Inkább arról, hogy ők valamiért fontosabbak. Őket fontosabb 
nyugodtnak tudni és elégedettnek, őket fontosabb óvni a korrupció elhatalmasodásától, őket jobb 
csendben tudni, ők jó ha megbízhatóbbak. 

Az egészségügyre 10-12% emelést terveztek mondja a hivatalos szöveglő egy kongresszuson. 
Az egészségügyben 20% fizetésemelés lesz szól a másik hír. Tehát a pluszforrás, mely éppen 
hogy követi az inflációt, főleg fizetésre lesz felhasználva?  De ilyen százalékokat pl. az 
alapellátásban évente hallottuk s a pontérték évek óta maradt változatlan. Sőt, ha a közben 
felszabadult belső forrásokat ismerjük (kártyák többszörös finanszírozásának kiszűrése) akkor 
nem csupán az derül ki, hogy nem érkezett be az ígért százalék fedezete, de még ez az összeg is 
eltűnt a zárt kasszából. No lám csak! A zsák fenekéről még nincsenek is adataink, de már annál 
inkább a szájáról, melyen keresztül a vitatott folyamatnak éppen az ellenkezője feltételezhető? 

Nincs pénz az amortizálódott infrastruktúra és eszközpark szinten tartására, és nincs pénz a 
fizetések egykori nyomorúságos vásárlóérték szintjének elérésére sem. Ha ez a szakgárda képes 
ezzel a felszereléssel és ezek közt a körülmények között nemzetközi szinten még elfogadhatót 
teljesíteni, miért nem lehet legalább ezt honorálni? Azt például, hogy a nemzetstratégiának ezt a 
végvárát - az elektronika korában - száz éves fegyverekkel is védik. Miért nem lehet ezt nálunk 
megtenni s máshol igen. Vagy magyarázzák el nekünk, hogy ha mi megközelítőleg emberi 
fizetéseket kapunk, akkor az miért számít feneketlen zsáknak? Rá lehet fogni bárhol az 
egészségügyre, hogy pazarol. A pénzügy mindent meg tud magyarázni s rögtön az ellenkezőjét is. 
Azt azonban, hogy az orvosok fizetéseivel pazarol senki sem mondhatja. Illetve mégis. Mert ilyet 
mert mondani a valószínűleg félretájékoztatott valutaalapos főnök tavaly, mikor is a bajok 
gyökerét az orvosfizetésekre költött sok pénzben kereste. Az ebből származó várható 
felháborodást sajnos nem tapasztalhattuk.  

Rábólintottunk vajon? 
Mondhatják, azt, hogy egészében sok ez a fizetésre költött összeg, mert valóban nem kevés az 

orvos. Ez sem igaz azonban így. 
Nem igaz abszolút értékben, mert több uniós országban hasonló vagy nagyobb az orvosok 

száma. 
Nem igaz, mert a magyar lakosság, az eltelt kizsákmányolt és önkizsákmányolókén megélt 

évtizedek után sokkal betegebb. 
Nem igaz, mert nálunk az orvos végzi el az egy (olykor két-három) szinttel alacsonyabban 

kvalifikáltak munkáját. Az olcsó munkaerő munkáját, ő mint legolcsóbb munkaerő. Olyan 
munkaerő, amelyik számára nincs kiút. Nincs átképzési lehetőség. Nincs kibúvó. Külső s belső 
okok miatt egyaránt.  

Vajon hallottak e az illetékesek olyan beszélgetést, melyet orvos és betege gyakran folytat, 
mert ha nem tudnák a beteg szeret beszélgetni s az orvos leggyakrabban ezt a fontos igényét is 
kielégíti . Ha az orvos fizetésére terelődik a szó, a kedves beteg az összeg hallatán vagy úri 
huncutságot sejt és fejét csóválja, vagy harsány, de udvariasan keserű kacajra fakad. 

De ne kalandozzunk el. 
Ha tehát nincs még elég pénz az egészségügy dolgait megoldani és mi kell mentsük a 

menthetőt, legalább ezt az erőfeszítést fizessék meg. Ha a magyar bérskálán minket a helyünkre 
tesznek, nem nagy tételt kell bedobjanak a zsákba. Nem nagyot s az egyetlen olyant, amelyik ha 
címkézve érkezik, biztos, hogy nem kerülhet ki abból, a feneketlenség útjain. 

A pénzügy, vezető politikusainkra erőltetett felületes érve (a feneketlen zsák elmélet) tehát 
nem tudja megállni a helyét. Az egészségügy többi szükséglete sem feneketlen zsák, de a 
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fizetések alkotta része még látszólag sem illethető ezzel a jelzővel. Felelős magyar politikus ilyet 
nem mondhat. 

Akkor pedig mi van? 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Mire elkezdődött a luk elmélet revíziója, már késő volt. 
 

* 
 

2000. december 07. 
 
Leadva: Medicus Anonymus 

 
FORRÓDRÓT 

Egy Mikulásra kapott kram-pusziról 
 

Kollégánk, kinek története kapcsán morgolódnék, a magyar egészségügy – magukat 
bennfentesnek tartó újsághírterjesztők szerint – immár maffiák által dagasztott soványka kenyerét 
eszi. Lelkes ember hírében van. Minőséget próbál szolgáltatni és ezért az önkormányzattal is ölre 
ment. A parlamenti átvilágító - mert így nevezte magát az évekkel ezelőtt előterjesztett falu 
egészségügyi terveit követően nála járt úr – pontozásos vereségét hirdette ki, melyet a 
polgármester tusra retusált. Ergo az alapellátás nem kap semmit. A helyi sajtó szavaival élve: a 
dokinak nem adunk.   

Barátunk szerette volna a szívéhez közel álló terveket felszínen tartani és nem az ellátás 
minőségének csökkentéséből megélni, még kevéssé azt tenni mit a népi empíria így említ: „vizet 
prédikál és bort iszik”. 

Mit volt mit tennie, mellékállásokat vállalt. Mi több, nem csökkentette a team létszámát. Sőt 
rezidenst is vett fel, átlagos számú (de torzított korfájú) populáció ellátására szervezett praxisába. 

A mellékállások a területen megjelenő különféle intézetekben elhelyezett 250 idős, beteg 
ember ellátásával kapcsolatosak. A munka hatalmas. Az ellátás milyensége és az igény 
lényegében egy krónikus eseteket ellátó fekvőbeteg intézetéhez közelít. Olykor – és nem ritkán – 
az elkerülhetetlen akut eseményekkel. 

A kolléga Mikulás napján értesült arról az egyik intézetben, hogy az őket felügyelő 
közigazgatási ellenőr kijelentette, nem kellett volna erre a munkára a háziorvossal szerződniük. 
Annak ezeknek a betegeknek az ellátása kutya kötelessége. Elég, ha leadják a kártyájukat. 

Történetünk szorgos hőse bizony igen kellemetlenül érezte magát és nehezen tudta csak 
elmagyarázni, hogy az okos „felsőbb szerv” mennyire távol él a valóságtól, miként azt is, hogy 
merre kell keresni tájékozatlanságának esetleges okait. 

Eddig a történet. 
 
Ha az olvasó most visszagondol arra az OEP, sőt un. szak körökből származó ötletre, mely 

szerint a beteget a kártyapénzér kell ellátni, és aki nem jelenik meg adott időközönként orvosánál, 
annak kártyája érvényét (pontosabban finanszírozását) veszti, már nem is haragudhat, az 
egészségügy dolgaiban járatlan hivatalnokoknak, a történetben elmondott vélekedése miatt. 
Persze más kérdés, hogy egy ilyen ellenőrzésre termett hivatalnoktól az ember némi önálló 
gondolkodást is elvárhatna, s ez esetben már ki lenne zárva minden hasonló tévedés. De hát neki 
nem kell ügyeinek önálló vitelére való alkalmatosságát az igazságügyi elmeszakértés 
csúcsszerveinél hitelesíttetni. ( S lám-lám hova vezet ez a felületesség) 
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A kérdésben még ezek után is tájékozatlan, vagy mégis más véleményen levő vitapartnerekkel 
a következőket kellene közölni. 

1. A magyar biztosítási rendszer a szolidaritáson alapul. Ez az elv már egymagában mindent 
megmagyaráz. Érthetetlen, hogy azok akik a szűrésen nem jelentkező betegek felületességéért az 
orvost akarják büntetni, nem látják, hogy az ellátásra szorulókat fosztják meg e sarkalatosnak 
deklarált szolidaritás alapján kapott filléreiktől. 

2. A korcsoportok szerint kiszámított (kitalált) kártyapénz egy átalány, nem abból a pl. 200 
forintból történik az illető beteg ellátása. Ez a beteg lehet, hogy az elvárt definitív ellátás 
jegyében és a szintén elvárt kapuőri funkció betartása esetén, az OEP költségvetésének ( a 
betegek járulékainak) a drága kórházi költségektől való megkímélését  szem előtt tartva, naponta 
sokkal többe kerül. Hiszen ez az összeg nem elegendő egy látogatás benzinköltségére sem. 

3. Ha egy átlagos körzetben például 100 lakosra jut egy-egy súlyos beteg idős ember, akkor 
a maradék 99 közül még le kell számítani legalább 30-40 betegeskedőt, gondozottat stb. 
Nagyjából 50 úgynevezett egészséges marad arra, hogy igénybe nem vett szolidáris forintjaival a 
betegeskedőket, gondozottakat s főleg azt az egy nagyon rászorulót támogassa. Ez az összeg sem 
elég, mint azt nagyon jól tudjuk, de ennek elvonása – ráadásul éppen az orvos un. passzivitását 
büntetendő - arcpirító ötlet. 

4. Ha egy területi ellátásra szerződött praxis határain belülre egy, esetleg több, időseket 
ellátó intézet települ, akkor a kártyájukkal bejelentkező nagy munkavolument igénylő idős beteg 
emberek nem hozzák magukkal az őket a szolidaritás alapján támogató, egyenként 50 egészséges 
kártya finanszírozási összegét. Az marad ott, ahonnan átjelentkeztek. 

5. Az ilyen körzet hátrányos, gyakorta halmozottan hátrányos helyzetbe kerülhet. 
Természetes, hogy az ilyen intézetek annak az orvosnak a külön szolgáltatásait veszik igénybe, 
akinél betegeik amúgy is leadták kártyáikat, tehát a területér felelős háziorvoshoz fordulnak 
gondjaikkal. Ha pedig annak erre nincs szabad kapacitása, akkor külső orvost alkalmaznak, amint 
tudtommal arról az ide vonatkozó rendelkezések is szólnak. Persze el lehet játszani azzal, hogy az 
intézmény nem egészségügyi. Azt hiszem nem kell magyarázni, hogy kik azok az idősek és 
milyen állapotban vannak, akik ezekbe az intézetekbe kerülnek és azt sem, hogy ez milyen 
volumenű orvosi munkával jár. Az adminisztráció egyre elképesztőbb terhéről nem is beszélve. 

Íme egy történetben két tanulság is. Az egyik egy elhibázott ötletet vetkőztet pőrére a 
gyakorlat színpadán, a másik egy soha nem tárgyalt, de sokfelé élő problémát hoz 
reflektorfénybe, olyat amelyről az érintettek nem is beszéltek eddig - tengernyi gondjuk 
közepette. Pedig nem aprócska kérdés, elhihetik. A hasonló intézetek előjegyzési naplóiban - a 
mai nyugdíjas számára igen borsos árak ellenére - százával állnak az előjegyzések. A munkát el 
kell végezze valaki. A munkát a háziorvosi praxis többnyire felvállalja. Ha megfelelő szerződést 
kötnek ez is a helyi betegellátás gondjain könnyít, megfelelő ellátást biztosít az intézetek idős 
lakóinak, és az orvos jobb kihasználásával egyben újabb megtakarítást jelent a szolidaritás 
jelszavát feledni oly könnyen kész OEP költségvetésének. 

 
Utóirat: Márai naplóját hallgatva értesülök arról, hogy új példaképünknél - az Egyesült 

Államokban - az egészségbiztosítás nem is foglalkozik ezekkel az öregekkel. Bajaikat állapotnak 
és már nem betegségnek tekintik. Ennek finanszírozása tehát más módon kell megoldódjon.  

Erről is tanulmányok sorát lehetne írni. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Túl sok volt az aprónak vélt, és ezért elhanyagolt kérdés. Ez is sokat rontott a közérzeten. Pedig 
nem került volna pénzbe ezekkel foglalkozni. 
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* 
          
                                                     2001. január 04. 
 

Megjelent: Medicus Anonymus 2001./1 

ADMINISZT - RÁCIÓ 
 

Sok egybeeső tényező által determinált kezdést él meg az egészségügy. 
- Az ezredvéget végveszélyben záró ágazat keresi a maga Messiását. Nem véletlenül, hiszen a 

különféle oldalakon egybegyűlt vezérkarok a gyakorlat rostáján eleddig hamis prófétának 
minősültek. Ebben az állapotban kezdődik hát az új évezred, melyet a hivatást választottakból 
álló ágazat szeretne a magáénak (tehát a nemzetének) tudni. 

- Az új évezredet új, de nem ismeretlen – az eddigi tapasztalatok szerint határozott, a 
rendteremtéstől nem visszarettenő, mégis a realitás talaján álló - miniszterrel kezdjük.  

- Az új miniszter legfontosabb alkupartnere - a pénzügyek ura - is újdonat új. Róla kevesebbet 
tudunk, de annyi ismeretes, hogy eddigi pályafutása során következetesen azt állította, miszerint 
az egészségügyben ott vannak a szükséges források, keressék hát a megoldást házon belül. 

- A kétéves költségvetés életbe lépett… és látszólag erre a két évre az egészségügy sorsa 
eldőlt!? 

- Ez a két év lesz az EU csatlakozás finise. Ebben pedig - mint kiderült - az egészségügyi 
reform a legkényesebb feltételek egyike. 

És még sorolhatnánk. 
 
Az elmúlt évek során egyebet sem hallottunk és olvastunk mint azt, hogy az egészségügy 

alulfinanszírozott, hogy pénz-pénz-pénz kellene, hogy forrást kell találni. Kívülről a feneketlen 
zsáknak neveztek, ami részben akár igaz is lehet, hiszen több mint fél évszázada a gazdaság 
szekeréhez kötve húznak a földön a maradékelv köldökzsinór kötelére kötözve. 

Most mégis másról szeretnék beszélni és a nagy újrakezdés felelőseit másra szeretném 
figyelmeztetni. Az egészségügyi média munkása ugyanis már a koldus hírébe keveredhet, 
miközben folyton fillérekért kiáltozik, máskor pedig egyenesen kolduló barátnak tűnhet, ugyan 
ezért imádkozva. Ebből az „ihaj-csuha” állapotból szeretnék most kilépni egy részletkérdésről 
beszélve, olyanról azonban, amelyik - egyebek közt - meghatározhatja az ágazat jövőjét. 

Az utóbbi években sokszor hangzott el kritika az adatszolgáltatás hiányosságairól és az 
adminisztratív tevékenységnek - a számítógép évtizedében paradoxnak tűnő - válsága kapcsán. 
Az ilyen irányú folyamatok mégis ellenkező irányba fejlődtek.  

Sok-sok évvel ezelőtt a PHARE vizsgálódásai során hallottam az első komoly és nyilvános 
figyelmeztetést dr. Perczel Attila szájából, hogy nagy baj van a magyar egészségügyi 
adatszolgáltatással. Baj van vele a szolgáltatók szintjén s talán még nagyobb a felhasználóknál. 

Azóta nap mint nap tapasztalható ennek szomorú igazsága. 
Az egészségügy nem tud igazán érvelni a cáfolhatatlan adatok hiányában. Vitái, forráskereső 

harcai során ezért hátrányt szenved. A pénzügy hideg világában nem tud érvényesülni a szívhez 
szóló, humánus, nemzetféltő érvelésekkel. Ott kihegyezett számokkal lehetne eredményesen 
lándzsát törni. A legelemibb adatok: az orvosok száma, területi megoszlása, szakképzettsége után 
kutakodva is zűrzavart tapasztalhattunk. Az ominózus 15 milliárd elosztása – az adatokat már 
százszor bejelentők számára érthetetlen módon – éppen az adatok híján, visszájára fordította a 
kormányzati jószándékot. Nem is szólok arról a mesterségesen gerjesztett - és szánalmas 
taposómalomra emlékeztető - hamisjátékról, ami a járóbeteg ellátás önbecsapó pontvadászata 
körül zajlik. Stb. 
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A pénzügy által számonkért ésszerűbb gazdálkodás megvalósításának alapvető feltétele, a 
külső források bevonásának megindokolásához elkerülhetetlen érvek beszerzésének legfontosabb 
eszköze kellene legyen az egységes és pontos adatok begyűjtése és korszerű feldolgozása. 
Legalább olyan fontos ez, mint a félremagyarázható rendeletek és törvények körüli köd fokozatos 
felritkítása, a jól szinkrónba hozott, világos és mindenki számára egyféleképpen értelmezhető 
utasítások és irányelvek kidolgozása. 

A pontos és egységes adatszolgáltatás a legkülönfélébb területeken nélkülözhetetlen. Igényli 
ezt a szakma, a modern népegészségügy, a finanszírozás, a teljesítményelvűség, a 
minőségbiztosítás és megannyi más immár közhelyként emlegetett - de ennek hiányában nem 
megvalósítható – feladat. 

A világos rendelkezések a működést teszik egyértelművé, zökkenőmentessé, kiszűrik a 
mindenütt jelenlevő sandáskodások és az ebből fakadó teljesítményromboló ellentétek 
lehetőségét. Stb. 

Ha egy képzelt endoscoppal behatolunk a kérdés gyakorlatának bugyraiba, tragikomikus 
helyzetet tapasztalhatunk. Magam, munkaterületem kapcsán, a legtöbb példát az alapellátásból és 
járóbeteg ellátásból hozhatom fel, de indirekt - kényszerű módon - a fekvőbeteg ellátásba is 
bepillanthatok. 

Jelentések tömkelegét kérik különféle szinteken és intézményeknél. Sehol egy központilag - 
minden fél számára üdvösen – összehangoló szándék, mely az immár kötelező számítógépes 
nyilvántartást, illetve az ezt működtető szoftvereket, azok gyártóit, arra ösztönözné, hogy egy 
általánosra tervezett mindennapi adatrögzítési szokás megkövetelése mellett olyan egységes 
adatsorokat lehessen nyerni, melyekben valamennyi fél megtalálja az őt érdeklő információt. Így 
a levont következtetések is egységesek és hitelesek lehetnek. 

De azt is tudni kell, hogy már a finanszírozás korlátai is arra kényszerítik a szakmát, hogy ne 
éljen a számítógépek adta csodálatos lehetőségekkel.  Pedig a kezdeti nehézségeket, 
idegenkedést, félelmet már leküzdöttük. Gép, szoftver és kezelő kérdése az egész. Ritka 
kivételektől eltekintve a hozzáértés már rendelkezésre állana. Csakhogy az alap és járóbeteg 
ellátásban minden a team létszámának csökkentésére kényszerít, s a kórházaknál sem hinném, 
hogy más a helyzet. Egyébként, hogy lehetne, hogy a zárójelentések többsége még kódolatlanul 
érkezik (vagy olykor rosszul kódolva) és a kint várakozó betegek idegeivel játszva keresgélünk a 
tökéletesnek nem nevezhető BNO, írott vagy elektronikus lapjain. 

Összesítő jelentéseket más-más korcsoportra bontva kérnek, holott a szoftver egyre van 
beállítva, gondozási adatoknál ráadásul a betegségcsoportok kiválasztása is más és más. Másként 
kéri az egyik és másként (nem egyszer nem elektronikus) formában a másik. Mást ír a nővér a 
számítógépbe s mást a nyomtatványokban váratlanul felbukkanó rovatokba. Illetékesektől 
tanácsot kérve ilyen válaszokat kap: „írjon oda valamit”. Ez az a pillanat, amikor az egész évi 
becsületes erőfeszítés elveszti értékét és a sok munkát igénylő korrekt hozzáállás erkölcsi 
hátterét. És sorolhatnánk a végtelenségig. 

Új és új adatok igénye jelentkezett az évek folyamán, de soha nem összefüggésben az előző 
időszak adatgyűjtési, rögzítési szokásaival. Soha nem lehetett annak nyomát észlelni, hogy az 
adatkérő áttekintette volna az addigi lehetőségeket s az addigi adatgyűjtési szokásokra, vagy akár 
azok ésszerű bővítésére - idejében – alapozva fogalmazná meg igényeit. Sehol sem volt nyoma 
egy központi szándéknak. Nem tudjuk van-e valahol felelős személy, aki ezt a kérdést kellene 
összefogja. 

Az adat igen kényes portéka. Hatalmas érték, fegyver, pajzs és tudás forrása. Az adat csak 
akkor ér valamit, ha országosan respektálják fontosságát, ha mindenki saját ügyének is tekinti azt, 
ha nem fordulhat elő azt torzító felületesség s pláne nem erre ösztönző, sőt nem egyszer 
kényszerítő körülmény. 
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Az adat a munkát ésszerűsítve, a minőséget szolgálva, a korrekt ellenőrzést és 
teljesítménymérést biztosítva forrást szabadíthat fel az ominózus (lukas)zsákon belül, az adat 
szilárd érvvé edződve forrást hozhat kívülről is a zsákba. Az adat a zsák réseit lezárni segít. 

Szemléletváltás szükséges e téren és kell valahol egy személy, egy osztály, aki őrködik az 
egységes és a jelen körülmények között végrehajtható adatrögzítési szokások és feltételek 
kialakítása felett. Aki nem a bürokrácia rabja, aki nem egy ellenzős adminisztrátor, nem is az 
adminisztráció megszállottja. Annál inkább e szó utolsó tagjának elkötelezettje: a rációé. 

 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Hogy a Mikola István szakminiszter által bejelentett pontok közt megjelent az informatika, mint a 
fenti gondok megoldását is szolgáló fontos cél, örvendetes. Lesz e vajon folytatása azoknak a 
pontoknak? Vagy megint kezdünk mindent elölről? 

                                                                              
  * 

2001. január 14. 
 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2001./1 

             MOK. Farsangi Csillámok: V. évf. 2001. február 17. 
 

SEMMITMONDÓ TÖRTÉNET 
 A ZÖLDSÉGESRŐL, A FŐORVOSRÓL MEG AZ ASSZISZTENSNŐRŐL 

 
Dr. Járó Szelemér zakóját levetve, köpenyébe bújt. Az asztalon ott gőzölgött már a Kötöző 
Szerénke által főzött kötelező kávé. Szükség volt erre, hiszen a hiábavaló pontvadászatban 
megfáradt, de jónevű szakember, ki a Rendelőintézet legtöbb pontját begyűjtve havi 42 000 
nettóért végezte áldásos tevékenységét, kénytelen volt más munkákat is vállalni.  

Dr. Járó folyton gyűröttnek és nyűttnek érezte magát. Betegei azonban nem vehették ezt észre 
rajta. Erre szolgált az erős és forró fekete, mely látszólag ellentmondásban állt a kis szelencében 
előkészített antihypertensiv szerek szedésével. 

Szertartásosan pottyantotta a nagymamától örökölt értékes készlet maradványaiból származó 
kisded csészébe az édesítőt, és a keverés után a csészében maradt kanalat - két ujja közé fogva - 
bennhagyta az elegáns edénykébe. A kávé kóstolgatása közben a kanál nyele mindegyre böködte 
hosszúra nyúlt orrát, de ő – az egyébként jó modorra és viselkedésre nevelt úr -soha nem engedett 
e rossz szokásából. A rabszolgai státusban eltöltött évtizedek alatt alakult ki ez a szeszélye, mely 
valóságos kompenzatórikus mechanizmus volt, dacolás a világgal, bátor önmegvalósítás, az 
elnyomottság érzésének eltakarója. 

Szerénke néma csodálattal nézte főnöke ügyködését és a számítógép körül matatott. A 
mátrixos nyomtató összegyűrt ócska szalagját próbálta kisimítva visszatekerni, mert a szabályzat 
szerint még 17 munkanapon át kellett volna kitartson az ominózus tekercs. Köztudott volt, hogy 
ennekutána - a gazdasági irodán leadva - azt szakértői vizsgálatnak vetik alá a rendeltetésszerű 
használat tekintetében. Míg e vizsgálat eredménye nem érkezik meg, addig a kellék pótlásáról szó 
sem lehet.  A szigorúan ellenőrizés ki kellett derítse nem használják-e magáncélokra, 
magánlevelezés, üdvözletek vagy bevásárlási listák nyomtatására. Telefonhívásaikat is 
aprólékosan átnézték, és gyakran kaptak meglepő számlákat állítólagos magánbeszélgetésekről, 
melyeket a betegek sorsának zökkenőmentes intézése ügyében eszközöltek. A bevásárlási listák 
nyomtatásától kevéssé kellett féljenek az erre felkentek, hiszen a jeles szakorvos 42 ezre mellett 
Szerénke egy húszassal szerénkedett. Még a gyógyszergyári - megvesztegető ajándéknak szánt - 
kiszáradt golyóstollakat is örömmel vitte haza felújítani a három iskolás gyermek számára, kik a 
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szokásos megoszlásban jöttek a családba s így nem volt ritka, hogy az én gyerekem, meg a te 
gyereked megverte a mi gyerekünket helyzet álljon elő. 

A főorvos, mert az volt, elővette sztetoszkópját és akkurátus műveletbe kezdett. Az egyik oliva 
elveszett a kopott menetről s ő most ezt próbálta pótolni. Az igazgatóság, új sztetoszkópra 
benyújtott igénylő levelét több sürgetés után elutasította és a menedzsment azt javasolta, tekerjen 
a végére jó vastagon leukoplasztot. Dr. Járó főorvos úr most ezzel volt elfoglalva. Egyet-egyet 
tekert majd füléhez próbálta és újra kezdte. Szerénke abbahagyta a szalagsimítást és áhítattal 
nézte a műveletet. 

Kisvártatva az első beteg is belépett. Kárfi Olivér zöldség-kiskereskedő, írta Szerénke az 
adatokat. A beteg a válla fölött vetette oda a főorvosnak: aztán dokikám csipkedje magát, mert a 
Pajerómban dekkol a sofőröm és türelmetlen. Nagy beszerzésre megyünk, mielőtt két hétre 
elutazom ebben a ronda télben egy kis napot szívni magamba, a Globaliz szigetekre Óceániába. A 
boltnak menni kell ugye.  Na nyögje csak ki miféle oltások és vizsgálatok szokásosak ilyenkor?  
A múltkori utam Grönlandra volt s ott jegesmedve és fóka vírusok ellen kellett védekezni. Itt 
másfajta, melegégövi, trópusi veszélyek vannak. És micsoda nők dokikám…micsoda nők! Na, de 
magának nem ez a dolga. Inkább siessünk. 

Dr. Járó Szelemér főorvos és Kötöző Szerénke asszisztensnő összenéztek. Szerénke szeszes 
vattával törölgette festékes ujjait. A főorvos fájó fülét tapogatta. 

A Pajeróból valaki türelmetlenül dudált. Igaz, dallamosan. 
A háztetők felett most megjelent a téli nap és kis fényes csíkot lövellt doktorunk asztalára. Az 

üres csészében megcsillant a kanál. Az orvos jobb kezét a napos csíkra helyezte és hagyta, hogy 
az végigsimogassa csontos ujjait. Egész jó hangulata kerekedett… 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Vajon Járó Szelemérre, mint szabad szellemérre, milyen sors vár? 

                             
* 
 
 

2001. január 16. – április 11. 
 

Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2001./1 

BÍZTATÓ 
 
Az információáradattól lankadt olvasó mélázva lapoz bele az új kiadványba. A 
kétszázvalahányadik egészségügyi folyóiratba. Már megint egy olvasnivaló - ki győzi ezt és 
minek bombáznak vele - gondolja. 

És valóban! Minek? 
 
Valamikor közel egy évtizeddel ezelőtt elindult valami. A hőskorokra jellemző naivitással 

hittük, hogy feltartóztathatatlan. És a ránk jellemző botorsággal feltartóztattuk. Hogy ki és miért 
arra csak később fogunk választ kapni, de nyilvánvalóan, hogy közülünk való politikusok és 
közülünk kikerülő lobbyk tették ezt velünk és önmagukkal. Ki-ki a maga szempontjai szerint 
akarta talán az időt megállítani. S ez sikerült is, de véglegesen nem sikerülhetett. 

A pillanatnyi érdekek változtak, a pillanatnyi szempontok feledésbe mentek és újabbak 
jelentkeztek. De ekkor sem az ésszerűség talajából csírázva, hanem megint önző érdekek mentén, 
vagy azokkal kényszerű harcba szállva, kényszerű helyzetekben és kényszerű eszközökkel. 
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A reformot, ma már mindenki tudja és Miniszterünk - az ügy elkötelezettje - állítja is, hogy 
nem négy évre tervezik.  

Ezzel a négyévenkénti újrakezdéssel ennyire futotta. Van néhány részeredmény, melyet joggal  
- de sovány vigaszként - lobogtatnak meg az elégedetlenkedők felé, és van egy dandár, melyet 
előreküldtek az aknaveszélybe s olykor még irigyelték is. Aztán úgy tűnt, hogy a vezérkar döntött 
és utánuk lehet lopakodni a megtisztított ösvényen. De néhány váratlan robbanás megijesztette a 
bunkerbélieket és ők megálljt parancsoltak.  

Az offenzíva elmaradt s e pillanatban is félni lehet, hogy elmaradhat alkalmasabbnak hitt 
napokra - a jobb előkészítés reményében. 

Pedig készült az ágazat, készült Isten igazában. Végre példát mutatott 
kompromisszumkészségből, végre felcsillantak az egység felismerésének remélt jelei is - 
legalábbis deklarációk szintjén, és végre úgy hihette, hogy megkérdezték. Csak ekkor kiderült, 
hogy hogyan Mondta-cuccoli (is). A lépéshez némi pénz „hozzárendelése” szükségeltetik. Ez 
pedig nincs. Nincs az egészségügy számára, mindegy, hogy melyik lába fáj. Ezt aztán erőteljesen 
hangoztatják is azok, akik a késleltetésben érdekeltek.  

És már el is érkeztünk a minden egészségügyben tevékenykedő számára legfontosabb 
felismeréshez: itt szemléletváltás kell, itt egység kell. 

Ennek reménye csillant fel most egy kemény, határozott és sikerorientált, optimista kollégánk 
személyében.  Az elődje által hirdetett – és akkor helyesnek remélt – szelíd észérv lajstromozás 
sajnos nem vált be. 

Lássuk hát mit hoz az új stratégia. Mit fog jelenteni a szélesebb nyitás és tárgyalókészség, a 
közös felelősség többi tárcák felé történő hangsúlyozása, a belső források valódi felmérése és a 
külső forrás szükségességének az így nyert érvekkel történő alátámasztása. 

Az egészségügy szájára tapasztott ravasz nagy tenyér, melyet hálapénznek neveznek évtizedek 
óta, most talán megremeg. Kiderül, hogy éppen folytonos érvként való hangoztatásában rejlik 
csodás túlélő képessége. És, hogy éppen ez fő okozója, és fokozója szegénységünknek. 

És reméljük, hogy nyilvánosságra kerül a másik csoda mibenléte is, a működőképes 
egészségügy csodájának titka. A megosztottságuk és presztízsvesztésük ellenére is a beteget 
szolgáló felesküdtek áldozata. 

A járóbeteg szakellátás – részállásban dolgozókkal együtt összesen és állítólag - 14500 lelkes 
táborát ismét türelemre intették. Már jól ért hozzá. Már tudja, hogy nem az alapellátás irigylése az 
ami segít. Már tudja, hogy nem a minimálbér felemelésével kapcsolatos aránytalanság emlegetése 
a megoldás. Már tudja, hogy képes lehet érdekeit egyeztetve a döntéshozók elé tárni a szakma 
javaslatait. Már tudja, hogy nem csupán egy mindent eldöntő rendelet fogja elindítani az általa 
várt folyamatokat, hanem lépésről-lépésre lehet csak haladni. Lesznek akik előre szaladnak és 
vállalják a kockázatot és lesznek akik nem. De az állóvíz megmozdul. 

Ennek az első, e mostoha helyzetben levő szakágat képviselő lapnak a hasábjain szólítunk 
mindenkit a gátra.  

Írjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak, figyelmeztessenek, panaszkodjanak és reménykedjenek 
együtt az új lap oldalain. Mindenkor az egész egészségügy (szakember és beteg) közös 
érdekeinek jegyében. Ahogy szakminiszterünk is emlegette, merítsünk a jogászok sziklaszilárd 
egységének sikeres példájából is erőt. 
 
Leányfalu. 

 
Utóhang 2002. 
Ezzel a négyévenkénti újrakezdéssel ennyire futotta, szól az egyik kezdő mondat. 

 
* 
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2001. március 04. 

 Megjelent: Medicus Anonymus 2001./3 

FORRÓDRÓT 

                                 Státustörvényre várván, avagy egy kényes kérdésről 
 

Már régen készülök egy kényes kérdés megvitatására. Sokáig nem akartam olajt önteni a tűzre, 
sokáig nem hittem abban, hogy elmagyarázható. 

Most mégis megkísérelem. 
Bevallom és remélem, hogy túldimenzionáltam azt az ellenszenvet, amelyet a szomszéd 

országokból áttelepült kollégák irányába volt alkalmam számtalanszor megtapasztalni, bár én 
magam - saját bőrömön, vagy szemtől-szembe - ezzel szerencsémre sohasem találkoztam. 

Hogy miért gondolom túldimenzionáltnak, annak két oka van. Az egyik személyes. A 
médiadíj átvétele alkalmával megemlékeztem gyökereimről és az ezt kísérő szimpátia végtelenül 
jól esett. A másik általánosabb. A „románokat” „tótokat” „muszkákat” emlegető, - durva 
felhangoktól sem mentes - országos hangulat közepette kiderült, hogy a státustörvényt csak a 
lakosság 30 %-a, ellenzi, 60% kifejezetten támogatja. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megértő, 
elfogadó, támogató többség csendes, a durva támadó hangok pedig felerősödnek a csendben. 

Mindenek előtt azt kutattam, mivel vívhatták ki ezt az ellenszenvet jövevény sorstársaim. 
Visszapillantottam időben és megállapíthattam, hogy 1989-ig a Magyarországra érkező orvosok 
száma majdnem megegyezett az innen távozókéval. Tehát nem jelenthetett kenyérkérdést. Ebben 
az időben százas nagyságrendű mozgásról volt szó, mindkét irányba. A helyzet ezt követően 
változott meg. A szomszéd államokban is lezajló események lehetővé tették, hogy onnan 
nagyobb számban is megindulhasson a migráció.  

Ekkor merült fel az az agyonhangoztatott érv, hogy maradjanak ott és teljesítsék 
kötelességüket. Már erről is elvitatkozhatnánk, hiszen az egységes magyarságban gondolkodva, 
pusztán azért, mert a haza nem tudta megtartani az egész nemzet által lakott területet, mert a 
történelem csalfa mozgatói egy mesterséges vonalat húztak valahol, milyen jogon jelenthetjük ki, 
hogy az eminnen született magyar élheti világát, a vonalon túli meg csak tegye kötelességét. De 
mivel ez a kérdés ennél sokkal összetettebb, mivel az anyaország tudatából már jócskán 
kipusztult a történelmi Magyarország és magyarságkép, no meg azért, mert nem külső 
kényszerből, de meggyőződésből, sokan önként vállalják ezt a kötelességet, ne feszegessük 
tovább ezt a kérdést, a témához mérten igen szűk keretek között. Inkább egy ennél sokkal 
kézenfekvőbb tényre hívnám fel a figyelmet. Főleg ami Romániát illeti. Ebben az országban 1989 
előtt évtizedeken át román orvosokat hoztak a magyar vidékekre, és magyar orvosokat köteleztek 
munkára a Kárpátokon túl. Ezek az emberek már alig remélhették, hogy Erdélybe 
visszakerülhetnek. Számukra a határ megnyílása két lehetőséget adott. Vagy elindulnak a 
nagyvilágba és kiszakadván a kárpát-medencei magyarságból, elvesznek számunkra, vagy 
Magyarországra jönnek. Ilyenek az áttelepülők között jelentős számmal fordultak elő. Ők, ha 
akarták volna sem tudták szolgálni az ottani magyar közösséget. 

Ugyanakkor, miután az áttelepülés ezres nagyságrendűvé vált és a külhoni diplomával 
rendelkezők száma meghaladta már - egyesek szerint - a háromezret, természetesen és a nagy 
számok törvénye alapján, megjelentek a gazdasági menekültek is. Ez sem lett volna nagy baj, de 
sajnos - és persze a fenti statisztikai törvény alapján elkerülhetetlenül - felbukkantak 
kontraszelektált személyek is.  

Itt fedezhetjük fel aztán a történetben a második törésvonalat. Annak ellenére, hogy 
statisztikailag, arányaiban a 3000 közül nem volt több „problémás eset” mint a hazai 33000 
között, mégis ezekről szóltak a történetek. Kongresszusi felszólalásokban hallhattam, 
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újságcikkekben olvashattam erről. Ha anyaországi kollégával volt gond, se név, se cím, se egyéb 
jelző. Ha az illető áttelepült volt, akkor azonnal felcímkézték a Romániából áttelepült vagy más 
hasonló jelzővel. 

Kezdetben a támadás személytelenül jött. A külföldön szerzett diplomák értékét, a kollégák 
felkészültségét feszegették. Eltekintve egyes Szovjet utódállambéli és kirívó esetektől, a támadás 
– a számarányok miatt – elsősorban az erdélyieket vette célkeresztbe. 

Ezen általánosítások közben keveseknek volt fogalma arról, hogy ezeknek 95 %-a magyar 
egyetemen tanult, magyar oktatási normák, latin nómenklatúra stb. szerint. Ráadásul évtizedeken 
át a tanári kar jelentős része magyar állampolgár volt, akik később (jórészt) hazatérve, az itteni 
egyetemeken oktattak tovább. Majdnem senki sem tudott arról, hogy a határontúliakat számtalan 
esetben be nem fogadó Kádár rezsim idején, közülük is sokan szétszóródtak a nagyvilágban, ahol 
számarányukhoz képest ugyanannyian, sőt valamivel többen kerültek vezető beosztásba, mint az 
anyaországból származók. Tehát nem lehettek annyira alulképzettek. 

A legszomorúbb és legelhallgatottabb igazság a mai napig az, hogy ezek az emberek - hosszú 
éveken át - a Magyarországon senki által be nem töltött állások sokaságát vállalták el, űrt 
töltöttek be, felvállalták az egészségügy „törökjeinek” szerepkörét. Vizsgálódásaim szerint 75-80 
% ilyen állásokba kezdte vagy végezte is pályafutását. 

A hazáratalálást remélő lelkesedésükre, küzdőképességükre azt mondták, hogy stréberség, 
könyöklés. Ami persze nem jelenti, hogy nem voltak köztük is - az elvárható arányban - stréberek 
és könyöklők. Nem több és nem kevesebb, mint a hazaiak között. 

A történet most új körülmények közt folytatódik. Nem tudni még hogyan. Nem tudjuk, hogy a 
romániai vissza-fordulat, és egyéb szomszédos történések milyen hatással lesznek a migrációra. 
Nem tudhatjuk, hogy a magyar orvosok milyen arányban fognak nyugat felé orientálódni az uniós 
felvételt követően. Nem tudhatjuk, hogy meddig csökken az itt orvosi egyetemre jelentkezők 
száma. Nem tudhatjuk, mennyi orvost von el az üzleti szféra. Azt sem tudhatjuk nem indul-e meg 
nyugatról egy erre irányuló majdani mozgás? De az is kérdéses, hogy a középkáder hiány miatt 
meddig tart az orvosokat képzettségüknél alacsonyabb szinten foglalkoztató és ilyen módon 
pazarló éra. De, hogy semmi sem fejeződött még be, az bizonyos. 

 
És most két aktuális történettel illusztrálnám a fejtegetést. 
- Egyik áttelepült kolléga - sokáig üres - félreeső körzetben helyezkedett el és dolgozott egy 

évtizeden át - megbecsülésben. A korhatárt elérvén kérte nyugdíjazását. Éveken át 
visszakönyörögték a praxisba, mert a pályázati hirdetésre senki sem jelentkezett. Végül 
sokadszorra olyan pályázót voltak kénytelenek elfogadni, aki csak kijár egy közeli városból, és 
cserébe számos előnyt élvez. Ilyenekről a becsülettel ott dolgozó „román” orvos nem is 
álmodhatott. Itt jegyzem meg, hogy egy kongresszuson - a praxisjoggal kapcsolatosan - 
elhangzott előadás szerint, jelenleg is több mint 70 betöltetlen körzet van az országban. 

- Egy másik kolléga, aki gyermekei kilátástalan jövője miatt, sikeres szakmai és anyagi 
körülmények közül jött át, nagyságrendekkel nyomorúságosabb anyagi és összehasonlíthatatlanul 
szerényebb szakmai körülmények közé - egyetemi oktatói szinten mozgó tudásával - egy 700 
lelkes kis körzetbe ment, mely akkor jött létre a falu évtizedes óhajára. Mint alapító orvos, 
köztiszteletben és szeretetben élt és dolgozott ott több mint egy évtizeden át. Hogy fenntarthassa 
magát, havi 12 ügyeletet vállalt. A falunak nem volt orvos-lakása, ezért irigyelt képgyűjteményét 
bocsátotta áruba, hogy kis családi házat építhessen és végleg letelepülhessen. Mielőtt legutóbbi 5 
éves önkormányzati szerződése lejárt volna, tudtán kívül hirdették meg állását - puccsszerűen és a 
testületet is „megvezetve”-, ráadásul a hirdetésben félrevezették a jelentkezőket is, nem létező 
lakást ígérve. Amikor a MOK azután érdeklődött miért tették ezt, a válasz így szólt: ötévente meg 
kell adni a lakosságnak a szabad orvosválasztás lehetőségét. Ekkora lóláb ritkán szokott kilógni. 
Ki is derült rövidesen - szem és fültanuk segítségével - hogy mi hangzott el a hivatalban. Mit 
keres itt ez a román orvos, elveszi a kenyeret a magyaroktól, szólt az ominózus vélemény. 
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Szerencsére kollégánk azóta visszakapta állást (melyre kénytelen volt pályázni), mert az egész 
felnőtt lakosság aláírt egy - őt támogató - tiltakozó ívet. 

 
Eddig tart eszmefuttatásom az annyit vitatott témáról. Biztos vagyok benne, hogy ahány 

olvasó, annyiféle vélemény fog formálódni a fentiek nyomán. 
Egyre azonban vigyázzanak, ha valóban az igazságot keresik. Ne általánosítsanak egy-egy 

személyes tapasztalat alapján sem pozitív, sem pedig negatív irányba. 
Nem csak az orvosmigrációról van itt szó, a kérdés ennél sokkal kiterjedtebb, drámaibb és 

megoldásért kiált. A történelmi igazságszolgáltatás reménye - tudjuk - nem virradhat fel.  
Magunk kell megoldjuk a kérdést, a határon-túliakkal együtt. 
Befejezésül még csak annyit, hogy ha akkora az igény felénk a másság tolerálására, akkor 

vonjuk e tolerancia védőernyője alá - bár nagyon fáj annak nevezni - ezt a másságot is.  S ha nem 
sikerülne, akkor tanulmányozzuk az erdélyi tolerancia évszázadainak tapasztalatait. A 
vallásszabadságnak - a világon először - Tordán történt kihirdetésétől, napjainkig. Erdélyt 
Magyarország nem az erdélyiek hibájából veszítette el. Erdélyt (és a többi részeket) 
elveszejtették. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
A vita azóta ismeretlen érdekek által ébren tartva tovább gyűrűzik a sajtóban, és sebeket szaggat. 
 

* 
 

2001. április 08. 

Megjelent: Medicus Anonymus 2001./7-8                                                      

PERPETUUM MOBILE 
 

Az egy éves cselekvési program sorsát eldöntő törvényekre várva ismét érezhetjük, hogy a 
politika nem kevés aktora számára, tevékenységünk célja, s pláne mi magunk e feladatkör 
napszámosai, munkánk eredményességét alapjaiban meghatározó körülményeinkkel együtt, 
vajmi keveset számítunk.  

Adva van egy feladat. Ez az ország pillanatnyi egészségügyi mutatóit ismerve egyértelmű, 
többféleképpen nem magyarázható, sürgető, sőt drámaian sürgős. Aki ezt megpróbálja 
átpolitizálni letagadhatatlanul adja ki magáról az elmarasztaló bizonyítványt. 

Kérdésesek az utak, melyek a feladat gyors megoldása felé vezetnének. Ez minden józan 
ember számára szakmai kérdést jelent. Erről sem lehet pártállástól függően vitatkozni. Meg kell 
találni a legmegfelelőbbet. Persze ez az a terület, ahol megjelennek a pártoktól független 
lobbyérdekek, melyeknek helytelen érvényesítése orvostársadalmunk egyik rákfenéje.  

Végül, de nem lebecsülhető fontossággal, keményen és meghatározóan tornyosulnak előttünk 
a választott megoldás anyagi akadályai, melyek már az utak megválasztásánál is éreztetik korlátot 
szabó hatásukat. Ezt a területet veszélyezteti leginkább a politika, hiszen a politikai erők 
mindenkori egyensúlyától függ az, hogy a prioritások változékony rangsorában, hol találjuk meg 
helyünket. Az eddigi tapasztalatok szerint ezt a kérdést a pártok programjainak összecsapásánál is 
nagyobb mértékben befolyásolta felhasználhatósága a végnélküli csatározások és főleg a 
kampányok idején. Sajnos nem annyira pozitív megközelítésben, tehát a többet adás vagy 
legalább ígérés formájában, hanem inkább a negatív kampány eszközeivel, a másik fél cselekvési 
programjának és esetleges gyér eredményeinek ócsárlásával. 
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Az ország egészségének fontosságát elsősorban a társadalom teheti helyére. Nem forradalmi 
időkben ezt a politika eszközeivel, az egészség ügyét értékén kezelő, vagy magukról ilyen képet 
kialakító pártok támogatottságának fokozásával érheti el vagy próbálhatja elérni a közösség. Ahol 
ez sikerül és valóban felelős kormányzat, nem csupán szirénhangúak kezébe kerül a vezetés, ott 
adva van a lehetőség. Tovább árnyalja a helyzetet azonban az, hogy ha e kérdések a kétharmados 
törvények csapdájába kerülnek. Ilyenkor az esetek többségében nincs akkora kormánypárti 
fölény, amely ne adná a mindenkori ellenzék kezébe a döntések megakadályozásának lehetőségét. 
Annak már csak annyi kell, hogy okosan megideologizálja a miértet, s ha jól csinálja, éppen a 
megoldások megakadályozója tűnhet fel mentőangyalként.  

Érdekérvényesítésünkre van még egy lehetőség. Ez a fejlett demokráciákban hatalmas erőt 
képviselő, legtöbb helyen szent tehénként, gyakorta erején felül is értékelt orvostársadalom és az 
egészségügyi dolgozók szervezetei. Az erős kamarákkal nem nagyon okos ujjat húzni, az 
egészségügy kérdéseivel nem tanácsos keménykedni, a változtatásokat hetvenhétszer meg kell 
rágni.  

Nem véletlen - a Kamara újjáéledése óta - az összes kormány azon igyekezete, hogy ne 
szülessen erős kamarát eredményező törvény. Ha volt is ilyen ígéret (pl. 1994), annak teljesítését 
azonnal elfeledték a hatalomra kerülők. 

Pedig a Magyar Orvosi Kamara sokmindenben megkönnyíthette volna a kormányzat számára - 
nyilvánvalóan nehéz - feladatainak ellátását, ha erejének nem csupán vélt árnyoldalait látják. 

Természetes, hogy a Kamara az orvos felől közelíti a kérdést. Bár „neveltetésünknél fogva” 
bennünk élő szorongásunk, ha kell, ha nem előtérbe tolja - szinte minden fogalmazványban - a 
beteg érdekeire való hivatkozást. Mert nálunk még nem magától értetődő, hogy ha az orvos vagy 
egészségügyi szakember körülményeit javítjuk, ezzel a beteg érdekeit szolgáljuk. Elvtársak, 
kérem a Trabant kiutalásom megsürgetését, hogy azzal is a dolgozó népet szolgáljam, mondtuk 
alig pár éve. 

Nem hiszem, hogy tévednék, amikor azt állítom, hogy az egészségügyben dolgozók 
helyzetének - a pozitív diszkrimináció elvét sem mellőző - megoldása lehet a legfontosabb első 
lépés az összes kérdés megoldása felé. A rendcsinálást, melynek a jelek szerint most elébe 
nézünk, messzemenően kell helyeselnünk, de mindaz, amit helyre akarunk tenni, minden torz 
vadhajtás, amit meg akarunk nyesni, minden gazdaságtalan és sanda eszközökkel sandáknak 
hasznot hajtó megoldás leleplezése, csak tűzoltás lehet. Nincs az a fenyegetés, amivel 
helyettesíteni lehetne - ennél a lehetetlen gazdasági helyzet következményeit nyögő rétegnél - az 
anyagi megbecsülést.  

A belső források kitisztításának elengedhetetlen munkája tehát csak eszköz lehet a külső 
források elnyerése felé vezető érvek összegyűjtése terén. A „lám mi mindent megtettünk” 
igazolása a politika felé, erős érv lehet az egészségügyi kormányzat kezében a pénzügyiekkel 
folytatott vitákban. De ha öncélú, akkor csak átmeneti eredményeket ad, melyek után a káosz 
újratermeli önmagát. 

Mert élni kell. 
Az egészségügy munkásait már réges-régen „palira vették” a mindenkori pénzügyi 

kormányzatok, melyeknek e téren tapasztalt szemléletbeli folytonossága sokkal inkább 
tettenérhető mint gondolhatnánk. 

Képtelen módon visszaéltek a hivatástudatunkkal és az eskünkkel, a beteg iránti empátiánkkal, 
a szakma iránti szeretetünkkel és ragaszkodásunkkal, a mérhetetlenül sok befektetett tanulás 
elpazarolásától való félelmünkkel, a másfelé orientálódás lehetőségének - esetünkben evidens - 
korlátozottságával, stb. Ebből él a magyar egészségügy évek óta és a minket erkölcsi csapdába 
terelő hálapénzből. Meg még valamiből. Életéveinkből, a lakosságét is túlszárnyaló alacsony 
átlagéletkorunkból. 
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Valaha az egyszeri orvos sírfeliratáról így szólt a vicc: itt nyugszom én, és körülöttem 
betegeim, ma már ezt megfordíthatjuk. A beteg sírfelirata lehetne valami ilyenféle: itt nyugszom 
én, s körülöttem orvosaim. 

Folyamatosan azt hitték rólunk, hogy bennünk valósult meg az eddig még fel nem talált 
üzemanyag nélküli örökmozgó. A perpetuum mobile. Tévedtek. Az általunk képviselt örökmozgó 
energiákat használt fel. A lakosságtól elszippantott és önmagunkat felélő energiákat. Ezek 
azonban nem végtelen lehetőségek. 

Mozgásunk lassul és egyre rendezetlenebb. 
Egy felelős parlament meg kell értse, hogy a pártállástól függetlenül mindenki egészségét 

szolgáló egészségügyi kormányzat mellé kell álljon. Ha ezt határozottan és nyílt szívvel teszi, 
minden oldal kampányát is támogató cselekedetet hajt végre. Tehát a számukra oly fontos 
politikai hozadék is megjelenik. 

A legsürgősebb törvények elfogadása lehetne az első lépés, az ezt követő, s a közben ettől 
függetlenül is kibocsátható rendelkezések által megnyílhat a lehetőség a legsürgősebb 
rendcsinálásra, ezt azonban egy újabb lépés kell kövesse. Külső forrás bevonásával kell rendezni 
a képtelen anyagi körülmények között dolgozó egészségügy helyzetét. Ezzel kell véget vetni a 
morális válság továbbmélyülésének 

Habozni mindenkor kész politikusok, nézzetek körül az egészségügy világában. Ha ti 
egészségesek, vagy esetleg kiváltságos betegek vagytok, akkor rokonaitok, barátaitok 
tapasztalhatják meg mi van ott.  

Figyeljétek a vélt perpetuum mobile mozgását és cselekedjetek. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002.  
Volt ócsárlás, volt ígérgetés. Előbbit már feledni kell. Figyeljünk az ígéretekre. Lássuk született-e 
felelős parlament? 
 

* 
   

2001. május 10. 
 
Megjelent: Új Szentendrei Hírlap XI/10 2001. május 
Leadva: Medicus Anonymus 

HIPPOKRÁTESZ ÉS AMIT AZ IDŐ RÁTESZ 
 

Az általam máris türelemre intett olvasót és érintettet arra kérem, képzelje magát egy mesebeli 
városban. A városka tanácsa pénzhiányra hivatkozva csak egy utcaseprőt foglalkoztat. Seprűvel 
még ezt az egyet sem látják el. A derék, előírásszerűen rongyos - narancsszínű ruhát venni nem 
tudó – szakember, egy év alatt tudná körbeseperni városát. De láss világ csodát, ő korrumpálódik 
s ahol kap egy-egy pohár rumot, vagy használt seprűt, ott hamarabb sepregeti el a járda szemetét. 
A többi meg marad későbbre. A városka lakói térdig szemétben járva szidalmazzák a korrupt 
utcaseprőt és ugyancsak ők újra, meg újra vezetőket választanak. Felváltva hol ilyet, hol olyat és 
utóbb - a választottak hívei - lelkesen tapsolnak nekik. A nem választók csupán az utcaseprőt 
szidják. Az meg a nagy nyomás alatt csak depressziósabb lesz és még több rumot fogad el. A 
munkára emlékeztető használt seprűk pedig lassan már nem is érdeklik. 

 
Így van ez az egészségügy mai helyzetével is. A „Mik vagytok ti, Istenek?” című pénzsikert 

hozó Kende Péter könyv jeles szerzőjének helyi epigonjai panaszkodnak az egészségügyiekre. 
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Akár a Kende könyv esetében, valószínűleg jórészt, vagy akár minden esetben, igaz történetekkel 
támasztják alá panaszukat. 

Sem példaképükkel, sem velük nincs vitám. Amit írnak megtörtént. Csak éppen annyi a baj, 
hogy erről vitatkozni, nem vezet megoldásra. Lehet sikerkönyv, hírértékű hír stb. belőle, de jobb 
egészségügy soha. 

Persze az indulatos cikkíróknak van egy olyan mentsége, hogy nem láthatják át a nagy 
színfalak mögötti nagy játszmákat. 

Ma az utcaseprők, bocsánat az orvosok, bizony vajmi kevés befolyással vannak az 
egészségügy jövőjére. Egyetlen befolyást gyakorló képességüket a kemény érdekképviseleti 
harcot éppen a Hippokráteszi eskü vette el tőlük. Itt Magyarországon. Mert máshol nem tévednek 
el egy anakronisztikus mesevilágban, s éppen ezzel mentik át a Hippopkráteszi eskü mai időkre is 
érvényes értékeit. 

Nálunk ezt az esküt aprópénzre váltották. A presztízsét vesztett szakmába lassan lasszóval kell 
fogni a jelentkezőket és semmi lehetőség nem lesz az oly fontos és szükséges szelekcióra.  Ha 
meg valaki végigtanulja a gyilkos éveket, és el akar indulni a holtig tanulás (és milyen drágán 
tanulás) pályáján, leteszi a Hippokráteszi esküt. Az esküt vevő társadalom pedig azt hiszi, hogy 
ezzel egy életre ki is fizette őket. Az eskü az életre szóló fizetés, melyre mindenkor hivatkozhat a 
fukar hatalom. Az orvos ettől kezdve éhbérért dolgozik és évtizeden át bérezése nem kerül feljebb 
a magyar bérlista utolsó három helyéről. Ha ifjú banktisztviselők, ügyvédek vagy bárkik (nem 
akarok sértegetni!) nem kapnák ennek többszörösét, nem szólhatnának. De kapják.  

Az anyagi ellehetetlenülés pedig az ágazat morális züllését okozza. A többiről nem is 
beszélve. Felszerelés, infrastruktúra stb. Ez elkerülhetetlen, annak ellenére, hogy valaki így érvel: 
valaha a fiatal orvosok örültek, ha ingyen dolgozhattak a nagyok mellett. Nos ezt az érvet 
visszafordíthatom. Ma az egész szakma ingyen dolgozik. De ha ezt nem fogadják el érvnek, 
akkor megkérdezem miből élt annak idején az az ingyen dolgozó fiatal orvos? Ott volt a módos 
családi háttér, vagy a szűk esztendőkért kárpótlást nyújtó, az esetleges adósság törlesztését 
garantáló későbbi tisztes jövedelem. Nos ez a valami is hiányzik mai napság. De azt is tudni kell, 
hogy az országban szükséges 35-40000 orvos nem lehet egytől-egyig coelibátust vállaló, 
kenyéren és vízen élő szent. 

Persze a megoldást kitalálták s ezzel ütöttek legnagyobbat a szerencsétlen érdekelten. Gerő 
elvtárs - eddig örökérvényűnek tűnő sikerrel - vezette be a hálapénzt s helyezte fel az időzített 
vajat az egészségügy fejére. Ha nem elég az eskü említése, akkor elő az örök adu-ásszal a 
paraszolvenciával. Ez pedig a világ legszégyenletesebb, legmegalázóbb s főleg 
legigazságtalanabb megoldása. Ha igaz, ma az orvosok 5 százaléka kapja a paraszolvencia 80 
százalékát. A felemlegetők ezt is kellene tudják. 

És tudniuk kellene azt, hogy máshol nincs hálapénz, de van a biztosításon felüli lakossági 
hozzájárulás (copayment), vagy a kiegészítő biztosítás, amit az igények egy bizonyos szintjén 
felül be kell fizetni, meg kell kötni, ha ezeknek megfelelő ellátást akarnak. Aki nem fizet, csak 
egy limit alatt kap. Egy barátom, a már baráti Svédországban, két gerincsérvtől üvöltve most 
kapta meg a műtéti előjegyzését 2003. augusztus 15-re. Akkor kifogástalan körülmények között 
fogják megműteni. Most is lehet. 50000 koronáért. Csak ezt nem hálapénznek hívják és nem 
igazságtalan, mert az állam zsebébe megy és jut az orvosok a mieinknél hússzor, harmincszor 
nagyobb fizetésére. Az pedig feleslegessé teszi a gondokkal való demoralizáló napi küzdelmet, s 
az orvos képes minőséget nyújtani. 

Szép szép az ingyen dolgozó orvos imázsa, de naiv. Bizonyára akad néhány ilyen is, de ők 
nem tudják lefedni a tennivalók sokaságát. 

És miért éppen az orvos kellene ingyen dolgozzon? Kérdezném tisztelettel. A legnagyobb 
felelősség és elvárás terhe alatt dolgozó szakembert eleve büntetett utóéletre ítélik, mikor átlépi 
az egyetem kapuját? 
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A társadalom érez valami lelkiismeretfurdalást amikor elfogadja a kényszermegoldást és 
hálapénzt oszt gyógyítóinak. Egyre ritkábban, de jó szívvel. (Ami nem ilyen, az más kategóriába 
tartozik: lásd morális válság) 

Új, hideg világban kell leéljük életünket. Nem az egészségügyiek akarata volt, hogy munkájuk 
piacosodjon. A szakemberek azt mondják: nem egyeztethető össze a szakmailag lehetséges a 
pénzügyileg megengedhetővel.  

Ha a társadalom úgy akarja, hogy ez az összeegyeztetés megtörténjen, részben vagy akár 
egészben (bár ez utóbbira a leggazdagabb országok sem képesek) akkor lépnie kell. A 
Hippokráteszi eskü honi értelmezése az orvost meggátolja abban, hogy a betegeivel közös 
érdekeit keményebben képviselje. 

A napokban értesültem arról, hogy a politikusokat oktató tanodákban alapvető tétel a 
következő. Egy magát megméretni készülő párt a közvéleményt megkutatja a legfontosabb 
prioritások kérdésében. Az első három helyre kerülő társadalmi elvárással foglalkozik. A többivel 
nem érdemes. Nincs rá kapacitás, csak szétforgácsolná erejét, a kutya sem figyel rá. A világon 
mindenütt e három között ott van az egészség ügye. Magyarországon évek óta az utolsók között 
szerepel. Nincs értéke. A magyar ember nem értékeli saját egészségét. A sör ára előbbrevaló. A 
gépkocsiimport fontosabb. 

Kedves cikkező és olvasó társadalom. Önök nem tettek semmiféle esküt. Ha mégis 
rájönnének, hogy egészségük ér valamit, próbálják képviselni minden lehetséges módon 
érdekeiket. Önök ezt megtehetik. Utcán, választófülkékben és még sokfelé. 

Meglepődve fogják tapasztalni, hogy ezek az érdekek azonosak az orvosok, az egészségügyiek 
érdekeivel. 

Addig maradnak annak lehetőségével, hogy a lerobbant kórházi mellékhelyiség átléphetetlen 
szennyét látva, a takarítónőt káromolják. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Valami kimaradt a legfontosabb tudnivalókból. Nyugati szakemberek szerint, a globalizáció - 
számunkra ismeretlen - módszerei között megjelent az egészségügy és az orvostársadalom 
lejáratásának, eljelentéktelenítésének tétele. Túl soknak vélik a kiadásokat, melyekkel a 
feleslegesen növekvő átlagéletkorhoz vezető utat s az ezzel járó nyugdíjak kifizetését kell dotálni. 
 

* 
 

2001. június 20. 

Megjelent: Magyar Orvos 2000./10 

MÉRLEG 
 
Tizenkét esztendő reménykedés után itt ülök öreg egészségügyi és  keserűen mosolygok 
önmagamon. És persze önmagunkon. Mert sokezren voltunk, akiket elragadott a reménykedés 
1989 táján. És jónéhányan akiket a lendület is. Az eladdig visszafojtott tenniakarás, az új varázsa, 
a kihívás, a lehetőség kísértésének engedés, vagy éppen - ne szerénykedjünk - a haza szeretete. 
Mert azt hittük mostmár aztán szerethetjük. 

Közben keresztülgázolt rajtunk négy kormány egészségpolitikája, hét miniszter és a pénzügyi 
szemlélet, a globalizáció, a tankok helyett jött bankok szelleme meg saját feudális 
egészségügyünk menedzserképzőt végzett hűbérurainak, lobbyfőnökeinek akarata, sőt 
szerencsésebb és „helyzetbe került” kollégák ügyeskedései is. Meg a saját tehetetlenségünk. A 
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belénkidegződött félsz, a kicsi de biztosba való görcsös kapaszkodás, a rágógumiként hozzánk 
tapadó hálapénz féltése és egyéb következményei. 

Az egészségügyre fordított összegek pedig már nem érik el a tíz év előttinek felét sem. 
Mindenkori egészségpolitikusok magyarázzák körül ezt úgy, hogy végül senki sem érti, vagy aki 
igen az csak azt hiszi, - ha elhiszi.  Törvények és rendeletek s főleg tálalásuk szolgálják a 
közvélemény félrevezetését és az egyedüli célt, ami nem más, minthogy működjön az 
egészségügy elfogadhatóan az eddigi összegből, tehát évről évre kevesebből. 

Ha látványosan adnak, már tudjuk, hogy láthatatlanul elvesznek. Ha mégis adtak, tudjuk, hogy 
nagy annak az ára. 

Olvassuk a híreket, halljuk, hogy odakinn mintaországéknál a biztosító bizonyos kor felett 
nem akar bizonyos kezeléseket finanszírozni, hogy a nagypolitika kimondatlanul kihátrál az 
átlagéletkort növelő bizonyos intézkedések mögül, hogy a nemzetek feletti pénzügy beleszól az 
egészségügyre fordítható százalékokba direkt s a gyógyszer-műszer iparba menekülő haditőkén át 
indirekt is. Az egészségügy, lehetőségeinek növekedésével drágul, s a ráfordítást csökkentenék 
mindenhol. 

A gazdag országok is nehezen viselik el ezt a nyomást, de a hasonló árak sújtotta szegények 
összeomlanak a nyomás alatt.  

Világszerte kísért a két egészségügy réme. Először a gazdagoknak sok, a szegényeknek kevés, 
de később lehet hogy a gazdagoknak egészségügy a szegényeknek semmi? 

Miközben a magasban mindez kifeszített szárnyú ragadozómadárként köröz felettünk, mi mint 
a mezők egerei futkosunk ide-oda és vívjuk nevetséges kis harcainkat. 

Egyesületesdit játszunk, ügyrendeket készítünk, vétkeseket keresünk, ígéreteket csikarnánk ki 
és a betegek érdekeivel takargatjuk szégyenkezve, teljesen jogos óhajainkat és jogtalanul kapott 
sebeinket. 

Látványos kongresszusok, vetítések, vibráló képernyők és gombnyomásra sorakozó 
számoszlopok igazolják az erőfeszítéseket s azok eredményeit. Ezt, azt, amazt meg az 
ellenkezőjét. Mi megbabonázva nézzük. Állandó hozzászólóink verejtékezve elemzik a helyzetet 
s keresik a kiutat. Az egybegyűlt sokaság ámul, az otthonmaradott tömeg már el sem olvassa. 
Régen elveszítette hitét. Él egyik napról a másikra, tíz körömmel kapaszkodik a kis 
mindennapijába és nem küldi vissza a sztrájkfelmérő kérdőiveket. 

A gyenge kamarai törvényt igénylő és a Kamarát semmibe vevő magatartás ciklusokon 
átívelően azonos és töretlen - ez pedig elmond mindent. Minek részletezni. 

A globalizáció lassan teljes sikerrel könyvelheti el a globálbunkófogyasztó szinte klónozásra 
emlékeztetően eredményes tömegjelenlétét, az egészségügyet elkábítani hivatottak is a magába 
fordult, a másik kertjét figyelő, irigykedő, semmi újban nem hivő, passzív egészségügyi 
elburjánzását. 

Mire volt jó ennek az egy tucat évnek az erőfeszítése? Megérte ott ülni többszáz fórumon, 
reggeltől délutánig, résztvenni az egyenkosztért való tülekedésben, vagy szörnyülködni rajta? 
Bosszankodni, hogy a kevés lényegretörő, és sok szószátyár előadó magamutogatása után nem 
marad idő arra amiért sokan eljöttek, a fórumra, a vélemények megforgatásra, a katarzisra? Be 
lehet-e érni azzal - az erőfeszítéshez viszonyítva nagyon kevés – eredménnyel? Eleve ez egy 
olyan küzdelem, ahol ilyen a találatarány? Sokezer támadás, sokszáz kapuralövés és egy-egy gól. 
Vagy öngól? 

 Ezt az írást egy fórumról hazaérkezvén, újra letaglózva, az ismét és ismét hiába felhorgadó 
remény torkomon való ledugása után írom egy kötet vége felé. A kötetben több mint kétszáz írás 
az egészségügyért. Megannyi bizonyítéka annak, hogy tenni, hinni akartam. Ennyire futotta.  

Talán egyszer, ha mind, valamennyien együtt lendülnénk előre, akkor talán. Bátran, kertelés 
nélkül. Saját érdekeinket felvállalva. Beérve azzal, hogy mi tudjuk, ez a betegeknek is érdeke, de 
nem ezzel takaródzva. De ebben az esetben is csak bizonyos határok között. Mert hiába 
gondoljuk, hogy az általunk szolgált haza szabadon dönthet éppen a ránk vagy betegeinkre 
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fordítható százalékokról. Nem így lesz. Európa a következő évezredben is elvárja tőlünk az 
áldozatvállalást. S cserébe megengedi, hogy európainak valljuk magunkat mi is, sztyeppék késői 
ivadékai. 

Egyébként vagyok aki voltam, vagyunk akik voltunk… és maradunk. Egyesek privatizálva, 
mások rivalizálva vagy éppen állva várva. 

És az utánpótlás, meg az utókor? Mert két keresztet viszünk mikor az ő sorsukat is eldöntő 
lépéseket lépünk vagy főleg nem lépünk meg.  

A nagy, a teljes generációváltás meghozhatja azt a szemléletet köreinkben, amelyik már 
ellenálló lesz a minket bénító mérgekre. Azoknak szemlélete akiket nem a kommunizmus 
készített fel nyersanyagnak a globalizáció számára. 

Talán majd ők. 
Reménykedjünk. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.  
Felénk a generációváltás csak kihalásos alapon működik. Nekünk is ki kell halni a leváltandókkal 
egyetemben. Az idő igazságos. 

 
* 
 

2001. június 25. 
Leadva: HVG 

TUDÓSÍTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBŐL, 
EGY TÖRTÉNET ELSŐ SZAKASZÁNAK ZÁRULTÁRÓL 

 
Napjaink magyar állampolgára, esetünkben a magyar beteg, sokat hall az egészségügyről és 
ugyanakkor semmit. A hírértékű hírek és szenzációk médiájában vagy botrányokról szerez 
tudomást, esetleg botránnyá felfújt jelentéktelen, olykor magától értetődő eseményekről, vagy 
néha az egyre nagyobb számban felbukkanó – egyébként egy piacgazdaságban valóban fontos – 
egészségügyi és orvos menedzserek magasröptű szövegeivel szembesül.  

Ezek a szövegek és magyarázatok nem olvasmányosak s már ez a tény is tovább tizedeli az 
információhoz jutók táborát. 

Pedig a magyar állampolgár, ha beteg, ha egészséges – tehát potenciális beteg – jó lenne, ha 
tisztában lenne ezekkel a dolgokkal és ezáltal ennek a - sorsát oly érzékenyen érintő - kérdésnek a 
befolyásolásában, a számára elérhető módokon, kompetensen venne részt. De még politikai 
tájékozódásának is részét képezi ez a szelet, hiszen láthatjuk, hogy súlyánál fogva nagyon is 
politikai kérdéssé vált az ügy, és ráadásul a politika fel is használja eszközként, ide-oda 
harcaiban. 

A magyar egészségügy – be nem vallottan - már hosszú idő óta az évtizedeken át hangoztatott 
ingyenességet meghazudtoló, lakossági önkéntes (vagy részben önkéntes) hozzájárulásból próbál 
túlélni. Mivel azonban ez igen egyenetlenül oszlik meg, mert szakértők szerint a „befolyó” 
hálapénz több mint háromnegyedét az orvosok 5-10 százaléka kapja, van e túlélésnek egy 
kevéssé hangoztatott magyarázata is. Ez pedig az egészségügyiek áldozatvállalása.  

Mindkét forrás a fokozatos kimerülés jeleit mutatja. 
Az ágazat anyagi válsága (a szakmailag lehetséges és gazdaságilag megengedhető közti 

szakadék formájában), ami egyébként világjelenség - csak persze más-más szinten - 
természetszerűen morális válsághoz is vezetett. 

Emellett az is tapasztalható, hogy az értelmiség irányított presztízsvesztése a sokat emlegetett 
negyven év alatt, különösen nagymértékű volt az orvosok esetében, s a változás után a felfelé 
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ívelés helyett tovább folytatódott. Ebben jelentősen különbözik a magyar kép a többi volt 
szocialista országtól. Mert ez a probléma tőlünk keletre még nem észlelhető, s lehet át is ugorják 
e kellemetlen fázist, nyugatabbra pedig már nem létezik. Egyszóval mi ezt is jól kifogtuk. 

Romániában például a közismert nehézségek ellenére, a saját szerény ranglistán, az 
egészségügy az európai rangsornak megfelelő helyen van. Ebben két RMDSZ-es egészségügyi 
miniszter munkája is benne van. 

Nos ez a presztízsveszteség és a gazdasági romlás együttesen egy morális válság lefelé húzó 
spiráljába rántott. Ennek jelzői a különféle médiatermékekben észlehető történetek, a Kende Péter 
által joggal (de az okozó háttér bemutatása nélkül) említett szörnyű esetek, a zsúfolt várótermek 
és az örökösen elégedetlen betegek mellett, a tízszeres túljelentkezések korához képest 
jelentéktelen szelekciós lehetőséget biztosító felvételik az orvosi egyetemeken és ugyanakkor az 
oly ritkán emlegetett, hihetetlenül alacsony orvosi átlagéletkor meg a lakosságét jelentősen 
meghaladó öngyilkossági ráta stb. stb. 

És mégis! Ez a nyomorult magyar egészségügy, melyet folyton az összeomlás szélén 
szédelegve ábrázolnak, a hozzáférhetőség szempontjából és a szakmai csúcsokon, európai szintű, 
sőt annál jobb helyzetben van. Ismeretesek az irigyelt nyugati egészségügyekben a három hetes 
előjegyzéses várakozások, a több éves várakozásra „jogosító” műtéti listák stb. Ott ez 
természetes. A nyugatot irigyen szemlélő mai magyar beteg ezt a jelenleginél is nagyobb 
katasztrófaként élné meg. Hol értheti meg ezt a betegirányítást az az átlag magyar betegem, aki 
mint körzeti orvost a lakásomon felcsenget késő este fogamzásgátlóért, vagy aki a rendelési idő 
utolsó öt percében érkezik többedmagával a váróterembe, - évtizedes nevelőmunka ellenére. Még 
a nyolcvanas évek elején írta le egy ma is nagytekintélyű közgazdászunk, hogy az ingyenesség az 
igényeket parttalanná teszi. A más tradíció mellett talán ez is lehet magyarázat, hiszen az ember 
itt is, ott is, csak ember. 

Ennek az egészségügynek a megreformálása volt a változások utáni egyik első fontos feladat 
és fontosságának megfelelően el is kezdődött. 

Aztán – számunkra pontosan egyelőre nem ismerhető okok miatt – leállt. Még az első 
demokratikus kormány regnálása idején. Hogy politikai nyomás, lobbyérdek, reformerek vitája, 
pénzhiány, törvénykezési nehézségek vagy mi volt a hirtelen megtorpanás okozója? Nem tudjuk. 

A háziorvosi ló és lovasa, tehát a ma alapellátásnak nevezett szektor, sikeresen vette a hármas 
akadály első – funkcionális privatizációnak nevezett - kőfalát. A következő gerendák előtt 
azonban megtorpant és lovát visszavezette, hogy újból nekifuthasson. A kisharang azonban azóta 
sem szólalt meg, csak a bíró keze indul olykor a kötél felé, aztán megint lehanyatlik. A fából 
vaskarika művelet nem akar sikerülni. Kétharmados törvényt nem lehet egyszerű többséggel 
kiváltani. Ennyi. 

A megtorpanás legtöbbször beetetett és megcsalt áldozata a járóbeteg szakellátás volt. Itt 
érünk el mai történetünk magvához.  

Ez a legtöbb orvos beteg találkozást lebonyolító szakorvosi gárda, melynek létszámát egyesek 
14000 körülire is becsülik (jellemző, hogy még pontos adatokhoz sem lehet jutni) azt remélte, 
hogy - terv szerint - a háziorvosok nyomdokaiba léphet. Nem így történt s ráadásul minden 
ciklus, sőt több miniszter vagy koncepció váltás is újra – meg újra visszalépést jelentett  az 
alapellátáshoz és elölről kezdték az egészet. 

Ez a hiábavaló reménykedés végletes módon megosztotta az orvostársadalmat, és tovább 
rontotta az esélyeket egy csak összefogás által kiharcolható előrelépés irányába.  A járóbeteg 
ellátó szakorvosok túlértékelték a háziorvosok előnyeit, ami eleinte jelentős is volt, de utóbb 
fokozatosan csökkent, ugyanakkor az önszerveződés helyett az egymásramutogatásra pazarolták 
energiáikat. 

Maroknyi volt az a kis csoport, amelyik felismerte a helyes utat és az önszerveződés 
jelentőségét. Számukra az is nyilvánvaló volt, hogy ezt a réteget úgy kell az érdekérvényesítés 
útján menedzselni, hogy ne rontsák az egész orvostársadalom közös érdekképviseletének közös 
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sanszát, tehát a Magyar Orvosi Kamarán (MOK) belül kellett megszerveződni. Az is nyilvánvaló 
volt, hogy a szervezkedésbe a már működő szervezetekre is kell támaszkodni. Így a Medicina 
2000. Szakorvosi Egyesület és a Szakorvosi Védegylet is meghívást kapott a közös munkára s azt 
el is fogadták. 

Az alakuló gyűlés 2000. április 28-án volt. Ezt követően folyamatos tárgyalások indultak egy 
un. „Konszenzus Anyag” elkészítésére, mely az egyedül üdvözítő út, a helyes módszerrel 
végrehajtott privatizáció kérdéseit kellett felölelje. 

Júniusban ez elkészült s idő közben már a hitelesített Ügyrendet is eljuttatták a Magyar Orvosi 
Kamarához. 

Ezt követően azonban nagy hallgatás következett, majd megjelent az un. „Kilényi féle anyag”, 
szinte a semmiből. A MOK. szeptember 18-i kibővített ülése az anyagot alkalmatlannak találta, 
amiben a Járóbeteg Szakellátási Csoporttal teljes volt az egyetértés. Még ebben a hónapban 
(2000. szeptember) megkapta a MOK „Az orvosi tevékenység ellátásának formáiról” szóló 
törvénytervezetet, majd szeptember 29-én dr. Horváth Zsolt politikai államtitkárral jóhangulatú 
egyeztető megbeszélés folyt le. 

A MOK KT ülése a törvénytervezetről október 09-én tárgyalt. 
Ezt követően a miniszterváltás zűrzavarában szünet következett a történetben. 
Az új miniszterrel még 2001. januárjában megtörténtek ez első lépések a járóbeteg szakellátás 

jövőjét érintő tárgyalásokra.  
2001. február 26-án dr. Mikola István megbeszélést folytatott dr. Varga Imrével a Medicina 

2000. Szakorvosi Egyesület elnökével. A Járóbeteg szakellátási Csoport vezetősége ekkor 
határozta el egy új lap elindítását, mely az orvosok egyetlen egészségpolitikai lappal nem 
rendelkező rétegének kell információhordozója legyen. Bekapcsolódtak a SB, illeve GSK 
Akadémia Járóbeteg Szakellátók privatizációját előkészítő előadássorozatába is. 

Márciusban a Háziorvosi és Foglalkozás-egészségügyi csoporttal közösen léptek fel az 
Ügyrend elfogadtatása érdekében. 

Ebben a hónapban volt alkalom dr. Ivády Vilmos Eü. Min. Főtanácsosal is tárgyalni a tárca 
fejlesztési koncepciójáról. 

Ezt követően a KT. elfogadja az ügyrend variánsokat. 
Júniusban kibővített vezetőségi ülésen tárgyalták meg a privatizáció és a finanszírozás egyre 

sürgetőbb kérdéseit és ekkor mutatkozott be az új lap a Szabad(uló) Szakorvos is első számával. 
Gyakorlatilag tehát alig több mint egy év alatt az ágazat önszerveződés révén feltámadt 

halottaiból és megpróbálja hangját hallatni. A legutóbbi kibővített vezetőségi ülésen 
megtárgyaltak alapján azok a kérdések, melyek elsősorban foglalkoztatják, a következőkben 
foglalhatók össze:  

- A Magyar Orvosi Kamara még nem egységes a Csoport (és általában a csoportok) 
befogadásának kérdésében, s ezért az Ügyrendek elfogadása tovább csúszik. Ezzel párhuzamosan 
a gazdasági háttér is bizonytalan. 

- A szakmai szervezetek a törvényelőkészítésben háttérbe szorulnak, a Minisztériumnak úgy 
érezhető, hogy centralizációs törekvései vannak. 

- Az egészségügyi ellátásban észlelhető hiányosságokat a közvélemény előtt, az egészségügyi 
dolgozók hibájaként próbálják feltüntetni. 

- Nem körvonalazódik (vagy nem kommunikálják felénk), egy az egészségügy égető gondjait 
megoldani kész rövid – közép - hosszú távú koncepció, hogy a gazdasági helyzet javulásával 
párhuzamosan az ágazat felemelkedésének útját is előrevetítse. 

- A járóbeteg ellátás helye és súlya a kormányzat és a szakmai grémiumok megítélésében nem 
megfelelő és hátrányos az ágazatra. 

- A járóbeteg szakellátás nincs reprezentálva a szakmai szervezetekben. 
- Az OEP a MOK-al kötelezőnek előírt egyeztetések elhagyásával, olyan döntéseket hoz  

amelyek a nem egyeztetett teljesítménybővítéssel financiális válságot generálhatnak. 
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     - Az önkormányzatok átgondolatlan intézkedései is veszélyeztetik a betegellátás biztonságát 
és növelik az alulfinanszírozott egészségügyben dolgozók kiszolgáltatottságát. Erre a legjobb 
példa a Szegeden folyó privatizációs háború, melynek eredménye attól félnek, hogy az ott 
dolgozó orvosok „rabszolga sorba taszítása” lehet. Országszerte ugyanis külső és belső 
tőkéscsoportok érdeklődnek az ágazat privatizálása iránt. A tőke pedig nem jótékonykodni 
szokott. Ebből a pénzből még profitot is termelni csak az orvos és a beteg rovására lehet. A 
működtető tőke beáramlás reménye tehát nem valós várakozás. 

- A média hozzáállása és a kormányzati nyilatkozatok növelhetik az egészségügyi válságot s 
főleg annak a lakosságban megjelenő árnyékát, - tovább súlyosbítván a helyzetet. 

A felvetített háttér és a végre talán egyenesbe kerülő érdekképviseleti harc története és a 
létrejött szervezetet foglalkoztató gondok felvázolása talán képet ad az olvasónak arról, hogy 
milyen jövőt remél ez a 14000 orvos, akiknek érdekei egyáltalán nem állanak ellentétben a 
betegek érdekeivel, sőt. Az a bizonyos és már a bevezetőben emlegetett magyar beteg, teljes 
szellemi és lelki kapacitásával felé fordulni képes, gondtalan, kiegyensúlyozott gyógyítókkal 
szeretne találkozni.  

Aki itt érdekellentétet emleget, azt méltán vádolhatjuk meg ártó szándékkal. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Az intézményi törvény időközben történt megszavazása ezt a helyzetet lényegesen módosította. 
Hogy ez a gyakorlatban majd mit jelent, az a közeljövőben eldől. 
 

* 
 

2001. június 30. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI „FÚROMON” 

Egy prioritások között nem szereplő prioritásról 
 
Magyar értelmiségiek egészségügyre szakosodott csoportja vitatkozik. Valahol, egyikén az 
egészségügyi „fúromoknak”. Vagy inkább eszmét cserél. Talán valóban az igazságot keresik? Ki-
ki a magával hozott információ és elkerülhetetlen előítéletek hatása alatt. Mint rendesen, most 
sem mondhatjuk azt, hogy nem hatja át vitájukat a politika. Másként nem is lehet. Ma a 
vitaképesek s főleg a vitára hajlandók mind elkötelezték magukat, vagy legalábbis tábort 
választottak. És ez nem meglepő, mert nem csupán az egészségügyre jellemző. E területen most 
csak annyiból érdekesebb a helyzet, hogy a nemzeti vagyon kiárusításának végén már e sovány 
maradék is sóvár tekintetek csóvájába került. Így aztán a vitatkozók egyben lobbykhoz is 
tartoznak, - párt-semlegesen. Van aki az offenzíva s más a defenzíva pozíciójából. Kimondva, 
kimondatlanul. A vita fő témája az egész csőddel fenyegető, de azért valamilyen okból folyton 
lábon maradó rendszer kiútkeresése. A pénzügyi források változni soha nem akaró eldugulása. 
Aztán a vita részletkérdések körül folyik, de felbukkan egy fenyegető probléma is. 
      Sokat hallani az egészségügy csődjéről s arról, hogy a most ígért tűzoltásra szánt összegek 
után egyhamar nem remélhető, hogy újabb külső forráshoz jusson? E sorok írójának mégis 
feltűnik, hogy ennek ellenére felbukkantak az érdeklődők akik úgy vélik le lehet még húzni erről 
az ágazatról is egy bőrt. Most éppen a járóbeteg szakellátásról. Ráadásul ez a bőr nem is tűnik 
olyan értéktelennek, hogy ne ruházzanak be egy báránybőrre, nehogy ordas szőrzetük s főleg 
éhes szájuk feltűnjön. A báránybőr a működő tőkeinfúzió. Jelzik, - ők majd meghozzák a 
modernül felszerelt intézetek korát, a sóvárgott nyugati színvonalat. Itt-ott ha kell nagyobbat is 
harapnának s nem csak a szakrendelőt nyelnék el. Ennek előnye, hogy a rendelőintézeten kívül 
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esetleg könnyebben szerezhetnek szövetségeseket. Szóba sem kerül a lényeg. A tőke egyedüli 
éltető eleme, - a profit. Honnan, miből és mikor? Mert az ordas a nagymamát akarja, aztán 
desszertnek Piroskát, - kosarával egyetemben. 

Miközben mi arról vitatkozunk, hogy milyen előnyei lehetnek ennek, addig a báránybőrös 
busó nagyokat nyel az egyre közelebbi lakoma reményében. Számtalan okból megosztott 
társaságunk, ki-ki a saját remélt előnyeiről álmodozik, megideologizálja azokat, szidalmazza, 
vagy esetenként idiótának állítja be a másként gondolkodókat, a saját erejükben bízókat. Az óra 
pedig vészesen közeledik. 

Beszéljünk magyarul. Más-más érdeke van ismét a privatizációból eddig kimaradottaknak. A 
kórház ragaszkodna a hozzá integrált rendelőintézetekhez, mert csak itt remélhet némi bevételt, 
melyet a fekvőbeteg-ellátás veszteségeinek pótlására bevethet. A rendelőintézetek 
menedzsmentje azt hiszi, ha a kívülről jövő tőke egybe privatizálja – felvásárolja - őket, akkor 
helyzetben maradnak s nincsenek kitéve az orvosok saját jogon történő privatizációja során 
várható első lépésnek, mely nyilvánvalóan a vízfej aránytalanul nagy részesedését kell 
lecsökkentse, nem rendelkezvén külső forrásokkal. Egyes intézetek már megpróbálták és 
sikeresek, sikerüket az ellentábor agyonhallgatná. Vannak egyéni bátorságra valló és jól menő 
próbálkozások is. Ezeknél az úgynevezett kimazsolázás vádja merül fel. El lehet rajta 
gondolkodni, de ez csak addig létezik, amíg nem terelik normális mederbe a pontértékek zavaros 
vizeit. Megint mások - a nagy tömeg - félnek. Féltik már most is rabszolgai bélyegeket hordozó 
kis egzisztenciájukat. Félnek úgy általában, vagy konkrétabban is meg kell éljék a fenyegetettség 
állapotát. A kórházban dogozók egy része máris ellenérdekeltséget érez és nemet mondana. 
Ambivalensek is vannak. Főleg olyanok, akik két fronton dolgoznak. Ennél zűrzavarosabb képet 
még mesterségesen is nehezen lehetne kikeverni. 

Banális tények ezek, szinte mindenki által ismertek. Csak éppen nem nagyon szeretnek 
szembenézni velük. Egyik oldalon sem. 

Tulajdonképpen a demokráciákban természetes lobbyzásnak velejárója lehet sokminden a 
most tapasztaltakból. Ugyanakkor azonban kellene egy mindenek feletti felelős erő, mely átlátja a 
helyzetet és egyengeti, jó irányba befolyásolja a vita menetét. 

Nos a járóbeteg-szakellátás nem elhanyagolható csoportja ezt az erőt keresi s fél, hogy nem 
leli, mert oda ahol ez kellene lakjon, esetleg bejáratos a busó. Rebesgetik. Indokolják is azzal, 
hogy a kezdeti remények ellenére elhangzott ott is olyan, miszerint a busózást próbáljuk ki, 
adjunk bizonyítási lehetőséget neki stb. Vagyis esetleg megengednék. Egyébként egy ennyire 
zűrzavaros kép még ezt az álláspontot is magyarázhatja. Pillanatnyilag tudniillik úgy látszik, 
hogy nincs mindenki számára üdvözítő megoldás. 

Ha ez így van, akkor a virágozzék minden virág jelszó győzedelmeskedhet és a más 
véleményen levőknek is csak ennek kihasználása marad az egyetlen kiút. Ez az orvosok 
szempontjából azonban azt jelenti, hogy legalább a merészek neki kellene vágjanak a kísérletnek, 
felvállalva az ellenszelet – az alacsonyabb és a magasabb légrétegekben is -  és bizonyítva, vonzó 
példával élve, lesöpörve a mazsolázással ijesztgetés egyre többet hangoztatott elvét stb.  Menteni, 
ami menthető. A határidő ugyanis közeleg. Pullai Gyula államtitkár Úr ezt írja: „A 
szabadfoglalkozású orvosi jogállás törvényi rendelkezéseinek kidolgozásával, az egészségügyi 
szolgáltató és a szabadfoglalkozású orvos közötti szerződés garanciális szabályainak 
meghatározásával várhatóan még ebben az évben megteremtjük a jogi feltételeit annak, hogy a 
szakorvosok az alkalmazotti foglalkoztatás kötöttségeivel szakítva, egyedül vagy 
praxisközösséget létrehozva egzisztencia-vállalkozásokat alakíthassanak.” 

Akik most felbőszülve csapják le e sorokat, lehet, hogy remélnek valamit a tőkétől (maximum 
személyükben), de esetleges kezdeti előnyöket követően, előbb-utóbb ugyanolyan rabszolgákká 
válnak, mint félrevezetett társaik. A tőke nem hálás, a tőke nem kegyelmez. A tőke csak a profitot 
nézi. Az pedig nem egyeztethető össze az egészségügy érdekeivel, a magyar orvos és magyar 
beteg közös sorsával. 
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A vita aztán még sokmindenről folyik, olykor ismét részletekbe vész. Sok okos dolgot is 
hallunk. Egy sem banális. De egy sem olyan fontos mint a nagy banalitások. És egyik sem érhető 
el azok megkerülésével. Pénz kell. Egység kell. Bátorság kell. 

Az utóbbi kettő rajtunk múlik. A bátorság pedig éppenséggel a kedves olvasón. 
 

Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Mit mondhatnék mást, mint szögedi barátom. Möglátjuk! 

 
* 

 
2001. július 07. 

 
Megjelent: Szabad(uló) Szakorvos 2001/2 

 
BEKÖSZÖNTŐ 

 
Kedves Kollégák! 

 
A nyájas olvasók agyonrémisztgetett nyájának kolompolni próbáló - magát (o)kosnak csak 
mértékkel képzelő - lap első száma kezükben van.  

A lap készítői önök közül valók. A lap tehát önmagunkból óhajt építkezni. 
És önmagunkért. 
Nagy nyeresége a kísérletnek, hogy nem áll egymagában a pusztában, hanem befogadta és 

magáénak tekinti a Magyar Orvosi Kamara.  
A mai nagy magyar egészségügyi lapbőségben hihetetlennek tűnt, mikor felkérésem 

alkalmából szembesültem a ténnyel, miszerint a járóbeteg szakellátásnak nincs lapja, és mint 
ilyen - e helyzetben - egyedülálló. Persze nyilvánvaló, hogy az ágazat jövőjének rendezetlensége, 
az évek óta erején valamint jelentőségén alul kezelt rétegnek helyzete és pillanatnyilag vélt 
presztízse is tükröződik e tényben. Tulajdonképpen ez már egymagában is jelzi, hogy hol volt a 
számára kijelölt hely. Ugyanakkor egyben meghatározza az utat is amin szeretnénk végigkísérni 
az ágazatot, ha nem is mint főkolompos, inkább lehetőleg békésen, de  kellő éberséggel zengetve 
a mozdulásra késztető ősi hangot. 

Tudatában vagyunk annak is, hogy a jövőt tervezgetők, sőt az azt befolyásolni képesek sem 
egységesek. Ezt természetes állapotnak tartjuk.  

A cél a legjobb megoldás keresése és nem ex cathedra kinyilatkoztatások közlése. Ha kell a 
kulturált vita is megengedhető, sőt kívánatos. 

A közös cselekvés szükségességét mi sem bizonyítja jobban, mint a jelen siralmas helyzet. A 
közös cselekvés pedig nem képzelhető el egy olyan lap nélkül, amelyben mindenki elmondhatja 
véleményét, ütköztetve csiszolgathatja és felvetheti kérdéseit is. 

A remélt kép már felködlött, láthatják. Kérjük járuljanak hozzá, hogy a ködképből egy 
markáns lap körvonalai rajzolódjanak ki, olyanok melyeket valamennyien magukénak tekintenek. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Jelek szerint a kontúrozódásnak csupán anyagi akadályai lehetnek. A „közeg” megmozdult, de 
vajon mennyire változik. 
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* 
 

2001. július 18. 
 
Leadva: Magyar Orvos 
 
                                             MONDJAM – NE MONDJAM? 

 
Hosszas, évek óta tartó vajúdás végére teszek pontot, mikor e sorokat papírra vetem. 

Háziorvos és kórház viszonyának a gyakorlatban sok gondot és keserűséget okozó problémái 
közül kísérelek meg felemlíteni néhányat, messze nem a teljesség igényével. 

Minthogy eleddig ezeknek a kérdéseknek még a pedzése is vihart kavart és feudális 
struktúrába merevedett egészségügyi rendszerünkben a „körzetis” panasza a magas klinkák 
mennydörgését váltotta ki csupán, sokáig gondolkodtam, miként lehetne a közös érdek mentén 
erről úgy beszélni, hogy megértést találjak. 

Ilyenkor a kérdés felvetője kénytelen magát igazolni. Nem vagyok elfogult alapellátás párti, de 
háziorvos vagyok, próbálnék igényesen dolgozni a mostoha körülmények között s ezért 
ellenőrizhető áldozatokat is vállaltam. 1000 embert vontam be a gondozásba s ezért ötszemélyes 
csapatot tartok el úgy, hogy fillérnyi önkormányzati támogatásom nincs, sőt megadóztatnak. 

Másfél évtizede írok az alapellátás érdekébe, de küzdöttem a gyermekágazatért is (és ezért 
szívet melengető elismerést kaptam tőlük), jelenleg a járóbeteg szakellátás kért fel, hogy első 
lapjának főszerkesztője legyek és egyik területi kórházunk felügyelőbizottsága is felkért a 
részvételre, egy másik pedig már több ízben arra, hogy segítsek önvédelmi harcaik 
szervezésében. És mindez nem is volt eredménytelen. 

Tehát kérem, senki ne sértődjön meg azon amit most leírok. 
Ugyanakkor tudomásul veszem előre, hogy mi háziorvosok is sokat hibázunk a kórházakkal 

való kapcsolatainkba. Erről valamivel gyakrabban lehet hallani és szívesen hallunk a 
továbbiakban is tárgyilagos véleményt. 

Én azonban most az érem másik oldaláról szemelgetek. 
A kérdés gyakorlati lévén az utóbbi időben jómagam által megtapasztaltakat sorakoztatom fel, 

még csak nem is fontossági sorrendben. 
 
- Egyre gyakoribb gondunk, hogy a betegek zárójelentés nélkül jönnek. Lassan a 40 százalékot 

is meghaladja az ilyenek száma. Ezt követően napok, egy hét, sőt több idő is kell míg 
zárójelentést kapunk, de volt eset mikor hónapokat vártunk a fontos és eligazító, a kórházban 
végzett munkát a beteg érdekébe gyakorlatba átültetni egyedül képes iratra. Gyakorta van olyan 
gondunk, hogy a beteg még ideiglenes eligazítást sem kap. Javasolt terápiája ismeretlen és nem 
tudjuk mivel folytassuk a számunkra és a beteg számára is ismeretlen kórházi kezelést.  

- A zárójelentéseknek kb. 10 százaléka van ellátva kódolt diagnózisokkal. Érdekes módon a 
szakmailag elérhetetlen magasságban felettünk lebegő kórház így is működik. Nálunk lépni sem 
lehet kód nélkül, a program el sem fogadja így a diagnózisok beírását. Zsúfolt váróterem mellett 
van úgy, hogy a rendelési idő 10-20 százaléka, olykor több is kódkereséssel telik. És 
bonyolultabb esetekben még ekkor sem biztos, hogy jól kódoltunk. A szakosodott kórház 100-
200 kóddal, amennyit egy idő után még memorizálni is tud egy jobb káder, elműködik. Nekünk 
sok ezer kódot kellene ismerni és még azt is tudni, hogy egy-egy fantázia diagnózis mögött 
egészen pontosan mi rejtőzködik.      

- Ma amikor a körzetekben már kötelező a számítógépes dokumentáció, akad kórház amelyik 
leveleket küld s ebben a pontos és mindenre kiterjedő dokumentációt tartalmazó számítógépes 
beutaló helyett a régi fajta kézzel írottat reklamálja. Ez történik egyébként a különféle 
bizottságokkal is, ahol nem fogadják el a számítógépes dokumentációt. A „négyoldalas’” 
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töltögetése nem egyszer okoz megoldhatatlan dugót a váróteremben. A betegek szeretnek utolsó 
percben jönni és nem szervezhetjük át a másnap reggelre sürgősen szükséges munkát. 

- Állandóan visszatérő esemény, hogy a kórházban fekvő beteg hozzátartozója a kezelő 
orvosra, vagy a „tanár úrra” hivatkozva követeli a fekvőbeteg gyógyszereinek és esetleg 
segédeszközeinek, pelenkáinak felírását a háziorvostól. Ezt tudnivaló, hogy tilos és azonnal le is 
lepleződne. Ezt azonban igen ritkán lehet konfliktusmentesen elmagyarázni az illetőknek. 
Hasonló konfliktussal jár az is, hogy a kórházak nem ismerik gyógyszerfelírási jogosítványainkat 
és az ilyen célból hozzánk küldött beteg ránk is pirít. A főorvos úr, a professzor úr gondolhatja, 
hogy jobban tudja mint maga. Írja csak fel, és ne akadékoskodjon. 

- Nem egyszer fordul elő, hogy a műtét előtt nem tájékoztatást kívánnak a beteg egyéb 
betegségeiről, amit egyébként mi a számítógépes program jóvoltából automatikusan küldünk, 
hanem kérik, hogy megszövegezve és aláírásunkkal vállaljunk felelősséget a beteg 
műthetőségéért. Lehet, hogy van ilyen rendelet? De ha van sem tudok ezzel egyetérteni. 
Kötelesek lehetünk tájékoztatni, vagy ha kell véleményt is nyilvánítani, de a felelősséget 
átvállalni? Ez soknak tűnik. 

- A kórházi ambuláns ellenőrzésekről nagyon gyakran jön vissza a beteg írott lelet vagy 
tanácsok nélkül. Ezt, vagy azt mondta a doktor úr, a főorvos úr, - mondja a beteg. Tessék ezt-azt 
adni, ide-oda küldeni. Mondták, hogy ez a körzetis dolga. Stb. 

Az eddigiekben csak néhány - az utóbbi időben is sorozatban előforduló - esetre, eshetőségre 
hívtam fel a figyelmet.  

Ismétlem, tudjuk, rólunk is lehetne írni hosszú lajstromokat. Egyáltalán nem vagyunk 
tökéletesek, bár olyan esendők sem vagyunk mint hiszik.  

Mi nagy tisztelettel próbálunk a kórház tudós orvosainak meghosszabbított keze lenni, a beteg 
javára. Ennek azonban alapfeltétele, hogy ott minket is jobban ismerjenek. Ismerjék 
lehetőségeinket, kötelességeinket és korlátainkat, nehézségeinket, hibáinkat és erényeinket. 
Ennek eredménye közös gyümölcsöket teremhet. És nem csak a betegek javára, de kapcsolatunk 
javítására és közös munkánk könnyítésére is. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002.                                                              
Hát ezt még azoknak, akikhez szól, nem volt alkalmuk olvasni. De még csak 2002.-t írunk. 

 
* 
 

2001. október 10. 
 

Megjelent: Medicus Anonymus 2001./10 
 

ÉS MÉGIS MOZOG AZ EGÉSZSÉGÜGY 
                Téblábolás a gusztusos saláta és a gyanús csalamádé között 

 
Már gyakorlattá válik, hogy a velünk foglalkozó törvények körül bizonytalanság, viharok, viták 
gyanakvások sorakoznak. 

Emlékezzünk a sorsunkat először meghatározó törvényre, bár nyugtatgattak, hogy csak 
szorongó képzelgő gondolhat arról bármi rosszat is, mégis nyakunkba kaptuk az 
önkormányzatoknak - a reformszótárban laikus magatartásra finomított - hátsó szándékait, 
elképesztő történeteket, meghurcoltatásokat és annál is több apró, néma harc sorát. 
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Már nem kell nagyon megerőltesse memóriáját az olvasó, mikor a második sorsdöntő 
törvényre gondol. Igen a praxisjogra. Következményeit most éljük meg, levét kortyolgatjuk. 

Reméltük, hogy bár az okos a más kárán tanul, legalább saját kárunkból okulván, a harmadik 
törvény - mely nem rólunk szól elsősorban, de érinthet minket közvetlenül is - másként születik 
meg. Nem ez történt. 

Elég, ha annyit említek, hogy az utolsó változatok egyikének záró rendelkezéseiben ott 
szerepel a praxisjog fogalmának rossz és az eredeti jogalkotói szándékkal szembe menő 
értelmezése, - ezúttal leszögezve, kereken és világosan, hogy nem adott praxisra vonatkozik. 

Maga a törvénytervezet, lassan két éves munka után, miközben boldog-boldogtalan dolgozott 
különféle változatain, s miközben a róla beszélők már maguk sem tudják mely változatot 
olvassák, bírálják, módosítanák, egy idő után salátatörvény néven is futott (összetettsége miatt). 
Aztán átesvén többek között egy miniszterváltáson is, egyszercsak csalamádé törvény névre 
kezdett hallgatni, a róla vitatkozók között. Vajon az emberi fogyasztásra alkalmas saláta és a 
takarmányjellegű csalamádé közötti különbségre céloztak ezzel, vagy csupán frajdi elszólásról 
volt szó? Vagy talán ellenkezőleg, olyan „állatian” jónak hitték, hogy csalamádé rangra emelték? 

De félre az iróniával, hiszen nem a rossz szándék vezet mikor századszor is elemezzük a 
vissza-visszatérő hibákat. 

A törvényt profik alkotják, körötte hétpróbás szakemberek, kodifikátorok és más számunkra 
misztikus ködbe burkolódzó aktorok és autorok működnek. Mi azonban, annak reménykedő 
várományosai, majd később elszenvedői, csak a bíztató szavakat és az ellenzők kapkodását-
csapkodását (olykor fojtott káromkodásait) halljuk. Néha-néha eljut hozzánk egy-egy hulláma a - 
később formálisnak bizonyuló - „megkérdezésnek”. A jelek szerint ez alól eddig még a minket 
kötelező módon képviselő kamara sem képez kivételt. Javaslatai mindegyre eltűntek az éji 
homályban, s csak a 24-ik óra után ígérik befogadni, majdani külön, kényelmetlen parlamenti 
procedúrák után.  

Ami nekünk marad, az a végül kezünkbe kerülő törvény, vagy esetünkben még csupán 
végleges, megváltoztathatatlan tervezete. 

Az alkotók nyugtatgatnak, hogy minden csupa jószándék. A bírálók ijesztgetnek, hogy az 
egész csupa csapda. 

Mit higgyen a döntő többségében hozzá nem értő érintett, akinek ráadásul fejéhez vágják 
tudatlanságát, és értésére adják, hogy tanuljon meg jogásznak és közgazdásznak is lenni, ha meg 
akar élni a piacgazdaságban. Erre aztán felhozzák a nyugati példákat is, ahol az orvos 
tevékenységének felét önmaga menedzselésével tölti ki. 

Lehet, hogy ez vár ránk, de én akkor is azt mondom, hogy az lenne boldog világ (és ésszerű), 
ahol nem lenne ekkora pazarlás. Ahol az orvos valóban a gyógyító ember lenne, ahol az orvost, 
akár a papot, körülvenné valamiféle gondoskodás a társadalom részéről. Felülről a hatalmi 
rétegek felől éppen úgy, mint alulról, a polgárok irányából. Ő ne legyen kénytelen ügyvéd és 
közgazdász lenni, ne azok szelektálódjanak orvossá, akik ilyen tehetséggel bírnak. Az orvos 
legyen a gyógyító ember, lelkünk templomának, a testnek papja (aki tehát a lélekhez is ért), és 
azok közül szelektálódjon, akik a gyógyítás munkájához mutatnak fel tehetséget, rátermettséget 
és kedvet, elhivatottságot éreznek az áldozatvállalásra. 

Hogy ez utópia? Ma ezt olvassák fejemre a menedzserré vált kollégák (nem mind!). De azt is 
megtanulhattuk, hogy ezek a szemléletek mekkorákat fordulnak. Nem leszek meglepve, ha akár 
középtávon, megjelenik az a szintén menedzser ötlet, hogy megállj! Az orvos egy fontos eszköze 
a gyógyításnak, használjuk arra amire való. 

A törvénytervezet azonban - bírálói szerint rettegni való - csapdáival itt tornyosul felettünk. 
Még nem tudni mi lesz belőle, hiszen az Egészségügyi Bizottság – minimális különbséggel - 
elvetette. Még azt sem tudhatjuk igazán, hogy ez jó vagy rossz?  

Csak mi állunk itt feladatainkkal, melyeknek száma és végrehajtásuk ellenőrzése „egyre 
fokozódik”.  
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Csak mi állunk itt és érezzük, hogy továbbra is az a cél, hogy forrás nélkül állítsák talpra a 
legforrásigényesebb, de egyben legtöbb, s főleg legfontosabb hasznot hajtani alkalmas ágazatot*. 
Annyit mi is kiolvasunk a sorokból, s főleg közöttük, hogy itt a töke beáramlása a cél. Bármi 
áron. A mi kiszolgáltatásunk árán is? Mert ez az a pont, amit nem magyaráztak meg jól, ahol mint 
az előző két nagy törvénynél is, megjelenhet a részletben megbújt és alábecsült, latens ördög.  

Ezért két kérdés merül fel azonnal, hozzánemértő fejeinkben. 
- Ha tőlünk, a patetikus szövegekben elhangzó szellemben és színvonalon várják a gyógyítást, 

hogyan képzelik, hogy minket idáig süllyesztve, - ezt megkaphatják? 
- Ha a tőkét minden áron – első, felső vagy akár csupán második, alsó szinten - beengedik, 

becsalják, beinvitálják az egészségügybe, honnan máshonnan vonhatja el a profitját, mint 
ahonnan most is elvonják a „mégis-működéshez” hiányzó pénzeket? A benne dolgozók 
megérdemelt jövedelmének folyamatos minimumon tartásából? 

A mindenkori vezér pedig Galileo bátyánkkal mondhatja, a pillanatnyi helyzettől függően 
büszkén, vagy foga közt halkan: És mégis mozog az egészségügy!? 

 
 
* Üdvözölni kell ugyanakkor azt az ötletet, hogy a recessziót belső felpörgetéssel megelőzni 

próbáló gazdasági intézkedésekre miniszterünk „ráhajtott”, és jelezte, hogy az egészségügyi 
beruházások is képesek lennének fél százalékpontot emelni az évi növekedési ütemünkön. Régi 
vágyamat teljesítette ezzel. Mert az egészségügy valódi húzóágazat lehet. 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Most aztán végleg nem tudjuk mit várhatunk. Nemsokára megtudjuk? 

 
* 
 

2001. november 20. 
 

Megjelent: Medicus Anonymus 2001./12 
 

JAVULÓ MÉRLEG? 
Kognitív disszonancia 

A harcot melyet évtizede vívuk, sikerré oldja-e a közeljövő? 
 

Aki részese volt az eltelt évtized küzdelmeinek, melyeket az egészségügy talpraállítása érdekében 
folytattunk, aki közben féltő gonddal figyeli az ország talpraállásának nagy kísérletét, most igen 
nehéz helyzetben leledzik. Főleg, ha hangosan kell gondolkodnia. 

Fújjuk el utunkból a gyanú mai napság oly hétköznapi ködét és feltételezzük, hogy az őszinte 
gondolat őszinte visszhangja lépést jelenthet a köd végleges felszakadása felé. 

Ugyanakkor próbáljunk meg a leghétköznapibb módon gondolkodni és érvelni, elhessentve a 
zavarosan tudományos kifejezések vonzóan aranyos és látványos páráit is. 

Mi itt a helyes út?  
Most a röviden kórháztörvénynek is nevezett, a remélt módosítások után (ha megjelenik 

benne a járóbeteg-ellátás) talán intézményi törvény néven is emlegethető tervezet, szavazási 
procedúrája előtt, amikor egyesek halleluját s mások abcugot kiabálnak. Most mikor még nem 
tudjuk kinek lesz igaza. Mikor a tervezetnek nem tudjuk lesz-e módosítása, s ha igen hol és mi 
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lesz az? Mert elhangzik a nyilvános ígéret – fülünkkel halljuk azt - s visszavonatik sajtóhírek és 
híresztelések szerint. 

Ha egy szükséges törvényt, mely lehet, hogy kezdete az elkerülhetetlen váltásnak elvetünk 
ártunk vele, de ugyan ezt tesszük akkor is, ha kritikátlanul és tapsolva tüntetünk mellette, s a 
benne elrejtett hibák későbbi hatásaival könnyelműen rombolunk. 

Ha igaz és nem halt ki minden érdeklődés (tehát maga a remény) az orvostársadalomból, 
akkor most a kamara jóvoltából országszerte alkalmuk volt megismerni azt. A remélhetőleg 
mindenhol lezajlott vitákon és a Magyar Orvos mellékletéből. A változtatások szövege is több 
módon hozzáférhetővé vált. 

Melyek a felcsillanó remények? Mi a baj e százszor és ezerszer átgondolt kérdés körül? 
Melyek a fő, a sarkalatos hibák? 

A kérdés optimista megközelítését sugallja miniszterünk határozott és energikusan ívelő, 
csatolt tanulmánya. És a benne fellelhető számos igazság, maga a szándék s az ezek nyomán 
felsejlő perspektíva. 

De mi mégis szorongunk. 
Szorongunk rossz tapasztalataink miatt, de vannak konkrét és átgondolt félelmeink is. 
A törvény szándéka ugyanis - mint csúnyán mondani szokás - alapvetően azt sugallja, hogy itt 

az egészségügybe a pénzt kívülről várják. És mi nem hiszünk a kívülről érkező pénz 
önzetlenségében. Nem hiszünk benne, mert az ellentmondana a tőke alapvető tulajdonságainak. 
Ha deklarálná sem hihetnénk el neki. Akkor az rossz, bizonytalan, zavaros tőke lenne. 

Mi inkább hinnénk abban, hogy ha már nem érdemlünk egy bankszektor-szerű 
konszolidációt, ha már annyit sem érdemlünk, hogy a kivont (főleg a Bokrosi) tőkét 
visszapótolják, akkor legalább hozzanak minket helyzetbe, és helyezzék vállainkra a nehéz 
feladat felelősségét. Amúgy európai módon. 

Európában ugyanis az orvos vállán van minden felelősség, de kezében van saját sorsa is. 
Erre természetesen azt válaszolja minden józan ember, hogy az egy tőkeerős nyugti orvos, 

nem egy évtizedek óta nyomorgó magyar. De…a nyugati orvos általában nem vagyonával lép be 
a rendszerbe, hanem hitelt vesz fel, hitelt amit tálcán kínálnak neki és az a legbiztosabb 
pénzkihelyezési lehetősége a bankoknak. A többi pedig utána már magától megy, a munka, a 
minőségbiztosítás, a fejlődés, a szakmai igény, az egészséges verseny, a generációváltás stb. A 
Kamara pedig nem ellenség, nem is ellenfél, hanem tehermentesítő partner a kormányzat 
számára, és megbízható egyengető, korlátozó erő a piaci versenyben.  

Az itteni átpolitizálódott világban persze igen nehéz ezt hirdetni. Hiszen gondoljunk csak 
például a kamarára. Bármit is tesz a kamara a mindenkori kormányzat elképzeléseivel ellentétes 
irányba, máris politikai ellenfélként kezelik. Nem véletlen, hogy az erős kamarai törvény 
gondolata csak ígéretek szintjén valósult meg. Legutóbb Horn Gyula emlékezetes levelében 
1994-ben. Ez részben arra figyelmeztet, hogy mennyire nehéz a kamarának szemléletbeli, de akár 
kisebb változásokat is kiharcolni, de arra is, hogy jól meg kell gondolni a stílust és az eszközöket. 

A laikus, ha tárgyilagos és jószándékú, akkor önmagát is ellenőrzi. Hiszen lehet, hogy a 
számára tiszta logika, valójában gyermeteg tévedés. Ezért figyelünk a nálunk okosabbakra. Az a 
Széles Gábor, aki most egy nagyreményű bizottságban munkapartnere szakminiszterünknek, a 
napokban előttünk jelentette ki, hogy nem hisz a kapuk előtt ácsingózó tőkében. Aztán 
visszapillantunk s látjuk, hogy ott, ahol a töke már előbb megjelent gondok vannak bizony. Mert 
a művese „szektor” állandóan elégedetlen és sakkban tartja a finanszírozót. Ma egyetlen 
vesebeteg kezelése egy kisebb körzet költségvetésével egyenlő összegbe kerül. Képzeljük el, 
hogy ha egy törvény leereszti a felvonóhidat, az egészségügy omlatag várába azon esetleg mégis 
bevonuló tőke pár év múlva miként diktál a finanszírozónak. Nem fordulhat elő, hogy majd 
visszasírják azt a lehetőséget, amit az orvosok - ahhoz a majdani zsaroláshoz képest - 
nagyságrendekkel olcsóbb helyzetbehozása jelenthetett volna? 
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Röviden tehát: úgy érzem, hogy hitelekkel helyzetbe hozott orvosok kellene szerződést 
kössenek a finanszírozóval. Az államtitkár szavaival élve: egzisztenciális vállalkozások kellene 
létrejöjjenek. A járóbeteg-ellátásban aztán ha úgy szükséges ők szervezkedjenek szakellátási 
praxisközösségekbe, saját vezetést állítva ki. Nem vízfejet, nem közbeiktatott tőkeelszippantót, s 
pláne nem szakmán kívüli rideg kontárt szolgálva.  

A háziorvosok pedig kapják meg a hitelhez kötött ötvenszázaléknyi támogatás részt akkor is, 
ha nem az önkormányzat ócska műszereit veszik meg drágán, hanem új és korszerű felszereléssel 
gyarapodnak, akár vállalkozói, vagy más kölcsön útján. Egyébként a körzetek többségében már 
nincs olyan önkormányzati tulajdonú műszer, ami többszörösen ne amortizálódott volna papíron 
és ne fedné rozsda a valóságban is. Nincs mit megvenni. A többit már saját jövedelmünk kárára 
gazdálkodtuk ki hat-nyolc év alatt. 

A veszély, mint a fentiekből is látszik, természetesen elsősorban a járóbeteg-szakellátást 
fenyegeti. A törvénytervezet kórházakra vonatkozó része kevéssé tűnik veszélyesnek, bár 
kiegészítéseket itt is kell tenni. Különösen pedig az egyetemi klinikák esetében. Mindez azonban 
nem lehetetlen. 

Amellett, hogy nem hiszünk a kívülről érkező tőke megmentő hatalmában, abban sem 
hiszünk, hogy a hálapénz - többségünk által is remélt - eltűnése ettől bekövetkezhet. Annál 
inkább az általunk javasolt megoldás nyomán. De semmi esetre sem könnyen. 

Miért? Mert mint tudjuk az orvosok jelentős része nem hálapénzes szakmákban dolgozik, itt 
tehát a probléma nem is létezik, csak visszájáról, mint összehasonlítási alap, mint bérfeszültség, 
mint keserűség, vagy akár alappal bíró irigység. A többiek döntő többsége az össz-hálapénz 
töredékén osztozik. Ők azok akiknél egy jelentős fizetésemelés már felveti annak belső igényét, 
hogy akkor azt a kis különbözetet ne tartsák többre a büszkeségüknél. Nem vagyok naiv. Tudom, 
hogy az évtizedek alatt kinevelt pénzéhesek ki kell haljanak, de hinnem kell abban, hogy nem ők 
adják a derékhadat. Marad tehát az a néhány százaléknyi - a történetek szerint - mesés pénzeket 
kereső és általában vezető, befolyásos, döntéshozásra is hatni képes ember. Itt már csak az 
erkölcsi erőre és a generációváltásra lehet hagyatkozni. Ők lehetnek a nagy kerékkötők is, 
helyesebben közülük kerülhetnek ki ilyenek. Kényes kérdés, nem merik feszegetni. Mint 
általában semmit, ami erős lobbik szárnyai alá tartozó probléma. Ebből következően tehát a 
miniszter által emlegetett ellenérdekeltség az orvostársadalom zömére nem vonatkozik. 

Végül nagyon jó lenne, hogy tanulva elmúlt ígéretek negatív visszhangjából, ne ígérjenek, 
hanem adjanak. Ne ígérjék könnyelműen sem jogos követelések befogadását, sem méltán várt 
támogatások kiosztását. Ne ígérjenek, vagy inkább kevesebbet s aztán lepjenek meg többel, vagy 
azzal, hogy a keveset betartják. Becsüljenek meg ennyivel. Mert mi sem értünk egyet a 
riogatókkal. Nem szeretjük a pánikhangulatot, az összeomlás emlegetését, mint amiképpen az 
sem felemelő érzés nehéz munkánk közben, hogy az emlegetett összeomlás megakadályozását 
áldozatvállalásával garantáló réteget felületességgel, könnyelmű ígéretekkel, utolsó perces 
visszaszívásokkal és más „szivatásokkal” sértegetik. 

Ezzel kételyeink és nehéz kérdéseink legfontosabbjait át is tekintettük. 
Következzenek most hát a remények, az optimizmusra okot adó fejlemények. 
Jelenlegi miniszterünk, aki valóban elsöprő lendülettel vágott neki a feladatok megoldásának 

(mi mást tehetett volna?) kétségtelenül árnyaltabbá tette a pénzügy mereven elzárkózó 
magatartását. Ez egyelőre néhány megértő gesztusban és deklarációban nyilvánult meg csupán, 
de így is irányváltást jelez. Amennyiben sikerül elérni azt, hogy a külső recesszió világában belső 
támaszokat kereső gazdaságpolitika, elfogadja az egészségügyet, mint a fejlődés egyik pillérét 
(kb. +0,5% remélt GDP befolyással) akkor reális alapja lehet optimizmusunknak. Mert a 
pénzügyet sirámaink, hősi magatartásunk, de még vérünk hullatása sem hatná meg, de a haszon 
reménye képes lehet befolyásolására. 

Jelenlegi miniszterünk elfogadtatásra terjeszt elő egy olyan népegészségügyi programot, 
melyet még nem ismerünk, de a szakemberek előzetes véleményei igen pozitívak. Ennek 
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multidiszciplináris, tárcaközi filozófiája már nagy siker. Ha ezt egy nagy nemzeti összefogással 
megvalósítjuk, ha ezt ciklusok fölötti feladatunknak elfogadjuk, akkor megjelenik annak 
reménye, hogy a jósolt (és valljuk be, ma még köröttünk annyira várt) nemzeti katasztrófát 
elkerüljük. Ennek a sorsdöntő kérdésnek azonban szoros összefüggései vannak az egészségügy 
talpra állításával, mert a népegészségügyi program korrekt végrehajtása hosszabb távon 
megtakarítást, de rövidtávon új, és jelek szerint még számításba nem vett kiadásokat fog jelenteni 
(bár már ott tartanánk, mondanám). A primer prevenció költségei mellett a szekundér prevenció 
hatalmas kiadásait. A kiszűrt betegek gyógyszerelését és kezelését, rehabilitációját stb. 

Jelenlegi kormányunk szakértőkre hallgatva elfogadta, mint lehetőséget, a befizetett adó egy 
részének a szülők javára való átirányítását. A terv alkotói a finomabb részletekkel és bizonyos 
hatástanulmányokkal is foglalkoztak már. Ha megvalósul a gyakorlat hosszabb távon nem csupán 
egy százalékról fog szólni. És nem fognak kimaradni belőle az önhibán kívül gyermektelen, vagy 
munkaképtelen gyermekeket nevelő állampolgárok sem. Ha valaki jól átgondolja, hogy az eddigi 
családromboló, generációkat ellenérdekeltté tevő, gyermektelenségre ösztönző, 
perspektívátlanságával bomlasztó évtizedek alatt kialakult gondolkodásmódra ez a rendelet 
milyen hatást fog gyakorolni, az meggyőződhet arról, hogy esetleg a nemzet felemelkedésének 
csodaszerét tartjuk kezünkben, egy évezred ellenszelének hatásait kivédő új és a világ számára is 
példaértékű megoldást. Hallom is az ellenkezést, de tudom, és természetesnek tartom, hogy ennek 
is csak fokozatosan jelennek meg hatásai. Egyszer mindent el kell kezdeni. 

A bennem a törvénytervezet vitája kapcsán kialakult kognitív disszonanciát én ezekkel a 
pozitívumokkal oldanám és szeretném remélni, hogy az idő engem igazol. 

Ez lehetne az a jövő, amelyről Miniszterelnökünk azt állítja, hogy elkezdődött. 
Mi már bizonyítottunk. Mi itt voltunk, itt vagyunk és ott leszünk. Ahogy mondják: jóban, 

rosszban.  
De remélem fordítva. 
Politikai birkózásoktól függetlenül. 
Mert a nemzet egészsége nem eladó, és annak szolgálói sem árucikkek. 
 

Leányfalu. 
 

Utóhang 2002. 
Hát akkor ismételjük meg most hangsúlyosan: politikai birkózásoktól függetlenül! 

 
* 

 
2001. november 24. 

 
HOGYAN SZOLGÁLHATJA AZ EGÉSZSÉGPOLITIKAI MÉDIA 

AZ INFORMÁCIÓ KIEGYENLÍTETT ÉS KIEGYENLÍTŐ ÁRAMLÁSÁT, 
A REFORM ALATT ÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGY, 

A REFORM FORRÁSAIT KEZÉBEN TARTÓ POLITIKA, 
ÉS A REFORM EREDMÉNYEIT VÁRÓ TÁRSADALOM KÖZÖTT. 

 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Jó magyar szokás szerint, egy rossz és egy jó hírrel mutatkoznék be. 
A rossz hír az, hogy önök nem egy médiaspecialista oktató emelkedett gondolatait fogják 

hallani. A jó viszont az, hogy egy olyan ember próbál őszinte hangon elbeszélgetni önökkel 
ebben a félórában, aki már végig küzdötte magát azon az úton, amiről beszél, kezdő, vagy ahogy 
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felénk mondják hályogkovács, módjára. Ezért a hasonlatért viszont a szinkrontolmácstól kérek 
elnézést. 

Amikor pár nappal ezelőtt felkértek erre a felelősségteljes munkára, először haboztam is egy 
keveset. Egy alkalommal már volt alkalmam meghallgatni itt járt küldötteik egy csoportját és 
csodadolgokat tudtam meg a szimpatikus társaságtól. 

Az ember magába tekint, ha felelős feladattal bízzák meg. Mit adhatok én önöknek, mit 
adhatunk mi önöknek újat. Hiszen azt sem tudom megmondani, hogy szerencsésebb vagy 
szerencsétlenebb helyzetben vagyunk önöknél annak következtében, hogy az általunk csupán 
Nikolaj Rimszkij Korszakov zenéjéből és fényképalbumokból ismert szép országaik területén 
néhány ezer éve - részben - átlovagoltunk és nem álltunk meg. Lehet, hogy nyugatabbra 
kerültünk, de nem biztos, hogy a legmegfelelőbb helyre. Bár szeretjük ezt a helyet és mi is 
vérünkkel öntöztük.  

Az úgynevezett fejlődés mesterségesen értékelt létráján állítólag előbbre állunk, de én erről 
nem vagyok meggyőződve. Mit tudunk mi az önök számunkra titokzatos kultúrájáról, s mit jelent 
az információáramlás ezredében a köztünk levő egyre zsugorodó távolság? 

És akkor ráadásul megtudom honfitársaiktól, hogy számos demográfiai és egészségügyi 
mutatójuk jobb a miénknél. 

Milyen jogon okoskodhatok hát én önök előtt. Mi legfeljebb elbeszélgethetünk egymással a 
tapasztalatokról, egy történetről, amelyen véletlenül én már átrágtam magam. A különbség csak 
annyi közöttünk, hogy önök szakemberként kezdik, meg az, hogy engem senki sem fog elvinni 
önökhöz, - tanulni. Pedig, főleg ha fiatalabb lennék, biztosan volna mit, s miért. 

Most tehát én elmesélem, hogyan indultam el egy úton, melynek célja az volt, hogy 
hozzájáruljon ahhoz az egyensúlyhoz, amire szükség van az információáramlás akadálytalan 
áramlása érdekében az egészségügy, a társadalom, és az egészségügy helyzetét meghatározó 
politika között. Mert akkor, amikor valahol egy valamilyen okból korszerűtlenné vált 
egészségügyet meg kell reformálni, ez a munka nem sikerülhet, ha e három tényező nem akar, és 
nem tud tudomást szerezni egymásról és nem egy közös cél érdekében tevékenykedik, hanem 
csak a pillanatnyi önös érdeket látja. Mert a teljes horizont áttekintése nélkül az egészségügyi 
csak anyagi és szakmai nehézségein kesereghet, a politika csak jelszavakat puffogtathat az 
egészségről és a betegről, miközben valójában szorongatja sovány pénzeszsákja száját, a 
társadalom pedig alapvető jogait, és az ingyenesség jegyében nevelkedő emberek 
gondolkodásmódjára jellemzően, valamint a piacgazdaság által csillogtatott lehetőségek miatt 
fokozódó igényeit, - lobogtatja. 

Nem sokkal a reform első lépéseit követően érezhetővé vált, hogy a fent említett igény 
kielégítésére ezekkel a kérdésekkel foglalkozó lapok kellenek. A gazdasági helyzet azonban nem 
volt kedvező ennek a forrásigényes feladatnak a felkarolására.  

A központi pénzekből és az orvosi szakmai szervezetek pénzéből illetve néhány szakmai és 
érdekvédelmi oldalát is felmutatni óhajtó egészségügyi szervezkedés támogatásával indultak 
lapok, de nem fedték le a teljes vertikumot. 

Közben a reform egyre élesebben állította soha meg nem élt helyzetek elé az orvosokat, sőt az 
egészségpolitikusokat is. Az egészre pedig csak ámulva nézett, a piacosodó napi-sajtó által 
inkább a szenzációk oldaláról tudósított társadalom. 

Mindezt még talán el lehetett volna viselni, de rátelepedett az egészre a mindenkori 
nagypolitika is. 

Mit tehet egy orvos, aki újságcsinálással szeretne hozzájárulni a várva várt fordulat 
felgyorsításához, de sem újságíróként, sem pénzemberként nem élt meg hasonló helyzetet? 
Beszéljünk magyarul, - nem ért hozzá. 

Nekem segítségemre sietett a szerencse, és lehetőségem volt a PHARE program keretén belül 
pályázni. Ez, vagy hasonló lehetőség azonban nem minden nap kínálkozik. Minden esetre azóta 
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öt újságnak voltam főszerkesztője és négynek alapítója. Ennek a tapasztalatait osztanám meg 
Önökkel. 

Már az első lépésnél azt látom, hogy talán jobb úton indulnak, hiszen újságíráshoz értő, 
képzett szakembereket küldtek ide, hogy az egészségügyi lapcsinálásról tájékozódjanak. 

És már az első lépéseknél, anélkül, hogy ismerném körülményeiket, arra biztatnám önöket - 
függetlenül attól, hogy az egészségügy mely ágazatával fognak foglalkozni - ismerjék meg 
egyszer az egészet. Ismerkedjenek meg az alapellátás, a járóbeteg ellátás és a fekvőbeteg ellátás 
szerkezetével és gondjaival egyaránt. Ne csak felülről kapott, könyvekből olvasott információk 
alapján, hanem barátivá mélyülő konkrét kapcsolatokból nyert információk útján. Ismerjék meg 
az egészségügy dolgozóit és lehetőségeiket. 

Ez a szakasza munkájuknak lehetőséget ad arra is, hogy találkozzanak ilyen irányba is 
érdeklődő, írásra hajlamos és képes orvosokkal, akiknek beépítése e munkába majd lehetővé teszi 
azt, hogy létrehozandó lapjaik színesek, életszerűek, hitelesek legyenek. 

Hasonlóképpen fontos a kapcsolatok megteremtése és az őszinte, igazmondó írásokkal 
kiérdemelhető bizalom kiérdemlése azok részéről, akik a felülről jövő információ forrásai és 
reményeink szerint az alulról jövő információk befogadói lehetnek. 

Külön fontos és hasznos tennivaló a napi sajtó berkeivel is egy jó kapcsolat ápolása. 
Nyilvánvaló, hogy a napisajtó szemléletét nem lehet gyökeresen megváltoztatni, de nem 
mindegy, hogy milyen információkkal és milyen szakszerű értelmezéssel tudjuk őket segíteni, jó 
irányba befolyásolni. Ha ez sikerül, akkor támaszunkká válnak. Ha nem, akkor különösen a 
társadalom felé építendő információs csatornáinkat tudják bedugítani. A társadalom felé az 
egészségpolitikai lap nem jut el, csak indirekt módon. Ennek azonban számtalan lehetősége van 
és ezeket a helyi szokások és adottságok szerint kell támogatni. Jó esetben ennek lehet éppen fő 
mediátora a mi észrevételeinket továbbító napi-sajtó. Ezzel, optimális esetben, kiszoríthatjuk a 
hiteltelen, szenzációhajhászó álhíreket. 

A szakmai újságok is foglalkoznak olykor egészségpolitikával és ebben őket támogatni kell. 
Ha célunk nem csupán egy jól jövedelmező lap működtetése, hanem egy nagy közös feladat 
végrehajtásának részeiként dolgozunk, akkor a szaklapokat kell segítsük őket érdeklő egészség-
politikai információkkal, melyekben az általunk leszűrt helyes következtetéseket adjuk ott is 
közre. 

Nem kevésbé fontos és igen kényes kérdés a laikusok számára készülő egészségnevelő lapok 
tartalmának követése és lehetséges jobbítása. Ezek a lapok általában a leghajlamosabbak arra, 
hogy elsősorban bevételeik növelésével legyenek elfoglalva. Sajnos ilyen esetben kevés a 
remény, hogy megnyerjük őket nemes céljainknak, de okosan átlátva érdekeiket és azok mentén 
oda is eljuttatható olyan információ, amelyik céljainkat szolgálja. Az ilyen típusú sajtóra a 
legnagyobb vevő a társadalom. Tehát jó alkalom az igazság terjesztésére is, a társadalmi 
együttműködés kiszélesítésére is, nem beszélve arról, hogy ilyen lapot is lehet jól csinálni. 

Elérkezvén a kiadók és a források kérdéseihez, először egy nagyon érdekes jelenségre hívnám 
fel figyelmüket. 

A gazdaságilag nagy nehezen talpra állított és elindított lapok rendszerint homokra 
építkeznek, vagy arra kénytelenek építkezni. A források, melyek csak egészen ritkán stabilak és 
központiak, előbb utóbb elapadnak. 

Elapadnak, mert a pénznek alapvető tulajdonsága, hogy gyorsan fogy, de elapadnak azért is, 
mert az újságíró rendszerint nem kiadó, nincs ilyen infrastruktúrája, szakértelme s így kénytelen 
egy majdnem minden esetben piacorientált kiadóval együttműködni. A kiadó pedig hajlamos 
arra, hogy a forrásokat mielőbb leszívja, s a sejtett pénzalaphoz minél kevesebb munkával és 
minél rövidebb idő után hozzájusson. Utána a lap már nem érdekli. Nem gyakori jelenség az 
olyan megfontolt kiadó, aki folyamatos szerény haszonra épít és hosszútávon gondolkodik. Ezért 
akkor, amikor pl. egy bel vagy külföldi támogatásból lapindító összeghez jutnak, nagyon körül 
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kell bástyázni a szerződést és kényszeríteni a kiadót arra, hogy az összeg elfogytáig arra is 
áldozzon, hogy kiépítse a kiadvány leendő anyagi hátterét és ezért felelős legyen. 

Szükség esetén ebben segíteni is kell és főleg meggyőzni arról, hogy hosszú távon 
gondolkodni végül is hasznosabb, mint levágni az aranytojást tojó tyúkot. 

Ha pedig a pénznél időzünk, elkerülhetetlen a legfontosabbról beszélni, arról, hogy a pénz 
miként próbálja befolyásolni legfontosabb és egyben legérzékenyebb pontunkat, a függetlenséget. 

Amennyiben mi egy minket írásaikkal is támogató, esetleg akár előfizetői tábort is jelentő 
olvasóközönséggel akarunk rendelkezni, a hitelesség, a mindenkori igazmondás elengedhetetlen. 
Ha nem ezt tesszük, nem azt szolgáljuk ami eredeti célunk, és ráadásul gazdasági előnyeink is 
csak átmenetiek lehetnek, mert a függetlenség feladásával nyert gazdasági előny nem folyamatos 
…sőt. 

Itt érkezünk el ahhoz a gondolathoz, mely szerint nagyon kiegyensúlyozott és valódi kell 
legyen az a demokrácia, ahol központi támogatással lehet független lapot fenntartani. Ide csak a 
legnagyobb tradíciókkal bíró demokráciák jutottak el s egyre több hír szól arról, hogy még ők 
sem. 

Marad hát a piacgazdaságban szokás utolsó forráslehetőség a reklám. Esetünkben pedig az 
egyre hatalmasabb tőkeerővel bíró gyógyszer, segédeszköz és műszer ipar. 

Sajnos ezt megkerülni nem volt módunkban és bizonyos szempontból ez is ártott 
függetlenségünknek, de nem úgy, mint a politika által elvárható tartalom, ha központi forrásból 
működünk. 

A gyógyszergyárak menedzsereinek fejét világszerte azzal  tömik tele, hogy csak 
szaklapoknak adjanak hirdetést, mert az orvost úgy képzelik el, mint aki folyton szaklapokat 
olvas s a szakcikk mellé beszúrt hirdetést csodálja. A valóság egészen más, az agyonhajszolt és 
alulfizetett orvos, aki hátán hordja az egészségügy gondjait, nagyon is figyelmesen olvassa el a 
sorskérdéseit taglaló egészségpolitikai cikkeket s az ilyen oldalak közé beillesztett hirdetés 
reklámhordozó ereje nagyobb lehet, mint egy szaklapé. A cégek ezt nem akarják elismerni s 
ennek érdekes következményei vannak. 

Több szaklap próbálkozott azzal, hogy oldalait megosztva, a reform szolgálatába is állít 
néhány oldalt. Ez a szép kísérlet vagy csődött mondott, vagy eljelentéktelenedett, mert a lap 
eltartásához szükséges reklámoldalak száma egyre nőtt és nem a szakmai cikkek, hanem a reform 
cikkek kárára. Így aztán vagy egyáltalán nem írnak már erről, vagy csak igen kis terjedelemben. 

A folyamat fordítva is megmutatkozott. Az egészségpolitkai lapokat, hogy önfenntartó 
reklámjaikhoz hozzájussanak, arra kényszerítették, hogy szakcikkeket közöljenek. Egy 32 oldalas 
lap eltartáshoz nyolc-tíz oldalnyi hirdetés kell, és mellé legalább ennyi a hozzátartozó 
szakcikkhez. Így a lap célját szolgáló anyag oldalszáma eleve a felére zsugorodik. Ráadásul nem 
egyszer a szakmai színvonal a kommersz jelleg miatt igencsak megkérdőjelezhető. 

Tanácsolnám, hogy ezt a várhatóan határok nélkül mindenhol érvényesülő tendenciát előre 
mérjék fel s próbálják kivédeni. 

A lap talpra állítása után rengeteg gondunk volt a címlisták megszerzésével és 
összeállításával. Különféle demokratikus jogokra és kötelességekre hivatkozva akadt el a jó 
szándékú munka s bizony hosszú idő kellett minden lapnál, hogy a valós címlistákhoz eljussunk. 

Itt lenne jó, ha a hatalom úgy támogatná a sajtót (egészségügyit és nem egészségügyit) 
egyaránt, hogy a postának kötelességévé tenni az önmérsékletet a közérdekű nyomtatványok 
továbbításának ármegállapításaikor. A postaköltség nem egy honi lap tönkremenetelét okozta. 

De lépjünk túl az anyagi kérdéseken melyek, mint láttuk, maguk is meghaladják ennek 
határait és más oldalakat is érintenek. Gondolok itt szakmára, politikára stb. 

Az elmondottak után feltételezzük, hogy az anyagilag megalapozott és címlistával rendelkező 
lap elképzeléseivel, készen áll a fennálló problémák megoldását elszántan szolgálni.  
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Az információ azonban egy olyan érték, melynek megszerzése ma már nem könnyű. Mert 
vannak a szemünk előtt játszódó események, melyeknek csak utána kell nyúlni, de ennél több az 
olyan történés, melyeket csak megfelelő források útján ismerhetünk meg. 

Ezt szolgálja egy kellően átgondolt módon összeállított szerkesztőbizottság, melyben ott kell 
legyenek a kérdést ismerő és tiszteletben álló nagyok a szakma és a politika részéről egyaránt, s 
amennyiben politikai jellegű viták árnyékolják be a reformot, akkor lehetőleg minden oldalról 
felkért, kulturált vitára alkalmas partnerek is. Ez persze idegen a napi-sajtó világától, ahol ilyen, 
olyan, vagy amolyan irányba elkötelezet lapok hasonló irányultságú szerkesztőbizottságai 
működnek. Esetünkben azonban nem így van, Még egy politikai váltógazdasággal működő 
demokráciában is ciklusok feletti feladat kell legyen az egészségügy, és ezért ez kell tükröződjön 
a szerkesztőbizottságok összetételében is. Ugyan ez vonatkozik ara az esetre is, ha a lap nem csak 
egy egészségügyi ágazattal foglalkozik. Akkor benne kell legyen minden ágazat képviselője, mert 
a reform elkerülhetetlenül fog felszínre hozni, az éppen aktuális teendők szerinti ellentéteket e 
szektorok között. 

Ezt követően kell kiépíteni a terület egészét lefedő tudósítói hálózatot, akik képesek önállóan 
is megfogalmazni problémákat, de képesek arra is, hogy egy jól összefogott riport erejéig 
megszólaltassák azokat az elfoglalt embereket, akik beszélni hajlandók, de írásra nincs idejük, 
kedvük, vagy képességük. Ezek a tudósítók, ha csak lehet, orvosok, egészségügyi dolgozók 
legyenek. 

És itt ismét hangsúlyoznék valamit. 
Nálunk ezt a munkát orvosok vállalták magukra, aminek nagy hátránya volt, hogy nem 

értettünk az újságíráshoz és újságcsináláshoz, de hatalmas előnye volt az, hogy abban, amiről az 
információ szólt, benne éltünk. Önöknél a helyzet lehet, hogy fordított lesz. Nem tudom 
eldönteni, hogy az önök esetében a kettő közül melyik a nehezebb vagy könnyebb, a jobb vagy a 
rosszabb, de nem is ezen kell gondolkodni, hanem azon, hogy önök, akik nem egészségügyiként 
fogják megszervezni az egészségügyi sajtót, kellő mélységéig ismerjék meg az ágazat gondjait, és 
ami a legfontosabb a benne és belőle élők minden baját. 

Térjünk ezek után rá a tartalmi kérdésekre. 
Ismét nehéz erről olyanoknak beszélni, akiknek nem ismerjük a problémáit, de abból indulva 

ki, hogy a múlt s az elképzelt jövő hasonlatos talán hozzávetőleges találataránnyal beszélhetek 
tapasztalataimról. 

Természetesen a legfontosabb probléma, amiben az olvasókat segíteni kellett a piacgazdaság 
első jeleként megjelenő privatizáció volt.  

Ezt tettem az alapellátásnak szerkesztett PHARE Alapellátási Hírlevél és az Alapellátás című 
folyóirat esetében, majd ezt követően az Orvosi Tükör című folyóiratban és a Látlelet című 
lapban, melyek már az egész orvostársadalom számára készültek, de ebben is a finanszírozási 
gondok, a törvényhozás buktatói mellett a privatizáció és ennek kapcsán az önkormányzatokkal 
folytatott viták képezték a téma dandárját. Most a járóbeteg szakellátás privatizációja előtt, a 
Szabad(uló) Szakorvos című folyóirat is a privatizáció támogatását tűzte zászlajára, de ezt 
megelőzően az azt szabályozó törvénytervezetek vitája is jelentős téma, illetve az 
orvostársdalomra esetleg leskelődő veszélyek reális kiértékelése, konkrét esetek felvillantása, 
megtárgyalása szükség esetén és ha fontosnak látszik egy-egy sajtószemle beemelése stb. 

Lényegében az ott elinduló folyamatot kell eljuttatni az olvasóhoz úgy, hogy azt megértve 
saját gondolatait visszaküldve próbálják meg közvetíteni mindkét irányba a folyamatot, s ha lehet 
annak zökkenőmentességét mindkét fél, tehát törvényalkotó és végrehajtó, illetve elszenvedő 
számára egyaránt megkönnyíteni. 

 
Az eltelt évtized során azt tapasztaltuk, hogy a hatalom az első, még a szocialista időkből 

származó ellenőrzési reflexek hatása alatt megpróbált beleszólni a szerkesztésbe. Határozott 
tiltakozásomra és néhány olvasói levél felmutatása után azonban sikerült elég könnyen leszerelni 
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az ilyen kísérleteket. Utóbb több ciklus után már megszokták, hogy szerkesztési módszereimet 
nem befolyásolják a választási eredmények, mert az csupán a ciklusokon átívelő cél szolgálata. 
És elfogadták. Ami nem kell egyben azt jelentse, hogy szeretnek is. Ennél sokkal fontosabb az 
olvasó bizalma és szeretete, ami nem csak objektív segítségként nyilvánul meg a visszajelzések, 
előfizetések stb. jelzésrendszerén át, de nem elhanyagolható szubjektív erőt is ad, a nem túl nagy 
hatásfokú munka közben elkerülhetetlen mélypontok áthidalására. 
     Az egyes számokon belül a főszerkesztő vagy a szerkesztőbizottság valamely jeles tagja 
minden számban megszólítja az olvasót, a legaktuálisabb téma felemlegetésével.      
     Aztán a számnak a helyzettől függően kissé tematikus jelleget adó aktuális cikkek 
következnek, majd a rovatok, melyek fel-felbukkanása rugalmas és szintén a beküldött anyag és 
az aktualitások függvénye. 

Nagy sikere volt mindenkor például az eltelt hónap vagy periódus egy-egy kisebb horderejű, 
de tanmeseszerű történetének. Hasonló hatása van a jól kiválasztott, ha kell kissé rövidített, 
szerkesztett olvasói leveleknek. 

A másik kedvelt rovat a „megkérdeztük” olyan kérdésekre hoz választ az illetékesektől, 
melyet egy kolléga tesz fel, de melyre a válasz mindenkit érdeklő és érintő lehet. 

Megvalósult modellek, próbálkozások, sikerek leírása is hasznos és másoknak példát, erőt, sőt 
gyakran felhasználható érvet szolgáltató segítség lehet. 

Megszervezhető az is, hogy a szak-minisztérium, vagy a finanszírozó, illetve a jelentősebb 
érdekvédelmi szervezetek részéről legyen egy személy vagy egy team, akiket időnként 
meginterjúvolunk az éppen érdekes fejleményekről. Máskor az újdonságok, új rendeletek, 
törvények értelmezésében kérünk tőlük segítséget, s kérdéseinkkel mindjárt jelezzük, hogy 
elkerülhetetlenül szembesítjük őket a hibákkal is. Az eddigiekben tehát a reform szempontjából 
legfontosabb sajtótevékenységről az egészségpolitikai lapok szerkesztéséről beszéltünk. 

Nem feledkeztünk meg az egészségüggyel foglalkozó napi sajtóval való kapcsolatteremtésről 
sem. 

Nem feladatunk a szaksajtóval foglalkozni, ez teljes mértékben a szakmai szövetségek 
kompetenciája és felelőssége, de ha van rá mód egy-egy őket érintő esemény felbukkanása során, 
oda is hasznos eljuttatni az onnan egyébként hiányzó információt. 

Van az egészségügyi sajtónak még egy válfaja, az eddig csak igen röviden emlegetett 
népszerű, egészségnevelési célzattal kiadott lapok. Ezzel kapcsolatosan emlegettem, hogy ilyen 
nagymértékben vannak kitéve a piac hatásának a reklámvilág kísértésének. Ezek a lapok nem 
elhanyagolható fontosságúak. Különösen nagy a jelentőségük annak tükrében, amit már 
említettem, nevezetesen, hogy az egészség ideális állapotának befolyásolásában a közhiedelemnél 
kisebb mértékben felelős az egészségügy. Nos egy komplex népegészségügyi programban, a szó 
nemes értelmében jól szerkesztett népszerű újságok megtalálják a helyüket. Az említett veszélyre 
azonban nagyon kell figyelni. 

Nem szabad olyan befolyást elfogadni, amelyik – bár a lapnak anyagilag megérheti – de 
vitatható, vagy az egészségügyet például feleslegesen terhelő információkat hint el. Az 
ingyenesség elve alapján parttalan igényű, laikus lakosság a felesleges vizsgálatok, és 
gyógyszerek tömkelegét követeli például a háziorvosoktól, ilyen lapokra hivatkozva. De ilyen 
hibát még az elektronikus média is elkövet. Teljesen ismeretlen készítményeket hirdetve 
hivatkoznak a forma kedvéért arra, hogy a mellékhatásokról kérdezze meg orvosát, 
gyógyszerészét. Elképzelhetetlen, hogy akkor, amikor ezernyi ismeretlen eredetű és hatású 
készítmény árasztja el a piacot, egy-egy orvos mindezekről hiteles információt adhasson a 
betegeknek. Azok azonban ezt elvárják. S már ott is van a bizalmat megingató, a gyógyító erőt 
csökkentő konfliktus. 

Hogy ez önöknél mennyire van így nem tudhatom, de mi mint mondtam átlovagoltunk 
Európába és itt van egy nagy európai mítosz az orvos, a nagy fehér mágus körül, aki mindent tud, 
mindent megold és mindent kibír. Ez a tévhit a szocializmus évei ellenére – melyek alatt az 
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értelmiségi és ezen belül az orvosi presztízs is állandó szőnyegbombázás alatt volt – még kelet-
európában is él. És nagy csalódások forrása. A média felénk még ma is előfordul, hogy az orvosi 
presztízs tépázásával akar olvasókat szerezni s nem gondol arra, hogy ez is a gyógyítás hatásfokát 
gyengítő és – csodálkozni fognak – drágító tényező. 

Mert mi mindent kibírtunk és sok mindent tudunk, de nem mindent tudunk megoldani. Ilyen 
téren máig is megőrzött emlékezetű sámánjaink – a nagy lovaglás előtt – sokkal jobb helyzetben 
voltak. Költségvetési gondjaikról legalábbis nem szólnak a legendák. 

            
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Az egészségügyi reform, sajtó nélkül nem tud megvalósulni. A sajtó, támogatás nélkül nem 

tud megszerveződni. A támogatás az esetek többségében a sajtót rabul ejti. Az önálló-független 
és senki által nem befolyásolt, az előfizetők pénzén működő sajtó gyakorlatilag nem 
megvalósítható. És mégis meg kell próbálni. Csodálatos érzés a függetlenség érzése az 
újságírónak és csodálatos az elfogulatlan információ fellelésének lehetősége az olvasó számára. 

Előttünk van tehát ez a szép feladat. Nekünk - rövidtávon - már többször sikerült de hosszabb 
távra még ezután tudunk csak felkészülni.  

Talán még azt tehetném hozzá mondandómhoz, hogy ne forgácsolják szét erőiket, s akkor a 
kevés anyagi forrás is jobban szolgálhatja az ügyet. 

Reménykedjük abban, hogy hathatós közreműködésünkkel egyszer itt is és ott is létrejön az 
együttműködés az egészségpolitika, az egészségügy és a társadalom között, s így majd 
mindhárom közösen cselekszik a közös cél érdekében. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Vak vezet világtalant? 
 

* 
 

2001. december 10. 
 
Megjelent: Szabaduló Szakorvos 2002./1 
 

PILLANTÁS A HÍD ALÓL 
Hogyan harcolta ki a magyar orvos, hogy semmibe vegyék? 

 
Bölcs, tehát vizsgálódásait önkritikával kezdő ember, először magába pillant, ha azt veszi észre, 
hogy mélypontra jutott. Vajon a magyar orvosban van az a hiba, amely semmibevételét 
magyarázza?  

Ilyenkor először persze a reánk kényszerített hálapénzrendszertől indul a vizsgálódás és 
eljutunk széthúzásunk okainak taglalásáig is. Tudjuk, hogy az az öt-tíz százalék, amely a 
hálapénz 85 százalékát kapja, közelebb áll a döntéshozáshoz is, mint a maradék 90-95 százalék. 
Már régen felismertük az anyagi okokra visszavezethető morális válság jelenlétét is. De mindez 
egymagában nem elég a kutatott jelenség magyarázathoz. 

Nézzük meg hát mi az, ami most köröttünk éppen történik. 
Az intézményi átalakítási törvény (melynek szükségességét és fontosságát magam is csak 

hangsúlyozni tudom) kihordási folyamatáról valóban nem az áldott állapot szó, hanem a 
terhesség kifejezés jutott eszünkbe. Ez a nehéz terhesség talán némi túlhordással járt, és a 
szülésnek komplikációi is lehetnek. Komplikációk, bár (túl átgondolt konzíliumok nélküli) a 
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megmentő sectió megtörtént. Csak reménykedni lehet abban, hogy a szövődményeket kivédeni 
képes végrehajtási rendeletek átgondoltabbak és így hatékonyabbak lesznek. 

Annyi minden esetre kétségtelen, hogy egy ilyen sokk a kamara kötelező tagságát (vagy a 
kötelező tagság kamaráját) reáébresztheti, hogy magába kell pillantson, ami – mivel a kamara mi 
vagyunk – csoportokra vagy egyénekre bontva, egymásrapillantást is jelent. 

Önkéntelenül felmerül az a kérdés is, hogy miért kötelező kamarai tagnak lenni? Azért, hogy 
valamennyi orvos véleményét egyszerre lehessen semmibevenni? 

Miért merül fel ugyanakkor (mint más esetekben már megtörtént) a kamarai tagság esetleges 
önkéntessé tétele? Valamiért a fenti gyanút kiváltani képes ok felszámolására lenne szükség? 
Vagy a remélt unisono hiánya okozott akkora csalódást, hogy bontogatni kezdenék a kényszerűen 
létrehozott Gólemet, melynek cserépdarabkái vagyunk? 

De íme! Ahányszor magam(unk)ba  nézek a visszapillantó tükörből külső képek villannak 
elő. 

Mit várnának el tőlünk, hogy visszanyerjük időben elvesztett és térben a világ jobb 
országaiban ma is természetesnek tartott megbecsülésünket? 

Bármennyire is szeretném, hogy a hiba csak bennünk legyen – mivel akkor a baj kisebb 
lenne, s a megoldás közelibb – azt kell érezzem, hogy a külső okok által magyarázható  
gyengeségeink miatt nem akarnak elismerni, s saját hibáinkat , illetve a rajtunk  kívül álló, minket 
működtető s részben minket használó társadalom által okozott hibáinkat elvárnák, hogy az okok 
felszámolása nélkül küszöböljük ki. Röviden: tekintsük azokat magunkénak. 

Minél jobban belebonyolódunk az említett visszapillantó tükörben látható képbe, annál 
jobban fokozódik keserűségünk. Mert nem látjuk okát az orvosellenességnek egy olyan 
országban, ahol Európa beteg nemzete él. Mert mikor történelmi jelentőségű lépésekre is képesek 
vagyunk, mikor népegészségügyi program indul (és remélhetőleg elfogadtatik az időseink 
adónkból történő támogatásának - szerintem zseniális - ötlete is), hogyan lehet, hogy csak 
verbálisan tekintik partnernek a munkában azokat, akik nélkül a világ fejlettebb tájain azt 
elképzelni sem tudnák. 

Megbecsült orvosok nélkül nincs népegészségügyi program. És az orvosok ellenére nincs 
egészségügyi reform. Nem mehetünk mind Norvégiába s nem helyettesíthetnek nálunk is olcsóbb 
külföldi munkaerővel. 

Minden nemzet egészségének igazi őrei saját orvosai kell legyenek. Saját megbecsült orvosai. 
S ebben sehol máshol nem kételkednek. Csak nálunk? És nem csupán tegnap óta. 

Ráadásul az elkeseredett egészségügy kb. félmillió „pártot választani képes” szavazója akár a 
mérleg nyelve is lehet áprilisban. S előfordulhat, hogy éppen ezért búcsút mondhatunk a 
Népegészségügyi Programnak, a szüleink megsegítésére kapott lehetőségnek és más 
reményeknek? Egy váltás nem lenne már számunkra új. Ilyen is volt már, mondhatnánk. De ki 
tudja mit hozhat egy új koalíció, egy új kormány, s azok új ötletei? Semmibevevésünk 
konzerválódása így sincs kizárva? Ígéretek vannak szépek. De a tapasztalat szerint a könnyen 
feledett Bokros csomag után nincs rá garancia, hogy nem jön egy „Erdős” csomag. 

Mit tegyünk hát? Ha tiltakozunk azzal ártunk, ha hallgatunk akkor meg azzal. Vagy fordítva? 
Csak egyet tudunk biztosan. Sokat dolgoztunk. Megfáradtunk reménytelenségünkben. Pedig 

mi egy virágzó Magyarországnak szeretnénk megbecsült és éppen ezért jól dolgozó gyógyítói 
lenni. 
      Miért nem engedik több mint egy évtizede? 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Vajon az egészségügy volt a mérleg nyelve? 
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* 
 

Naplójegyzet: 2002. február 7. 
 

Megjelent: Átalvető 2002./ március 
 

MÁR MEGINT A „JÖVEVÉNY” MAGYAR ORVOSOKRÓL 
 
Azzal, kezdem, hogy máris módosítanom kellene a címen. Ugyanis az esetek döntő többségében 
a mai napig el kell viselnünk azt a kellemetlen bélyeget, amely negyedszázad itt ledolgozott idő 
után sem mosható le, és amely így szól: a román doktor. 

De térjünk a felszólalás tárgyára. 
A „szomszéd házaspár” színpadi végét követő idők, vagyis 1989 decembere után, nagy 

áttelepülési hullám volt észlelhető a Romániában - többnyire nem magyar közegben – dolgozó 
magyar orvosok, néhány kivételt leszámítva, a Marosvásárhelyen végzett orvosok részéről. 
Annak, aki az ottani viszonyokat, s pláne a fekete március hatását ismerte ez nem volt meglepő.  

Nem sok értelme van ismét belemenni a már-már lezártnak hitt vitákba. De röviden nem árt 
felfrissíteni a legfontosabbakat.  

Mindenek előtt szögezzük le, hogy nem célravezető az áttelepülés, hazatelepülés, 
visszahonosítás stb. miértjeit feszegetni. Az erdélyi magyar értelmiség kiáramlásáról szóló 
indoklás - így általánosítva - legalább annyira nem elfogadható, mint ennek az egyébként komoly 
érvnek a tagadása. 

Tudtuk, hogy 1989-ig nagyjából annyi magyar orvos települt Magyarországra, ahány magyar 
orvos elhagyta azt. Azt is tudtuk, hogy akkortájt a befogadás megtagadása miatt, erdélyi magyar 
orvosok ennél többen szóródtak szét a nagyvilágban. 

A marosvásárhelyi diploma mindenütt valuta volt. Egy időben Romániából egyedül ez. És ott, 
ahol a helyi szokások mindenkinek újravizsgázást írtak elő (például USA), vásárhelyi kollégák 
tucatjai tették azt le könnyedén, a rémisztő nehézségükről szóló hírek ellenére. Azt is tudjuk, 
hogy később - számarányukhoz mérten - nem adtak kevesebb vezető, közismert, neves orvost a 
diaszpórában, mint az anyaországiak. 

Mielőtt az engem most írásra kényszerítő okot taglalnám, szögezzünk le még néhány dolgot. 
Azért szükséges ez, mert az anyaországban még az érintettek, vagy érdekeltnek hittek köreiben is 
fantasztikus tévhitek élnek egykori alma materünkről. Az ottani képzés színvonalát s a romániai 
szakvizsgák értékét megkérdőjelező vélemények sorra jelennek meg. 

A marosvásárhelyi orvosi iskola a - Trianont követően - Szegedre költöztetett Ferenc József 
Tudományegyetemnek a bécsi döntés után Kolozsvárra visszaköltözött utóda helyett, a II 
világháborút lezáró békeszerződés feltételeinek megfelelően, létrehozott - magyartannyelvű - 
Bolyai Tudományegyetem, Marosvásárhelyre száműzött orvosi fakultásán csirázott ki, és 
virágzott. Oktatói Magyarország második egyetemének az ottmaradt tanárai, vagy ezek közben 
felnőtt tanítványai voltak. A belgyógyászat például mondhatnánk, hogy a Haynal iskola folytatója 
volt. Az idegklinikán a Miskolczy iskola nevelte jobbnál jobb tanítványait. Stb. 

1962-ig kizárólag színvonalas magyar oktatásban részesült, magyar évfolyamok végeztek. Ezt 
követően sikerült az egyetemet fokozatosan elrománosítani és a magyar szekciót évek kitartó 
munkájával minimálisra redukálni, úgy a diákok számát, mint az oktatókét illetően. Ezekben az 
időkben a fenti okok miatt a romániai magyar orvostársadalomnak egyre kisebb része végzett itt. 
A tapasztalt visszásságok ellenére azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a román orvosi iskola 
színvonala sem olyan amilyennek azt itt képzelik. A román orvostársadalom sem bocskoros 
felcserek gyülekezete. Tapasztalataim szerint például előbb jelentek meg ott több nyelvet beszélő, 
ambiciózus, feltörekvő fiatalok jelentősebb számban. Külön ki kell emelnem, hogy az ottani 
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román egyetemi, s ezen belül orvosképzés sem hasonlítható össze a Szovjetunió 
társköztársaságaiban itt-ott megismerttel, amint azt felénk egyesek képzelik.  

A rendszerváltás után - hatalmas erőfeszítésekkel - a marosvásárhelyi magyarnyelvű oktatás 
megkezdte felzárkózását és létszámban már elérte az ötven százalékot, oktató káderek terén 
viszont valóban vannak gondjaik, ami azonban értesüléseim szerint – bár nagy erőfeszítések árán, 
de - nem von maga után lényeges minőségi következményeket. (Egyébként mi lenne, ha a 
színvonal bírálói inkább vállalnának egy-két év oktatói munkát a végeken?) 

Az egyetem létrejöttének 50 éves évfordulóján, a nagyszámú magyar vendéget látva, 
örömmel tapasztaltam meglepetésüket. Többen bevallották, hogy valamiféle felcseriskolára, 
„vracs” képzőre számítottak, s a rendezvénysorozat színvonala lenyűgözte őket. 

Ezek után a jóhiszeműséget és a félretájékozottság jogát tiszteletben tartva mesélem el, hogy 
nem olyan régen egy külföldi orvosokkal foglalkozó hazai rendezvényen hallottam olyan 
kijelentéseket, melyeket, ha lefordítunk az egyenes magyar beszédre megtudjuk, jobb ha egy itt 
végzett iránit fogad be Magyarország, mintha egy vásárhelyi végzett kezd itt dolgozni. Az onnan 
érkezők veszélyeztetik a betegellátás színvonalát. Vizsgáik értéke teljességgel átláthatatlan, 
leleteik nem értékelhetők stb. Olyan téves értesülés is elhangzott, hogy Marosvásárhelyen valami 
féle gyermekgyógyászokat képeznek. Kimerítő magyarázatom után úgy láttam megértették, hogy 
a tényállás ismerete nélkül ítélkeztek. Legalábbis azt hittem.  

Ezt követően - talán - meglepetés volt, mikor a kecskeméti Petőfi Népe olyan írást közölt, 
melyben vezető, felelős tisztségviselő orvos mosta össze a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 
képzésének színvonalát az ukrajnaival, hangsúlyozva, hogy a magyar orvosok kivándorlása 
esetén az ottaniak hazai alkalmazása nem megoldás, mert nem kaptak a hazaihoz hasonló 
színvonalú képzést. Az ukrajnai képzést nem óhajtanám minősíteni, mert nem ismerem, s nem 
akarok magam is hasonló hibába esni mint az említettek. Ismereteim csak általában a szovjet éra 
orvosképzéséről vannak. Ezt követően – ismerőseim jóvoltából - más lapokból is hasonló 
tartalmú kivágásokat hozott a posta. 

A számok tükrében igazolódott, hogy alig több mint 2000 „idegen” orvos van az országban, 
hogy ezekből mintegy 500 az itt képzett idegen nyelvű, és 1500 körüli a Marosvásárhelyen 
végzett aktív orvos, tehát nem fenyegetik a 40 000 hazai kolléga kenyerét. Miért indult mégis 
újabb támadás azok ellen, akiknek döntő többsége áttelepülése első pillanatától olyan állásokat 
foglal el, melyeket mások - anyaországiak – nem akartak betölteni? 

Minthogy tisztába vagyunk azzal, hogy ilyen nagyszámú orvos között lehetnek olyanok is 
akik valóban nem képviselik a legmagasabb színvonalat, tehát nem tartjuk magunkat magasabb 
rendűeknek (csak egyenrangúaknak), felteszem a kérdést miért tapasztaljuk hosszú évek óta, 
hogy a negatív jelenségeknél az erdélyi kollégát felcímkézik, ugyanakkor a más – hazai – 
egyetemen végzetteket nem. Az ő hibáik a családban maradnak, a jövevény hibája égbe kiált. 
Mert értékelhetetlen leleteket 25 év alatt magam is kaptam nem egyszer, sőt sorozatban is, s 
eszembe sem jutott, hogy ezt általánosítsam, az anyaországi egyetemek képzését, vagy az itteni 
szakvizsgák étékét kérdőjelezvén meg. Emellett eszembe jutottak a romániai szakvizsgák és 
főorvosi versenyvizsgák (ott limitált számú főorvosi helyért, nehéz központi versenyvizsgákon 
kellett megküzdeni), ahol az itteninél sokkal szigorúbb elvárásoknak - ráadásul - másodrendű 
állampolgárként kellett megfelelni. 

Kérdezem: a fenti megosztó vádaskodások kinek vannak érdekében, s főleg ez a hozzáállás 
kinek használ? 
 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
A kérdés tisztázására további erőfeszítéseket teszünk, de annyira átitatták vele az orvosi 
közvéleményt, hogy ez nehéz feladat lesz. Ráadásul ennek a gondnak a sorsa szorosan 
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összefügg az erdélyiekkel kapcsolatos, lassan és mesterségesen, riogatással meg más 
módszerekkel és a legkülönfélébb célokkal formálgatott ellenszenvekkel, félelmekkel. 
 

* 
 

2002. március 03. 
 

Megjelent: Medicus Anonymus 2002./3 
 

MONDÓKÁM E MONDO CANE 
 
Furcsa szerzet ez a jogállamban élő, civilizált, europoid ember. Kitermeli és maga fölé emeli - a 
rend reményében - azokat akik aztán csinálnak is valamit, de egészen mást mint amit szeretne. Ha 
most valaki azt hiszi, hogy politizálni fogok, az téved. Furcsaságunkat igazolandó éppen most a 
legnagyobb kampányolások idején akarok valami pártok, kormányok felett álló dologról írni, 
annak is egy életünkben megnyilvánuló gyakorlati példájáról. Mert amin alább elgondolkodok, 
az, illetve ahhoz hasonló történt már sok az utóbbi több mint egy évtizedben, és a maga korabeli 
változatában annak előtte is. 

Amikor a kitermeltekről beszélek nem kormányokra gondolok, hanem hivatalnokokra, 
jogalkotókra és alkalmazókra és minden rendű - rangú vezetőkre, hierarchiákra és szokásokra, jó 
vagy rossz hagyományokra stb. 

Mi hát ami erre késztet ismét. Természetesen megint egy saját tapasztalat, melyet előre 
tudtam, hogy megtapasztalok, de melyről hiába sikoltoztam, figyelmeztettem. Semmi sem elég, 
hogy a magunk fölé emeltek rájöjjenek, meg kellene védjenek, más magunk fölé emeltektől. 
Történt ugyanis, hogy az amortizációnak gyakorlatias okokból nem nevezhető támogatás 
elnyerésére tett előírásszerű lépéseim közben, az önkormányzat ismét hallata okos hangját s nem 
csupán megakadályozni próbált a jobb betegellátás érdekében felvállalandó áldozatos munkában, 
de meg is alázott. Sokadszor és nem utoljára. 

Az eszköztámogatáshoz az OEP jogásza által kért néhány soros írást megtagadták. Az általuk 
is elismerten - sokszorosan - amortizálódott minimumlistán szereplő felszerelésekről kellett volna 
lemondjanak formálisan. Tudniillik mára csak nulla értékű tárgy van a listán, s minden ami 
valamit ér, már az én jövedelmem kárára és általam beszerzett felszerelés. Ez azonban nem volt 
elegendő bizonyíték arra, hogy becsülettel akarom szolgálni a területi kötelezettségben 
foglaltakat, s azon felül bizonyítottan önként vállaltakat. Azt mondták, hogy nem lehet, mert ha 
gondolok egyet, és nyugdíjba megyek, mindent elviszek magammal és az önkormányzat újat kell 
majd vegyen. Minden igyekezetem, hogy bizonyítsam, miszerint ezt meg sem tehetem, hogy a 
körzet nem állhat le, hogy az utód e-nélkül nem veheti át a praxist, hogy az ANTSZ nem 
engedélyezi a működést ezek nélkül, stb. hiábavalónak bizonyult. Írás nincs. Inkább ne legyen 
felszerelés felújítás, műszerbeszerzés. Vesszenek a támogatások, kedvezmények, egy a fejlesztési 
lehetőséghez nevetségesen kis és elméletileg létező érték védelme érdekében. 

Ha valaha is ármánykodtam volna az önkormányzat ellenében, azt mondanám, hogy joggal 
gyanakodnak. Joggal képzelik el, - nyugdíjas éveimet majdan azzal kezdem, hogy a Lengyel 
piacon rozsdás gombos-szondát, vedlett mandzsettájú amortizált vérnyomásmérőt, kiszolgált 
EKG készüléket fogok árusítani és a praxis elkerülhetetlen továbbadásánál annak értékét ezzel is 
csökkentem, saját káromra. 

De nem így van. Nyolcadik éve nem kértem semmit az önkormányzattól. Nyolc éve mindent 
én veszek és jól felszerelt körzetem van. Ez idő alatt már kétszer bővítettem és újítottam fel 
számítógépes hálózatomat. Rezidenst és adatbevivő szakembert is alkalmaztam és így próbálom 
megvalósítani azt, amire szintén a gyanakvás miatt nem adtak segítséget, és ami ennél is több, 
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már akkor is virágzó gyanakvásukat megaláztatásokkal, cikkezéssel, átvilágítással tetézték. 
Akkor határoztam el, hogy soha semmit nem kérek és plusz munkák felvállalásából csakazértis 
megcsinálom azt a modernizálást, fejlesztést amit elképzeltem. Szerencsém volt. Találtam 
munkalehetőségeket és a Fennvaló adott hozzá erőt. Ezer embert gondozunk a leszűrt 
lakosságból. A körzet alig több mint 1500 lakosa még degressziós kedvezményre sem ad 
lehetőséget, de van rezidens. 

 Az önkormányzatnak ennyi idő alatt soha nem jutott eszébe, hogy megkérdezze miből? Nem 
tudják, hogy a magyar körzet átlag alkalmazotti száma 1.3 és itt négy alkalmazott dolgozik, 
köztük egy orvos. 

Ők a dobozokba heverő rozsdás műszerek és a raktárban heverő amortizálódott számítógép-
roncsok tőlem való féltésével vannak elfoglalva. 

Mi ennek az oka? 
Amikor megtudtam, hogy ilyen írást kérnek, figyelmeztettem arra, hogy sokfelé lesz ez 

konfliktusok forrása és még az is előfordulhat, hogy a szerződés módosítására próbálják majd 
felhasználni az alkalmat. Az illetékesek nem hallgattak rám. A felettünk levő hivatalnokok nem 
akarták elismerni, hogy az általunk magunk felé emelt önkormányzatok nincsenek, nem lehetnek 
a helyzet magaslatán. Kistelepüléseken nem lehet megfelelő színvonalú testületet kiállítani, s ezt 
csak gyengíti a háziorvost diszkriminatív módon abból kirekesztő törvény, a nagyobbakon meg 
az átpolitizálódás ront el mindent, mindegy, hogy mikor melyik oldalról. Persze vannak valóban 
kivételek, de évtizedes tapasztalat bizonyítja, hogy nem ez a jellemző. 

De azon is elgondolkodhatunk, hogy mekkora lehet az értelmiségi ember s azon belül az orvos 
presztízsvesztése. Arról, hogy ezt kik és miért generálták mesterségesen. És arról is, hogy ebben 
mekkora a magunk része. S azon is, hogy ez az „önrészesedés” milyen korok kontraszelekciós 
mechanizmusainak gyermeke. 

Ugyanakkor újra kell beszélnem arról, hogy mennyire tragikus az a lépten-nyomon 
felbukkanó tapasztalat, mely szerint a szolgálat szellemében cselekvő ember (orvos) azért kerül a 
gyanakvás kereszttüzébe, mert csak elvétve akad a „felemeltek” (felkentek) között olyan, aki ezt 
a szellemet ismeri, tehát ennek hiányában ő az okot keresi mögötte. Ez az ok pedig ismeretei 
szerint csak a haszon lehet. 

És ebben az egész történetben ez a legtragikusabb. 
Mert ha értesülésem jó, a háziorvosi tagozat már kiharcolta, hogy rövidesen nem lesz szükség 

erre a hangulatrontó és új harcvonalakat nyitó cetlire. És akkor élhetünk egy új, a betegellátást 
valóban jobbító lehetőséggel. Ez a lehetőség egyik első apró bizonyítéka az egészségügy 
finanszírozásában remélt szemléletváltásnak.  

Jobb későn. Mint soha. 
      Végül rossz tapasztalataim miatt megjegyzem, hogy ez a történet senki sem tudja hol történt, 
és az is mindegy, hogy ki írta le. Mert az önkormányzatok önérzetesek ám. Nem úgy, mint a 
bármikor megalázható háziorvos. 

 
Leányfalu. 
 
Utóhang 2002. 
Megáll az idő. Mert megállították. Tizenöt év munkája s benne hét év példamutató küzdelme nem 
elég a bizalomhoz. De ha kell, egyetlen nagy hazugságra azonnal képesek ráharapni. Vajon az a 
négy-ötszáz írás, amit megjelentettem, ugyan ilyen hiábavaló volt? 
 

* 
 

2002. április 20. 
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TIZ ÉV UTÁN 
 
Mint az a dátumból látható, nagyobb gondoktól terhelve vagyok kénytelen lezárni ennek a 

számomra felejthetetlen tíz évnek küzdelmeit tartalmazó, és ezzel történetét is felvillantó 
írásaimnak gyűjteményét. 

Egy haza két ország, szól sorozatom címe. Mit keres ebben a magyar egészségügyi 
publicisztika, mit keres ebben a magyar orvosért tollal folytatott küzdelem?   

Csak egy keveset kell a ragadós saraktól átkos magyar földtől fennebb emelkedni, s máris 
rálátásunk lehet erre. Mert bármennyire is erősnek mutatkoznak azok, akik nyíltan, vagy 
magukban, de elkülönítik az én hazámat alkotó két (helyesebben több) országban élő magyarság 
sorsát egymástól, én zsigereimmel, génjeimmel érzem ennek veszedelmét. Akik így 
gondolkodnak, önmaguk ellenségei, pontosabban gyermekeik és unokáik ellenségei. Késő lehet 
mire rájönnek, hogy bárhogyan is nevelik azokat, apáik, nagyapáik téves döntéseit majdan 
megszenvedik. A most számukra esetleg előre is biztosított anyagi háttér, nem minden.  

Én hazámban kellett országot cseréljek, hogy ezekre a tapasztalatokra szert tegyek, s 
neveltetésemen át több generáció veszélyérzete koncentrálódik bennem, - hasznosan. 

Ami pedig az írások konkrét tartalmát illeti, azok döntő többsége a beteget szolgáló orvost 
védelmezné és a reformot óvná, terelgetné. Mert mindkettő szorosan összefügg a nemzet 
jövőjének kérdéseivel. 

Ezt a gondolatsort magáévá tenni csak akkor tudja az egészségügy sorsáról döntő magyar 
politika, ha kikristályosodik az erős, és európai módon nemzeti baloldal, meg az ugyan ilyen 
értékrendet képviselő konzervatív jobb. Vajon a most lezajlott csatazaj tapasztalatai vezethetnek-
e ilyen irányba? Reménykedjünk. És tegyünk is érte. 

Ebben a kis országban számos sajátosságot sorolhatnánk fel az utóbbi két évszázadban (is), a 
polgárosodás folyamata során. Az egyik ilyen volt, a költők és írók szerepe az ország politikai 
fejlődésében, a forradalmakban. Ugyanakkor, kevéssé látványosan, a nemzet egészségének 
megkerülhetetlen gondján keresztül, Európa beteg nemzetének jövőjét az egészségügy is 
sorsdöntően képes befolyásolni. Persze nem egymagában, de felénk talán több mint az annyit 
emlegetett hét-húsz százalékban.   

Két ország egészségügyét szolgálván az eltelt fél évszázad alatt, kötelességemnek éreztem, 
hogy amint ebből származó tapasztalataimnak hangot adhattam, részt vállaljak a 
reformküzdelmekben. Mintegy félezer megjelent írásom ezt a célt szolgálta. 

Közben szerkesztőként, sőt többszörös főszerkesztőként is eljegyeztem magam a médiával. 
Megtapasztaltam annak bugyrait is. Alapítója voltam az Alapellátási Hírlevélnek (Phare 
pályázat), az Alapellátás című folyóiratnak (szintén Phare pályázat), az Orvosi Tükörnek, majd 
egy ideig főszerkesztője a Látleletnek. Most a Szabad(uló) Szakorvos főszerkesztője vagyok. 

Az összegyűjtött írások a reform történetét is áttekintik. Minthogy számos más lapban is volt 
rovatom, illetve gyakori „fellépésem”, akadnak kérdések, melyek ismétlődnek. Ez azonban 
részben a gond súlyát jelzi, másrészt más-más oldalról világítja meg azt. Az írások ebben a 
kötetben, eredeti formájukban jelennek meg, nem a lapokban olvasott szerkesztett állapotukban. 

Ennek a szemléletnek – tehát az orvos és beteg érdekközösségének, a beteget szolgáló orvos 
megbecsülésének, a megbecsült orvos hatékonyságának stb.- a szükségességét húzza alá az a 
nyugatról egyre gyakrabban érkező információ, mely szerint a globalizáció nagymesterei 
tudatosan rombolják a társadalomban az egészség és az egészségügy fontosságáról élő képet, és 
ezzel párhuzamosan a gyógyításhoz oly szükséges orvosi presztízst. Az átlagéletkor növekedése 
nem szolgálja érdekeiket. Nekik a termelő-fogyasztó és a gondolkodásban kellőképpen korlátolttá 
tett tömeg a hasznos, az a tömeg, mely akkor, amikor e kettős funkciójának már nem tud eleget 
tenni, lelép a színpadról. Ki nem mondott igazságok ezek, de tőlünk nyugatabbra kezdenek 
ismertté sőt kimondhatóvá válni. 
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Ezért írom, hogy az a sokat emlegetett Hippokráteszi eskünk, mely minket a beteg 
szolgálatára kötelezett, ugyanakkor önmagunk védelmére is kötelez, hogy imígyen valóban 
hatékonyan szolgálhassuk a beteget.  

Higgyék el, nem nyakatekert ez a logika. Nagyon is földhözragadt. 
Köszönöm, hogy belepillantottak gondjainkba. Akiket direkt érint, azokat remélem 

megerősített hitében, akiket indirekt, azok megismerhették kérdőjeleinket, és talán tudatosabban 
fogják képviselni érdekeinket, a fentiek ismeretében - saját magukért is. 

 
Leányfalu. 
 

* 
 

2000. december 10. 
 

Elhangzott: Budapesten, a Műszaki Egyetem előadótermében, a Magyar Orvosi Kamara 
2000-ik évi küldöttgyűlésén a Médiadíj átadása alkalmából. 

 
RÖGTÖNZÖTT MONDATOK 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 
Itt állunk Európa kapujában és várjuk a bebocsátást. Közben készségesen dobáljuk le magunkról 
nomád szokásainkat. Egyet azonban – legalábbis az egészségügyi médiában – megőriztünk: 
menekülés közben nyilazunk hátrafelé. 

Egyébként mindent Európától és a nagyvilágtól tanulunk. Azt is, hogy a díjazott összes le, fel, 
és oldaltmenőit - menedzselőit elhalmozza köszöneteivel. Én ezt most nem teszem önökkel. 
Megköszönöm azonban a kuratóriumnak megtisztelő döntését, mellyel életem egyik legszebb 
napját szerezte nekem, és megköszönöm olvasóimnak, hogy követik gondolataimat. Nem 
köszönöm meg azoknak, akik a sok fájó témát szolgáltatták írásaimhoz.  

Elsősorban azonban szülőföldemnek Erdélynek mondok köszönetet azért, hogy megtanított 
küzdeni és szolgálni. 

Egy díj odaítélése a szolgálat megbecsülése, és felszólítás a további szolgálatra. A 
megbecsülést hálásan köszönöm, a felszólítást megértettem. 

 
Budapest. 
 

* 
 

 


