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Beszámoló az előző év legnagyobb jelentőségű folyamatairól,

Előrenéző 2015-re és tovább

Bevezetőként érdemes megismételni azt a nehezen vitatható tényállítást, hogy a
magyarországi civil világban – legalábbis a civilek számára – semmi nem lett egyszerűbb,
jobb, érthetőbb, a civilek tevékenységét könnyebbé tevő.
Azok, akiknek nincs valamilyen sajátos okból kivételezett helyzetük, többnyire a létezésüket
is meg- vagy ellehetetlenítő folyamatokat észlelhetnek. Észre kell vennünk, a manapság
divatos stadioni sportnyelven szólva: mostanában nem a mi javunkra lejt a pálya!

Ennek megfelelően igyekeznünk kell legalább azt megőrizni, amire esélyünk egyáltalán
megmaradt, illetve azokkal a lehetőségekkel élnünk, amelyek éppen a sajátos átalakulások
melléktermékeiként adódnak.
Munkánk alapvetéseit azonban továbbra sem kell feladnunk, és jelentős megváltoztatásukra
sem kényszerít minket senki.

ALAPVETÉSKÉNT

Mi legyen működésünk fő célja, és legfőbb eszköze?

Semmit sem fogunk elérni, ha nem mondjuk ki, mit tartunk tűrhetetlennek, az
árulkodóan sokat hangoztatott demokratikus jogállamhoz, az emberek érdekeihez, a
Nemzeti Konzultációkhoz, de leginkább az emberiességhez méltatlannak a
betegségügy kezelésében, és mit várunk el az egészségünkért is felelős
döntéshozóktól.

Ne tűrjük az egészségügyben, a betegellátás bármely vonatkozása kapcsán
elharapódzó hazugságokat!

Az egyértelműség céljából rögzítem, mit értek hazugság alatt.

Egy ismert meghatározás szerint „A hazugság valótlanság állítása más(ok) vagy önmagunk
félrevezetése céljából.”
Magam ennél bővebb értelemben használom a hazugság fogalmát. Szerintem hazugság a
valótlanság állításán kívül mások félrevezetése egyéb módon is, így például hazugság a
mellébeszélés is, hazugság a lényeges tények elhallgatása is, hazugság a valós tények hamis
színben való feltüntetése is, általában hazugság minden, ami ellentéte a tények őszinte
kimondásának, vállalásának.
Hazugság továbbá minden, ami nem felel meg az igazmondás jogszabályi feltételeinek,
amelyeket röviden és közismerten „az igazat, a teljes igazat és csakis az igazat”
követelményből ismerhetünk.

A fenti – a hazugságra vonatkozó, beszámolókban bizonyára szokatlan – gondolatokat azért
hoztam ide, mert az egészségügyért felelős döntéshozók minden korábbinál inkább
levegőnek tekintik a betegszervezeteket. Más képviseleti lehetőség már nem lévén (a korábbi,
mégoly csekély értékűeket is felszámolták) rajtunk keresztül semmibe veszik a betegeket is,
ugyanakkor a média tele van a betegek javát mindig elérendő célként emlegető
hazugságokkal.
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Az egészségügyről – lezüllött helyzetéhez képest – általában is méltatlanul kevés szó esik, ha
azonban mégis, akkor mindenről beszélnek, de annak nyoma sincs, hogy a döntéshozókat a
legcsekélyebb mértékben is foglalkoztatnák a betegek biztonságos ellátáshoz fűződő jogai,
tájékoztatásuk fontossága, az őket érintő döntésekbe való bármiféle lehetséges bevonásuk
kérdése.
Kormányciklusoktól függetlenül bevált módszernek tűnik tehát a „rólunk, de nélkülünk”
elv további alkalmazása.

Mégsem adhatjuk fel!

Tevékenységünk az életről szól, és nekünk mindannyiunknak az élettel van csak dolgunk. Az
élettel, a mi életünkkel, és utódaink életével is!

Remélem, a küldöttgyűlésre is ezért készültünk, és nem csak azért, hogy csak legalább ismét
együtt legyünk, ha már körülöttünk lassan pusztulóban van is minden, ami civil.

Remélem, hogy előbb-utóbb úgy fogunk erre az időszakra visszagondolni, hogy elégedettek
leszünk, azok közé tartoztunk, akik nem adták fel akkor, amikor sokan már lemondtak a
folytatásról.

Mi, az ABOSZ-ban folytassuk úgy, ahogyan még lehet, amennyire a külső körülmények és a
külső döntésekért így-úgy felelősek még engedik.

Az egészségügy világszerte óriási jelentőségű változások előtt áll. az elmúlt egy évben
gyorsuló ütemben jelennek meg olyan, korábbi alapigazságnak állított téziseket ledöntő
cikkek, amilyenekhez hasonlók korábban elképzelhetetlenek voltak.
Úgy tűnik, sokak számára egyértelművé vált, hogy az egészségbiznisz a régi módon (a.m. a
betegek csak profitnövelő eszközként értelmezhetők) a beláthatatlan társadalmi
következmények vállalásának túlzott politikai kockázata miatt nem folytatható.
Megkezdődött a szennyet tároló edények kiborogatása.

A gyógyszergyárakra – hanem nem lesznek komoly változások – a közvélemény a bankokra
irányulóhoz hasonló (a közutálattól a közgyűlöletig terjedő) jeleket mutató szemmel fog
nézni. Ez pedig senkinek sem lenne jó!

Az összeomlás mindig nehéz, de mindig egy új épület felépítésének feltétele is. Nem lehet
mindent bármeddig toldozni-foltozni, időnként meg kell újulni.

Nekünk is meg kell újulnunk, ha másért nem is, a külső körülmények kényszerítő nyomása
miatt mindenképpen.

Ne féljünk tőle, vágjunk bele!

AZ ELMÚLT ÉV FŐBB TAPASZTALATAI

Mivel alapszabályunk értelmében a betegek érdekképviselete a legfőbb feladatunk, ez pedig a
valamilyen szinten elvileg elérhető és hiányuk esetén utólag érvényesíthető betegjogok nélkül
el sem képzelhető, jelen beszámolóban is főként ezzel a kérdéssel foglalkozunk.
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Nincs értelme a kevésbé fontos ügyekkel a lényegről elvonni a figyelmet, mert ezzel csak azt
érnénk el, hogy a minket ért legsúlyosabb csapások érzékelésének elveszne, vagy erősen
lecsökkenne a lehetősége.

Ebben a beszámolóban az értelem és a célszerűség érvényesítésének okán szakítunk azzal a
lényegében oktalan (csak a pénzügyi év logikáját másoló) és káros gyakorlattal, hogy az éves
beszámoló mindig az előző naptári év elejétől végéig tartó tevékenységekről szól.
A korábbi eljárás ugyanis azt eredményezte, hogy a már több mint egy éve elmúlt és ennek
megfelelően jelentőségét leginkább elvesztett öt hónap (január-május) az érdeméhez képest
túl nagy keretet kapott, míg semmilyen, vagy csak közvetett mód volt a legidőszerűbb utolsó
(idei) öt hónap bemutatására.

Sajnos a legutóbbi évben (azaz bő évnyi időszakban) sem volt olyan tapasztalatunk, ami a
betegek jobb ellátására, részletesebb tájékoztatására, emberként kezelésük javulására,
törvénybe foglalt, de mindeddig meg nem valósuló, és érdemben nem is érvényesíthető
betegjogaik érvényesülésének fejlődésére utalhatna.

Ellenkezőleg, a helyzet tovább, és sokat romlott, aminek utólag is csak egyik látványos jele,
hogy idén már meg sem rendezték az Európai Betegjogi Nap alkalmából eddig rendszeresen
összehívott betegszervezeti konferenciát.

Míg korábban minden évben a szakminisztérium, tavaly már kissé ledegradálva, az előzőleg
tervezett hatósági jogkört sem megkapott gittegylet, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) által, kissé „kivezetve” szervezték meg azt
a találkozót, amit idén már minden arcpír nélkül feleslegesnek minősítettek.

Értékelni akkor lehetne a betegjogok helyzetét, ha a betegeknek a betegellátás
folyamatában, azaz az ellátás helyén és idején lennének érvényesíthető jogai.
Ilyen jogai azonban a magyar betegnek – hosszú évek óta – túlnyomórészt nincsenek!

A nem érvényesíthető betegjogok valós értékelése (azaz a semmi elismerése) helyett az
OBDK a 2015. évi Európai Betegjogi Nap alkalmából alibi-tevékenységet végzett: általános
tájékoztató füzeteket készített a betegjogokról és a beteg gyermekek kórházi tartózkodásának
betegjogi vonatkozásairól.
Ne számítsunk semmi hasznosra, mindössze annyi történt, hogy sok közpénzt elköltve
füzetekben is összefoglalták azt, ami a jogszabályokban szinte mondatonként ugyanúgy
megtalálható, csak nem kell látnunk közben a paragrafusok számait és jeleit.

Újból leírták azt tehát, ami papíron eddig is létezett, hozzáférhető jogként pedig eddig sem
volt érvényesíthető!

Bővebben (PoPe hozzászólásával):
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/ertekeles_helyett_tajekoztatas_a_betegjogokrol

Bővebb példák legalább említésszerűen a küldöttgyűlésen fognak elhangzani, ennek az
anyagnak csak annyi a célja, hogy legalább az előzetes helyzetértékelést segítse.

Nagyon fontos lenne, hogy azonosítható adatok nélkül, akár később is információkat kapjunk
a betegek jogait durván sértő, jellemző esetekről. Tudom, hogy a jelenkor érthetően nem a
bátor kiállások időszaka, de meg kell értenünk, az információ nélkülözhetetlen.
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Az egészségügy területén történő változásoknak, és azok kapcsán a betegek véleményére
irányuló ténylegesen nem is létező figyelemnek talán egyik leginkább érzékletes példája a
több mint négy éve ígérgetett, de jogszerűen máig sem működő Nemzeti Betegfórum (NBF)
esete.

A Nemzeti Betegfórum vezetése az alakulás óta eltelt teljes első vezetési ciklus (két év) alatt –
bizonyára nem véletlenül – nem hozta létre, sőt máig akadályozza olyan levelezőlista
létrehozását, amelyen a fórum tagjai egymással is közvetlenül levelezhetnének,
mondanivalójukat a tagozatvezetőktől felülről elvárt „átfésülés” nélkül is kicserélhetnék, és
közvetlenül közölhetnék az NBF vezetésével, vagy – adott esetben – akár az érdeklődő
közvéleménnyel.

Mottó:
„A Nemzeti Betegfórum fórumszerűen csak ne kommunikálgasson! Ki tudja, mivé
válhatna, ha működni is hagynák!”

A Nemzeti Betegfórum (NBF) továbbra is az egészségügy szervezetbeli rendellenességei
kezeletlen voltának, a joghiányok elleplezésének, a népbutításnak, a félrevezetésnek
fedőeszközeként, a betegszervezetek egymás közti kommunikációjának pedig korlátozó
kellékeként működik, pontosabban nem működik.

A szervezet kétéves előkészítési időszakában tapasztalt minden előjel,  és  az  NBF
megalakulásának előkészítése folyamán tapasztalt súlyos jogi anomáliák is azt vetítették
előre, hogy a Nemzeti Betegfórum is – az érdemi hatósági jogkörök nélkül létrehozott
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz hasonlóan –
csak egy alibi jellegű intézménnyé fog válni.
Eddigi két éves „működése” pontosabban működéshiánya alapján kimondható, hogy az
előzetes félelmek indokoltak voltak.

Talán elég bemutatni az NBF legutóbbi, több mint száz jobb sorsra érdemes tagszervezetének
kiküldött körlevelét:

„Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a (…) program keretében lehetőség van ingyenes
bemutatóterméket kérni fehérneműként használható nadrágpelenkából az alábbi
elérhetőségen…” (nem reklámozzuk!)

Na persze ez egy kicsit jobb, mintha az ennél azért komolyabb célra hivatott, és a róla szóló
jogszabályokban leírt (bár sokat nem ígérő) feladatkörrel létrehozott Nemzeti Betegfórum
például közvetlen gyógyszerreklámmal foglalkozna!

Mivel az ABOSZ-t is a jobb sorsra érdemes betegszervezetek között értékelem, indokoltnak
éreztem, hogy „Re: [nbftaglista] ingyenes bemutatótermék emlékeztető (avagy bugyigyártó
ügynökévé züllött az NBF?)” tárggyal válaszlevelet írjak:

Tisztelt Nemzeti Betegfórum Iroda!

Kérem, hogy a következő rövid kérdéseimet vegyék nagyon komolyan, és válaszlevelemet annak kiváltójával
együtt kivételesen továbbítsák az NBF valamennyi tagja és az egészségügyért felelős államtitkár számára.
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1. Mi okozhatta, hogy a Nemzeti Betegfórum vezetése olyan mélyre süllyedt, hogy az NBF információs
eszközét hasznos tevékenység helyett inkontinencia elleni bugyigyártók és/vagy bugyikereskedők
ügynökévé hagyja zülleszteni?

2. Ez a legsúlyosabb egészségügyi téma ma hazánkban, amivel az NBF saját indítványozási lehetőségeit
tekintve foglalkozni képes?

3. Rajtam kívül senki sem érzi a Nemzeti Betegfórum tagjai közül, hogy amit az NBF alakulása óta tett
(pontosabban nem tett) az a magyar betegek érdekeinek elárulásával egyenlő?

4. Amennyiben ilyen kérdés (a 3.) még fel sem merült, akkor kérem, hogy körlevélben megfogalmazva
tegyék fel a tagoknak és az eredményt (név szerint is el tudnám képzelni, legalább azok részéről, akik
merik) tegyék közzé a világhálón.

5. Valóban nem érez-e senki összeférhetetlenséget amiatt, hogy a mobilbetegpelenka weboldal
tulajdonosa (...) ugyanaz a cég, mint amelyik a Nemzeti Betegfórum szervezésének háttérmunkáit
végezte (végzi?)?

Kérésem teljesüléséről sürgős visszajelzést várok!

Köszönettel:

--
Pós Péter elnök
Tel.: (1) 315-1801
www.abosz.hu

Kérésem természetesen semmilyen értelemben nem teljesült, ehelyett egy velejéig hazug
mosakodó levelet kaptam a Nemzeti Betegfórum vezető pozícióját betöltő koordinátortól, dr.
Pogány Gábortól (nem orvosdoktor!), a RIROSZ elnökétől.
Levelét – értéke szerint – megválaszoltam, és mihelyt időm lesz rá, helyette továbbítani fogom
az egészet Zombor Gábor államtitkárnak azzal a lényegi kérdéssel, hogy elégedettek-e a
Nemzeti Betegfórum gondokat a legkisebb mértékben sem felvető működésével.
Másként fogalmazva arra fogok választ kérni, hogy az NBF hallgatását az egészségügy
problémamentes működésének jelzőjeként, vagy a fortélyos félelem egyik (megnyugtató vagy
riasztó?) jeleként értékelik-e.

A Nemzeti Betegfórum idén még/(már?) meg sem tartotta a kötelező közgyűlését. Ezen tehát
– mivel a nem létező eseményen hozzászólni se lehet – a jelenlegi szakállamtitkárnak sem
volt alkalma módja, hogy értékelje az NBF alibi-tevékenységét.
Évek óta ismételhető, hogy a társadalmi konzultáció érvényesülése a tragikomikus viccek
kategóriájába züllött! Az egészségügyben már nem csak a jogalkotás, hanem a jog
alkalmazása is következetesen a „rólunk, de nélkülünk” elvet követi!

Szándékom szerint azt a konkrét ügy szintjét is meghaladó, a Kormány és az Országgyűlés
felé továbbítandó kérdést is fel fogom vetni, hogy nem érzik-e úgy hazánk legmagasabb
szintű döntéshozói, hogy a közbizalmat igénylő ügyek megnevezett körét ki kellene
terjeszteni olyan célból, hogy az ilyen ügyekben folytatott gátlástalan hazudozás is
büntetendő cselekedetnek minősüljön. Az egészségüggyel összefüggő kérdések talán
megérdemelnék a közbizalmat igénylő, tehát ekként védendő körbe kerülést.

Ajánlott, bővebb merítésű háttértanulmány:
http://www.civilkollegium.hu/2015/03/10/arh-2014-orszagos-kozbizalom-felmeres-
eredmenyek/#_ftn1

Idézek a tanulmány bevezetőjéből:
„Továbbra is első helyen és fokozatosan erősödőben van a civil-nonprofit szervezetek iránti bizalom
Magyarországon. A leginkább bizalommal jelzett intézmények között volt a hazai rendőrség,
viszonylag elfogadható bizalmi jelzést kaptak a megkérdezettek által az önkormányzatok is.
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A másik végletként azt tapasztaljuk, hogy továbbra is mélyen lesújtó a hazai politikusok és a
parlament bizalom indexe. Lassan közhellyé válik ez a tapasztalat: a politikai elit bizalmi
mélyrepülése.”

A Nemzeti Betegfórum helyett leírom ide az egészségügy általam értékelt látleletét
(ugyanazt, amit már tavaly is).

A jelenlegi változatlanul rossz helyzetben – a törvényben egyébként igen jól meghatározott
betegjogok érvényesülése tekintetében – röviden összefoglalva a következő helyzet áll fenn:

- a törvényben meghatározott betegjogok egy töredéke (köztük leginkább az ellátásról
való lemondás joga) többé-kevésbé érvényesül,

- a betegjogok kisebb hányada az átlagoshoz képest sokkal jobban tájékozott, és/vagy
sajátos kapcsolati tőkével rendelkező betegek részére elérhető,

- a betegjogok legfontosabb hányada (köztük a tájékoztatáshoz és az azon alapuló
tájékozott döntéshez való jogok) még az egészségügyben az átlagoshoz képest sokkal
jobban tájékozott, és/vagy sajátos kapcsolati tőkével rendelkező betegek számára sem
elérhető, és végképp nem kikényszeríthető,

- ismert korrupciós eszközökkel a közpénzből finanszírozott intézmények többségében
is elérhetők a törvényben biztosított betegjogokon túli sajátos (elsősorban kényelmi,
vagy gyorsabb ellátást eredményező) előjogok is.

Alább közlöm néhány olyan cikk közvetlen kattintással való elérhetőségét, amely
fenntarthatja, sőt reményeim szerint fel is élénkítheti érdeklődésünket az egészségügy
világának tudnivalói és megtudni valói iránt.

Egyes, az elitmed oldaláról származó cikkek után az ABOSZ elnökének hozzászólása is
olvasható, mint ahogyan a medicalonline oldaláról származó cikkek egy része után PoPe
becenév írtak is Pós Pétert hozzászólásai. A becenév nem rejtőzést jelent, ezen a felületen így
lehet regisztrálni. Vannak itt időnként Facebook-os hozzászólók is, de azok egy része feltűnik
és időnként el is tűnik. [mint például Kincses Gyula volt államtitkáré, akinek Facebook-os
hozzászólásai a http://www.medicalonline.hu/cikk/bonyodalmak_az_emlorakszures_korul cikk alól –
miután számára kényelmetlenné váltak(?) – eltűntek].
A listán elérhető az ABOSZ néhány MTI OS közleménye is.
Számomra laikusként is megnyugtató, hogy eddig hozzászólásaimmal semmilyen szakmai
vagy politikai támadást nem kaptam, de ennek oka sajnos az is lehet, hogy kényes témákban
nagyon kevés, sőt aggasztóan ritka a hozzászólás.

2012. július 14.:
http://www.medicalonline.hu/cikk/amputacio_helyett_a_biciklit_valasztotta
2014-10-10:
http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/zombor_megy_sonkodi_jon_12803/
2014-10-15:
http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/nem_tudni_mennyi_a_korhazi_fertozes_magyarorszagon_12811/
http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/a_klinikusok_elol_is_titkoljak_az_adatokat_12814/
2014. október 25.:
http://elitmed.hu/ilam/hirvilag/egeszsegugyi_tanacsok_futes_szezonra_12845/
2014-10-29:
http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/tovabb_duborog_az_allamositas_12850/
2014. október 13.:
http://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/kerdeses_a_klinikai_vizsgalatok_eredmenye
2014. október 15.:
http://www.medicalonline.hu/cikk/nepegeszsegugyi_szemleletu_atalakitas_varhato_az_egeszsegugyben
2014. október 18.:
http://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/atlathatunk_a_koma_koden
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2014. október 25.:
http://www.medicalonline.hu/cikk/gyogyszerartalomtar
2014. október 28.:
http://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/az_egeszsegesek_vannak_veszelyben
2014. október 29.:
http://www.medicalonline.hu/cikk/zombor__hamarosan_elkulonul_a_magan__es_a_kozellatas
2014. október 30.:
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/dobbenet_utan_remeny_az_egeszsegugyi_szolgaltatoknal
2014. november 11.(?):
http://www.medicalonline.hu/nogyogyaszat/cikk/az_emlorakszures__hasznossaganak_realis_ertekelese
2014. november 24.:
http://www.medicalonline.hu/cikk/bonyodalmak_az_emlorakszures_korul
2009. május 11.:
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/rontgenfelvetel_jelezheti_a_biszfoszfonatok_mellekhatasat
Dátum nélkül:
http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_lege_artis_medicin/nem_csak_magyarorszag_kuzd_az_elvandorlassal_7336/ilam/h
irvilag/csonttorest_is_okozhatnak_a_csonterosito_gyogyszerek_7521/
Dátum nélkül:
http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/nem_kell_rogton_csontepito_gyogyszer_7511/
2015. március 02.:
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/hogyan_dizajnoltak_a_klinikai_vizsgalatok_eredmenyeit
2015. március 06. A klinikai kutatások érdekviszonyai és a hazai ellátási nyomor, mint nemzetközi versenyelőny:
http://os.mti.hu/hirek/104957/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye-1_resz
http://os.mti.hu/hirek/104958/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye-2_resz (ez a fontosabb!)
2015. március 11.:
http://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/orvoslasbol_is_megart_a_sok
2015. március 14.:
http://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/felejtsd_el_a_koleszterint
2015. március 21., az Egészségmenetről:
http://www.meszk.hu/upload/meszk/document/Pos_Peter.pdf
2015. április 22., másodszor az Egészségmenetről:
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/soha_nem_latott_agazati_osszefogas_johet
2015. április 22.:
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/infektologia_vegveszelyben
2015. május 06.:
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/foleg_az_orvosok_hanyagoljak_a_kezmosast
2015. május 10. Az allergének élelmiszeripari jelöléséről, kényszerűen hatásvadász bevezetővel:
http://os.mti.hu/hirek/106987/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye-1_resz
http://os.mti.hu/hirek/106988/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye-2_resz
2015. május 14. A Nemzeti Konzultációk szükségtelenek:
http://os.mti.hu/hirek/107153/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye-1_resz
http://os.mti.hu/hirek/107154/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye-2_resz
2015-05-20:
http://civilhirugynokseg.hu/a-nemzeti-konzultaciok-szuksegtelenek/ (az előző hírről más felületen)
2015. május 19.: Hogyan és kinek az érdekében vált gittegyletté a Nemzeti Betegfórum:
http://os.mti.hu/hirek/107291/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsege_kozlemenye
2015. május 20.
http://civilhetes.net/belfold/budapest/gittegylette-valt-a-nemzeti-betegforum (az előző hírről más felületen)

Egyelőre figyelemre is kevéssé érdemes, a civilek fontosságát csak látszólag demonstráló, de
az ABOSZ-t is érintő hírek:

1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet Kórházi Felügyelő Tanácsa 2014. március 28-
án az ABOSZ elnökének tagságával megalakult, , a jegyzőkönyv megérkezésén kívül
azóta semmi tevékenység, a naptári évben kötelező második ülés sem történt meg.

2. Mátrai Gyógyintézet Kórházi Felügyelő Tanácsa hosszú vajúdás után 2014. október 14-
én megalakult, azóta semmi nem történt, de tervek vannak, itt az ABOSZ elnökét
választották meg a Tanács elnökének.

3. A 2014. december 16-án újjáalakított parlamenti hátterű Allergia-Parlagfű Kerekasztal
kormányzati partnereinek tevékenységét egyelőre beláthatatlan kimenetelű, de – remélem
szintén csak egyelőre – eredményesen elhallgatott botrányok kísérik. Az ABOSZ elnöke
tagja a Kerekasztalnak, és igyekszik tenni azért, hogy az elhallgatás ne legyen tartós.



8

A FOLYTATÁS ELÉ, A FOLYAMATOSSÁG JEGYÉBEN!

Minden munka, amit végzünk, befektetés a jövőbe. A mi jövőnkbe és/vagy az utódainkéba,
otthon a családban, a rokonságunkban, és azon kívül is.

Az ABOSZ tekintetében ez a mi saját asztmás, allergiás helyzetünkről, és sajnos az egyre
több jövőbeni sorstársunk nehézségeinek, állapotával kapcsolatos életviszonyainak
befolyásolásáról szól.

Itt nem nagy, és nem komoly anyagi befektetéseket kell tennünk, tehát nem kockáztatunk úgy,
mint a pénzügyi világban, ahol olyan sokan mentek tönkre túlzott jóhiszeműségük és mások
gazembersége miatt.

Arról egyelőre ne is álmodozzunk, hogy nélkülünk is olyan jól fognak menni az asztmások,
allergiások ügyei, hogy semmi szükség nem lesz a hivatalos (azaz orvos- és ápolóhiányos,
dráguló gyógyszerlistás, várólistás) egészségügyön kívüli betegtájékoztatásra és az
érdekképviseletre.

Már csaknem mindenkitől megkérdezték, csaknem mindenki megszólalt az egészségügy
területéről, hogy mit vár a kormánytól, de az senkinek eszébe sem jutott, hogy bármi módon
felmérjék, mit is várnak a betegek az egészségügyi ellátásuk kapcsán.

Sehol nem olvashattunk azonban arról, hogy az egészségügyi „üzem” működtetését
befolyásoló szempontok mellett bárhol legalább érintőlegesen szóba kerültek volna
közvetlenül a betegek saját, az ellátásuk (rosszabb esetben ellátatlanságuk) kapcsán
tapasztalható problémái, az általuk megfogalmazható kérdések és elvárások kezelésének
fontossága.

Valóban lehetséges, hogy minden a betegek létéből élő érdekkör képviselői úgy látják, a
betegek számára már minden nagyon jó, minden nagyon szép, mi mindennel meg vagyunk
elégedve?
Amennyiben ez mégsem így van, és ennek ellenére nem kíváncsi senki a véleményünkre,
akkor nem a betegszervezetek feladata lenne, hogy összegyűjtsék, megfogalmazzák és akár
kéretlenül is a döntéshozókhoz továbbítsák legalább a legfontosabb problémáinkat?

Nem kell észrevennünk, hogy lassan úgy tűnik, a döntéshozók kiküszöbölhető tényezőnek
érzik a betegeket!

Ne féljünk tőle, vágjunk bele, őrizzük meg, ha sok mindenről – a nélkülözhető sallangokról –
lemondva is azt, ami a legfontosabb, a kapcsolatunkat, az összefogásunk, az
érdekképviseletünk lehetőségeit!

A megmaradásunkhoz minden szempontból szükséges remény megőrzésével végezzük
munkánkat, hogy a remény mellett legalább mi magunk ne csökkentsük az esélyeinket!
Tegyük meg, amit még megtehetünk, hogy később azt is megtehessük, amiről ma még nem
is ábrándozhatunk!

Elfogadta az ABOSZ küldöttgyűlése:

Budapest, 2015. május 29.

Pós Péter elnök


