Dr. Poncsák Csaba vagyok, évek óta a 22. sz. felnőtt háziorvosi körzetében dolgozom, de pályakezdő
orvosként első munkahelyem a B.A.Z. megyei kórház sebészete volt. Háziorvosként kapcsolódtam be
a miskolci háziorvosi egyesület és az Orvosi Kamara munkájába. A háziorvosi egyesületben a POSZ
az érdekvédelmi szervezet elnökeként éveken keresztül dolgoztam azon, hogy minél kedvezőbb
feltételekkel dolgozhassanak elsősorban a miskolci háziorvosok. Ezen időszakban megőriztük a
rezsimentességet, megkezdte működését a 24 órás ügyelet, kedvezményes parkolási bérlet vásárlási
lehetőséget, iparűzési adó mentességet kaptunk. Honlapja és Facebook csoportja is lett a miskolci
háziorvosoknak. Az önkormányzat felkért az alapellátás és a kórház közötti egyeztetésre,
kapcsolattartásra.
A kamarai választások során orvos kamarai titkári megbízatást kaptam, amelynek nagyon örültem, új
kihívásnak találtam ezt a feladatot, és szeretnék minél jobban megfelelni ennek az elvárásnak. A
POSZ elnöki címről a tisztségek összeférhetetlensége miatt lemondtam, de természetesen megmaradt a
szoros kapcsolatom a miskolci háziorvosi egyesülettel. Immár a megyében szeretném a háziorvosi
érdekeket segíteni, nemcsak Miskolcon.
A terveimet röviden szeretném ismertetni:
A megyei orvos kamarai szervezetnek szeretnék stratégiai támogató partnereket találni a helyi, megyei
vállalkozók közül. Az országos megállapodásokon kívül egyéb támogatásokat találni. Szorosabb
kapcsolatot szeretnénk kialakítani a társkamarákkal. A jövőre megszervezendő programokat illetően
januártól - a megújult levelezőprogramunkkal - a tagság véleményére leszünk kíváncsiak.
Természetesen tisztában vagyunk, vagyok azzal a ténnyel, hogy a tagság részéről nagyon alacsony az
aktivitás, negatív előítélet is van egyesekben a kamara működését illetően. Egy megyei-területi
szervezet országos hatáskörű, nagy horderejű kérdésekben önállóan nem dönthet, de kialakíthat egy
saját arculatot. Folytatni szeretnénk a háziorvosok körében a címzetes főorvosi címek átadását. Ez egy
nagy munka lesz - a választó kerületi elnökök munkájára is számítok ebben - hiszen minden érintett
borsod megyei háziorvosnak át szeretnénk adni ezt az oklevelet.
Az Orvosi Kamarán belül a háziorvosi szekció létrehozása is szerencsés lenne, ehhez a támogató
kollégák munkájára is számítunk majd.
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