Itt az idő! Kamarai választás 2019
Legyünk aktívak! Válasszunk okosan!
Újratervezés? Miért is?
Napokon belül megindul a Magyar Orvosi Kamarában a négy évenként
kötelező teljes tisztújítás. Menetrend szerint az első lépés az országos küldöttek,
valamint a területi küldöttek és választókerületi elnökök jelölése és megválasztása.
Erre a következő két hónap folyamán kerül sor. Látszólag kevésbé fontos, a
megválasztottakat illetően különösebb hírveréssel nem járó, mondhatnánk „arctalan”
folyamat ez, holott a Kamara jövőbeni működése szempontjából kulcsfontosságú
esemény. A megválasztott küldöttek a következő periódus legfontosabb döntéseinek
letéteményesei, akiktől köztestületünk valamennyi területi és országos
tisztségviselőjének személye függ. A megválasztott tisztségviselők lesznek ugyanis „a
Kamara arca”, a jövő kamarapolitikájának formálói, 48 000 tagunk érdekeinek
képviselői, országszerte.
A küldöttállítás és választás folyamata tehát nagyon fontos!
Ezt felismerve lép fel a nyilvánosság minden erejét kihasználva a tagjaink
kevesebb, mint másfél százalékát kitevő, magát „Újratervezés”- nek nevező formáció.
Közzétett céljait látva abban nem sok újdonság fedezhető fel, hacsak az nem, hogy az
egészségügy minden bújáért-bajáért a Magyar Orvosi Kamarát teszik felelőssé, és
annak „újratervezésének ” nevezett felforgatásában látják az egyedül üdvözítő jövőt.
(Meghirdetett programjukról a közelmúltban „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” címmel
mondtunk tömör véleményt, mely a MOK honlapjának kiemelt hírei között jelenleg is
olvasható: https://mok.hu/hirek/mokhirek/ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba) Való igaz,
hogy az egészségügy bajban van. Való igaz az is, hogy helyzetének jobbítása
érdekében elengedhetetlen a folyamatos kamarai aktivitás. Ennek jegyében
dolgoztunk, és kell dolgozunk a jövőben is. Eredményeink a teljesség igénye nélkül: a
Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal életre hívása és működtetése, az üzleti, többbiztosítós egészségügy kialakítása elleni hatásos fellépés, az alapellátásba juttatott
jelentős források megszerzése (folytatása szükséges!), az ágazati béremelés érdemi
mértékű megindítása (folytatása a közeljövőben várható) stb.
A Magyar Orvosi Kamara tevékenységét mindenkor szigorúan politika, és
különösen pártpolitika-mentesen végezte, ami sokszor nem volt egyszerű, ám az
egyik legfontosabb megőrzendő érték. E tekintetben tartjuk különösen aggasztónak,
hogy az „újratervezést” hangadóik sajnos nem titkolt – és főként ellenzéki – politikai
befolyás mentén hirdetik, amikor soraikban több ilyen formáció képviselője jelenik

meg, mint említettük egy törpe kisebbség nevében. A többi 98,5%-ot kitevő többség
érdekben tehát rendkívül fontos, hogy kollégáink a jelöltállításban és
küldöttválasztásban jelentős aktivitást tanúsítsanak. Keressék meg, jelöljék és
válasszák meg azokat a küldötteket, akik látják és értik a Kamara évtizedes
munkájával kialakított értékrendjét, és azt becsülve, abból táplálkozva akarnak a
jövőért, a Kamara és az egészségügy jobbításáért szigorúan politikamentesen,
függetlenként tevékenykedni.
A higgadt és körültekintő választói aktivitás köztestületünk jövőjének kulcsa!
Tervezni kell? Igen! Ahogy eddig, ezután is jól tervezett, előremutató kamarai
program mentén kell dolgozni. Nincs ebben semmi újdonság. Így „újratervezés” sem
szükséges.
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