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EL A KEZEKKEL AZ ORVOSKÉPZÉSTŐL!
Minden előzetes egyeztetés nélkül, feltehetően az egészségügyért felelős miniszter és államtitkár
felett átnyúlva csempésztek be az idei költségvetést megalapozó törvénycsomagba az
orvosképzést súlyosan veszélyeztető, az oktatás, a kutatás és a gyógyítás integrált rendszerét
szétverő módosításokat.
Miért akarják leválasztani és eltávolítani a klinikákat az egyetemekről? A külföldi hallgatók
képzésének sokmilliárdos bevételére fáj a foguk? A kórházirányító mamutszervezet étvágyát kell
kielégíteni? Vagy „csupán” az egyetemi autonómiát sokallják? A benyújtás körülményei
egyértelművé teszik, hogy a Fidesz megtakarítási lehetőséget szimatol, és nem érdekli, hogy ez
miként befolyásolja az orvosképzést és kutatást, nem utolsó sorban a betegek gyógyítását.
A leválasztást szorgalmazó törekvés rendkívül kockázatos, a minőségi orvosképzést
veszélyeztető elgondolás. Osztjuk az Egyetemi Klinikák Szövetségének álláspontját, amely
szerint: „Az egyetemeken klinikai háttér nélkül nem képzelhető el nemzetközi szintű
kutatómunka, sikeres tudományos kutatók nélkül pedig nincs megfelelő tanszemélyzet. A
klinikák helyébe lépő oktatókórházakban sem a kutatás, sem az oktatás nem lenne prioritás.”
Követeljük, hogy Orbán Viktor és a Fidesz hagyjon fel az orvosképző egyetemek szétverésével!
Hiller István
korábbi oktatási miniszter

Kökény Mihály
korábbi egészségügyi miniszter

Az egészségügy vezetése nem túl meggyőző nyilatkozatokban cáfolta a klinikák közkórházzá
történő átalakítását, de nem lehetünk nyugodtak: a közleményben is bírált törvénymódosítás
ajtót nyitott erre a megoldásra. Lehet, hogy a választások előtt már az ezzel járó konfliktusokat
nem akarja vállalni a kormány, de a szándék egyértelmű.

EGY LEVÉLVÁLTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY VALÓ VILÁGÁRÓL
Tisztelt Dr. Kökény Mihály Úr!
A férjem tüdő rákos. Túl van 18 kemoterápiás kezelésen. Nagyon legyengült az immunrendszere,
most nagyfokú gombás fertőzéssel kórházban van. Nagyon sok mellékhatása van a kemónak.
Írásra az késztetett, hogy az egyik vezetőállásban levő onkológus azt mondta, hogy a sok
mellékhatás azért van, mert nem az eredeti kemós gyógyszereket alkalmazzák, mert az nagyon
drága. Uram! Ha pl. a kínai piacon, ha elkapják a nem eredeti Adidas terméket árusítót, az
áruját elkobozzák. Lehet rákos betegeket nem eredeti gyógyszerekkel kezelni, mert nincs rá
pénz? Persze a sok stadionra futja!! Számomra felháborító. Örömmel fogadnám, ha röviden
reagálna a levelemre.
Üdvözlettel: B.L-né

Tisztelt Asszonyom!
Köszönöm bizalmát, de sajnos nincs sok jó hírem a rákbetegek számára. Az elmúlt 3 évben az
eszement spórolás miatt nem kapott társadalombiztosítási támogatást egyetlen új, korszerű
rákgyógyszer. Sőt, több ezer daganatos beteget az foszt meg a gyógyulás esélyétől, hogy az
európai uniós beruházási pénzek felhasználása csigalassúsággal folyik. Az elégtelen
sugárterápiás kapacitás miatt 6 hetet is várni kell a sugárkezelés megkezdésére, emiatt az ezt
követő műtétek hónapokat is csúsznak.
Embertelen, könyörtelen egészségpolitika folyt a Fidesz kormányzása idején, bár nem zárom ki,
hogy a választások közeledtével egy-két "ajándékot" kiosztanak, így néhány új gyógyszer is
elérhetővé válik a daganatos betegek számára.
Azt javaslom, legalább orvosukban és ápolóikban bízzanak, hiszen túlnyomó többségük
tisztességgel és lelkiismeretesen gyógyít. S persze adjanak esélyt tavasszal szavazatukkal arra,
hogy az MSZP vezette demokratikus ellenzék kormánya építhesse újjá a magyar egészségügyet.
Férjének jobbulást kívánva, üdvözlettel: Dr. Kökény Mihály

AZ MSZP EGÉSZSÉGPOLITIKAI CÉLJAI
Az egészségügy újjáépítését a háziorvosoknál kezdjük: növeljük a praxispénzt, amit a ciklus
végére megduplázunk. Ösztönözzük a csoportpraxisokat, az orvosi együttműködést és a
háziorvosi munkát segítő ápolók, asszisztensek foglalkoztatását.

Újratervezzük a betegirányítás és a beutalások rendjét. A cél az, hogy a betegek kevesebbet
utazzanak, a lakóhelyükhöz minél közelebb fogadják őket szakrendeléseken és kórházakban!
Megszüntetjük a káoszt a mentésben és betegszállításban. Gondoskodunk a gyors és hatékony
sürgősségi ellátásról!
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