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Kedves Kollégák!
Az élet sajnos igazolta, hogy a TESZT felelősségteljes döntést hozott.
Bár még mindig keveset tudunk a változó természetű járványról, nem tudjuk, hogy
meddig tart a negyedik hullám, és jön-e máris az ötödik, de annyi sejthető, hogy
-

a szezonalitás jellemző tulajdonsága, és így az október – április időszak fokozott
kockázat a rendezvények szempontjából,
az átoltottság növekedése talán gyorsabb lecsengést tesz lehetővé a szezon végén.

Ennek megfelelően most május második felére vagy a nyár végére lehet reálisan
tervezni a következő OKGy-t.
A nyár végét, szeptember elejét hagyjuk meg vészváltozatnak, mert nagyon kellene már
találkoznunk, fontos dolgokban döntenünk.
A májusi dátumnak az is előnye, hogy új, de még nem beállt programú kormány lesz
akkor, így szabadabban és több eséllyel lehet egészségpolitikai kérdésekről beszélni.
(Ha a jelenlegi koalíció győz, akkor is új kormány jön, új programmal, tehát az időablak
akkor is nyitott.)
A májusi időpont már lehetővé teszi a kétnapos kongresszus jellegű (OKGY
szakmapolitikai konferencia) konferencia megrendezését.

+

A MOK kongresszus
A legutóbbi TESZT ülésen is felmerült, hogy a konferencián ne a „tudományos”
kérdések kerüljenek elő, mert azokat a kollégák más szakmai konferenciákon
részletesebben tárgyalják, hanem saját problémáinkkal, kivitatandó kérdéseinkkel
foglalkozzunk.
A két napos kongresszus szerkezete
Az eddigi beszélgetések alapján az a realitás, hogy kétnapos a kongresszust kell
szerveznünk, és ezen belül az első nap a konferencia, a második az OKGy.
Indokai: Ha másfél nap lenne a szakmai rész, akkor az OKGy csak másnap 14 órakor
kezdhető, és az már a határozatképességet veszélyezteti. Az OKGy vége meg
bizonytalan, így a második nap délutánra nem lehet biztonsággal szakmai programot
tervezni.
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A javasolt tematika
A javasolt/lehetséges témák/blokkok az első napra
I.

Blokk: milyen MOK-ot akarunk?
a. Az új szerkezet (a vízió) azaz milyen tagozatok, bizottságok kellenek, és
hogyan működjenek
b. Milyen kompetenciákat akarunk visszaszerezni, és mit kell ahhoz
tennünk, hogy ezeket megszerezzük, és alkalmasak legyünk a feladatok
ellátására
i. Képzés - Szakképzés
ii. Szakmai kollégium
iii. Orvos nyilvántartás

Az I/a témát MOK belső embereknek kell vinni, ebben egy 15-20 perces vitaindító
prezentáció, és felkért korreferátumok + vita. Korreferátum lehet pl. a háziorvosi
csoport, mint tagozattá növő csoport.
A I/b téma lehet kerekasztal, az ezen területekben jártas kollégákkal.
Egy óra, és ezzel jön az ebéd.
II.

Blokk: milyen egészségügyet akarunk?
a. Finanszírozás
i. A forrásoldal kérdései (ki és milyen alapon és arányban fizessen)
ii. A szolgáltatás finanszírozás: HBCs és OENO pont revízió, vagy
valami új?: (Értékalapú, és/vagy térségi finanszírozás)
b. Köz – magán együttélése, feladatmegoldása, szerepe

Másfél óra, és utána kávészünet.
III.

Blokk: Az orvosi lét kérdései
a. Az orvosi jogállás, a jogállási tv. jövője
b. Az idős kollégák helyezte

Este társasági program, vacsora.
Másnap: OKGY + ebéd
Mindez a tematika csak egy draft, egy vázlat. Abban vagyok bizonyos, hogy a
konferencia részen a saját, MOK-os ügyekkel kellene foglalkozni, de ezen belül még
minden nyitott. Tehát írjatok akár tematikájába javaslatot, akár előadói körre is.

Hol?
Felmerült, és végiggondolandó, hogy mindez egy vidéki szállodában legyen, ne
Budapesten.
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Kedves Kollégák!
A konferencia megrendezésére nyílt pályázaton a Convention Budapest Kft-t
választottuk ki. Ahhoz, hogy a májusi időpont reális legyen, még december közepéig
döntenünk kell erről, hogy időben lehessen szponzort és konferencia helyszínt és
szállást foglalni.
Kérlek Titeket, hogy gondoljátok át mindennek a célszerűségét, realitását, és írjátok meg
a véleményeteket. A hónap közepén vagy „rendes”, vagy informális TESZT-et kell erről
tartanunk, és vagy ott, vagy írásban szavazni kell erről, hogy közös akarat esetén a
szervezés időben megkezdhető legyen. A részletes tematikát, előadókat ráérünk bővebb
vita után januárban összeállítani, de a gondolkodás elindulhat.
Barátsággal,
Kincses Gyula
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