JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. szeptember 15-én a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban megtartott
választmányi ülésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 12 fő
Hegedűs Iván: Üdvözli a megjelenteket. A napirendi pontok előre kiküldésre kerültek.
Jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják.
Felkéri a kórház főigazgatóját, mint vendéglátót, tartson egy bemutatkozó beszédet.

1. Dr. Tamás László János főigazgató főorvos köszöntője
Főigazgató úr bemutatkozik, felvázolja a kórház működését gazdasági oldalról valamint
orvos-szakmai oldalról is. A „hangot”, közreműködést, együttműködést köszöni az EGVEnek. Információval, segítséggel bármikor szolgál, amennyiben szükséges. Megemlíti a kórházi
beruházásokat is. Majd meginvitálja a jelenlévőket az ülés utáni ebédre, valamint a kórház
megtekintésére, körbevezetésre. Jó munkát kívánva távozik.
Hegedűs Iván: Megköszöni főigazgató úrnak a tájékoztatást.

2. Az egészségügyi intézmények pénzügyi helyzetének áttekintése
Hegedűs Iván: Arról tájékoztat, hogy az interneten nem lehet a részletes adatokhoz
hozzáférni. Nem lehet a minisztérium honlapját ily módon látogatni. Véleménye szerint az
országos összesítéshez képest is rossz a helyzet. Így nem lehet elemezni a finanszírozás
súlypontjait.
Dr. Ari Lajos: Az adósságállományhoz kapcsolódó, a Magyar Kórházszövetség elnökségi
ülésén elhangzottakról számol be.
Hegedűs Iván: Elmondja, hogy látni kéne az „alagutat”. Véleménye szerint valamit kéne
csinálni. Kellenének az adatok, hogy legalább elemezni lehessen. Ez nekünk és a
minisztériumnak is jó lenne.
Finanszírozással kapcsolatos Határozat: Fölhatalmazzuk a választmány és az elnökség
elnökét, hogy azt képviseljék a tárgyalásokon, hogy ne pályáztatással, hanem hasonlóan az
eddigi gyakorlathoz, konszenzus útján és több tényezőt is figyelembe véve hajtsák végre a
konszolidációt.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a határozatot.
Dr. Ari Lajos: A következő témák hangzottak még el: Közbeszerzés, gyógyszergyártók
befizetései, táppénz, GYES, GYED.
Kókay András: A döntéshozók tudása gazdasági oldalról nulla.
Nagy Árpád: Megemlíti a 112 és 104 kérdését. Elmondja, hogy azt akarják, hogy legyen az
ügyelet száma is 104. Azt szeretné hangsúlyozni, hogy ne töröljék el a 104-es hívószámot,
mert az egészségügyi ellátáshoz való jogot nem szabad korlátozni.

Molnár Attila: Azt látja, hogy a közös közbeszerzés fogalma bele van ülve a szakma politikai
vezetésbe. A fő probléma, hogy a 25%-os költségcsökkentés be van ígérve. Ez kormány
független.

5. A Semmelweis Tervvel kapcsolatos feladatok áttekintése
Hegedűs Iván: Kérdezi, hogy GYEMSZI-s (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet) nagytérségi rendszer lesz-e.
Dr. Ari Lajos: Választ ad a kérdésre, hogy hivatalosan nincs még rögzítve, de elmondja, hogy
miről volt szó a Magyar Kórházszövetség ülésén. Államosítás és marad az irányítás. A teljes
szakellátás az állam feladata. A dolog nagyjából eldőlt.
Eőry Ferenc: Felteszi a kérdést, hogy nem kéne az EGVE-nek ebben felszólalnia?
Dr. Ari Lajos: A MEN konferencián, október 6-án dr. Velkey György erről tart előadást.
Molnár Attila: Állásfoglalásnak javasolja: Véleményünk szerint a döntés szabályozási kérdése
ember feletti feladat, azon aggódunk, hogy ezt meg lehet-e két hónap alatt csinálni, de
természetesen az EGVE áll rendelkezésre, hogy olyan szabályozás legyen ami a gyakorlarti
működés próbáját is kiállja.
Dr. Ari Lajos: elmondja, hogy a MKSz gondolata is hasonló.
Sin József: Kiegészítési javaslatot tesz hozzá. Egészségügyi katasztrófa helyzet bevezetését
javasolja.
Dr. Ari Lajos: Lefordítja a politika nyelvére.
Dombos Jenő: Kérdezi, hogy mi a módszertana ennek.
Hegedűs Iván: Javasolja papírra vetni és tovább vinni az állásfoglalásunkat. Hasonlóan a
Magyar Kórházszövetség véleményéhez, írjon egyet az EGVE is. Jogunk van elmondani a
véleményünket, erre valók a bizottsági ülések, akkor is ha nem talál fülekre.
A kórházak irányítási rendszerének változásával, államosítással kapcsolatos Határozat: A
Magyar Kórházszövetség véleményéhez igazítva fogalmaz meg egy állásfoglalást az EGVE.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a határozatot.

3. A jelölt elnök választásával kapcsolatos feladatok áttekintése
Hegedűs Iván: Elmondja az eredményt a régióktól beérkezett előzetes jelölésekről. A
választmány elnökének közleménye belekerül a hírlevélbe.
A szabályhoz tartani kell magunkat, ezért ki is kell függeszteni a régióknak. Előre
nyomtatványt kell kiosztani a közgyűlésen. Alapszabályunk értelmében a helyszínen nincs
jelölés. A szavazás menetét, érvényességét a helyszínen Dr. Kőszegfalvi Edit fogja kihírdetni.
A választáshoz tartozó dokumentumok, a választás lezajlása után az iroda részére átadásra
kerülnek.

4. Beszámoló a 2011. október 5-7-ei MEN előkészítéséről
Dr. Ari Lajos: Elmeséli, hogy egy másik konferencia is ekkor lett volna. Tájékoztat, hogy az
előadókkal egyeztette a programot, időpontot. 350 jelentkező van eddig, ebből 117 EGVE tag.
40 kiállító jelentkezett. Minden kiállítási hely elkelt. A támogató cégektől befolyó összegeket

sorolja. Majd megemlíti a programot. A közgyűlésen a jelölt elnökök bemutatkoznak és
felvázolják programjukat. Az EGVE díjazott a közgyűlésen lesz, a díszvacsorán adjuk át
Nemes Jánosnak és Győri Andrásnak az ajándékot. Az előadóknak csokor virág és bor kerül
átadásra.
Hegedűs Iván: Munkaidővel kapcsolatos blokkot javasol, melyet Dr. Kőszegfalvi Edit tartan.
Dr. Ari Lajos: A laudációkat az a régió mondja, akihez a díjazott személy tartozik.
Határozat: 240 ezer forint erejéig ajándék szobrocskák készíttetése Papp Péter javaslatára.
Valamint az átadásra kerülő oklevél szövegét Papp Péter és Kókay András írják meg, és
eljuttatják az EGVE irodába.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a határozatot.
Dr. Ari Lajos: Felolvassa az elnöki beszámolót, melyet a közgyűlésen is kihírdet, s mely a
Hírlevélbe is belekerült. Düsseldorfi út szervezése folyamatban. A névsor már fix.

6. Egyebek
Sin József: Pályáztatásról számol be.
Határozat: A 2012. évi MEN szervezését jóváhagyta a választmány.
Hegedűs Iván: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt.
k.m.f.
A jegyzőkönyvet vezette:
Nagy Linda

