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Tisztelt Szövetségi Tanács! 

 

Az év elején hivatalba lépett az 1966-ban alapított és jelenleg 124 tagot számláló Magyar 

Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének új elnöksége. A tagtársaságok által jelöltek 

közül titkos szavazással választott elnökségi tagok reprezentálják az ország térségeit, vezető 

gyógyító-, oktató- és kutató intézményeit, a népegészségügyi-, ellátási- és egészségpolitikai 

szempontból meghatározó szakterületeket. Valamennyien elismert szakemberek, akik jelentős 

hazai és külföldi orvostársasági tapasztalattal is rendelkeznek. A Tanácsadó Testületben és a 

Felügyelő Bizottságban résztvevő Kollégákkal együtt az alapellátástól a járó- és fekvőbeteg 

szakellátás legspecializáltabb szintjéig, a közellátást, a magánellátást és az egészségipart is 

figyelembe véve, lényegében minden hivatásterületnek van szószólója a szervezetben.  

 

Tisztelt Szövetségi Tanács! 

2019. évi munkánkról szólva elsőként rendezvényeinkről adok tájékoztatást. 

 

Interdiszciplináris fórumok 

A Szövetség idei első rendezvénye „A negatívnyomás-terápia használatának terjedése” című 

interdiszciplináris fórum volt 2019. május 24-én, mely a KOKI épületében került 

megrendezésre a Negatív Nyomásterápiával a Sebgyógyulásért Egyesülettel közös 

szervezésben.  

Az első ilyen témában tartott hazai konferencia 2016 novemberében, a Honvéd Kórházban 

volt, majd az ezt követő években minden novemberben szerveződött - nagy érdeklődéssel 

kísért - tudományos ülés, immár közösen a Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinikájával.  

A jelen fórum tehát a 4. volt az NPWT palettáján. 

 

A fórum Harsányi László professzor úr, a Semmelweis 

Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinika igazgatójának előadásával 

vette kezdetét, melyben azt a forradalmi változást ecsetelte, 

melyet az NPWT elterjedése hozott a sebkezelésben. Az 

NPWT robbanásszerű elterjedését bizonyítja az a 

publikációs kedv, mely konkrét adatokkal is mérhető. Míg 

másfél évtizede egy-egy közlemény látott napvilágot, 
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napjainkban, évente 400 cikk jelenik meg világszerte a szaksajtóban NPWT „ügyben”…. 

Ezt követően Pellek Sándor dr. - a közel-keleti háborúban megedződött katona-orvos - súlyos 

végtag-trauma- nyílt térdízületi dezorganizáció- gyógyításában - a végtag megőrzésében- 

méltatta a terápiát. 

A végtagok megmentéséért örökké harcoló Rozsos István dr.- a MEROVA terápia egyik 

„atyja”- a mobil készülékre letölthető Végtagmentő Applikáció lehetőségét, szerepét 

hangsúlyozta, - mint ismeretanyagot, mely a beteg „digitális kezelőorvosaként” működik - 

nem helyettesítve természetesen a megfelelő szakembert-, ezáltal a krónikus sebek speciális 

kezelésének innovatív eszköze, ahol adott esetben az NPWT helye és ideje is meghatározható. 

Az applikáció bemutatója június 11-én volt a fővárosban. 

 

Hallottuk az NPWT lehetőségeiről a szövődményes urológiai műtétekben, a plasztikai 

sebészet kihívásairól, a NPWT kezelés a hyperbárikus oxygén terápiával /HBOT/ kombinált 

eredményéről, valamint a nagy mortalitású fasciitis necrotizáns okozta compartement 

syndroma kezelésében alkalmazott NPWT áldásos hatásáról.  

A konferencia befejező előadása volt az elmúlt évben napvilágot látott és európai 

viszonylatban is forradalmian újszerű magyar kézikönyv társszerzőjének, dr. Szentkereszty 

Zsoltnak a prezentációja, melyben az elismert, nemzetközi szakemberek által publikált 

szaksajtóra hívta fel a hallgatóság figyelmét. 

A rendkívül sikeres gondolatébresztő Fórum az NPWT Egyesület Közgyűlésével zárult. 

 

Második fórumunkra 2019. november 11-én került sor melynek az Akadémia adott otthont és 

„Hevesy György öröksége” címmel került megrendezésre, a Magyar Tudományos Akadémia 

Orvosi Tudományok Osztálya, az Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága, az Országos 

Onkológiai Intézet és a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 

Onkológiai Munkacsoportja közreműködésével.  

Hevesy György, a magyar származású kémiai Nobel-díjas (1943), 70. éve vehette át a Copley 

érmet (1949), amire különösen büszke volt és úgy nyilatkozott, hogy „a közönség azt hiszi, 

hogy egy kémikus számára a Nobel-díj a legnagyobb kitüntetés, amit tudós elnyerhet, de nem 

így van. Negyven-ötven kémikus kapott Nobel-díjat, de csak tíz külföldi tagja van a Royal 

Societynek, és ketten (Bohr és Hevesy) kaptak Copley-érmet".  

E fontos esemény, nemcsak a magyar orvostudomány egyik alappillére, de az egész világ 

számára olyan ÖRÖKSÉG, amely nélkülözhetetlen és folyamatos eredményeket és 

lehetőségeket nyújt az orvoslás és a kutatás számos területén, mindazon orvosi- és nem-orvosi 

alkalmazásokban, ahol a Hevesy György „Örökségé”-ül szolgáló, radionuklid nyomjelzést 

alkalmazzák.  

A fentiek iránti nagy tisztelet és megbecsülés jeleként szerveztünk tudományos ülést, Hevesy 

György öröksége címmel. Kiváló előadóink a „Napjaink Orvoslásá”-ban és a „Jövő Kutatási 
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Lehetőségei”-ben, a kémiai jelzésektől, a modern számítástechnikai eredményeken és 

radioaktív felhasználásokon át beszéltek az előadásaikban a világhírű magyar kémikus Nobel-

díjas kutatónk, a nukleáris medicina atyjának örökségéről.    

A több mint 4 órás tudományos ülés pozitív visszajelzésekkel és számos új gondolattal zárult 

a jövő teendőit, lehetőségeit és elsősorban a kutatási irányvonalakat illetően. 

 

A tudományos ülés célja volt, hogy rámutasson az örökség 

adta lehetőségekre, gondolatébresztő ismeretekkel felhívja a 

figyelmet a jövő lehetőségeire és az Örökség ápolásának 

jelentősége mellett az ismeretek új tudományos területeken 

történő alkalmazhatóságára.  

 

A konferencia várt eredménye lehet, hogy összehangolja a 

hazai lehetőségeket ezen örökséget alkalmazó szakmák 

külön és akár átfedő területein, esetleges más hazai és 

nemzetközi együttműködés lehetőségeivel élve, ami szintén fontos része lehet a jövő magyar 

tudományos élet és egészségipar vagy más ipari fejlesztéseknek.   

 

 

A 2019. évi rendezvénysorozatunkat egy nem is annyira speciális, 

mint inkább általános, ezáltal mindenkit érintő témájú 

rendezvénnyel zárhattuk a Magyar Higiénikusok Társasága és a 

Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete 

közös szervezésében.  

Az idősödő népesség, a társadalmi változások és a krónikus 

nemfertőző betegségek előretörése miatt jelentősen növekszik az 

egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásai iránti kereslet, és ez a 

tendencia az elkövetkező évtizedekben is meghatározó lesz. A 

nemfertőző betegségek okozta növekvő terhek, az új járványügyi 

kihívások, a klímaváltozás hatása gazdasági is,   nemcsak 

egészségügyi. Itt az idő arra, hogy megfelelő válaszokat adjunk a 

nemfertőző betegségek okozta terhekre! Jelentős és hosszú távú 

javulást a népesség egészségi állapotában csak a népegészségügyi 

és a lakóhelyhez közeli egészségügyi szolgáltatások, továbbá az 

ezekhez rendelt erőforrások átgondolt, integrált fejlesztésével, 

továbbá a lakosság hatékonyabb bevonásával lehet elérni. Fel kell készülni továbbá azokra a 

potenciális változásokra a környezetegészségügy és a járványügy terén, melyekre a jelenlegi 

szervezeti és módszertani kereteink között hatékony válaszokat már nem tudunk adni! 

A fenti témákat járta körül „A népegészségügy aktuális kérdései. A nemfertőző betegségek 

megelőzési lehetőségei, az időszerű környezetegészségügyi feladatok és a (hazai, nemzetközi) 

társadalmi változásokhoz kapcsolódó járványügyi feladatok kihívásai” című  
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interdiszciplináris fórum, mely 2019. november 29-én, a KOKI épületében került 

megrendezésre.  

 

Magyar Orvostudományi Napok 

2019. október 29-én és 30-án, immár hetedik alkalommal került megrendezésre a Magyar 

Tudományos Akadémián.  Idén a Magyar Diabetes Társasággal sikerült egy sikeres fórumot 

szerveznünk, melyet nagy érdeklődés övezett.  

A kétnapos, rendkívül gazdag szakmai program kiemelkedő eseménye volt az a kerekasztal-

beszélgetés, amely az egészségügyi szereplők stratégiaváltásának fontosságát taglalta a 

cukorbetegek gondozásában. A kerekasztalt Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem 

Alapítvány alapítója vezette, résztvevője volt dr. Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 

kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottja, dr. Papp Renáta, az EMMI 

Egészségügyért Felelős Államtitkársága Egészségügyi Ellátásszervezési Osztályának 

vezetője, prof. dr. Kempler Péter, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, Füzesi Brigitta, a 

Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, prof. dr. Boncz Imre egészség-

gazdaságtan szakértő, a PTE-ETK Egészségbiztosítási Intézet mb. igazgatója, valamint dr. 

Oberfrank Ferenc, a MOTESZ elnöke.  

 

A rendezvény során 

elhangzott, hogy a 

mozgásszegény életmód, az 

egészséges táplálkozás 

hiánya sokban hozzájárul a 

betegség elterjedéséhez, 

csakúgy, mint a diéta hiánya, 

a nem megfelelő terápia, 

valamint az elégtelen 

hozzáférés a legmodernebb 

terápiákhoz. Tekintettel arra, 

hogy több mint hétszázezer 

regisztrált cukorbetegről 

tudunk Magyarországon – bár az érintettek száma ennél jóval több lehet –, időről időre 

szükséges a párbeszéd, az együttműködés a döntéshozók, az orvosok és a betegek, 

betegszervezetek között. Fontos a prevenciós tevékenység megszervezése és fontos azoknak a 

csatornáknak és eszközöknek a megválasztása, amelyen keresztül ez megtörténhet. Ez a 

program már korábban – egy komplex egészségfejlesztési program részeként – elkezdődött. A 

diabetes progresszív betegség, az egész szervezetet érinti, számos szövődmény jelenik meg a 

betegség során, éppen ezért nem elég néhány problémát kezelni, holisztikus megközelítésre 

van szükség. 2001 és 2016 között hazánkban 74%-kal nőtt a diabetesesek száma. Ezt a 

hatalmas növekedést az ellátórendszer bővülése nem követte. Bár a diabetológiai licenc 

államilag elismert képesítés lett 2014-ben, sajnos semmilyen kompetencia nem tartozik hozzá. 
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 Az egészség-gazdaságtan részéről megerősítették, hogy olyan együttműködés kialakítására 

van szükség, amely a betegutakat menedzseli, és kiemelten fontos szerepe kellene, hogy 

legyen a compliance-nek, azonban ennek javítására nem sok eszköz mutatkozik. A 

betegeknek csak 15%-a gondolja úgy, hogy valóban mindent megtett a gyógyulásért, 

kétharmaduk véleménye szerint – egybevágóan az orvosok véleményével – a táplálkozás, a 

testmozgás területén kellene többet tenniük, a betegek 40%-a pedig nem tartja be a diétát. 

Megdöbbentő adat, hogy a cukorbetegek közel 30%-a még nem esett át terápiaváltáson. A 

hallgatóság részéről is számos kérdés, felvetés, javaslat és kérés fogalmazódott meg. Így 

többek között az alsó végtagi amputáció kérdésében, hiszen Magyarországon évente 3658 

alsó végtagi amputáció történik cukorbetegek körében, és e területen nem észlelhető fejlődés. 

Egyes országokban már 12-15 éve megszülettek azon szakmai irányelvek és megtörténtek 

ehhez kapcsolódóan a megfelelő egészségpolitikai intézkedések, amelyek a helyzetet 

megváltoztatták és ennek következtében jelentős mértékben csökkent az amputációk száma.  

 A hozzászólók kiemelték, hogy fontos az együttműködés, mert önmagában a szakma nem 

tudja megoldani a problémákat, szükség van egy akciócsoport létrehozására a 

minisztériumban, amely aktívan részt vesz a megoldások kivitelezésében. Ugyancsak 

indítványozták a sebkezelő szakápoló képzés elindítását, ami a betegek ilyen irányú ellátásán 

túl jelentős népgazdasági érdeket is jelent, hiszen megfelelő szakápolók hiányában rengeteg 

felesleges kiadás keletkezik a rendszerben. Újabb problémaként vetődött fel, hogy a 

diabeteses betegek nem kerülnek kellő időben szemészhez, pedig Magyarországon a vakság 

vezető oka a diabeteses retinopathia. Fontos lenne – angol példára – kiterjeszteni a nemzeti 

szűrő programot erre a területre is.  

Javaslat hangzott el arra vonatkozóan is, hogy a kellő eredmények elérése érdekében sokkoló 

hatású üzeneteket is kellene használni a kommunikációban. A kerekasztal résztvevői és a 

hallgatóság egyetértett abban, hogy több ilyen beszélgetésre van szükség, és ha kis lépésekkel 

is, de következetes munkával közelebb juthatunk a célok eléréséhez. 

 

A Tagegyesületek és a Szövetség kapcsolata 

A tagegyesületek aktivitása évről évre csökken a Szövetség munkájában, mely szükségessé 

teszi a MOTESZ céljainak újragondolását, a kapcsolattartás eszközeinek korszerűsítését, 

mivel az 53 évvel ezelőtt megfogalmazott célok már nincsenek teljes mértékben összhangban 

a jelen kor kihívásaival,  elvárásaival. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Szövetség 

munkája, tevékenysége csak tagegyesületei által létezik, csak akkor tudunk eredményes, 

kézzel fogható munkát végezni, ha annak érdekében egységesen, töretlen kitartással 

cselekszünk, ami azonban önmagában még kevés a sikerhez, ha nincs kommunikáció egymás 

között. 

 

 

 



 

7 
 

Kommunikáció 

A Lege Artis Medicinae-val való együttműködésünknek köszönhetően a folyóirat minden 

megjelenéskor lehetőségünk van 4 oldal terjedelemben publikálni munkánkkal, 

tevékenységünkkel kapcsolatban. Ezt a lehetőséget teljes mértékben ki is használtuk, melynek 

köszönhetően több népegészségügyet érintő problémával kapcsolatban fejthettük ki 

véleményünket. Őszintén reméljük, hogy a Szövetség tagjai közül többen élnek majd a 

lehetőséggel és megosztják gondolataikat, tapasztalataikat valamint észrevételeiket ezen a 

fórumon is.  

 

Nemzetközi kapcsolatok 

2004 óta a MOTESZ, a UEMS teljes jogú tagja. Azóta több mint 87 főt akkreditáltunk 30 

különböző szekcióba, akik ezáltal lehetőséget kaptak az üléseken való részvételekre, 

hozzájárulva ezzel szakmájuk egységes képzési követelményeinek kidolgozásához. 

A szakmák ETR (European Training Requirement) ismertetése és elfogadása fontos, mert 

ezzel lesz egyre egyszerűbb az egyes szakmák határon túlnyúló harmonizálása. Ezen 

munkákban való részvétel azonban csak akkor megengedett a magyar szakemberek számára, 

ha a Szövetség befizeti tagdíját, mely igen jelentős, másfél millión felüli tételt jelent 

gazdálkodásunkban, azonban befizetésének szükségessége nem kérdéses.  

Október 17. és 19-e között a UEMS Council ülésének London adott otthont, ahol 

napirendendi pontként tárgyalták a tagdíjak emelését, melyet a belga inflációval indokoltak. 

Dr. Magyari Zoltán főorvos úr már sok-sok éve képviseli Magyarországot a nemzetközi 

szervezetben, aki ebben a kérdésben hangot adott aggodalmának és annyit sikerült elérnie, 

hogy évente tárgyalják a tagdíjak mértékét, tehát ne legyen automatikusan, az inflációnak 

megfelelően meghatározva értéke.  

Az ülésen elfogadásra került többek között a Gyermek Sürgősségi Medicina egységesített 

követelményrendszere, ami egy igen kardinális kérdés, tekintve, hogy a traumatológián az 

esetek nagy részében gyerekek szorulnak ellátásra.  

Az idei évben tisztújítás is történt a szervezetben, így az elnöki tisztséget már Prof. Dr. 

Vassilios Papalois, a titkári feladatokat Dr. Joᾶo Grenho, a liaison officer feladatokat pedig a 

volt elnök, Prof. Romuald Krajewski látja el.  

 

Gazdálkodásunkról 

Ahogyan a korábbi években, úgy idén is igen csekély anyagi források álltak 

rendelkezésünkre, hogy működésünk biztosítva legyen.  Minden évben - mint civil szervezet - 

3 millió forint támogatást "hivatalból" kap szövetségünk, természetesen ezt is alá kell 

támasztani szakmai tevékenység teljesítésével. Azonban a márciusban megítélt támogatás 

összege augusztus végén érkezett meg hozzánk, a július második felében letárgyalt 7 milliós 

támogatás még a mai napig várat magára. 
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Ez a sok bizonytalanság és késedelem sajnos azt eredményezte, hogy ez évben is több esetben 

viselhetetlen likviditási problémákkal küzdöttünk és küzdünk jelenleg is. 

A tagdíjfizetési hajlandóság az elmúlt években javulást mutatott, ez pozitívum, ám sajnos így 

is vannak a Szövetségnek olyan tagjai, akiknek több évre visszamenőleg elmaradásuk van 

Fontos elmondani, hogy a szövetség egyébként nem kötelezett könyvvizsgálatra, azonban egy 

korábbi elnökségi határozat alapján minden évben könyvvizsgáló tekinti át a lezárt gazdasági 

év adatait, elszámolásait. A magunk számára is megnyugtató, hogy értő szakember nézi át a 

könyvelési és egyéb, a gazdálkodással összefüggésben keletkezett adatokat, aki már hosszú 

évek, sőt évtizedek óta ismeri a MOTESZ működését, tevékenységét, a szövetségi munka 

sajátosságait és  korábban, amikor még könyvvizsgálatra volt kötelezett a szövetség, 

könyvvizsgálói feladatokra kapott  tőlünk megbízást. 

 

 

 

Budapest, 2019. december 10.  

 

 

 

Dr. Oberfrank Ferenc 

a MOTESZ elnöke 
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    Melléklet 

 

 

A MOTESZ díj kitüntetettjei 

 

 

1986.       Prof. Dr. Zoltán Imre   () 

          

1987.   "   Prof. Dr. Nyerges Gábor  () 

          

1988.    "   Prof. Dr. Riskó Tibor () 

          

1989.    "   Prof. Dr. Hársing László   () 

        Prof. Dr. Zalai Károly () 

          

1990.    "   Prof. Dr. Szécsény Andor () 

        Prof. Dr. Gáti István () 

          

1991.   "   Prof. Dr. Eckhardt Sándor () 

        Prof. Dr. Ribári  Ottó () 

        Dr. Andor Miklós        ()  
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1992.    "   Prof. Dr. Farsang Csaba 

        Prof. Dr. Schuler Dezső 

          

1993.    "   Prof. Dr. Besznyák István  () 

        Prof. Dr. Fehér János  () 

        Prof. Dr. Füredi  János 

          

1994.   "   Prof. Dr. Berentey György ()         

    Prof. Dr. Donáth Tibor    () 

          

1995.   "   Prof. Dr. Bánóczy  Jolán () 

        Prof. Dr. Szemere György () 

          

1996.    "   Prof. Dr. Süveges Ildikó 

        Prof. Dr. Pásztor Emil    () 

          

1997.    "   Prof. Dr. Bodosi Mihály 

        Prof. Dr. Katona  Ferenc 

        Dr. Medve László () 

          

1998.   "   Prof. Dr. Rák Kálmán () 

        Prof. Dr. Szabó Zoltán () 

          

1999.   "   Prof. Dr. Sótonyi Péter 

          

2000.   "   Prof. Dr. Magyar Kálmán  () 

          

2001.   „   Prof. Dr. Z. Szabó László 

        Dr. Gőbl Gábor 
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2002.   „   Prof. Dr. Nemes Attila 

        Prof. Dr. Frenkl Róbert () 

         

2003.   „   Prof. Dr. Bánhidy Ferenc 

        Prof. Dr. Magyar Pál () 

          

2004.   „   Prof. Dr. Faller József 

          

2005.   „   Prof.  Dr. Dobozy Attila 

        Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe ()          

           

2006.       Prof. Dr. Szollár Lajos 

        Prof. Dr. Bellyei Árpád 

          

2007       Prof. Dr. Romics László () 

          

2008.       Prof. Dr. Mandl József 

        Prof. Dr. Paulin Ferenc          

          

2009.       Prof. Dr. Horváth Attila 

          

2010.       Prof. Dr. Kiss István   ()       

          

2011.       Dr. Szalma Béla 

          

2012.       Prof. Dr. Ertl Tibor 

          

2013.       Prof. Dr. Poór Gyula 

        Prof. Dr. Préda István 
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2014.       Prof. Dr. Hajnal Ferenc 

        Prof. Dr. Rácz Károly ()  

         

2015.       Prof. Dr. Romics Imre 

        Dr. Berényi Tamás 

          

2016.       Prof. Dr. Tímár József 

        Prof. Dr. Banai János 

 

2017.    Prof. Dr. Bálint Géza 

 

2018.     Dr. Csörgő Sándorné Dr. Bata Zsuzsanna 

    Prof. Dr. Kékes Ede 

    Dr. Kádas István (poszthumusz) 
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A MOTESZ Díszoklevél kitüntetettjei 

2011.  Dr. Harmatta János 

 Dr. Hidas István 

 Prof. Dr.  Hunyadi János 

 Prof. Dr. Rácz Károly   () 

 Prof. Dr. Szende Béla () 

 

2012. - 

 

2013. Prof. Dr. Schaff Zsuzsa 

 

2014.  Dr. Klauber András 

 Dr. Karlinger Kinga 

 Dr. Magyari Zoltán 

 Dr. Oberfrank Ferenc 

 Dr. Szegedi János 

 

2015. Prof. Dr. Temesvári Erzsébet 

 Prof. Dr. Csekeő Attila 

 

2016. Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor 
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 Prof. Dr. Sziklai István 

 

2017. Prof. Dr. Gerlinger Imre 

 

2018. Prof. Dr. Remenyik Éva 

 Prof. Dr. Székely György 

 

2019. Prof. Dr. Kárpáti Sarolta 

 Dr. Barna István 


