
Magyar Orvosi Kamara Elnöksége 
1068 Budapest, Szondi u. 100. 
 +36 (1) 269-4391 
 mok@mok.hu                                                                                                  kézbesítés elektronikus úton 
 
Tárgy: észrevételek az országos tisztifőorvosnak írt nyílt levél kapcsán 
 
Tisztelt MOK Elnökség! 
Tisztelt Dr. Kincses Gyula Elnök Úr!   
 
Nagy figyelemmel és egyben tartalmára vonatkozólag nagy várakozással olvastam a Magyar Orvosi 
Kamara, valamint a háziorvosi szakmai szervezetek által közösen aláírt, a mai nap folyamán a 
különböző sajtóorgánumokban megjelent,  az országos tisztifőorvos asszonynak címzett nyílt levelet. 
A levélben leírtakkal, az ott megfogalmazott állításokkal, problémafelvetésekkel teljes mértékben 
egyetértek, ezek jelzését az illetékes(?) hatóság felé a kollégák nevében utólag is megköszönöm. 
Tartalmi összefüggésében nézve a leírtakat azonban az alábbiakat jegyezném meg. 
 
Sajnálattal konstatáltam, hogy a fogorvosi szakma képviseletében egyetlen egy szakmai szervezet 
sem szerepelt a levél aláírói között, és csakúgy, mint már korábban, úgy ez alkalommal is,  
az egységes kamarai érdekképviseleti megnyilatkozásban a fogorvos társadalom ismételten 
mellőzve maradt. 
Történt ez, történhetett ez annak ellenére, hogy számos alkalommal, számos fórumon jeleztük, és 
folyamatosan jelezzük a MOK vezetősége felé, hogy jelen esetben a közfinanszírozott ellátásban 
dolgozó közel 4000 fogorvos ugyanolyan egyenrangú tagja az orvosi kamarának, mint az egészségügyi 
alapellátásban dolgozó, az említett levél aláírói között feltüntetett háziorvosok, házi gyermekorvosok. 
 
A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben nincs háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, kórházi orvos, 
a járvány továbbterjedésének megállításában, a következményes megbetegedések elhárításában, 
kezelésében most mind egységesen szimplán csak orvosok vagyunk. 
Az egységes kamarai érdekképviseletnek ezért most még jobban kiemelt jelentősége kell, hogy 
legyen. 
Orvosok vagyunk, akik megfelelő védőfelszerelések, a biztonságos betegellátáshoz szükséges anyagi-
és tárgyi eszközök hiányában próbálunk nap, mint nap eleget tenni az orvosi eskünkben foglalt 
hivatásunknak, a hozzánk forduló betegek elvárásainak. 
Különösen igaz ez a fogorvosi ellátásra, ahol a speciális védőeszközök hiánya, elérhetetlensége 
mellett mára már az alapvető egyéni védőeszközök (sebészeti szájmaszk, egyszer használatos 
kesztyű, stb.) beszerzése is nehézségekbe ütközik, és ennek következtében sem  az alapvető óvó-
védő rendszabályok, sem pedig az infekciókontrollra vonatkozó előírások  betartása sem lehetséges. 
 
Itt hívnám fel a tisztelt Elnökség figyelmét, hogy míg az alapellátó szolgálatok két alkalommal már 
védőfelszereléshez jutottak, mi fogorvosok ez idő alatt egyszer sem! 
Nem kaptunk 50 db sebészeti szájmaszkot, sem 3 db FFP1 típusú szájmaszkokat, egyikből sem 
kaptunk egy, azaz egyetlen darabot sem! 
Mint ahogyan nem kaptunk, nem kapunk a Magyar Orvosi Kamarától sem segítséget ez ügyben. 
Érdemeink elismeréseként, kaptunk az említett nyílt levélben szokás(?)  szerint  egy(!)  mondatot. 
 
Történt ez, történik ez annak ellenére, hogy a fogászati ellátás fertőzésveszély szempontjából a 
kritikus ellátási területek közé tartozik, a jelenlegi járványügyi helyzetben mind az egészségügyi 
ellátásban dolgozó fogorvosok és szakdolgozók, mind pedig az ellátásban részesülő betegek egészségi 
állapota különösen veszélyeztetve van. 
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A fogászati ellátás jellegéből adódóan a személyes orvos-beteg találkozások minimalizálása nem 
megoldható, így a minden esetben személyes vizsgálatot igénylő esetek ellátásához az előírásoknak 
megfelelő védőeszközöket kell biztosítani a szolgáltatóknak. 
 
Ez az, amivel mi, alapellátó fogorvosok nem rendelkezünk! 
 
Éppen ezért érthetetlen számunkra, hogy az adott helyzetre vonatkozóan, mint ahogyan korábban 
más helyzetekben is, a kamara vezető tisztségviselőinek megnyilatkozásaiból a fogorvosok rendre 
kimaradnak, így érdekeink képviseletében magunkon  kívül másra nem számíthatunk. 
Fokozottan igaz ez a jelenlegi járványügyi helyzetre, ahol is a MOK FTESZ Elnökségén kívül hathatós 
érdekvédelmi és szakmai támogatást a kamara részéről egyáltalán nem kaptunk, és nem kapunk. 
 
Korábban írt levelemhez hasonlóan tisztelettel felhívom Elnök Úr figyelmét, hogy az orvostársadalom 
érdekeinek képviseletében a különböző szakmák megkülönböztetése minden ágazati szereplő 
számára elfogadhatatlan, az önálló szakmai testületek működése nem helyettesítheti az egységes 
kamarai érdekképviseletet. 
 
A fentiek figyelembevételével tisztelettel kérem a MOK Elnökségét, hogy a későbbiekben folytatott 
érdekegyeztető tárgyalások során az általam leírt javaslatokat megfontolni szíveskedjenek. 
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