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Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter úr részére

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Tisztelt Miniszter Úr!
Az elmúlt időszakban számos jelzés érkezett a szakorvos kollégáktól, hogy a COVID járvány
alatt lejárt, vagy a közeljövőben lejáró működési engedélyük megújításához szükséges
továbbképzési pontok teljesítése nehézkes, vagy akár lehetetlen.
A COVID pandémia miatt ismételten elrendelt, második éve tartó, elhúzódó veszélyhelyzet
nem tette lehetővé a továbbképzési kötelezettségek időarányos teljesítését. Ennek oka kettős:
● a meghirdetett továbbképzések, konferenciák személyes részvétellel való megtartása
lehetetlenné vált, és az online formára való átállás a szervezők részéről is időigényes
folyamat volt,
● a kollégák a fokozott munkaterhelés, a gyakran kiszámíthatatlan munkabeosztás,
átvezénylések miatt a megtartott továbbképzéseken, pontszerző konferenciákon sem
tudtak megfelelő arányban részt venni.
● Összefoglalva: a COVID pandémia korábban még sosem tapasztalt mértékű terhelése
mellett sem szervezői, sem résztvevői szinten nem tudott prioritássá válni a
továbbképzési ciklusok problematikája.
A veszélyhelyzet általános szabályai miatti 90 napos türelmi idő, a kötelező szintentartó
tanfolyamok online elérhetősége, a szabadon választható online tanfolyamokon szerezhető
pontok számának felemelése érdemi segítség ennek a problémának a kezelésben, de az
elhúzódó veszélyhelyzet, a kollégák kimerülése, valamit az egészségügy újraindítása miatt
várható többletfeladatok sokaknál nem teszik reálissá a továbbképzési pontok hivatalos
határidőig történő teljesítését.
Mivel kollégáink idestova második éve a fenti, rajtuk kívülálló okok miatt nem tudnak az elmúlt
évtizedekben megszokott módon részt venni a szakmai továbbképzéseken, sokan vannak,
akinek hamarosan lejár a továbbképzési ciklusa, de a fenti okok miatt nem tudják a teljes
lemaradásukat pótolni. Bár a harmadik hullám lecsengését követően az online és távoktatás
keretében megnyílt lehetőségekkel élve jelentősen csökkenthetjük az egészségügyi dolgozók
ilyen irányú terhelését, de az elvárt határidőre való teljesítésre várhatóan sok kollégánk esetében
nincs reális esély.
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Mindemellett problémát okoznak az olyan szabályok is, mint a választható tanfolyamok által
szerezhető pontok 100 pontban való éves maximálása is, hiszen így maximális erőfeszítés, és a
második félévtől újra elérhető képzések esetén sem lehet behozni az elmaradást az év végéig.
A fenti problémák megoldása érdekében
● kérjük, hogy a COVID időszakra előírt pontszerzési kötelezettséget vizsgálják felül
(akár a COVID ellátás időszaka, a speciális gyakorlat megszerzéséért elismert pontok
figyelembevételével),
● javasoljuk, hogy a teljesítési határidőt hosszabbítsák meg 2022. december 31-ig,
● az évenkénti 100 pontos elméleti pontok limitjének a feloldását indítványozzuk 2022.
december 31-ig.
A fenti probléma megoldása érdekében nyitottak vagyunk a további szakmai egyeztetésre.
Kérjük javaslatunk szíves mérlegelését és elfogadását.
Budapest, 2021. június 3.
A Magyar Orvosi Kamara elnöksége nevében,
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