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Bevezetés 

 

Egészség, egyén, közösség  

 

Minden ember alapvetı tapasztalata, hogy az egyén és az emberi közösségek lehetı 
legjobb egészségi állapota olyan alapvetı szükséglet, ami mind az egyének 
létfenntartásának, önmegvalósításának és boldogságának, mind a természetes emberi 
közösségek (család, etnikum, nemzet) továbbá más, a különféle célok szolgálatára, 
értékek képviseletére, illetve érdekek érvényesítésére létrehozott társulások 
életképességének, alkotóerejének, eredményességének, végsı soron 
fennmaradásának alapvetı feltétele. Ezt a tapasztalati tényt a természettudományok, 
mindenekelıtt az orvosbiológia és a korszerő gyakorló orvoslás (evidence based 
medicine), továbbá a társadalomtudományok, így az antropológia és a szociológia is, 
tényekkel igazolják. 

Az egyén illetve egy adott lakosság-csoport (populáció) egészségi állapota 
szempontjából meghatározó az a társadalmi, gazdasági és fizikai – természetes és 
épített – környezet, amelyben él és tevékenykedik. Az emberek számára az 
igazságos és dinamikus társadalom, az ép és egészséges környezet és a prosperáló 
gazdaság együttesen képes jó mindennapi életminıséget, egészségnek kedvezı 
fizikai környezetet és megfelelı szervezettségő, színvonalú és kapacitású 
egészségügyi intézményrendszert biztosítani. Mindezek tartós meglétének bizonyos 
idı után megszületı eredménye az egészséges és életképes emberi közösség, virágzó 
nemzet. 

 

Küldetés 

 

A magyar egészségügy szereplıinek választania a kell a vergıdés és az összefogás 
között. A Szövetség azért jött létre, hogy a puszta túlélés helyett minden 
rendelkezésre álló erıt a felülkerekedésre, a mőködés és a fejlıdés feltételeinek 
megteremtésére mozgósítson.  

A Szövetség tagjai sorába hív minden szolgáltatót, aki a magyar népesség egészségi 
állapotának javításáért, a betegek biztonságos, színvonalas és etikus ellátásáért, az 
egészségügyben tisztességesen dolgozók megbecsüléséért és a közforrások 
hatékony, közjóval összhangban történı felhasználásáért, a nemzet emberi 
erıforrásának biztosításáért hosszú távon elkötelezett.  
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Az alapértékekhez – szükséglet-alapúság, az emberi méltóság tisztelete, hitelesség, 
szakszerőség, biztonságosság, a tények, a minıség és a teljesítmény tisztelete, 
igazságosság, társadalmi és szakmai szolidaritás, szakmai autonómia és 
esélyegyenlıség, szubszidiaritás, következetesség és tervezhetıség, a közjó tisztelete 
és a közforrások átlátható és hatékony használata, a tisztességtelen befolyásolás 
elutasítása – egységesen és áldozatosan ragaszkodni kell. Ugyanakkor a szakmai 
eszközöket és a jogi, intézményi és gazdálkodási formákat rugalmasan, a tényleges 
lakossági szükségletekhez leginkább igazodóan kell megválasztani. Ebben a kor 
orvos-szakmai, technológiai, szervezési és gazdálkodási színvonala, a meglévı 
tapasztalatok és a megteremthetı emberi és anyagi erıforrások a meghatározók.     

 

A Szövetség célja, hogy Magyarországnak mielıbb nemzetközi összehasonlításban 
is jó egészségi állapotú és életminıségő lakossága és az ellátandók bizalmára méltó, 
az egészségügyi hivatások gyakorlói számára vonzó, a társadalom, a gazdaság és a 
környezet számára hosszú távon kölcsönösen elınyösen mőködı, a nemzeti 
érdekeket szolgálni képes, nemzetközi elismertségre érdemes egészségügyi 
ellátórendszere legyen.  

Céljai szolgálatában a Szövetség elsısorban tagjainak aktív közremőködésére 
számít, és partnerének tekint minden jogszerően, etikusan és jóhiszemően mőködı 
egészségügyi, tudományos, innovációs, társadalmi, gazdasági és közéleti szereplıt, 
világnézeti és politikai meggyızıdéstıl, hovatartozástól függetlenül. Különösen 
fontosnak tartja a betegszervezetekkel ápolandó kapcsolatot. A Szövetség feltételezi, 
hogy szinte mindenütt megtalálhatók és összességében többséget képeznek azok, 
akik egyetértenek céljaival, és valamilyen mértékig támogatni készek azok elérését.  

 

A Szövetség minden jelentıs egészséget, egészségügyet, egészségpolitikát érintı 
kérdésben - alapszabálya adta demokratikus keretek között - kialakítja álláspontját, a 
nyilvánosság elıtt, a szakmai, a szakmapolitikai és a közéleti fórumokon 
érvényesíteni törekszik álláspontját, tagjai érdekeit, törekvéseit. Tevékenységéhez 
szakértıket vesz igénybe, szakmai mőhelyeket mőködtet, feldolgozza, értékeli a 
hazai és a nemzetközi ismereteket, tapasztalatokat. Ennek eredményeit különféle - 
elektronikus és nyomtatott - formában közreadja. Vitákat, konferenciákat szervez 
azokkal is terjesztve nézeteit, erısítve befolyását. A Szövetség tevékenységének 
nemzetközi dimenziót is adni kíván, ezért legfontosabb dokumentumait, 
állásfoglalásait idegen nyelven is elérhetıvé teszi és aktívan kapcsolatot tart külföldi 
társszervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel.  

Az elıbbiekhez szükséges személyi, szervezeti, mőködési és infrastrukturális 
feltételeket a Szövetség vezetısége és felkért tagjai, támogatói fokozatosan, a 
rendelkezésre álló erıforrások felelıs és átlátható felhasználásával, az 
Alapszabállyal összhangban biztosítják.    
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Jövıkép 

 

A Szövetség olyan egészségügyi ellátás kifejlesztését és fenntartását szorgalmazza 
minden lehetséges eszközzel, ami a teljes hazai lakosság és minden rászoruló 
számára, az egészségi állapotából fakadó szükségleteinek mértéke szerint 
esélyegyenlıséget biztosító módon, emberi méltóságát tisztelve, a társadalmi 
szolidaritás elvén, egészségügyi társadalombiztosítás mőködtetésével, az 
egészségtudomány és technológia teljes eszköztárát, a lakó- ill. tartózkodási helyhez 
lehetı legközelebb, korszerő és hatékony szervezeti formában, az egészségügyben 
dolgozók számára méltó, a szolgáltatók számára is esélyegyenlıséget biztosító 
módon, mindenkor biztonságos, jogszerő és etikus, rendszerszerően felépülı, 
átlátható, kulturált, bizalmat keltı feltételek között biztosítani. 

 

 

 

 

      A Magyar Kórházak és Rendelıintézetek         
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