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MAGYAR KORHAZAK ES RENDElOINTEZETEK SZOVETSEGE

A Szovetseg kuldetese

A magyar ege szsegugv szerepl6inek va laszta nia a

kell a vergodes es az osszefogas kozot t , A

Szovet seg azert jot t let re, hogy a puszt a tuleles

helyett minden rendelkezesre allo erot a

feliilkerekedesre, a mukodes es a fej lddes

fe lteteleinek rnegt er ernt esere rnozgosit son .

A Szovetseg tagjai sora ba hiv mind en szolgalta t ot ,

aki a magya r nepesseg egeszsegi allapota nak

javlta saert, a betegek biztonsagos, szfnvonalas es

etikus ellat asaert, az egeszsegugvbe n

t isztessegesen dolgoz6k megbe csuleseert es a

kozforra sok hatekonv, kozjova l osszhangban

torteno fe lhasznalasa ert, a nem zet emb eri

eroforrasanak biztosftasaert ho sszu raven

elk 6telezett.

Az alapertekekhez - szilkseglet-olopusag, oz

ember; meitoscq tisrtelete, tiitetesseq.

szokszerusec, biztonsogossag, a tenvek, a minoseg

es a teljesltmeny tisrt etete, igozsogossog,

torsado imi es szokmai szotitiaritas, szokmai

auto nom ic es esetveqyentoseq. szubszidiaritas,

kovetkezetesseq es tervezbetdseq, a kozj6 tisztele te

es 0 kozforrcso« at lathat6 es hatekony basznatota,

a tisztesseqteten bejo tvosotos elutositaso

egvsegesen es ald ozatosan ragaszkodn i kell.

Ugyanakkor a szakmai eszk6z6ket es a jogi,

intezrnenvi es gazdalkodasi forma kat rugalmasan, a

tenvleges lakossagi szukseglet ekhez leginkabb

igazodoan kell megvalasztani. Ebben a kor orvos

szakmai, techn ologiai . szervezesi es gazdalkodasi

szinvonala. a rneglevo tapasztala tok es a

megteremth et6 emberi es anyagi eroforrasok a

me ghatarozok.

A Szovetseg celja, hogy M agvaro rszagnak mi elcbb

nemzetk6zi osszehaso nlitas ban is jo eges zsegi

aliapotu es eletminosegu lakossaga es az

ellatandok bizalmara melto, az egeszsegugyi

hivatasok gyakorlai szamara va nza, a tar sadalam, a

gazdasag es a k6rnyezet szamara hosszu tavon

kolcsondsen elonyasen mlik6da, a nemzeti

erd ekeket szolgalni kepes, nemzetk6zi

elismer tsegre erdemes egeszsegugyi

ellM orendszere legyen.

Celjai szolgalat aban a Szovetseg elsosorban

tagjainak aktfv kozremukodesere szamit, es

partnerenek tek int minde n jogszerilen, et ikusan es

joh iszermien rru lkodo egeszsegugvi, t udornanvo s,

mnovacios, ta rsadal rni, gazdasagi es kozelet i

szereplot, vilagnezeti es pa litikai meggvoz odesto l.

hovat art ozast ol f uggetlen ul, ku lonosen fon t osnak

ta rtja a betegszervezetekkel apo lando kapcsolatot.

A Szovetseg felt et elezi, hogy szinte rnind enutt

megtala lhatok es osszessegeben tobbseget

kepeznek azok, akik egveter tenek celjaival, es

valamilyen rnert ekig t amogatn i keszek azok

elereset.

A Szovetseg minden jelentos egeszseget,

egeszsegugvet , egeszsegpolitikat erinto kerdesben

- alapszaba lva adta demokrat ikus keret ek kozot t 

kia lakitja allaspo ntjat, a nvilvanossag eldtt , a

szakrnai, a szakrnapolit ikai es a koze let i f6r umokon

ervenvesfte ni to rekszik allaspo nt jat, tagjai

erd ekeit, torekveseit. Tevekenvsegehez

szakerto ket vesz igenvbe, szakmai muhelveket

mu kodtet, feldolgozza, e rteke li a hazai es a

nernzetkozi ismereteket, tapaszta latokat. Ennek

eredmenveit kulonfele elektronikus es

nyo mta tolt formaban kozreadja. Vita kat,

ko nfe renciakat szervez azokkal is terjesztve

nezeteit, er6sftve befolvasat . A Szovet seg

tevekenvsegenek nemzet kozi dimenzi6t is adni

kfvan. ezert legfon tosabb dokume ntumait,

allasfo glala sait idegen nyelven is elerhetove teszi

es aktivan kapcsolat ot tart kulfold!

t arsszervezet ekkel, nem zetkozi szervezetekkel es

szakemberekkel.

Az elcbbiekhez szukseges szernelvi, szervezet i,

mukodesi es infrast ruktu ralis felteteleket a

Szovetseg vezetosege es felkert tagjai, tarnogatoi

fokoza tosan, a rendelkezesre all6 eroforrasok

felelos es atlathat6 felh asznalasaval, az

Alap szaba llya l 6sszhangban bizto sitjak.


