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1995-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi szakán. 2000-ben
Traumatológia szakvizsgát szereztem. Jelenleg teljes vállalkozóként az ajkai Magyar Imre Kórház
Baleseti Sebészeti Osztályán dolgozom személyes közreműködői szerződéssel. Az ÚT jelöltjeként 2019
novemberében a MOK Országos Közgyűlésén az szervezet Országos Felügyelőbizottság elnökévé
választottak.
Az elmúlt 25 évem a töretlen szakmai fejlődés mellett az egyéni boldogulás kereséssel telt. Sohasem
érezhettem magam mögött egy egységes és erős Orvosi Kamarát és megalakulása óta a
szakszervezetet sem. Minden egyes váltásomat a jobb keresése sarkalta, de mindig egyénileg kellett
megküzdenem a munkáltatókkal több kevesebb sikerrel. Dolgoztam mentősként, mentőhelikopter
orvosaként, háziorvosi ügyeletben másodállásban a traumatológiai munkám mellett. Azonkívül, hogy
ezen egészségügyi terület problémáit saját bőrömön is tapasztaltam én sem voltam vagyok kivétel az
alól, hogy szinten számolhatatlan munkaóra mennyiséget végezve tudjam csak biztosítani családom
részére a középszintű megélhetést.
Ismerem és közvetlenül meg is élem a – nyugodtan mondhatjuk - megaláztatást, amit nem csak az
orvosoknak, de az egészségügyi szakdolgozóknak is nap, mint nap meg kell élnie. Az igazságérzetem a
szakmaiság felé történt elköteleződésem többször is juttattot már konfliktus helyzetbe a mindenkori
vezetőséggel, ám erős érdekvédelmi háttér nélkül mindezek csak meddő próbálkozások maradtak.
A szakszervezet csak akkor és abban az esetben lehet erős, ha reprezentatív. Úgy gondolom és hiszem,
hogy az ehhez szükséges 10% megszerzése nem földtől elrugaszkodott vállalás. Ehhez azonban olyan
célok kellenek, melyek mellé a tagság ezen részét meg tudjuk nyerni. Ilyen cél a MOK által kitűzött
orvosi bértábla bevezetése, amely nem csak a hálapénz megszüntetését vonná maga után, hanem a
munkáltatóval szemben is védetté tehetné az orvost, hiszen nem lenne kitéve helyi, egyéni alkuk
tárgyává munkája. Biztonságot adna egy-egy munkahely váltásakor, hogy megélhetése mindig
biztosított, bárhová is megy.
Éppen ezért gondolom azt, hogy most, a Kamara irányváltása után a MOSZ megújulása kell, hogy
legyen a következő lépés. Bár a MOK véleménye is az, hogy a szakszervezeti mozgalom és tevékenység
jelenleg nem éli reneszánszát, de úgy érzem, és remélem jól, hogy ez változhat.
Ehhez egy pontosan megfogalmazott, elérhető célokat kitűző, az orvostársadalom által is látható,
eredményes tevékenységet folytató szakszervezet kell.
Úgy érzem, hogy ennek létrehozásában szerepet tudnék vállalni, ehhez kérem szíves támogatásukat!
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