VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Tisztelt VOSZ Egészségügyi Tagozati tagjaink!
Levelem célja egy rövid helyzetjelentés a legutóbbi találkozásunk óta eltelt időszak eseményeiről.
A korábban jelzettek szerint megkezdtük a BM Egészségügyért Felelős Államtitkárával, Dr. Takács Péter
úrral a szakmai egyeztetés sorozatot. A tegnapi találkozón jelen volt Eppel János úr is, a VOSZ Elnöke, aki
meggyőződéssel és nagy erővel támogatja Egészségügyi Tagozatunk munkáját és erőfeszítéseit.
Az államtitkár úrral áttekintettük néhány hete írott levelünk tartalmát és ismételten felajánlottuk a VOSZ
tagszervezeteiben rendelkezésre álló óriási tapasztalatot, tudásanyagot, amit egyfajta win-win helyzet
kialakítása érdekében fel tudnánk együttesen használni a szektor, így végső soron a gyógyulni vágyó beteg
ember érdekében.
A találkozó és a részletek (egy részének) áttekintése alapján az is világos, hogy csodák nem történnek rövid
idő alatt, hiszen a szektor annyira komplex és a problémák egy része olyan mélységű, amelyek
varázspálcával néhány nap, vagy egy-két hét alatt nem oldhatóak meg. Ugyanakkor a Dr. Takács Péter
államtitkár úr friss és korszerű szemléletmódja sok tekintetben nagyon közel áll a magánszektorban már jól
ismert, matematikai logika és pénzügyi eredményesség mérőszámain nyugvó logikus rendszerekhez, ami
engem bizakodással tölt el, és egyfajta reményt jelent, hogy a rendszereink közötti szembenállás helyett
egyfajta józan, win-win alapú kooperáció kezdődik.
Beazonosítottunk néhány olyan területet, ahol viszonylag rövid távon is tudunk hasznos inputot adni. Ezeket
egy hamarosan összehívandó tagozati elnökségin megtárgyaljuk a szekcióink elnökeivel, és elkezdünk
ezeken aktívabban dolgozni.
Fontos hír még, hogy nagy valószínűséggel egy szeptemberi kormányülés már foglalkozik a szektorunk
lényeges elemeivel, de nem minden fontos kérdés kerülhet egyszerre napirendre. Jön majd tavaszi forduló,
újabb őszi és így tovább... Tehát itt egy folyamat kezdetéről beszélünk, aminek megpróbálunk segítően
közreműködő, aktív részeseivé válni. Amint van újabb hírem, jelentkezem.
Továbbra is számítunk minden tagunk aktív közreműködésére.
Köszönettel és üdvözlettel,
Fábián Lajos
a VOSZ Társelnöke, Eü. Tagozatának Elnöke
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