AZ ASZTMÁS ÉS ALLERGIÁS BETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (ABOSZ)
2021. ÉVI MUNKATERVE

Előzetes és reméljük rendkívüli ténymegállapítás
A koronavírus járvány miatt kétszeresen is elhalasztott küldöttgyűlésnek akkor is kötelező
feladata az éppen időszerű – jelenleg a 2021-es – évre készült munkatervet megtárgyalnia és
annak elfogadásáról vagy elutasításáról döntenie, ha az adott év már csak kevesebb mint
három hónapig tart.
Ebből következően rögzítendő, hogy céljaink tekintetében még a sok tekintetben
különlegesként kezelt „veszélyhelyzetben” sem térünk el a hatályos alapszabályunkban
rögzítettektől.
____________________
AZ EDDIG SZOKÁSOS JELLEGŰ BEVEZETÉS
Az ABOSZ alapszabályában rögzített céljai:
a) Az asztmás és allergiás betegek, e betegségek veszélyeztetettei, illetve egyesületeik,
közösségeik érdekének országos és nemzetközi közös képviselete.
b) Az asztmás és allergiás betegek egymást segítő közösségeinek létrehozása, segítése,
munkájuk összefogása, együttműködésük szervezése, hálózatuk kialakítása.
c) Az asztmás és allergiás betegek jobb minőségű életét segítő tevékenységek (pl.
egészségügyi és szociális ellátás, képzés stb.) megismertetése, véleményezése,
támogatása.
A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti tevékenységet folytat
a közjó és a közérdekek minél teljesebb kiteljesülése érdekében:
- az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitáció,
- a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme, és
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése területén.
Az ABOSZ munkatervét alapvetően mindig az Alapszabályunkban rögzített fenti célok
határozzák meg. Ezen belül időszerű hangsúlyeltolódásokat a szövetség éppen adott anyagi
lehetőségei, valamint a tervezett időszakban előre várhatóan bekövetkező olyan jogszabályi
változások váltanak ki, amelyek igen erős hatást gyakorolnak az ABOSZ érdekkörébe
tartozó egészségkárosodottak életkörülményeire, illetve adott esetben azokra a
körülményekre, amelyek egyáltalán a betegszervezetek, vagy bővebben a társadalmi
szervezetek létét alapvetően befolyásolják.
____________________
A változatlanul megőrzött alapértékeink és céljaink megtartása természetesen nem jelenti azt,
hogy megvalósulásukért is változatlan módon kellene dolgoznunk.
A lassan végeláthatatlannak ígérkező „veszélyhelyzet” és a felbolydult világ mást követel!
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Éppen az életünket igen sok tekintetben megváltoztatni kényszerítő sajátosan „tartós
veszélyhelyzet” is módszereink sürgős változtatására késztet minket! Változtatás nélkül
céljainkról is lemondhatnánk!
A szövetség még fennáll, a szervezet kívülről nézvést még „szinte változatlan életjeleket
mutat”. Jelenleg formálisan kétségkívül létezünk, ténylegesen pedig, ha jelentősen
elgyengülten, az egészségügyi döntéshozókkal való kapcsolatok és az érdemi kommunikáció
szempontjából az összes hazai beteg-érdekképviselettel együtt „intézményes kicselezettség”
állapotában is (lásd Nemzeti Betegfórum), de fennállunk.
Mi azonban tudjuk, végül is már csak valahogy „megvagyunk”.
Ez a lét – ha lényeges kérdésekben nem változtatunk – lassan már csak az elfekvőn való
leledzéshez lesz hasonlítható.
Egy szövetség léte azonban nem feltétlenül hasonlítandó az emberek józanul becsülhetően
lejáró idejű életéhez. Tegyük lehetővé, sőt segítsük elő, hogy hazánkban bárhol élő, bármely
betegtársunk megkereshessen minket, ha értelmét látja, hogy közénk jöjjön! Lassan
átvehetnék feladatainkat, és összes sorstársunk érdekében hatékonyabbá tehetnék munkánkat!
Legrövidebben fogalmazva most – már a 2021-es munkatervet is értve, de lényegében
főként távolabbra tekintve – két út között kell választanunk:
1. Feladjuk a céljainkat, és mielőbb befejezzük működésünket. Ezzel lényegében
utólag is összességében eredménytelennek nyilvánítanánk eddigi létünket (legalábbis
az ABOSZ alapszabályában rögzített, fentebb idézett a), b) és c) pontjaiban
megfogalmazott célok tekintetében). Elfogadnánk, hogy a civil szervezetekre
lényegében semmi szükség nincs, hiszen az okos és becsületes emberektől hemzsegő
politikai pártok parlamenti képviselői civil vélemények meghallgatására semmiben
sem szorulva is kiváló egészségügyi állapotokat hoztak létre. Ez az én értelmezésem
szerint betegtársaink érdekei képviseletének feladása, valamiféle elárulása lenne.
2. Megőrizzük a céljainkat, de sokkal hatékonyabb módszereket keresünk a
megvalósításuk érdekében. Ebben az esetben tudomásul kell vennünk, hogy a külső
társadalmi változások kényszerítő erejéhez alkalmazkodnunk kell. Rendszert nem
dolgunk váltani, de a módszereinket feltétlenül muszáj megváltoztatnunk!
Bárhogy döntünk, annak megvalósulása érdekében már a küldöttgyűlésünkön is komoly,
legalább előzetes, iránymutató döntéseket kellene hoznunk.
Egyetlen gondolatébresztő link, no comment: http://daganatok.hu/betegellatas/professzionalisbetegszervezeti-tevekenyseghez-professzionalis-kornyezet-szukseges
Szándékainknak, álláspontunknak a továbbiakban is a törvényhozás és a közigazgatás
szerveihez történő eljuttatásával, illetve honlapunkon (https://abosz.hu/) és az MTI Országos
Sajtószolgálata (MTI OS) közvetítésével kívánunk hangot adni.
Elfogadta az ABOSZ küldöttgyűlése:
Budapesten, 2021. október 8-án
Pós Péter elnök
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