ASZTMÁS ÉS ALLERGIÁS BETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (ABOSZ)
Beszámoló az előző évek legnagyobb jelentőségű folyamatairól
a koronavírus járvány és a hazai egészségügy összefüggéseinek jegyében
Előrenéző 2021-végére, 2022-re és kicsit tovább is
ugyancsak a koronavírus járvány a „veszélyhelyzet” folyamatossága jegyében,
de arra is kitérve, hogy a koronavírus miatt máig és a jövőre nézve is
sokkal fontosabb lenne

A VALÓS ORVOS-BETEG PÁRBESZÉDEN ALAPULÓ EGÉSZSÉGÜGY
VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK,
ÉS A TÖRVÉNYES BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK IGÉNYE

Kérem, ne haragudjon az olvasó, hogy ezt a beszámolót rendhagyóan egy másik ember, egy
számomra ismeretlen hölgy két beszámoló értékű levelével kezdem. Magam egy, továbbított
levélben jutottam hozzá gondolataihoz, amelyek sajnos attól függetlenül mindannyiunk
számára kétségkívül figyelemeztetőek, hogy magunkat bármiben betegnek vagy akár
teljesen egészségesnek tartjuk. A továbbító is kaphatta, mert azt írta, csak annyit tud az
eredeti szerzőjéről, hogy Hildának hívják.
Rákerestem, hátha többet tudok meg a világhálón. Sikerült!
Magam SÍRBESZÉD/VÁDBESZÉD Gondolatok egy nemzedékért... címmel kaptam és az
eredeti cím is csak a használt szavakban tér el némileg. Az 2021. ápr 17. blog-levél tartalma
teljesen azonos:
Csendben elmegy egy generáció…
https://hildasagok.blog.hu/2021/04/17/csendben_elmegy_egy_generacio
Kíváncsivá váltam, találtam egy bő két héttel korábbi másik írását is, amit szintén a mi
beszámolónk előtt is elolvasásra ajánlok (A cím ellenére nem állásfoglalás, inkább vívódás!):
Neked jó, mert beoltanak…
https://hildasagok.blog.hu/2021/03/30/neked_jo_mert_beoltanak
Megfogadtam, még az idén alaposabban körülnézek az oldalon, mert valami mindannyiunk
számára hasznosítható nagy értékre lelhettem.
Fontosabbakat magam nem tudok írni, de amit kötelességem, azt a következő oldaltól
kezdődően megpróbálom!
Remélem, senki nem haragszik, mert a magaménál jobbal és egészen biztosan
közérthetőbben vezettem be ugyanazt a lényeget!
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Nincs okunk rá, hogy megadjuk magunkat, tűrjük a társadalmi szolidaritáson alapuló
egészségügy fokozatos hozzáférhetetlenné tételét, lassú lenullázását, mindenki átterelését
a gazdagok által megvásárolható és korlátozottabb hatósági ellenőrzés alatt álló
magánegészségügybe!
Harcolnunk kell, sokat kell még harcolnunk azért, hogy mi is elnyerjük, ami nekünk is jár!
Harcolnunk kell tehát, de nem azért és nem úgy, mint a pártpolitikusok szoktak!
Senkit nem kívánunk legyőzni, nem is győzni akarunk, csak együtt akarunk nyerni, lehetőleg
az egész társadalom javára és nem egyes pártok győzelme érdekében.
A pártok – bármit is állítanak, hirdetnek magukról – mindig részérdekeket képviselnek,
hiszen nem véletlenül pártok!
(Lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pars_pro_toto és https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rt)

LEGYEN BÉKE MÁR! LEGYEN VÉGE MÁR!
Legyen béke már a közéletet sikeresen undorítóra megmérgező, gyűlöletet, agresszív
indulatokat keltő, mindannyiunk lelki és – következményében – testi egészségét is
megfertőző elkorcsosult pártharcok helyett!
Nem igaz, hogy a pártoknak törvényszerűen így kell működniük!
Az viszont nagyon igaz, hogy nincs olyan háború, különösen nincs olyan háborúnak hazudott
járvány, amelyet csak módszeres és véget nem érő gyűlöletkeltő megosztással lehetne
megnyerni.
Idén is magyarázatot érdemel a jelen dokumentum érdemi részére térés előtt, hogy az
ABOSZ beszámolójának címébe miként kerülhet egy egyébként is az egész országot, sőt
már lassan az egész Földgolyót érintő ügy.
Pedig az indok egyszerű: éppen azért, mert mindannyiunk életét, és életünk minden
vonatkozását felülírni törekszik egyetlen kérdéskör, a koronavírus járvány, és ennek
kapcsán soha nem látott sebességgel változtatják meg életünk minden más
feltételrendszerét is.
Ehhez képest eltörpülni látszik minden eddig fontosnak tartott kérdés, mert már-már
szinte mindent a „koronavírus háború” szempontjából tárnak elénk.
A média hazai és nemzetközi szinten is annyit foglalkozik a koronavírussal, mintha kitört
volna egy harmadik világháború, és ennek az egyetlen ügynek a pénzügyi, világgazdasági,
globális turisztikai következményein(?) keresztül kellene szemlélnünk a világ folyamatait.
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Köztük azt is, hogy a nemzetközi politikában és hazánkban is a korábbi – legalább formálisan
demokratikus – irányítási rendszerek helyett egyre jellemzőbbek lesznek az olyan új
módszerek, amelyek a veszélyhelyzetre hivatkozva először pusztán átmeneti szükségletként
indulnak, de egyre inkább folyamatossá érnek össze, és rendkívüli felhatalmazási
törvényekre hivatkozva országokat, önkormányzatokat is irányítanak.
Már egyre csökken a testületi döntések iránti igény, aminek legfontosabb példája, hogy a
valós és széleskörű törvényhozási megalapozottság helyett gyakorlatilag minden lényeges
döntésben elég az egyetlen párt véleményét képviselő kormányszintű döntés. És így tovább,
a kormányszintű helyett a kormányfői döntés, ami végül is oda vezet, hogy egyetlen személy
dönt az ország valamennyi valóban fontos ügyében.
Akkor is, ha a kormányfő a témához szóba jöhető legkülönbözőbb szakirányú képzettségek
egyikéhez sem ért. Esetünkben a megalapozott döntésekhez orvosi és biológiai ismeretek,
azokon belül a járványtan (epidemiológia), a vírustan (virológia), a fertőzéstan (infektológia)
és a szervezet védekezésének tana (az immunológia), sőt, a leggyakoribb közvetlen halál-ok
alapján még a tüdőgyógyászat ismeretére is szükség lenne.
Nem az a probléma persze, hogy a kormányfő ismeretei ezekre a területekre nem terjednek
ki, hanem az, hogy a döntéseit megalapozó szakemberek köre a nyilvánosság előtt
ismeretlen, illetve a döntéseket (csak vélhetően) szakmai háttérrel is megtámogató,
legalábbis leggyakrabban nyilatkozó orvosok és biológusok legnagyobb súllyal idézettjei
többségükben szintén nem a felsorolt legfontosabb szakterületeket képviselik.
Ugyan miért nem ismerheti meg a nyilvánosság a kormányfőnek vélhetően valamiféle
komoly (számonkérhető) felelősséggel szaktanácsokat adó szakemberek körét?
Talán titkos? Miért, és hány évig? Milyen jogi megalapozottsággal?
Márpedig a járvány hibás kezelése tömegek halálához, vagy akár élethosszig tartó súlyos
egészségromlásához, megrokkanásához is vezethet. Na persze, ha elfogadjuk, hogy más
országokban a nálunk legfelsőbb szinten „háborús” eseménysorként emlegetett járványügy
hibás kezelése ilyesmit válthat ki! Ezt pedig indokolt elfogadnunk, hiszen nem csak a hazai
politikai és szakmai fősodor állításai, sőt nem csak a lassan kétéves, hanem a történelmi
léptékű bizonyítékok is ezt mutatják!
Érdekes változásokat tapasztalhatunk Európa-szerte, de csaknem világszerte is!
A világjárványnak kinyilvánított (ennek minősítéséhez szakmai hozzáértés híján legalább mi
ne szóljunk hozzá!) koronavírus járvány jelentősége csodálatos módon döbbenetesen
gyorsan és hatalmas mértékben hátrébb lökte az ezt időben közvetlenül megelőző
migránskérdést!
Jól érzékelhető, hogy a személyes életünket közvetlenül érintő koronavírus ügyben a
politikusoknak nehéz úgy hatékonyan érvelniük, hogy egyidejűleg komoly energiákat
„pazarolnak” a tömegeket láthatóan töredék olyan súlyosan megérintett migránsügyre is.
A migránsügyben időközben jelentősen átrendeződtek az európai erőviszonyok (ez szintén
nem a mi értékelésünkre vár!), mégpedig a hivatalos magyar állásponthoz közelítő irányban.
Igen elgondolkodtató, hogy ez ma már egyik hazai oldal számára sem tűnik igazán fontosnak.
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Mivel az egészségügy sokkal általánosabb rendszerhibáinak fontos észlelésében a
figyelemelterelőként kiválóan vizsgázott migránsügyi félelemkeltés is eredményesen tudta
csökkenteni éberségünket, jó lenne tanulnunk a korábban világrengető fontosságúként egy
kissé elhamarkodottan minősített migránsügyi közveszély feltűnően gyors felszívódásából.
Létezik egy a történelem nem túl régi korszakában az ifjúság szervezett okosításában, de
akkor még politikai célból is bevetett mozgalmi köszöntés: LÉGY RÉSEN!
Ki tudja miért, manapság talán szinte a világon sehol nem él a hatalom ehhez hasonló
jelszavakkal!
Érdemes lenne komoly politikaitudományi vizsgálatokat folytatni (persze csak civil háttérrel)
miért is nem akarják FÖNT, hogy átlássák a folyamatok lényegét LENT!
A koronavírus világjárvány (a WHO ennek minősítette) előbb az egészségügyet, majd ennek
okán vagy ürügyén (ezt csak a jövő döntheti el!) minden mást is felforgatott, az élet
legfontosabb kapcsolatait, a családi, rokonsági, kisközösségi kapcsolatokat is szinte
megbénította, olykor tartós, vagy rosszabb esetben akár végleges következményekkel járva.
Nem tudjuk még, hogy mostanában csak átmeneti szünethez jutottunk, vagy akár tartós
javulás is következhet.
Ami még aggasztóbb, hogy azt sem tudjuk, mi okozta a járványt! Igaz-e, hogy emberi
felelőtlenség vagy akár gazdasági, hatalmi, esetleg még szörnyűbb érdekek is közrejátszottak
a kínai és a velük együttműködő amerikai víruskutató laboratóriumokkal illetve a
denevérekkel is egyelőre egyformán hírbe hozott vírus Kínában, Vuhan városa környékén
történt kiszabadulásában és onnan való hihetetlenül gyors elterjedésében.
Nem szabadna elfelednünk, hogy a terjedés gyorsaságban közrejátszott a korszerűsítve
átformált és elrejtett gyarmatvilágban globalistává vált emberi haszonszerzés szinte minden
kiépült ága is.
A COVID korszakban szövetségünk is jobbára a veszélyhelyzeti rendeletektől bezárva
működhetett, de mivel az elektronikus kapcsolattartás és információszerzés már korábban
sem volt ismeretlen, ez a szövetségen belüli sajnos egyébként sem túl sűrű közvetlen emberi
kapcsolatok hiányának megnövekedésén túl nem okozott nagyobb akadályokat.
Mivel lassan mindenki rákényszerül, hogy egyedül vagy a család, illetve barát segítségével
számítógép, laptop, tablet vagy okosabb mobiltelefon használata is szükséges a tudnivalók
alaposabb megismeréséhez, terjedelmi okokból magam is internetes eszközt veszek igénybe
az annak hiányában csak töredékes beszámolóhoz.
Miután legutóbbi küldöttgyűlésünket 2019. május 31-én tartottuk, és azóta részletesebb
beszámolóra a szövetség legfőbb döntéshozó testülete felé lehetőségünk nem volt, a
legegyszerűbbnek és ugyanakkor legteljesebb lehetőségnek azt tartom, hogy más fontos
közlendők mellett elérhetővé teszem az elmúlt időszakban az ABOSZ képviselőjeként általam
az MTI Országos sajtószolgálata útján kiadott közérdekű közleményeket.
Sajnos figyelembe kell venni, hogy – mivel az MTI OS szabályzata már évek óta nem engedi
címek megadását, a terjedelmet pedig a korábbi felére csökkentette – egy-egy közleményt
gyakran több részletben kell kiadni.
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Az itt közvetlenül következő három „linken” (világhálós kapcsolón) átláthatóbban, egyben
olvashatunk néhány kényszerűen több részletben kiadott fontos közleményt.
https://abosz.hu/2020/07/28/covid-19-maszkhasznalat/ (a honlapról is elérhetően egyben a
175. és 176. közlemény)
https://abosz.hu/2020/11/23/maszkhasznalat-felelotlen-eloirasai-hianyos-kivetelei/
(a honlapról is elérhetően egyben a 177-től a 180. számig felsorolt 4 közlemény)
https://abosz.hu/2021/05/18/az-ombudsman-a-maszkot-viselni-keptelenek-jogvedelmerol/
(a honlapról is elérhetően egyben a 192. és 193. közlemény)
A 2004 júniusa óta mindeddig összesen kiadott 195 közlemény közül a legutóbbi 32
közleményt az alább következő sorszámok, illetve dátumok szerinti linkeken érhetjük el.
163.(2019. június 6.) Elegendő orvos nélkül nincs valós orvos-beteg párbeszéd, nincs elég mélyreható
kivizsgálás és alapos diagnózis, …
http://os.mti.hu/hirek/146424/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye
164.(2019. szeptember 18.) A klímaválság az egész világon ismert és – elenyésző kivétellel – általánosan
elismert probléma, amivel… (1. rész)
http://os.mti.hu/hirek/147824/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsege_kozlemenye1_resz
165.(2019. szeptember 18.) Az állampolgárok részéről intenzív közérdeklődére… (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/147825/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsege_kozlemenye2_resz
166.(2019. szeptember 20.) Magyarország államfőjének hitelessége mindannyiunk számára fontos lenne.
http://os.mti.hu/hirek/147872/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye
167.(2019. október 10.) A fővárosi önkormányzati választások legfőbb kérdése: Elég-e … (1. rész)
http://os.mti.hu/hirek/148246/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz
168.(2019. október 10.) Az eddigi eredményeket összefoglalva… (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/148247/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz
169.(2019. október 10.) Anélkül, hogy pusztán a fentiek alapján Puzsér Róbertet főpolgármester jelöltként
minősíteném… (3. rész)
http://os.mti.hu/hirek/148248/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye3_resz
170.(2019. október 10.) A tavalyi év utolsó napján sem szilveszteri viccként… (4. rész)
http://os.mti.hu/hirek/148249/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye4_resz
171.(2019. október 10.) Az Alkotmányba, majd az Alaptörvénybe és más törvényekbe bújtatva azt a kapitális
hazugságot is elhitették… (5. rész)
http://os.mti.hu/hirek/148250/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye5_resz
172.(2019. október 10.) Talán a 20 évig pozíciójában lévő Demszky Gábor, … (6. rész)
http://os.mti.hu/hirek/148251/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye6_resz
173.(2020. március 16.) Meddig hazudnak még a felelős döntéshozók? Az eddigi fejlemények alapján… (1.
rész)
http://os.mti.hu/hirek/150884/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz

5

174.(2020. március 16.) Ne veszélyeztessék tovább a népet a … (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/150885/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz
175.(2020. július 29.) A maszkhasználat, nehézségeiről, hátrányairól, veszélyeiről a Covid-19 vírusos járvány
kapcsán. (1. rész)
http://os.mti.hu/hirek/154684/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz
176.(2020. július 29.) Ilyen viszonyokat felelős államhatalom nem tűrhet el! (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/154685/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz
177.(2020. november 23.) Az ABOSZ közös levélben fordult a miniszterelnökhöz, az Operatív törzshöz, az
EMMI-hez, és Magyarország minden országgyűlési képviselőjéhez a COVID-19-es járvány kapcsán… (1.
rész)
http://os.mti.hu/hirek/156930/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz
178.(2020. november 23.) Az ilyen maszkok, szintén védenek a vírus ellen, nem kerülnek jelentősen többe,
mint más drágább maszkok, de akár évekig használhatóak. (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/156931/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz
179.(2020. november 23.) Összeegyeztethető mindez az idősek és veszélyeztetettek kiemelt védelmével? (3.
rész)
http://os.mti.hu/hirek/156932/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye3_resz
180.(2020. november 23.) Gondos államvezetést feltételezve elvárható lenne, hogy… (4. rész)
http://os.mti.hu/hirek/156933/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye4_resz
181.(2020. december 10.) Parkolási kedvezménnyel felturbózott levegőszennyezés a koronavírusra
hivatkozva.
http://os.mti.hu/hirek/157364/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsege_kozlemenye
182.(2020. december 31.) Az egészségügyet is tovább romboló közbizalomhiány oka (1. rész)
http://os.mti.hu/hirek/157781/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz
183.(2020. december 31.) Ennek fényében nem csoda, hogy nálunk is csökkent a vakcinák iránti bizalom, de…
(2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/157782/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz
184.(2020. december 31.) A legutóbbi napokban a közérdeklődést főként a védőoltásokkal kapcsolatos
meglehetősen ellentmondásos hírek foglalkoztatják, … (3. rész)
http://os.mti.hu/hirek/157783/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye3_resz
185.(2020. december 31.) Bár a lengyel származású amerikai Sabin már 1957-re sikeresen létrehozta… (4.
rész)
http://os.mti.hu/hirek/157784/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye4_resz
186.(2020. december 31.) A dolgok mostani állása szerint úgy kell számolni, hogy… (5. rész)
http://os.mti.hu/hirek/157785/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye5_resz
187.(2020. december 31.) Jót tenne a miniszterelnök az országgal, de 2022-re nézve talán önmagával is… (6.
rész)
http://os.mti.hu/hirek/157786/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye6_resz
188.(2021. január 21.) A tartós és hihetetlenül széleskörűen súlyos lelki kihatások, amelyeket…
http://os.mti.hu/hirek/158089/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye

6

189.(2021. február 10.) Hiteltelen államvezetés ne számítson közbizalomra!
http://os.mti.hu/hirek/158532/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye
190.(2021. február 11.) Ami igaz, az igaz, a tévedést illik elismerni! (1. rész)
http://os.mti.hu/hirek/158566/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz
191.(2021. február 11.) Ezt pedig nem helyettesítheti az sem, hogy "az NNK megállapította, hogy… (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/158567/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz
192.(2021. május 18.) Az alapvető jogok biztosa a jogállamiság elvével, valamint az emberi méltóság jogával …
miatt vizsgálatot folytatott, mivel … bizonyos betegségekben szenvedők … képtelenek a … maszk
viselésére, így a … rendelet betartására is. … (1. rész)
http://os.mti.hu/hirek/162662/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz
193.(2021. május 18.) A levélben hivatkoztunk az Európa és a világ más államaiban kidolgozott
szabályozásokra, melyek… (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/162663/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz
194.(2021. szeptember 7.) Illene végre jogszabályba foglaltan is tudatni a beavatatlan néppel, hogy az
egészségügy legfőbb szakmai vezetője is a miniszterelnök! (1. rész)
http://os.mti.hu/hirek/164556/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye1_resz
195.(2021. szeptember 7.) Illene végre külön jogszabályba foglaltan is tudatni az okokba beavatatlanul, direkt
tudatlanul hagyott néppel, hogy az egészségügy legfőbb szakmai vezetője is a miniszterelnök! (2. rész)
http://os.mti.hu/hirek/164557/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye2_resz

MI LEGYEN TOVÁBBI MŰKÖDÉSÜNK FŐ CÉLJA, ÉS LEGFŐBB ESZKÖZE?
Semmit sem fogunk elérni, ha nem mondjuk ki, mit várunk el az egészségünkért is felelős
döntéshozóktól, és mit tartunk tűrhetetlennek, a döntéshozók által lassan már
magyarázatként sem hivatkozott demokratikus jogállamhoz, az emberek érdekeihez, de
leginkább az emberiességhez méltatlannak a betegségügy kezelésében.
Ne tűrjük az egészségügyben, a betegellátás bármely vonatkozása kapcsán elharapódzó
hazugságokat, próbáljuk leleplezni, és másokkal is megismertetni azok lényegét!
Ez azért lényeges, mert az egészségügyért felelős döntéshozók minden korábbinál inkább
levegőnek tekintették a betegszervezeteket.
Más képviseleti lehetőség már nem lévén (a korábbi, mégoly csekély értékűeket is
felszámolták) rajtunk keresztül semmibe veszik a betegeket is, ugyanakkor a média tele van
a betegek javát mindig elérendő célként emlegető hazugságokkal.
Az egészségügyről – lezüllött helyzetéhez képest – általában is méltatlanul kevés szó esik, ha
azonban mégis, akkor mindenről beszélnek, de annak nyoma sincs, hogy a döntéshozókat a
legcsekélyebb mértékben is foglalkoztatnák a betegek biztonságos ellátáshoz fűződő jogai,
tájékoztatásuk fontossága, az őket érintő döntésekbe való bármiféle lehetséges bevonásuk
kérdése.
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Kormányciklusoktól függetlenül bevált módszernek tűnik tehát a „rólunk, de nélkülünk” elv
további alkalmazása.
Mégsem adhatjuk fel! Ezt a témát változatlanul fenntatjuk, úgy, ahogyan a 2019-es
beszámolóban a küldöttgyűlés elfogadta. Nincs értelme ismét részletezni.
A téma utolsó mondatát azért fontos megismételni:
Ne féljünk tőle, vágjunk bele az egyébként sok kényes kérdést felvető problémakör
feltárásába!
AZ EGÉSZSÉGÜGY LÁTLELETE (hosszú évek óta, a hatályos jogszabályok ellenére romlik):
A jelenlegi, a koronavírus járványra hivatkozva már sajátosan indokolva is rossz helyzetben –
a törvényben egyébként igen jól meghatározott betegjogok érvényesülése tekintetében –
röviden összefoglalva a következő helyzet áll fenn:
- a törvényben meghatározott betegjogok egy töredéke (köztük leginkább az ellátásról
való lemondás joga) többé-kevésbé érvényesül,
- a betegjogok egy kisebb hányada az átlagosnál sokkal jobban tájékozott, és/vagy
sajátos kapcsolati tőkével rendelkező betegek részére elérhető,
- a betegjogok legfontosabb hányada (köztük a tájékoztatáshoz és az azon alapuló
tájékozott döntéshez való jogok) jellemzően még az egészségügyben az átlagoshoz
képest sokkal jobban tájékozott, és/vagy sajátos kapcsolati tőkével rendelkező
betegek számára sem elérhető, és végképp nem kikényszeríthető,
- kifejezetten a „koronavírus háborúhoz” köthető, hogy egyrészt a védőoltások
törvénynek megfelelő kidolgozásával, kipróbálásával, megbízhatóságával
mellékhatásaival és engedélyeztetésével összefüggő kérdésekben módszeresen és
következetesen félrevezetik a közvéleményt, nem adnak az egészségügyről szóló
törvénynek megfelelő tájékoztatást, másrészt mindezek felelősségét az állam
igyekszik az oltást elvégző orvosok, legfőképpen a háziorvosok nyakába varrni,
- ismert korrupciós eszközökkel a közpénzből finanszírozott intézmények többségében
is elérhetők a törvényben biztosított betegjogokon túli sajátos (elsősorban kényelmi,
vagy gyorsabb ellátást eredményező) előjogok is.
Az egészségügyért is felelős jelenlegi országos politika és az ellenzéki tömb
megnyilvánulásainak szintén nyomasztó látlelete az ország jövőjéről döntő 2022-as
választás előtt:
Vitathatatlanul kimondható, hogy a Fidesz (és meglehetősen virtuális működésű
segédpártja) meghatározó befolyást ért el Magyarország népességének tájékoztatásában,
így a közvélemény érdemi befolyásolása terén is.
Ebből következően vitathatatlan az is, kinek a felelőssége, hogy a magyar népességet
legközvetlenebben érintő egészségpolitikai kérdésekről szóló tájékoztatást minden
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korábbinál hatékonyabban elnyomták a bel- és külpolitikai, azon belül is főként a
pártpolitikában közvetlenül felhasználható hírek, azokon belül a koronavírus járvány, és
ezzel összefüggésben is Európai Unió szerveivel és a konkurens országokkal folytatott viták
mindenkori pártérdekek szerint eltorzított hírek.
Az pedig különösen aggályos, hogy a tényszerűként elvárható egészségpolitikai
tájékoztatást is jellemzően az egész népességet szinte folyamatos stresszel terhelő,
időszerűen ellenőrizhetetlen, hamis, jellemzően gyűlöletkeltő ál- és rémhírek „pótolták”.
Egyre inkább elharapódzó jelenség, hogy mások mellett a legkülönbözőbb egyértelműen
egészségügyi vonatkozású és ahhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó döntésekkel
összefüggő közérdekű adatokat is önkényesen és indokolatlanul hosszú időre titkosítják.
A fentebb leírt – Európában korábban kevésbé jellemző, a független tájékozódáshoz, és az
azon alapuló szabad véleménynyilvánításhoz fűződő alkotmányos jogot súlyosan korlátozó
– média tulajdonviszonyok okán nem kétséges, hogy mindezért kiket terhel a felelősség.
Az egészségügyért is felelős országos politika látlelete az idei évben is változatlan:
A leggyakoribb népbetegségek Magyarországon: allergia, daganatos betegségek, kóros
elhízás, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, csontritkulás, étkezési zavarok,
depresszió, stressz, alvászavar, és a különböző szenvedélybetegségek stb.
Bár az Alkotmánybíróság határozata szerint „az állam nem élvez szabadságot abban, hogy
a környezet állapotát romlani engedje”, a parlagfű, mint a legveszélyesebb pollenallergén
növény folyamatos terjedése a környezet állapotának romlását okozza, és az allergiás
betegek számának gyors növekedésével sérül az egészséges környezethez való alapjog.
Az allergiás betegségben szenvedők városokban tapasztalható magasabb aránya arra is
felhívja a figyelmet, hogy a levegőszennyezés tovább súlyosbítja az allergén eredetű
megbetegedéseket, ezért a megoldáshoz elengedhetetlen a légszennyezés elleni komplex
fellépés is.
Már nem újdonság, kezdjük megszokni, hogy a beszédes nevű Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) a legalább orvos végzettségű Kásler Miklós vezetése mellett is
töretlenül haladt az egészségügy tekintetében ki nem érdemelten visszafogott értékelés
szerint is leginkább a semmittevéssel vagy összességében inkább a kártevéssel
jellemezhető úton.
Ez annak ellenére történt így, hogy mondhatni, nekünk az orvos miniszterrel akár még éppen
szerencsénk lehetett volna, ha a magyar kormányzati gyakorlatban a minisztériumok
profiljába vágó döntések valóban a miniszterek szintjén, és olyan miniszterek által
születhetnének meg, akiket nem annak alapján választanak ki, hogy a kormányfő
szándékainak építő kritikájára nem, hű ministránshoz hasonló kiszolgálására azonban
igencsak hajlamosnak kell lenniük.
Meglepődnünk nem kell, hiszen a hazai politikai döntések meghozatalakor az esetlegesen
fennálló szakértelemre alapozni hagyományosan csak zavaró tényező!
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NÉZZÜNK AZONBAN ELŐRE, ÉS KEZDEMÉNYEZZÜNK!
A közeljövőben még nyugodtan félretehetjük a modern civilizációkban szintén nem
időszerűnek tűnő azon vágyunkat, mely szerint a közbizalmat igénylő ügyekben politikusok
által folytatott gátlástalan hazudozás büntetendő cselekedetnek minősüljön.
Szövetségünk számára most egy olyan nehezen támadható, és mindig közjót szolgáló
programként elismerhető cél elfogadását javaslom, amelyet támadni még a mai világban is
kockázatos lenne, hiszen reményeim szerint az ilyesmit a normális választópolgárok az
emberiesség legelemibb elvárásait is megtagadó tettként minősítenék.
Különös tekintettel szeretnénk ténylegesen is betartatni azokat a Magyarország
Alaptörvényében emberi alapjogi követelményként rögzített jogokból levezetett, de
jellemzően évtizedek óta közismerten kielégítetlenül maradt betegjogokat, amelyeket az
egészségügyről szóló törvénynek (1997. évi CLIV. törvény) A BETEGEK JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI című II. Fejezetén belül a 6. §-tól a 25. §-al bezárólag részletezett
betegjogokról vágyakozva, egyelőre a hazánkban való megvalósulás minden reménye
nélkül olvashatunk.
Az Alaptörvény olyan hosszan sorolja az 1990-ben meghaladott rendszer bűnlajstromát,
hogy ennek alapján igen megnyugtató az azt bevezető mondat, mely szerint „Az 1990-ben
lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a jog uralmán
alapuló
állami
berendezkedés
és
a
megelőző
kommunista
diktatúra
összeegyeztethetetlenek.”
A megnyugtatásnak szánt alaptörvényi mondat után is marad azonban egy markáns
bizonytalanság a jogai iránt behatóan érdeklődni próbálkozó olvasóban. Vajon miért
hiányzik nyom nélkül „a jog uralmán alapuló állami berendezkedés” garanciáit a
legmagasabb jogi szinten leíró Alaptörvénynek a ma hatályos állapotokat leíró teljes
részéből az „emberi jog” bármilyen további megemlítése?
Erre legalább azért is szükség lenne, mert az Alaptörvényben alapvető jogokként említett,
de ilyenként következetesen meg nem nevezett jogok a jogi nyelvben laikus magyar
állampolgárok számára azonosíthatatlanok.
Az Alaptörvény SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG című fejezete I. cikke beszél ugyan arról, hogy az
ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani,
Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait, meg „Az alapvető
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.”, de mindez a
legalább 9,5 millió jogban laikus magyarnak semmilyen támpontot nem ad ahhoz, hogy hol is
találhatja az alapvető jogok és kötelezettségek törvényben rögzített listáját.
EZ PERSZE EGYÁLTALÁN NEM VÉLETLEN, HISZEN ILYEN TÉTELES LISTA NEM IS LÉTEZIK!
Bővebben lásd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet
megbízható forrásából: „… abban, hogy melyek ezek az alapjogok, az Alaptörvény nem ad
taxatív felsorolást, amellyel a kérdés tehát továbbra is a jogértelmezés területén marad”
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10375/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y)
10

Az átlagnál jobb jogérzékű polgár ugyan sejtheti, de nem tudhatja, hogy az így-úgy
homályosan emlegetett alapvető jogokat az Alaptörvény SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG című
fejezetének I. – XXXI. cikkei között érdemes keresgélnie, de arra igen hamar rájön, hogy ott
sem számít minden emlegetett jog alapvető jognak.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy amennyiben a betegjogokat az alapvető jogokhoz
tartozóakként szeretnénk a jogalkalmazó EMMI minisztériumtól, vagy az egészségügyi
intézmények egyéb fenntartói útján számon kérni, nem lesz egyszerű dolgunk, mert a
másik fél bőségesen el van látva a jogi maszatolás teljes eszköztárával.
Ez azonban nem ok arra, hogy kardunkba dőlve lemondjunk jogaink érvényesítéséről, mert
a jogelvonásnak is van olyan határa, amely adott esetben még a joggal és/vagy
hatalommal visszaélőket is elgondolkodtatja, meddig érdemes visszaélniük, kell-e tartani
egy később esedékes elszámoltatástól.
A FOLYTATÁS ELÉ, A JELENTŐS MEGÚJULÁS JEGYÉBEN!
Minden munka, amit végzünk, befektetés a jövőbe. A mi jövőnkbe és/vagy az utódainkéba,
otthon a családban, a rokonságunkban, és azon kívül is. Az ABOSZ tekintetében ez a mi
asztmás, allergiás helyzetünkről, és sajnos az egyre gyorsabban növekvő számú jövőbeni
sorstársaink nehézségeinek, állapotával kapcsolatos életviszonyainak befolyásolásáról szól.
Arról továbbra se álmodozzunk, hogy nélkülünk is olyan jól fognak menni az asztmások,
allergiások ügyei, hogy semmi szükség nem lesz a hivatalos (azaz emberhiányos, hosszú
várólistás) egészségügyön kívüli betegtájékoztatásra és az érdekképviseletre.
Úgy tűnik, a döntéshozók a döntéseikhez érdektelen tényezőnek érzik a betegeket!
Ne féljünk, vágjunk bele, őrizzük meg és erősítsük meg azt, ami a legfontosabb, a
kapcsolatunkat, az összefogásunk, az érdekképviseletünk még részben fennálló
lehetőségeit!
Legfontosabb változatlan célunk legyen, hogy segítsünk megértetni Magyarország
válogatás nélküli, mindenkori miniszterelnökével:
Egy tisztességesen, a népet EMBEREK KÖZÖSSÉGEKÉNT és nem csak gazdasági
tényezőkként erőforrásként kezelve vezetett országban az egészségügyet nem szóra sem
érdemes, vagy csak politikai demagógia puffogtatására méltó területként, hanem a haza
jövőjét meghatározó egyik legfontosabb ágazatként kell kezelni!
Bővebb információ: https://abosz.hu/
Elfogadta az ABOSZ küldöttgyűlése:
Budapesten, 2021. október 8-án
Pós Péter elnök
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