Tisztelt Kolléga!
A Magyar Orvosi Kamara Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ)
hírlevelét olvashatja az alábbiakban.
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EESZT csatlakozás
A MOK DTESZ a MOK országos elnökségével együttműködve az EESZT-hez
való csatlakozás és az EESZT használatának kiterjesztésével kapcsolatban
folyamatosan részt vesz a szakmai döntéshozókkal történő egyeztetéseken.
Az EESZT-hez való csatlakozás tagjaink mindennapi munkáját, mind állami,
mind magánszektorban is egyértelműen érinti és komoly szakmai és etikai
kérdéseket is felvet.
Várhatóan szeptember során sor kerül egy olyan konszenzus-konferenciára,
megbeszélésre a szakmai döntéshozókkal, ahol a MOK képviselői
előadhatják a módosítás alatt álló rendelethez kapcsolódóan felmerülő
szakmai problémákat, fenntartásokat és előállhatnak majd javaslataikkal is.
“Érintettük a magánegészségügyi szolgáltatók EESZT csatlakozása
kapcsán az újonnan csatlakozó pszichoterápiás és pszichológiai
egészségügyi ellátások kérdését, ebben az érintett szakterületeket
tömörítő DTESZ véleményét is kérjük.” - idézet a MOK augusztus 5-i
elnökségi ülésének beszámolójából.

Addig is: biztatjuk tagjainkat arra, hogy juttassák el hozzánk javaslataikat
és meglátásaikat a szakmájukat érintő EESZT kérdések vonatkozásában.
E mellett és ezt megelőzően a MOK DTESZ elnöksége örömmel üdvözölte a
Független Pszichológus Csoport által jegyzett és a MOK elnökének is
eljuttatott javaslatgyűjteményt, melyet a továbbiakban szintén felhasznál majd
az egyeztetésekhez és a szakmai érdekérvényesítéshez.
Várjuk meglátásaikat és javaslataikat: iroda@mokdtesz.hu
MOK DTESZ tagok doktori címe
A MOK DTESZ elnöksége, e-mailben érkező tagi megkeresés kapcsán is,
ismételten tárgyalt a doktori cím lehetőségéről a klinikai szakpszichológus
kollégák részére.
A MOK DTESZ saját hatáskörében, lehetőségei szerint, igyekszik támogatni a
doktori cím megszerzésére irányuló törekvéseket. Fontos tudni, hogy a cím
odaítélése az egyetemek joga és a külföldi precedensek alapvetően a hazai
képzésektől eltérő, elsősorban tudományos és klinikai kutatásokra képesítő
képzési rend után ítélik meg a PsyD címet. Korábban a klinikai
szakpszichológus képzések vezetői több alkalommal is komoly lépéseket
tettek a klinikai szakpszichológus képzéshez kapcsolódó doktori cím
érdekében, azonban rendre elutasító választ kaptak. A jelenlegi klinikai
szakpszichológia szakirányú szakképzés formája és annak tartalma egyetlen
képzőhelyen sem teljesíti azokat a követelményeket, amelyek alapján
megfontolható lenne, hogy a képzés doktori címmel zárulhasson.
A MOK DTESZ továbbra is keresi azokat a lehetőségeket,
kezdeményezéseket, melyek szélesebb szakmai összefogással (egyetemek,
szakképzőhelyek, MOK DTESZ, Szakmai Kollégium) elérhetik a törvényi
szabályozás módosítását. Amennyiben a problémakör megoldásában újabb
szempontok jelennek meg, arról értesítjük a DTESZ tagságát.
Önként vállalt többletmunka felmondása - a MOK felhívása
Előzmény: A Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttgyűlése 2019
novemberében felhatalmazást adott a MOK elnökségének az úgynevezett
önként vállalt többletmunka-szerződések felmondásának megszervezésére.
Mivel a kormány által benyújtott 2021-es költségvetés-tervezet nem
tartalmazza az egészségügyi dolgozók pályán- és itthon tartásához
szükséges bérek fedezetét, 2020 májusában a MOK Területi Szervezeteinek
Tanácsa határozatában megerősítette a korábbi felhatalmazást. A Magyar
Orvosi Kamara ennek értelmében 2020. június 19-én megkezdi az önként
vállalt többletmunka-szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatok gyűjtését és
letétbe helyezését. További információk a honlapon.

A MOK DTESZ elnöksége az elnökségi ülésén foglalkozott az önként vállalt
többletmunka felmondás kérdésével. Megállapítható, hogy tagjainkat az
önként vállalt többletmunka problémája és kérdésköre kevéssé érinti,
ugyanakkor a MOK DTESZ elnöksége jelen hírlevelével is felhívja az érintett
tagok figyelmét az együttműködés fontosságára. Amennyiben ezzel
kapcsolatban kérdés merülne fel, várjuk tagjaink jelzését: iroda@mokdtesz.hu
ORVOSOK LAPJA
Az Orvosok Lapjának Szerkesztősége helyet és lehetőséget kíván adni a
továbbiakban is a Területi Szervezetek, a különböző szakmacsoportok
számára is.
Várjuk tagjaink szakmánkat érintő írásait!
A publikáció keretei:3000 - 15000 karakter (kép, táblázatok nélkül).
Beküldés: iroda@mokdtesz.hu
Jog-orvoslás rovat
Továbbra is ajánljuk tagjaink figyelmébe a MOK Jog-orvoslás című rovatát
folyamatosan frissülő új tartalommal olyan témákról, amikre sokan keressük a
választ, ám nehéz utána járni.
MOK tagdíj
A MOK tagdíj befizetése a MOK tagság elengedhetetlen része, emiatt az
engedélyhez kötött szakmagyakorlás jogi feltétele. Kérünk minden Tagot,
hogy fizesse be tagdíját, illetve egyenlítse ki esetlegesen fennálló
tagdíj-tartozását.
A MOK tagdíjszabályzata IDE KATTINTVAolvasható.
MOK tagdíj céges számlázásával kapcsolatos változások ide kattintva
olvashatók.
A MOK DTESZ elérhetőségei
Web: www.mokdtesz.hu
Cím: 1063 Budapest, Szív utca 54. fsz.
E-mail: iroda@mokdtesz.hu
Telefon: +36 1 308 8628
Tagfelvételi ügyekben: +36 30 657 4626
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