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Dr. Veress Gábor moderátor bevezető szavai.
Sok szeretettel üdvözlőm a pódiumbeszélgetésre jelentkezőket, és a
pódiumbeszélgetésbe bekapcsolódott érdeklődőket.
Nagyon köszönöm Felszeghi Sára Főorvos asszonynak, hogy a nagyon sok
elfoglaltsága ellenére elvállalta az előadást, nagyon köszönöm a szervezőknek,
különösen Dudás Ferenc és Boross Ferenc uraknak, hogy lehetővé tették ezt a
találkozást.
Felszeghi Sára Főorvos asszony előadása bevezetéseként kiemelem, hogy
túlzottan jó időpontban tartjuk a „Minőség az egészségügyben a Covid járvány
idején” című előadást, hiszen mindnyájan rettegve figyeljük a Covid járvány
negyedik hullámát.
Mit várunk el az egészségügyi szolgáltatásoktól? Az egészségügy
áttekinthetetlenül hatalmas terület, az egészségügyi szolgáltatások rendkívül
sok mindentől függnek, az egészségügyi szolgáltatások mindenkit közvetlenül
és közvetve.
Annak ellenére, hogy az egészségügy áttekinthetetlenül hatalmas terület, úgy
tűnik, hogy az egészségügyhöz mindenki ért, hasonlóan a futballhoz …
Az egészségügyi szolgáltatástól elvárjuk, hogy minden legyen tökéletes!!!
Tessék mondani, mi mindent tökéletesen csinálunk? És hol van az életben
tökéletes szolgáltatás? De mi az egészségügyi szolgáltatástól elvárjuk, hogy
minden legyen tökéletes!!!
A tökéletesség elvárása persze nagyon természetes, hiszen az egészségünk a
legfontosabb! Egészségünk sok mindentől függ, erről a főorvos asszony majd
beszél.
Röviden szerettem volna bemutatni Dr. Felszeghi Sára főorvos asszonyt, de
rádöbbentem, hogy ő olyan sok területen dolgozik, hogy el kell tekintenem a
részletes bemutatástól, helyette csak néhány őt jellemző adat:
Kitüntetéses orvosként végezte el az egyetemet, jogi szakokleveles orvos
diplomát is szerzett, üzemorvostan szakorvos, háziorvostan szakorvos,
csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, évekig tagja volt a Foglalkozás –
orvostani Szakmai Kollégiumnak, jelenleg az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság tagja, sok egyetemen oktat, sok hazai költő verseinek elemzője, sok
kitüntetést kapott, például kimagasló egészségügyi szakmai munkássága
elismeréseként Batthyány‐Strattmann László–díjat, és több publikációja jelent
meg a Covid járvánnyal kapcsolatban.
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Bemutatkozás helyett röviden felsorolom életem néhány mozzanatát, hogy én,
miért vállaltam el a moderátor szerepet. Sok éven át dolgoztam a
gyógyszerkutatás területén és a gyógyszeripar több gyakorlati problémáját
megoldottam. Néhány korház minőségbiztosítási rendszerének a kiépítését
végeztem, vészt vettem a Vérellátó Szolgálat minőségbiztosítási rendszerének a
kidolgozásában. Juricskai Istvánnal kidolgozott nemzetközi elismerést nyert
alakfelismerő rendszerünkkel sok orvosi probléma megoldását segítettük, így
például infarktusos betegek kezelése, daganatos betegségek felismerése.
Foglalkoztam a gyógyítási célú emberi eredetű anyagokkal kapcsolatos ellátás
minőségbiztosítási kérdéseivel, Így a vér és a szervek kezelésének
minőségbiztosítási és etikai kérdéseivel. Sok éve oktatok a SOTE gyógyszerész
szakképzésben, továbbá a Magyar Bioetikai Társaság vezetőségében és a
Magyar Bioetikai Szemle szerkesztőjeként bioetikai kérdésekkel foglalkoztam,
foglalkozom.
És most felkérem Dr. Felszeghi Sára barátomat, hogy tartsa meg előadását
„Minőség az egészségügyben a Covid járvány idején” címmel.
Dr. Veress Gábor moderátor befejező gondolatai
Mivel az értékes, tartalmas előadást több előremutató, szintén igen
figyelemreméltó hozzászólás követte, így záró gondolatként csak két
megjegyzésre van idő.
Az egészségügyi ellátásunk kölcsönös együttműködésen kell, hogy alapuljon,
nagyon fontos az ellátók és a beteg kapcsolata, kell a beteg aktív részvétele.
De a kapcsolatért elsősorban az orvos felel. Ezért érthetetlen, hogy van
betegjog, de nincs orvosjog!!!
Az egészségügyi szolgáltatás tőlünk is függ. Ha jó elbánást szeretnénk az
egészségügyben, akkor gondoljunk arra, hogy a portás, az ápoló és az orvos is
ember, gondokkal küzdő, talán rossz állapotban levő ember. Ha ő esetleg
udvariatlan, utálatos, akkor talán mi is tudunk segíteni, ha emberként
megnyugtatjuk, akkor talán ő is kedves megértő ember lesz! Köszönet a
lelkiismeretes, állandóan új ismereteket kereső, nagy tudású, lelkes,
orvosoknak, ápolóknak és köszönet a megértő betegeknek!!!
További hozzászólásra most nincs lehetőség, de köszönettel veszünk minden
további megjegyzést, hozzászólást, amelyet a HÍRLEVÉLBEN rögzíteni fogunk,
kérjük küldjék az észrevételeket az EOQ címére.
Köszönöm az előadást, a hozzászólásokat, a felelős együtt gondolkodást és a
figyelmet!
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