
Tisztelt MGT Elnökség, 

 

Alulírott Dr. Palatka Károly, a soron következő tisztújításra tisztelettel pályázatot nyújtok be a 

főtitkári feladat ellátására. 

Huszonnégy éve vagyok gasztroenterológus szakorvos, és a Debreceni Belgyógyászati Klinika 

docenseként a helyi igényeknek megfelelően és részben a trendektől eltérően az elmúlt években 

a gasztroenterológia teljes spektrumát lefedő klinikai gyakorlatot folytattam, ami lehetővé tette, 

hogy a szakma minden területén megfelelő tapasztalatom és rálátásom legyen a speciális 

endoszkópiáktól az IBD-n át a hepatológiáig. Az elmúlt 10 évben tagja voltam a Magyar 

Gasztroenterológiai Társaság vezetőségének, két éve a Colon Szekció elnöke voltam, jelenleg 

az MGT gazdasági titkára vagyok. 

 

Az egyik legnagyobb szakmai társaságként az MGT nehéz és sikeres utat járt be az elmúlt 60 

évben, és jelenleg olyan kihívásokkal szembesül, amelyekre az adandó válaszok az egész 

gasztroenterológia jövőjét dönthetik el.  

Egyfajta kettősség, észlelhető a magyar gasztroenterológia jelenében. Egyrészt jelentős 

térvesztését észlelhetjük itthon, miközben örvendetes nemzetközi sikereknek vagyunk részesei 

és a magyar jelenlét erősödésének a legtöbb szakmai területen. Akár a szakma válságról is 

beszélhetünk, mely egy negatív spirált indukál, a hátrányos finanszírozás, helyzethátrányt jelent 

helyileg, ez kevésbé teszi vonzóvá a szakmát a fiatalok számára, romlik az utánpótlás minősége. 

Ilyen körülmények között egyidejű többirányú aktivitás szükséges mely az egészségügy 

különböző szereplői és a civil szféra irányába egyidejűleg próbálja megfelelően megjeleníteni 

a szakma jelentőségét.  

 

 

(A gasztroenterológia jelenleg a belgyógyászat legnagyobb ága, melynek gyors fejlődése az 

elmúlt években feszegeti a belgyógyászat határait. Gasztroenterológián belül is jól 

kirajzolódnak a törésvonalak, illetve a specializálódási területek a hepatológia, gasztro-

onkológia, funkcionális betegségek, neuro-gasztroenterológia, gyulladásos bélbetegségek 



valamint a speciális gyakorlatot igénylő endoszkópia irányába. A szakma támasztotta speciális 

tudás igényét hívatott kiszolgálni a primer gasztroenterológus szakvizsga létrehozása, egyúttal 

jelezve, a szakma önállóságát is.  

A szakma jövőjét meghatározza az a helyzet, hogy egyes területek jelentősen interferálnak más 

szakmákkal, mint az onkológia, ezen belül a szűrés és diagnosztika, valamint a palliatív 

megoldások, melyek mind speciális gasztroenterológiai endoszkópiához kötődnek. A technikai 

fejlődés az intervenciós diagnosztikus és terápiás endoszkópia jelentős térnyerését hozta, ami a 

hasi és mellkasi sebészet átalakulásához is hozzájárul.   

A kirajzolódó tendenciák azt mutatják, hogy a gasztroenterológia szervezeti fejlődésében két 

irány különül el. Az egyik a kiszolgáló funkciót hangsúlyozza, a speciális eszközös ellátásra 

alapozva a belgyógyászati diagnosztika, az onkológiai, a sürgősségi és intenzív ellátás területen 

nyújt segítséget. Ezen rendszeren belül esetleg speciális betegcsoportok ellátására szakosodott 

egységek, mint a hepatológiai, pankreatológiai, gyulladásos bélbetegekkel foglalkozók 

kialakíthatók. A másik modell az egységes, önálló gasztroenterológia mely az önálló 

kardiológiához hasonlóan a szakma specifikus feladatok teljes tárházát lefedi, és szoros 

kapcsolatban tevékenykedik a hasi sebészeti egységekkel egymás feladatát az igényeknek 

megfelelően átvállalva, kiegészítve. Természetesen ilyen jellegű, komplex, magas szintű  

gasztroenterológiai tevékenységre alkalmas egységre az országos földrajzi eloszlást, 

lefedettséget figyelembe véve limitált számban van szükség. 

Ilyen körülmények között jelentős kihívás minden ellátási szinten a megfelelő szakmai háttér 

biztosítása, a szerteágazó szakma feladatok olyan módon történő szervezése, hogy az a kor 

igényeinek eleget tegyen. Természetesen minden ellátási szint más feladatokkal és igényekkel 

jelentkezik. A legkomplexebb és egyben a legnehezebben optimalizálható az úgynevezett 

kiemelt centrumok kialakítása, ezen belül az egyetemi klinikai központok működése, melyek a 

teljes szakmai spektrum lefedésével kell magas szintű ellátást biztosítsanak. A működési 

feltételeknek egyben biztosítaniuk kell a dinamikus fejlődés lehetőségét, a változásokra történő 

gyors reagálást. 

 

Javasolt prioritások a vezetőség tevékenységében 

1. A mai magyar finanszírozási gyakorlat nem kedvez a gasztroenterológia 

tevékenyégnek. Bár az elmúlt években több alkalommal került sor ilyen jellegű 



korrekcióra, közelebb kerülve a reális költségek megtérítéséhez, továbbra is szükség 

van egy állandó monitorozási és konzultációs tevékenységre a finanszírozókkal a reális 

finanszírozási viszonyok megteremtéséhez. 

2. Költséghatékonysági vizsgálatok kezdeményezése és minden finanszírozás javítást 

célzó javaslat mellé helyezése elengedhetetlen az eredményes tárgyalás érdekében. 

3. Az önálló gasztroenterológia finanszírozhatósága megköveteli az úgynevezett 

gasztroenterológiai intezív/szubintenzív osztályok működtetését, melyeket egyébként a 

napi szakmai tevékenység is indokol. Ezek különböző formákban jelenleg is működnek, 

de nem szolgálják kimondottan a gasztroenterológia finanszírozását. Ezek 

működésének, működési feltételeinek áttekintése, illetve a szakmai és gazdasági 

feltételeinek kidolgozása. 

4. Az elnökség tevékenységének szorosabbra fűzése a szekciók vezetésével. A szekciók 

terveinek, a prioritásoknak a meghatározása, egyeztetése a hatékonyabb, 

eredményesebb közös munka érdekében.    

5. A szakma iránt elkötelezett fiatalok támogatása. Átlátható, nyilvános pályázati rendszer 

alkalmazása a nemzetközi és hazai továbbképzőkre és kongresszusi részvételekre.  

6. A szakmai képzési rendszer, ezen belül az endoszkópos asszisztens képzés megújítása.     

7. Nyitás a szomszédos országok szakmai fórumai irányába. Közös továbbképzők 

szervezése, vizsgálatok szervezése. 

8. Szakmai támogatás a határon túli magyar gasztroenterológiai graduális és 

posztgraduális képzésben.  

9. A szakma munka eredményeinek a nyilvánossággal való megismertetése, a médiával 

történő folyamatos kapcsolattartás.  

 

Tisztelettel 

Dr. Palatka Károly 
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