Kedves Klinikai Pszichológus Kollégák!
Tárgy: Kamarai tagság
Örömmel tájékoztatok minden klinikai szakpszichológust, aki az egészségügy bármely (állami,
önkéntes vagy privát) szektorában dolgozik, hogy Dr. Szócska Miklós, Egészségügyért felelős
államtitkár és Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke elfogadta javaslatunkat a MOK-on
belül létesítendő Klinikai Szakpszichológiai Szekcióról. A döntés legfelsőbb szinten megszületett, a
hivatalos értesítés erről 2011. július 13-án érkezett.
Ismeretes, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberek számára, így a klinikai pszichológusok
számára is kötelező a szakmai kamarai tagság 2011. május 31-től (az egészségügyben működő
szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény módosításáról rendelkező 2011. évi XIII.
törvény alapján). Azonban a klinikai pszichológusok nem lehettek kamarai tagok ilyen szervezet
hiányában és számos kollega emiatt nehéz helyzetbe került a munkahelyén. A joghézag megszüntetése
érdekében tett lépéseink sikerrel jártak és véleményünk szerint ez a lépés mérföldkő a szakmai
önérvényesítés és a szakmai színvonal biztosítása érdekében.
Mi a Kamara?
A törvényt mindenkinek ajánljuk elolvasásra (2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő
szakmai kamarákról), de tájékoztatásul álljon itt a bevezetője, amely kiemeli
„az egészségügyi szakmák gyakorlóinak szakmai önkormányzathoz való jogát annak érdekében, hogy
az egészségügyben dolgozók
- közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján, demokratikusan – a törvény által
meghatározott keretek között- önállón intézzék szakmai ügyeiket,
- meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális
érdekeiket,
- a Nemzeti Együttműködés Rendszerének keretei között társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek
megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, az egészségügyet érintő egyéb
döntések meghozatalához valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához” , továbbá
megállapítja, hogy
1.§. „Az egészségügy területén működő szakmai kamarák az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
egészségügyi szakdolgozók önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestületei.”
A minket (és más, az egészségügyben dolgozó nem orvos diplomásokat, pl. fizikusokat, biológusokat)
érintő megfogalmazás szerint az Ekt. 14/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nem orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett alap szakképesítéssel
rendelkezõ, de egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés keretében egészségügyi
szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók esetében az (1) bekezdés szerint illetékes szakmai
kamara a Magyar Orvosi Kamara.”
A hivatkozott törvény a belépésre 2011 augusztus 31-ig biztosít lehetőséget.
Mi a teendő?
Minden klinikai szakpszichológus ezért a Magyar Orvosi Kamara területi, azaz saját munkahelye
szerinti területén tud belépni 2011 augusztus 31-ig. Ennek pontos címe a MOK honlapján
és
MOK/Kapcsolat/MOK
Területi
szervezetei
címén
(www.mok.hu)
(http://www.mok.hu/info.aspx?sp=61) olvasható. A szűkös belépési határidő ellenére azt kívánjuk
mindenkinek, hogy a szakmaiság védelmét jelentő kamarai tagság előnyeit élvezze és várjuk, hogy a
Kamarában értékes tapasztalataival járuljon hozzá a klinikai pszichológia minél magasabb szintű
műveléséhez! A MOK Klinikai Szakpszichológia Szekciójának működéséhez szükséges további
lépésekről a Hírlevélben nyújtunk tájékoztatást, ezért kérjük, mindenki kísérje ezt figyelemmel.
Köszönettel, jó pihenést, szép nyarat kívánva,
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