Tisztelt Elnök Úr, az MTA és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tisztelt
vezetői, tagjai, kedves Vendégeink!
A Magyar Tudományos Akadémia 2015. évi közgyűlésének határozata alapján az Akadémia
lehetőséget teremt köztestülete minden tagja – köztük az akadémikusok – számára, hogy
jótékonysági célú felajánlást tegyen. A gyűjtés célját minden évben a Közgyűlés határozza meg, és
felhatalmazza az Elnökséget, hogy az összegyűlt felajánlásokról döntsön. Az Elnökség az összeget
annak a szervezetnek juttatja el, amelynek tevékenysége a jótékonysági célnak megfelel, és az
összegyűlt összeget lehetősége van eljuttatni a kedvezményezettekhez.
2021-ben a Közgyűlés elfogadta, hogy az idei közgyűlésig tartó gyűjtés célja a koronavírus okozta
veszteségek enyhítése és az egészségügyben dolgozók támogatása legyen. Ezt követően az
Elnökség úgy döntött, hogy az MTA tagságától beérkező felajánlásokat a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamarának adja át azzal, hogy az adományokat a közvetlen betegellátásban
legnagyobb részt vállaló egészségügyi szakdolgozók kapják.
A meghirdetett célra 2022. május 2-ig több mint 12 millió forint gyűlt össze, amit az MTA 20 millió
forintra egészített ki, és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vezetőire bízta azoknak a
szakdolgozóknak a kiválasztását, akik szakmai életpályájuk és a pandémia alatt tanúsított
kiemelkedő helytállásuk alapján példaként állíthatók társaik és a magyar társadalom elé. Ők azok –
Önök –, akik ma itt vannak velünk, és akik révén az Akadémia 18 ezer köztestületi tagja, vagyis
lényegében az egész magyar tudós közösség kifejezheti elismerését, nagyrabecsülését és háláját a
magyar egészségügyi szakdolgozóknak a pandémia során tanúsított helytállásukért.
2020. március 4-e, a COVID-19 koronavírus-járvány első regisztrált magyarországi esete és az
első elhunyt beteg 2020. március 15-i bejelentése óta tegnapig közel 2 millió a Magyarországon
azonosított fertőzöttek száma. Közülük nagyon sokan szorultak szakellátásra, kórházi, sőt
intenzív ellátásra. Az egészségügyi ellátórendszerre háruló hatalmas terhet jól mutatja, hogy a
járvány 3. hullámának csúcsán egy időben több mint 12 ezer COVID-beteget láttak el
kórházainkban, közülük több mint 1500 beteget intenzív osztályokon. Ezt a roppant munkát
orvosaink mellett Önök, a szakdolgozók vállalták. A megelőzésből is kiveszik a részüket, hiszen a
több mint 6,4 millió beoltott összesen közel 17 millió oltást kapott. Immunológusként ezt
kiemelkedően fontosnak tartom, és külön köszönöm Önöknek.
Sokáig lehetne sorolni a számokat, de ez aligha szükséges. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy
mai ünnepeltjeink, egészségügyi szakdolgozóink mennyire megérdemlik az elismerést és a
megbecsülést. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a járványnak sajnos nincs vége, és továbbra is
szükség van a helytállásukra.
Erre az ünnepségre a Semmelweis-nap előtti napon kerül sor. Ez a nap 1992 óta az egészségügy
napja, minden egészségügyben dolgozó ünnepe. A magyar emberek egészségéért a
legközvetlenebb módon a betegágy mellett és a rendelőkben dolgozók fáradoznak. Ugyanakkor
ne feledkezzünk meg azokról sem, akik megteremtik az ő munkájuk feltételeit. Azok is
nélkülözhetetlenek, akik rendelkezésre bocsátják azt a tudást, kidolgozzák azokat a módszereket,
és kézbe adják azokat az eszközöket, amelyekkel az orvosok, a szakdolgozók hivatásukat a
legjobban tudják gyakorolni. Közöttük ott vannak a tudósok, a kutatók is. A járvány nehéz
hónapjai alatt a gyógyítók és a kutatók is egyedülálló módon egymásra találtak. Páratlan
gyorsasággal kerültek életmentő tudományos felfedezések a laboratóriumokból a rendelőkbe és a
betegágyakhoz.
Bízzunk abban, hogy ez az összefogás a társadalom és a döntéshozók is számára is olyan
tapasztalat, ami ítéleteikre és döntéseikre is érdemi hatást gyakorol.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

