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MOTIVÁCIÓS LEVÉL  
 
A MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA LEENDŐ ELNÖKI POZÍCIÓJÁRA  
 
Tisztelt Tanácsadó Testület, Kedves Kollégák! 
 
Köszönöm a megtisztelő jelölést az MKT leendő Elnöki posztjára, melyet köszönettel elfogadok! 

1986-ban végezve kezdtem meg orvosi pályafutásomat az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 

Intézet Kardiológiai Osztályán. Abban a szerencsében volt részem, hogy pályám kezdete egybeesett a 

kardiológia azóta is tartó töretlen, fantasztikus fejlődésének kezdetével. Ezekben az években változott 

meg gyökeresen a szívinfarktus ellátása, ez volt a reperfúziós éra kezdete. Fiatal orvosként 

elvégezhettem az egyik első hazai thrombolyticus kezelést. Az évek múltával- immár a Szent János 

Kórház kardiológiai Osztályának Coronaria Örzőjében - válhatott napi rutinná a modern infarktus 

ellátás, immár a modern recombinans technikával előállított thrombolyticum alkalmazásával. Majd 

elérkezett 2002, a hazai infarktus ellátás európaivá válása, hiszen 2003. január 1-vel indult meg a 

szervezett, Közép-magyarországi katéteres infarktus ellátás, három millió lakos számára biztosítva a 

hét minden napján a legmodernebb ellátás lehetőségét. Nagy öröm volt számomra, hogy ekkor már a 

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján dolgozhattam. Azóta aktív részese 

lehetek a legmodernebb technikák, legkorszerűbb ellátási formák alkalmazásának a kardiovaszkuláris 

betegségek minden területén.  

Pályám során mindig kiemelt feladatnak éreztem a hazai kardiológiai ellátás fejlesztésében való aktív 

részvételt. Az infarktus ellátás minőségi paramétereinek elemzésébe hamar bekapcsolódhattam, előbb 

mint ÁNTSZ kardiológus szakfelügyelő főorvos, majd mint minőségügyi szakfőorvos. A 2000-es évek 

elejétől csatlakoztunk az Európai Kardiológiai Társaság szerevezett, szisztematikus infarktus ellátással 

kapcsolatos felméréseihez - Stent for Life, EORP és ATLAS programok/regiszterek.  

A Magyar Kardiológusok Társasága elnökségi tagjaként (ebből két ciklusban főtitkáraként) immár kilenc 

éve segíthettem az MKT, a hazai kardiológia és a kardiológusok munkáját, Merkely Béla, Kiss Róbert 

Gábor és Tóth Kálmán professzorok elnöksége alatt.  Az elmúlt években számos, előremutató újítás, 

újdonság megvalósításában, bevezetésében vehettem részt – csak ízelítőül néhány: megújult szakmai 

honlap, on-line kongresszusi absztraktbíráló és tervező program létrehozása, kongresszusi Feed-back, 

Szívünk Napja új helyszínen új formába öntése, ehhez jelentős szponzorációk felkutatása (pl. 

Főpolgármesteri Hivatal jelenlegi évi 2 M Ft-os támogatása). Sikerült az MKT és a Szívalapítvány részére 

biztos jogi hátteret teremteni, és az MKT hírnevét öregbítő, jól működő PR céggel is szerződést kötni. 

Megkezdtük az újraélesztés oktatását a szakma résztvevőinek, részben országos turné, részben a 

Balatonfüredi Kongresszuson „Újraélesztő verseny” formájában. Kollégám kezdeményezésére 

elindítottuk a „Tekerj a szívedért” kampányt, mely a Kongresszus ill. a Szívünk Napja színfoltjává vált.  

A lakosság oktatása is rendkívül fontos, ezen tevékenység eredményeként születtek meg a TV és Rádió 

szpotok, illetve valósítottuk meg az akut infarktus során PCI-ben részesült betegek elbocsátás előtti 

oktatási-gondozási  programját „Túlélési Ismeretek” címmel.  

Kiemelten fontos az Európai Kardiológiai Társaság minél aktívabb tagjává válás, ennek keretében 

többek között az EORP ill. az ATLAS regiszterek sikeres menedzselését, az immár harmadik alkalommal 

megrendezésre kerülő MKT-ESC szimpóziumok szervezésében való részvételt említem.   
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Mindezen tevékenységünket egyre stabilabb anyagi keretek biztosításával folytathattuk.  

A hat év alatt összegyűlt tapasztalatok alapján esetleges megválasztásom esetén a legfontosabb elnöki 

teendőket a fenti programok folytatása mellett a következőkben látom: 

 

Stratégiai célok: 

1. Az MKT nemzetközi hírének, az ESC-ben elfoglalt pozíciójának további erősítése.  

2. A társaság aktivizálása, a hazai kardiológiai életbe való intenzívebb bevonása.  

3. A kardiovaszkuláris betegségek multidiszciplinális jellegénél fogva a társszakmákkal (belgyógyászat, 

háziorvoslás, aneszteziológia és intenzív terápia)  való szorosabb együttműködés. 

4. A lakosság, betegek még szélesebb körű felvilágosítása, oktatása, a primer és secunder prevenciós 

tevékenység még hatékonyabb folytatása.  

5. A szakmapolitika lehető befolyásolása a kardiovaszkuláris morbiditás/mortalitás csökkentése 

érdekében.  

 

Fenti célok elérése érdekében az alábbi programok megvalósításával látom elérhetőnek: 

  

1. Az ESC napi életében való aktív részvétel, az ESC vezetésében részt vevő magyar 

véleményalkotók vezetésével 

2. Az ESC kongresszusokon való aktív szereplések, közös szekciók szervezése, támogatása  

3. Az ESC Kongresszuson való minél nagyobb létszámú részvétel segítése  

4. Hazai kiemelt kongresszusok még intenzívebb bekapcsolása az ESC életébe 

5. A tagság igényének felmérése – mit várna az MKT-tól?  A tagok „felkeresése” on-line illetve a 

Balatonfüredi Kongresszuson, kérdőív formájában.    

6. A Balatonfüredi Kongresszus egyre impozánsabb megjelenésének tovább erősítése, a helyszín 

megőrzése, továbbra is a szakma nemzetközi vezető szakembereinek részvételével, a közös 

ESC-MKT szekciók kiemelt jelentőségével. Korszerű kongresszusi technikák meghonosítása (pl. 

szavazás okostelefonnal), „paperless” kongresszussá válás. 

7. Az ország különböző centrumai, kardiológiai központjai által szervezett, a környék 

kardiológusai, belgyógyászai, háziorvosai által igen kedvelt városi kardiológiai napok,  a kiemelt 

munkacsoportok éves rendezvényeinek aktív támogatása. 

8. A nagyobb hazai kardiológiai események harmonizálása a párhuzamosság elkerülése céljából 

9. On-line kommunikáció kiemelt jelentősége: A PR cég, a megújított webszerkesztőség és a 

honlapot működtető, fejlesztő cég segítségével az MKT szakmai honlapjának további 

fejlesztése, célul tűzve, hogy váljon a honlap igazi szakmai „piactérré”, ahova érdemes akár 
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minden nap ellátogatni, ha csak pár percre is. A napi munkát támogató funkciók fejlesztése 

(ajánlások, hivatkozások, fontos honlapok gyűjteménye, friss szakmai hírek, nagyobb 

kongresszusok összefoglalói). Az on-line tér adna hátteret a társszakmák tagjainak 

erőteljesebb bevonására, akár taggá válásra (ha kellően „étvágygerjesztő” menüt tudunk 

összeállítani). A háziorvosokra is gondolva napi gyakorlatot segítő funkciók létrehozása – pl. 

sürgős esetek ellátásának elvi lépései.  

10. A hírlevelek és a közösségi oldalak adta lehetőségek jóval intenzívebb kihasználása. 

11. Saját MKT applikáció fejlesztése (jelenleg az ESC MKT applikációt „béreljük” a kongresszus 

idejére).  

12. A hazai regiszterek támogatása, harmonizálása a paralel magyarországi és ESC regiszterekkel. 

13. A társszakmák és az alapellátás (belgyógyászat, intenzív terápia, háziorvosok) képviselőinek 

bevonása, közös kongresszusok, szekciók, rendezvények formájában.  

14. Laikus honlapunk, a Szívderítő támogatásának folytatása, anyagi rentabilitás megteremtése.  

15. Szívünk Napja országos eseménnyé fejlesztése 

16. A Túlélő program aktív beteg monitorozó rendszerré fejlesztése 

17. Laikus újraélesztő programok támogatása, országossá tétele 

18. Az örökzöld de létfontosságú projektek folytatása, „újraélesztése” - Minden perc számít – 

szívinfarktus ellátás, Stroke megelőzés –pitvarfibrilláció, laikus és szakmai újraélesztő 

programok.   

 

Ezen tevékenységek megvalósításában a társszakmák és a betegszervezetek (kiemelten a SzívSN) 

bevonása feltétlenül szükséges.  

 

Budapest, 2019. április 24.     Dr. Becker Dávid PhD, FESC 
         egyetemi docens 
        a SE VSZÉK igazgatóhelyettese 
         az MKT főtitkára 


