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Tisztelt Magyarországi Fájdalom Társasági Tagunk!  2022/2. Hirlevél 

Kedves Kolléganő, kedves Kolléga Úr! 

 

 

Hazánkban még nincs krónikus fájdalom specialista specifikáció, nincs, aki a 

krónikus fájdalomban élő betegek jogait képviselje, nincs, aki az ezzel foglalkozó 

szakorvosok munkáját összehangolja, nincs, aki szakmai ajánlásokat dolgozzon ki, 

nincs szakmai érdekképviselet, s nincs, aki kiképezze a krónikus fájdalom terápiával 

foglalkozó szakorvosokat, orvosokat, szakdolgozókat stb. Nincs, aki meghatározza, 

kiépítse a krónikus fájdalomban szenvedő betegek ellátására az optimális 

betegutakat. Ezt a hiányt szeretné pótolni a MOFT, mint a magyar, krónikus 

fájdalom kutatás és terápia multidiszciplináris társasága. 

 

A MOFT elnöksége élt az Alapszabály adta lehetőségekkel, s a tudományos, oktató 

munkán kívül a Társaság tevékenységét szakmapolitikai és egészségpolitikai 

területre is kiterjeszti. „Alapszabály  

5§4. pont értelmében: „Tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt egyeztetés útján 

javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan 

érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások 

kidolgozásában, illetve módosításában. Ezen tevékenység gyakorlását 

összhangban végzi a Magyar Orvosi Kamarával és egyéb illetékes szervekkel. 

5§5. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű egészségpolitikai, 

szakmapolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról, kiemelt szakmai 

célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról, különös tekintettel saját 

szakterületükre.” 

 

Fentiek értelmében a MOFT elnöksége munkacsoportokat, szekciókat hoz létre, 

hogy a krónikus fájdalom területén felmerülő hazai problémákat feltárja, azokat a 

különböző szakterületek és az egészségpolitika képviselői között koordinálja, s ezzel 

kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzon meg a krónikus fájdalomban szenvedő betegek 

betegjogainak érvényesítése érdekében. Tudjuk, hogy mindenki nagyon le van 

terhelve, de ha sokan vagyunk és kellően motiváltak, akkor mindenkire kisebb teher 

hárul, s eredményesebbek lehetünk. A munkacsoportok döntés előkészítő munkát 
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végeznek, az összeállított anyagokat az elnökség nyújtja majd be a megfelelő 

adminisztratív szervhez, szervekhez.  

 

MUNKACSOPORTJAINK, SZEKCIÓINK 

 

1. „A KRÓNIKUS FÁJDALOM ÖNÁLLÓ BETEGSÉG, KEZELÉSE 

SPECIÁLIS SZAKTUDÁST IGÉNYEL”   

KRÓNIKUS FÁJDALOM TERÁPIA SPECIFIKÁCIÓJÁÉRT 

MUNKACSOPORT 

Az elnökség fontosnak és kiemelt prioritásnak tartja a Krónikus fájdalom terápia 

képzését. Multidiszciplináris egyeztetés mellett meg kell találni a krónikus 

fájdalom terápia specifikáció lehetőségeit, s hogy ezt milyen módon tudjuk a 

társszakmákkal elérni. 

Addig is, amíg ezen célunkat próbáljuk megvalósítani, elindítjuk a „Krónikus 

fájdalom terápia módszertani képzés” nevű továbbképzésünket Oftex képzés 

keretében, a MOFT égisze alatt, 3 szemeszteres képzési ciklus keretében. Az első 

szemeszter 2022. szeptemberében kezdődik, az akkreditációja folyamatban van.  

 

2 „KRÓNIUS FÁJDALOMBAN SZENVEDŐ GYERMEKEK ESÉLY 

EGYENLŐ-SÉGÉÉRT” 

GYERMEK FÁJDALOM TERÁPIA MUNKACSOPORT 

Mivel a gyermekgyógyászatban is probléma a krónikus fájdalomban szenvedő 

gyermekek széleskörű ellátása, a MOFT-nak, mint multidiszciplináris társaságnak 

lehetősége van az ügy támogatására. Megalapítjuk a „Gyermek fájdalom terápia” 

munkacsoportot. A munkacsoport feladata a különböző krónikus, gyermekkori 

fájdalmakban a diagnosztikus és terápiás ajánlások megfogalmazása a nemzetközi 

irányelvek, ajánlások alapján, s egy képzési terv összeállítása „Gyermek fájdalom 

terápia” specifikációra, s azt multidiszciplináris egyeztetésre, véleményezésre az 

érintett szakterületeknek benyűjtsa. 

 

3. „KRÓNIKUS FÁJDALOMBAN ÉLŐK LELKI EGÉSZSÉGÉÉRT” 
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SZAKPSZICHOLÓGIA ÉS KRÓNIKUS FÁJDALOM MUNKACSOPORT 

A krónikus fájdalomban szenvedők pszichológiai explorációja, pszichoterápiás 

kezelése szintén nagy hiányosságokat mutat hazánkban. Lehetőséget biztosítunk a 

krónikus fájdalommal foglalkozó szakpszichológusoknak, hogy előterjesszék a 

krónikus fájdalommal kapcsolatos komplex (biopszicho-szoci-spirituális 

szemléletű) szakmai ajánlás pszichológiai részét: pszichológiai konzultáció, 

kérdőívek, terápiás módszerek, betegutak stb. 

 

4. „EGYENLŐ ESÉLYT BETEGEINKNEK, SZAKORVOSAINKNAK!” 

GYÓGYSZER FINANSZÍROZÁSI MUNKACSOPORT  

Elsősorban a krónikus fájdalommal együtt élő betegek jogai sérülnek, amikor 

fájdalmukra nem kapják meg azt a gyógyszer támogatást, amit bizonyos BNO kódra 

más betegek megkapnak. Gondolunk itt pl. a nem diabeteses neuropátiás 

fájdalomban szenvedő neuropátiás betegek kiesésére a támogatási körből, vagy pl. 

arra, hogy csak a mozgásszervi betegek jogosultak 90 % támogatásra major opioid 

terápiára, pedig a végstádiumú érbetegek vagy az egyéb krónikus fájdalommal 

élőknél is indokolt lehet, ha fájdalmuk major opioidra reagál.  

Szakterületi bontásban a munkacsoport összegyűjti a betegeket fájdalmuk alapján 

negatívan diszkrimináló hatóanyag csoportokat, s ezeket szakmai ajánlásokkal 

alátámasztja.  

 

Másik probléma, ami felesleges betegutakat generál és szakmailag sem korrekt, 

hogy bizonyos szakorvosoknak nincs joga kiemelt/emelt támogatással az adott 

gyógyszert felírni, pedig BNO kód alapján számos olyan pácienst lát el, akinél ez 

indokolt lenne. Ilyen pl. az aneszteziológus szakorvos által működtetett Fájdalom 

ambulancia, ahol nincs jogosultság mozgásszervi indikációban 90 % emelt 

támogatási javaslat felírására.  

A munkacsoport feladata ezen gyógyszercsoportok, hatóanyagok, szakterületi 

támogatások összegyűjtése, rendszerezése. 
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5. „FINANSZÍROZÁS VALÓS ÉRTÉKEN, A SZAKMA SZABÁLYAI 

SZERINT” 

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSI MUNKACSOPORT 

A tagság részéről igény merült fel a krónikus fájdalommal érintett szakterületek 

járóbeteg pontjainak felülvizsgálatára, optimalizálására, s javaslatot tenni a 

finanszírozó felé.  

A munkacsoport feladata szakterületi bontásban a problémás járóbeteg szakellátási 

kódok felülvizsgálata, javaslattétel azok finanszírozására, mint az adott járóbeteg 

pont, mint annak mennyiségi szorzója vonatkozásában. 

 

 

A munkacsoportok által készített anyagokat a MOFT elnöksége a döntéshozók felé 

továbbítja. A munkacsoportok kb. 7-10 vagy igény szerint több főből is állhatnak. 

Bármely aktív MOFT tag jelentkezhet, akinek van kapacitása, ideje a feladatokkal 

foglalkozni. Ha többen csináljuk, hamarabb végzünk. A munkacsoport tagjait a 

jelentkezések alapján az elnökség jelöli ki, és vezetője a munkacsoport titkára lesz, 

aki közvetlenül az elnökön keresztül tartja a kapcsolatot az elnökséggel. 

Jelentkezés benyújtásakor kérünk egy rövid szakmai önéletrajzot (szakvizsgák, 

közgazdasági végzettség, európai vagy egyéb fájdalom diploma, végzettség, 

nyelvtudás, szakmai orientáció stb.) mellékelni, s a munkacsoport vagy 

munkacsoportok nevét, amelyben dolgozni szeretne a prioritások megjelölésével. 

Jelentkezni a munkacsoportokba az budai.erika.elnok@fajdalom-tarsasag.hu 

emailen lehet, 2022. március 20-ig. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezéseket! 

Tegyük meg, amit megtehetünk! 

Üdvözlettel 

A MOFT Elnöksége nevében, Budai Erika, elnök 

Budapest. 2022. 02. 23. 
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