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 A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága vezetőségének nyilatkozata  

a MOK 
„Etikai megfontolások az orvosi erőforrások elosztásához COVID-19-pandémia idején Magyarországon” 

című dokumentumával kapcsolatosan 

 

Társaságunk vezetősége megvitatta a MOK „Etikai megfontolások az orvosi erőforrások elosztásához 

COVID-19-pandémia idején Magyarországon” című dokumentumát. Az alábbi megállapításokat tesszük: 

 
1. Értékesnek tartjuk, hogy a MOK előrelátóan kidolgozott egy olyan etikai dokumentumot, amely 

segítséget nyújthat egy jövőben bekövetkező járványügyi katasztrófa helyzet kezelésére. Fontos 
leszögezni azonban, hogy  bár Magyarországon nő a fertőzöttek száma, egyre többen szorulnak kórházi, 
intenzív osztályos kezelésre, jelenleg nincs katasztrófa helyzet. A jelen állapotban országunk minden 
polgárának, vezetőinek és egészségügyi dolgozóinak is legfontosabb teendője a katasztrófa helyzet 
elkerülésére a jelenlegi betegek kezelése kell, hogy legyen. 

2. A dokumentum egy olyan dilemmával próbál megküzdeni, amit mindannyian érzünk, hogy ember nem 
dönthet mások élete és halála felől. Le kell szögeznünk, hogy keresztény hitünk és meggyőződésünk 
szerint a Mindenható Teremtő Isten az élet és a halál ura. Jézus Krisztus a mi Urunk legyőzte a halált, ő 
a gyógyító és a megtartó. A Szentlélek Isten ad erőt és bölcsességet nekünk munkánkban, életünkben.  

3. Az orvos, és minden egészségügyi dolgozó feladata és felelőssége, hogy tudásához, és lehetőségeihez 
mérten minden helyzetben a lehető legmagasabb szintű kezelést, ellátást nyújtsa. 

4. A 7. ajánlásban megfogalmazott sorsolást csak abban a szinte 0 valószínűséggel előforduló esetben 
javasolja a dokumentum, amikor a triázs alapján felállított rangsor szerint két teljesen egyenlő esélyű 
betegről van szó. Mivel ennek a valószínűsége szerintünk is elhanyagolható, a sorsolás dokumentumba 
emelését aggályosnak és veszélyesnek tartjuk, mert ennek lehetőségként való felkínálása  
megváltoztathatja a fennálló társadalmi konszenzust orvos és beteg között. Az évezredes, eskün, 
szaktudáson és eredetileg a transzcendens etikai tekintélyen alapuló konszenzus véleményünk szerint 
nem engedi meg a sorsolás gyakorlatát.  

5. A kialakult társadalmi vita időszerű, de azt egymás erőfeszítéseit elismerve és segítve, Magyarország 
javát, az emberek megmentését szem előtt tartva szabad csak lefolytatni. 
 
Isten igéje ad biztatást ezekben a nehéz időkben: 
„Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme élek örökkön - örökké, és 
nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” Jel. 17.b-18 
„Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja 
készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” I. Korinthus 10:13 
 
Isten áldását kérjük országunk vezetőire, az egészségügyben dolgozókra, és az Úr gyógyítását minden 
betegre. 
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