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2013. május 13-án a Magyar Nephrologiai Társaság, a Magyar Vese Alapítvány, a 

Preventív Medicináért Alapítvány és a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány valamint a 

Nemzeti Veseprogram támogatásával megrendeztük a VII. Országos 
Pszichonephrologia és Rehabilitációs Konferenciát 85 (49 szakdolgozó) regisztrált 

résztvevővel. A Konferencia fókuszában idén az öngondoskodás és az otthoni 

hemodialízis bevezetésének lehetősége, valamint az otthoni dialízissel kapcsolatos 

pszicho-szociális kérdések álltak. 

A rendezvényen képviseltette magát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Horváth 

Ildikó egészségpolitiai főosztályvezető asszony révén és a Nemzeti Veseprogram 

mindkét társelnöke révén. A betegek képviseletében előadással illetve 
hozzászólásokkal részt vett Ádám Aurél úr, a VORSZ elnöke valamint Szalamanov 

Zsuzsa a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kuratóriumának elnöke. 

Részt vett és felkért hozzászólás keretében kifejtette véleményét a fókuszban lévő 

kérdéskörrel kapcsolatosan mindhárom nagy szolgáltató hálózat igazgatója: Horn Péter úr 

a B.Braun Avitum Hunagry Zrt., Széchenyi Kornél úr a Diaverum Hungary Kft., 

valamint Berkes Attila úr a Fresenius Medical Care Magyarország Kft. képviseletében. A 

konferencián részt vettek a Reszortos Nővérképzésen részt vevő dialízis nővérek is. 
A résztvevők száma, véleménye és az utólagos visszhangok alapján ismét 

kijelenthetjük, hogy a Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan igen sikeres volt. 
A regisztráció és a szervezők bevezetője után Prof. Dr. Reusz György, a Magyar 

Nephrologiai Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a Konferenciát.  

Az idén a plenáris előadás keretében Prof. Kiss István országos szakfelügyelő 
főorvos foglalta össze az otthni dialízis kezelésekkel kapcsolatos hazai 
tapasztalatokat (a peritoneális dialízis kezelésre vonatkozóan), illetve az otthoni 
hemodialízis kezeléssel kapcsolatos lehetőségeket és nehézségeket is. Ezt követően 

az előadások első blokkja az öngondoskodás és a pszichoedukáció kapcsolatát (Dr. Zakar 

Gábor főorvos úr), a betegek szempontjait (Ádám Aurél elnök úr), valamint a dialízis 

szakápolók előtt álló feladatokat (Mogyorósi Róza hálózati főnővér, Fresenius Medical 

Care) tekintette át.  

Az első blokk után minisztérium képviselője, majd a dialízis szolgáltatók igazgatói 

foglalták össze gondolataikat felkért hozzászólás formájában. Ezt követően igen aktív, 

számos innovatív elgondolást felvető vita alakult ki. Ennek legfontosabb következtetéseit 

talán a következő pontokban lehet összefoglalni:  

Az otthoni dialízis kezelések költséghatékonyak és a jelenlegi ismeretek alapján a legjobb 

klinikai eredményeket és életminőséget biztosítják, ezért a jelenleg alkalmazott 

peritoneális dialízis mellett indokolt volna az otthoni dialízis kezelés lehetőségének 

megteremtése. Több hozzászóló kiemelte a peritoneális dialízis kezelés terén az elmúlt 

években elért, európai és világviszonylatban is tiszteletre méltó eredményeket. 

Ennek egyik első feltétele, hogy megalkossuk a szakmai minimum feltételeket – ez a 

szakma feladata-, majd erre épülve kialakuljanak az ellenőrzés és a finanszírozás keretei. 

Hasonlóképpen elősegítheti a betegek öngondoskodását, nagyobb fokú rehabilitációját a 



kórházon kívüli, „limited care” vagy „self-care” dialízis kezelési forma is. Ennek szakmai 

és technikai feltételei szintén nincsenek kialakítva, s erre is szükség volna. 

 

A következő blokkban Ladányi Erzsébet főorvos asszony részletesebben foglalkozott a 

peritoneális dialízis kezelés hazai helyzetével az elért eredményekkel. Ezt követően az 

öngondoskodással  és az otthoni dialízis kezeléssel kapcsolatos tapasztaltokat, ennek 

előnyeit és nehézségeit tekintették át az előadók. Újszerű és a nefrológiai gondozás 

szempontjából nagyon fontos kérdéskört, a gyakorlatban is használható eszközt mutatott 

be Urbán Róbert tanár úr az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársa a „Motivációs 

interjú”-ról szóló előadásában. 

 

Az ebéd utáni szekcióban a krónikus vesebetegek ellátásának holisztikus szemléletét és a 

komplex rehabilitációjának alapvető szempontjait tekintették át az előadók (Haris Ágnes 

és Polner Kálmán főorvosok), majd a Szent Margit Kórház Nephrológiai Osztály 

Rehabilitációs Részlegének kezdeti tevékenységét mutatta be a részleg vezetője, Tomkó 

Éva főorvos asszony. A szekciót a vesebeteg gyermekek rehabilitációjával kapcsolatos 

előadás zárta. 

 

A Konferenciát, immár hagyományosan, a dializált betegek pszichoszociális ellátása 

terén az elmúlt évben elért eredményeket ismertető előadások zárták. Nagyon nagy 

eredménynek tekintjük, és rendkívüli módon örülünk annak, hogy ezen előadások 

többségét a korábbi évek reszortos nővérképzésein résztvevő dialízis nővérek tartották 

saját munkájuk eredményei alapján. Ezek az előadások egyértelműen bizonyítják, hogy a 

jelenlegi helyzetben is lehet kézzelfogható eredményeket elérni, a betegek számára 

segítséget nyújtani. Bizonyítják azt is, hogy e szakemberek rendkívül elkötelezettek és 

felkészültek, s ebben a felkészültségben az elmúlt évek képzéseinek nagy szerepe volt. 

Több előadás foglalkozott a krónikus vesebetegek pszichoedukációjának gyakorlati 

kérdéseivel, s nagy visszhangot váltott ki a roma betegek attitűdjének felméréséről 

beszámoló előadás.    

 
A konferencia összköltsége az idén 542.350 Ft volt, amit a korábbi évekhez 
hasonlóan a Magyar Vese Alapítvány, a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány és az 
Alapítvány a Preventív Medicináért fedezte.  
 
2. A konferencia szerves részét képezte az immár hagyományosnak számító, a 
következő három nap során Gánton folytatódó Pszichoszociális Reszortos 
Nővérképzés. E képzésen az idén 20 nővér vett részt,  elsősorban a B.Braun és a 

Fresenius hálózatokból. Képzésük költségeit munkáltatójuk fedezte. A szakmai program 
során, az előző évekhez hasonlóan, a résztvevők képzést kaptak a dializált betegek 
körében leggyakrabban jelentkező szociális és pszichés problémákról, az azokkal  
kapcsolatos ügyintézés menetéről, valamint a jogi hátteret képező érvényes 
rendeletekről és jogszabályokról. Az ügyintézésről elméleti képzést és gyakorlati 
útmutatást is kaptak. Részletesen ismertetésre került a területi szociális 
ellátórendszer tevékenysége, a budapesti és vidéki ellátóközpontokhoz való 
kapcsolódás lehetőségei. A tájékoztatás során kitértünk az önkormányzatoknál zajló 
szociális ügyintézések menetére is. Az elméleti és gyakorlati oktatást főiskolai 



tankönyvekkel és minisztériumi oktatási anyagokkal egészítettük ki.  
Kiemelt hangsúlyt fektettünk a betegek pszichoszociális problémáival kapcsolatos 
feladatokra is. Ismertettük a leggyakoribb pszichés problémák tüneteit, kitértünk a 
kommunikációs és terápiás lehetőségekre. Külön sajátosság  volt ebben az évben, 
hogy a dializált betegek pszichés problémáiról,  a kiégésről és a segítés 
lehetőségeiről szóló előadást on line kapcsolat igénybevételével Torontóból tartotta 
Dr. Novák Márta, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet és a torontoi 
egyetem docense. 
A képzés során a nővérek sajátélmény Bálint csoporton vettek részt. A Bálint 
csoportok rendkívül sikeresek voltak, a nővérek körében ennek fogadtatása messze 
meghaladta a várakozásokat, s a képzéseket vezető szakemberek is igen pozitívan 
értékelték a nővérek érzékenységét, nyitottságát, problémafelismerő- és 
kezelőkészségét. 
Az oktatásban részt vettek: a Magyar Pszichoszomatikai és Bálint Mihály Társaság 

titkára (Dr. Major János), a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgató 
helyettese (Szabóné Varga Valéria), Kiss Andrea, Takács Ágnes és Vigyázó László 

szociális munkások, valamint Dr. Novák Márta, Dr. Mucsi István (SE a 
Magatartástudományi Intézet munkatársai) és Dr. Polner Kálmán, a Szent Margit 
Kórház nephrologus osztályvezető főorvosa. A képzést Dr. Polner Kálmán és Dr. 
Mucsi István szervezte. A résztvevők és a Bálint csoportot tartó szakemberek 
egyaránt szükségesnek tartották a Bálint műhelymunka folytatását. 
 
3. Feltétlenül pozitívnak tekintjük, hogy a dialízis szolgáltatók és a Nemzeti 

Veseprogram a pszichoszociális reszortos nővérképzést anyagilag is támogatják. A 
fennmaradó költségeket a Magyar Vese Alapítvány, a Preventív Medicináért 
Alapítvány és a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány biztosítja (a három napos 
képzés teljes költsége mintegy 60.000Ft/fő). 

 
4. A helyszín szintén immár hagyományosan a Gánti Vértes Vendéglő és Panzió volt, 
ahol az elhelyezés és ellátás körülményei mellett a képzés tárgyi és technikai 
feltételek kiválóak voltak. A résztvevők visszajelzései és saját tapasztalatunk is 
megerősíti, hogy a választás szerencsés volt, s ezért a képzés folytatását ezen a 
helyszínen tervezzük.  
Tájékoztatásul mellékeljük az idei képzésről a résztvevőktől névtelenül és nem strukturált 

formában kért visszajelzések szó szerinti átiratát.  

 
5. A képzés során írásbeli vizsgával is meggyőződtünk róla, hogy a kiképzett 
nővérek felkészültek arra, hogy a betegek pszicho-szociális anamnézisét felvegyék, 
szociális helyzetüket felmérjék, s egyes ügyintézéseket önállóan elvégezzék, más 
esetekben a külső segítőkkel kapcsolatot keressenek. Szükségesnek tartjuk és 
javasoljuk, hogy ennek a munkavégzésnek a megfelelő, a végzett feladatok 
nagyságához illeszkedő  foglalkoztatás keretei mielőbb kialakításra kerüljenek. 
Bízunk abban, hogy a dializált betegek pszichoszociális problémáinak feltárása és 
ebben történő segítségnyújtás hatékonyan hozzájárul a betegek színvonalas 
ellátásához és az életminőségük hatékony növeléséhez. 
 



6. Az eddigi négy képzésen 78 nővér vett részt (közülük heten kétszer, hárman három 

alkalommal vettek részt) munkájának segítségére a Semmelweis Egyetem 

Magatartástudományi Intézet és a Szent Margit Kórház Nephrologiai Osztály, a Szent 
Margit Kórház Vese Alapítvány és a Preventív Medicina Alapítvány támogatásával 

internetes honlapot tartunk fenn, ahol jogszabályok, dokumentumok és egyéb 

információk elérhetővé tételével segítjük a reszortos nővérek munkáját. Emellett 

folyamatos email és telefonos tanácsadással is részt veszünk a dializált betegek 

pszichoszociális ellátásának megteremtésében. 

 

7. Terveink között szerepel, hogy a MANET idei Nagygyűlésen a nővér előadások 
napján pszicho-szociális és rehabilitációs szekció rendezésére kérünk lehetőséget, 
ahol a már kiképzett nővéreknek lehetősége lesz az addig végzett munkájukról való 
beszámolásra is. Ugyancsak szeretnénk elérni, hogy a Nagygyűlés során lehetőséget 

kapjunk Bálint csoportok tartására. Ezzel szeretnénk elérni, hogy ezt a módszert minél 

többen ismerjék meg, s a későbbiek során ennek szélesebb keretek között történő 

alkalmazására is lehetőség nyíljon, hiszen a Bálint csoport a munkahelyi stressz 

csökkentésének, a kiégés megelőzésének kiváló eszköze lehetne. 

 
 8. A továbbiakban rendszeres továbbképzést tervezünk az eddigi években kiképzett 

reszortos nővérek számára, illetve szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy azokra a 

dialízis osztályokra is kerülhessen kiképzett reszortos nővér, ahonnan eddig még nem vett 

részt nővér a képzéseinken. Ennek érdekében a 2014. évi VIII. Országos 
Pszichonephrologiai és Rehabilitációs Konferencián illetve azt követően újabb képzést 

szervezünk.  

 

Köszönjük a MANET Vezetőségének, Elnök Úrnak és Főtitkár Úrnak a szociális 
reszortos nővérképzésben nyújtott folyamatos segítségét. A képzési feladatok 
sikeres folytatásához kérjük a Vezetőség további támogatását. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Dr. Mucsi István       Dr. Polner Kálmán 
a Bizottság elnöke       a Bizottság titkára 



A résztvevők visszajelzése a gánti pszicho-szociális reszortos nővér képzésről 

2013. május 13-16 

1. vélemény 

Tisztelt Szervezők! 

Nagy örömömre szolgált, hogy végre részt vehettem egy ilyen fantasztikus képzésen. 

A mindennapi rutin mellett sajnos elfelejtünk néha „embernek” lenni. A mindennapi 

munka bedarál bennünket, a hajtás, a megfelelni vágyás. Nem szabad lenne, hogy 

elfelejtsük, hogy akikkel dolgozunk azok hús, vér, érző emberek, akiknek néha jól 

esik egy kedves szó, egy apró érintés. Itt újra megtapasztaltam azt, hogy mennyire 

fontos a test gyógyításán kívül a lélek ápolása és gondozása nap, mint nap. Az hogy 

egy-egy szociális támogatás megszerzésével, vagy csak segítésével már egy apró 

gesztussal segíthetünk a betegeknek rendkívül fontos.  

Szívem szerint azokat a kollégáimat is elküldeném, akik nem érdeklődnek a lelki 

egészség iránt, egy ilyen továbbképzés mindenkinek csak hasznára lenne. Köszönöm, 

hogy itt lehettem és hazavihetek „egy csepp emberséget”a mindennapi megküzdéshez 

az „ én szürke hőseimnek”. Köszönöm. 

 

2. vélemény 

Számomra a tanfolyam nagyon pozitív élményeket adott. Az előadások nagyon 

színvonalasak, érdekesek voltak. Az előadók, szervezők elhivatottságát látva erőt 

adott ahhoz, hogy ezeket a tanult dolgokat tovább adjam és tudásommal segítsek a 

rászorultakon. Az ellátást kiváló minősítésben részesíteném, mint hozzáállásban, és 

minőségben. Andrea kedvessége, elhivatottsága számomra példaértékű, sokat 

tanultam tőle emberségből, empátiájából. 

 

3. vélemény 

Tisztelt Szervezők! 

Amikor megtudtam, hogy szociálpszichológiai reszortos nővérképzésre küldenek 

nagyon megörültem, majd ahogy közeledett az időpont volt bennem némi félelem. 

Nemrég óta dolgozom dializáló nővérként, szociális téren nincs nagy gyakorlatom, 

bár idősotthonban dolgoztam előtte, de ott nem volt szükség különböző segélyek, 

támogatások igénylésére, illetve ha volt is, nem a mi feladatunkhoz tartozott. Attól is 

féltem, hogy nem ismerek senkit, hogy fogok tudni beilleszkedni a többiek közé, hisz 

ők már tapasztalt kollégák. Megérkezéskor nagyon kedvesek voltak a többiek is, 

próbáltunk ismerkedni. Vendéglátóink nagyon kedvesen, szeretettel fogadtak minket, 

és végig ez jellemezte az itt töltött időt. Szállásunk igazán szép, nyugodt a környezet, 

családias a hangulat. Az itt dolgozók igazán segítőkészen álltak hozzánk. Szervezők 

és előadóink is nagyon emberien álltak hozzánk. Az elmúlt napok előadásait hallgatva 

igazán érdekesek voltak, és bár sokszor fáradtnak éreztük magunkat a sok anyag 

hallatán, úgy érzem sok mindenre rálátást kaptam. Bár most még azt érzem, sok idő 

kell, mire ez minden megérik és letisztul bennem, de biztos vagyok abban, hogy 

tovább fogok keresni, és jobban belemélyedek mindabba, amit ez a tanfolyam 

nyújtott, és igyekszem a tőlem telhető legjobb tudásom szerint segíteni a betegeinket. 

Bálint csoport kifejezetten tetszett!!!! Talán lehetne az oktatás alatt is alkalmazni 



konkrét esetet levezetni kinek milyen támogatást lehet kérelmezni, így legalább 

jobban érthető azoknak, akik még nem rendelkeznek kellő tapasztalattal. Köszönöm, 

hogy itt lehettem és megismerhettem önöket. 

 

4. vélemény 

Szervezés, elhelyezés tökéletes volt. Tananyagok mennyisége hatalmas és ennyi idő 

alatt nehezen átlátható. Talán kicsit több volt az elmélet, és kevesebb a gyakorlati 

megközelítés, mert a realitások talaján élve az itt elhangzott ismeretanyagnak talán 

még felét sem fogjuk tudni hasznosítani és nem hanyagságból, csupán idő hiányában 

nem lesz módunk ennyi mindent és ilyen mélységében intézni, elintézni. De 

összességében hasznos volt és ezután tudatosan tudom azt végezni amit eddig csak 

ösztönösen, emberségből tettem. Köszönöm! 

 

5. vélemény 

Konferencia érdekes és lényegre törő volt. Nagyon elégedetten távozok a 

továbbképzésről. Kiváló előadókat, orvosokat, szociális munkásokat ismertem meg! 

Kellemes program volt a Bauxit bánya, Fecskepalota látogatása is a meleg délutáni 

napon. Az étkezés, tisztaság, kiszolgálás kiváló volt. Környezet gyönyörű és csendes. 

Kellemes, de ugyanakkor elgondolkodtató filmek kerültek levetítésre, amelyek 

mélyen meghatottak. Új kollégákat ismertem meg a saját és más dialízis hálózatból. 

Bálint csoport érdekelt nagyon, várakozással néztem elébe, hogy milyen hatással lesz 

rám! Kellemes volt egy kicsit a napi „taposómalomból” kiszabadulni, és új 

információkat hallani. 

 

6. vélemény 

Tisztelt Szervezők! 

Nagyon örülök, hogy újra itt lehettem ezen a továbbképzésen. Nagyon sok új 

információt kaptam, amit felhasználhatok. Az előadások, foglalkozások családias 

jellege nagyon tetszett. A szállás és étkezés különleges, szintén családias. Nehézséget 

jelent a leadott anyag sokaságának feldolgozása, túl rövid idő alatt nagyon sok az 

információ. 

 

7. vélemény 

A konferencián érdekes előadásokat hallhattunk idén is. Azt nagyon jónak találtam, 

hogy a minisztérium és a szolgáltatók képviseletét is láthattuk és hallhattuk. Gántra 

érve szíves fogadtatás és igazán elsőrangú környezet, szállás, ellátás várt minket. 

Piroska néni varázsa és a személyzet odaadása igazán egyedülálló. Reggelente az Egy 

csepp emberséggel indítani a napot jó ötlet volt, kicsit ráhangolt a napi témára. A 

hihetetlen információ áradat (amiben egész nap részünk volt) terhelte meg jobban az 

embert. A legnehezebb számomra a rengeteg ülés, hisz nem ehhez vagyok szokva. De 

lényegesen kényelmesebb körülmények között, mint tavaly. A Bálint csoport idén is 

kifejezetten jó élmény volt. 

 



8. vélemény 

Tisztelt Továbbképzést Szervezők! 

A hétfői budapesti továbbképzés színvonalas, jól szervezett volt. A Gánti 

Nővértovábbképzésen a szállás és az ételek kifogástalanok voltak. Az összeállított 

program színvonalas-sokrétű, de számomra fárasztó és zsúfolt volt, a reggel 7 órai 

kezdés és a 23 órai befejezés miatt, a leadott anyag számomra a sok statisztikai adat 

miatt kicsit tömény volt. Mindent egybevéve jól éreztem magam, a társaság nagyon 

közvetlen és barátságos volt. Külön köszönet Andreának a szervezésben nyújtott 

segítségéért- bármivel fordulhattunk hozzá készségesen segített nekünk. 

 

9. vélemény 

Nagyon hasznos volt a továbbképzés. Minden előadó segítségét köszönöm, érdekes 

előadásokat tartottak. Remélem, a mindennapokban hasznát tudom venni, és a 

betegek körében egyre inkább terjed, hogy bizalommal, majd később elégedettséggel 

forduljanak hozzám. A szervezés nagyon pontos, frappáns. Az ételek minden igényt 

kielégítőek, különlegesek és finomak voltak. Szívesen jönnék a legközelebbi 

rendezvényre is. Köszönöm. 

 

10 vélemény 

Tisztelt Szervezők! 

Örömmel jöttem a Gánti Továbbképzésre, és nem okozott csalódást. Az ellátás 

fantasztikus volt, a jelen lévő kollégák és kolleginák nem különben. Jó volt 

elszakadni a mindennapi rutinból, és jó volt látni, hogy vannak hasonlóan gondolkozó 

kollégák. A képzés megszervezéséhez csak egy javaslatom, észrevételem lenne. 40 

percnél képtelenek vagyunk tovább figyelni. Talán több rövidebb szünet éberebben 

tartana minket. 

 

11. vélemény 

Tartalmas előadásokban volt részem, értékes információkhoz jutottam. Elhivatott 

előadok tartották az előadásokat, igazi tartalmas képzésben volt részem. Emellett a 

kolléganők között jó kapcsolat alakult ki. A sok pozitív élmény mellett egy kis 

hiányosság a részemről, a kevés mozgás, szabadtéri program. Köszönöm, hogy itt 

lehettem! 

 

12. vélemény 

Szállás: tiszta, nyugodt, csendes kiváló. Étkezés: az első évben az 1.esti érkezéskor 

levest is kaptunk, szerintem az úgy jobb volt. Biztosan nem került volna többe, ha 

inkább a tegnapi esti három fogás egyike helyett inkább első este kapunk egy levest 

is. Előadások: feszített tempó volt, de nagyon sokat tanulhattunk a kitűnő előadóktól 

és egymástól is. Jó lenne „Bálint csoport” otthonra is (mármint a munkahelyen). 

Szellemileg és testileg is feltöltődve folytatjuk a mindennapi életünket a betegek 

érdekében. Nem könnyű a feladat. Müller Péter szavai jutottak eszembe: „Jézust 

megérteni nehéz, Követni szinte lehetetlen…” Mi a magunk eszközeivel próbálunk, 



tudunk csak segíteni. Köszönöm 

 

13.  vélemény 

Nagyon jól éreztem magam. Programok. étkezés, és a szállás maximálisan jók voltak. 

Az esti filmvetítés és a Bálint csoport, valamint a pszichológiai témájú előadások 

nagyon sok pluszt adtak. Szociális témában még további tanulások szükségesek 

számomra, de saját hiányosságaim miatt. Most voltam itt első alkalommal, rosszat 

mondani a képzésre nem tudok. Minden információt megkaptam, amivel el tudok 

indulni ezen az úton. 

 

14.  vélemény 

A kurzus nagyon jól meg volt szervezve, a szállás körülményei jók voltak, az 

ellátásunk pedig kiváló. Nagyon sok hasznos dolgot tanultunk, amit lehetőségeim 

szerint alkalmazni fogok a betegeink javára. Az előadások nagyon jók voltak, örülök, 

hogy részt vehettem a Bálint csoportban. A Novák Mártával történt interaktív 

előadást nagyon jónak találtam, még sokáig hallgattam volna. Összességében egy 

kicsit fárasztó volt, nem szoktunk hozzá ennyi üldögéléshez, bár a székek 

kényelmesek voltak. Nagyon köszönök mindent, és ha lehetőséget kapok, máskor is 

nagyon szívesen eljövök a képzésre. 

 

15. vélemény 

A továbbképzés számomra nagyon hasznos és érdekes volt, mivel a betegeink a 

krónikus betegsége illetve a társbetegségei miatt jobban átláthatóvá vált, hogy mikor, 

milyen szociális és pénzbeli juttatáshoz juthatnak. Az ezzel kapcsolatos kérdéseikre 

már pontos választ tudok nyújtani, adni. A csapat szuper volt, a Bálint csoport 

hangulata, légköre, vezetője is. Az „egy cseppnyi emberség” reggelente megerősített 

abban, hogy jó helyen vagyok, és tovább kell szeretni a betegeinket, mert ez mind a 

betegnek, s mind nekünk csak a hasznunkat szolgálja. SZERETNI JÓ! 

 

16. vélemény 

Tisztelt Szervezők! 

Köszönöm a lehetőséget a továbbképzésen való részvételre. A továbbképzés magas 

színvonalú volt szakmai szempontból, és természetesen a szállás is. (Köszönjük 

Piroska néninek is!). Sok új információval gazdagodtam, új ötleteket kaptam, bár a 

sok információ ennyi idő alatt igen nehezen feldolgozható. Javaslatként csupán annyit 

kérnék, hogy az utolsó napot próbálják meg lerövidíteni a hosszú hazautazás miatt, 

hiszen néhányan több száz kilométerre élünk, és másnap már munkába kell állnunk. 

 

17. vélemény 

Nagyon jól éreztem magam ezen a szép helyen. Kellemes környezetben, és nem 

utolsó sorban értékes emberekkel együtt, nagyon hasznosnak érzem ezeket a napokat. 

A SZERETET, a másikra való odafigyelés fontosságára hívta fel a figyelmünket. A 



pszicho-szociális része a dolognak is nagyon érdekes volt, amit a betegekkel való 

kapcsolatban nagyon jól tudjuk majd hasznosítani. A betegek viselkedésére is sok 

magyarázatot kaptunk. Egy csepp emberség-fontos, és szeretnék az életben altruista 

módon tovább tevékenykedni. Köszönöm 

 

18.  vélemény 

Számomra a megrendezett tanfolyam lelkileg nagy feltöltődést adott, nagyon közel áll 

hozzám ez a lelkiség. Jó volt egy más szemszögből látott nephrologia, ezt kellene 

terjeszteni és hirdetni. Ebben a mai világban már egy felüdülés. Az ellátás is nagyon 

jó volt, köszönjük a pogácsa receptjét. Javaslatom lenne egy kicsivel több szabadidős 

program. 

 

19. vélemény 

A szervezés nagyszerű, összehangolt, de szerintem az előadások hosszúak, tudom így 

is kevés, amit át lehet adni, de az elindulásban irányt mutat nekünk, és sok mindent 

tudunk hasznosítani. A szállás az étkezés nagyon szép, nagyon jó, az ételek nagyon 

finomak, a személyzet nagyon készséges, barátságos, csak köszönetem tudom 

kifejezni. Máskor is szívesen jövök, ha lesz rá lehetőségem, annak ellenére, hogy úgy 

érzem elültem a … 

Köszönöm a munkát, az előadásokat, az infókat. 

 

20. vélemény 

Először vettem részt ilyen képzésen. Sok hasznos dolgot tanultam, és megismertem 

sok segítőkész embert. A környezet, szállás, ellátás KITÜNŐ volt. A napi program 

elég megfeszített volt, így kellemesen elfáradva térek haza és állok neki a dolgok 

rendszerezéséhez. Mindent Köszönök. 

 

 


