
 

MDT Szakdolgozói Munkacsoportjának beszámolója 2019. 

 

A 92. Nagygyűlést minden szakdolgozó kíváncsian várta, hiszen ilyen formában még nem vettünk részt a 

konferencián. Biztosan állíthatom, hogy nem volt még annyira sikeres szakdolgozói napunk, mint ebben az 

évben. Számos szóbeli és írásos visszajelzést is kaptam erre vonatkozóan. Ezek mindegyike különösen 

kiemelte a péntek esti vacsorát, ahol valóban érdemben volt lehetőség az ismerkedésre, tapasztalatcserére 

kötetlen körülmények között, ami most nem csupán a szekciók közötti szünetekre szorítkozott. De a jó 

hangulathoz feltétlenül hozzájárult a házigazdák vendégszeretete és szívélyes fogadtatása is. 

 

Résztvevői létszám tekintetében sikerült az elvárásoknak megfelelni, 230 regisztrált szakdolgozóból 204 vett 

részt az eseményen, ez nagyon jó eredmény!  

 

A szakmai program vonatkozásában most már megszokottá vált, hogy orvos előadók is színesítik az 

előadások skáláját. Ami különleges és eltérő volt az eddigiekhez képest az volt, hogy a munkacsoport 

beszámolt az elmúlt három éves tevékenységéről, és olyan lehetőségeket, javaslatokat vetett fel a 

hallgatóságnak, ami szerencsére elnyerte a kollegák támogatását. Ilyen volt a szakdolgozói pályázat tervének 

bemutatása, ami a bőrgyógyászati ápolás presztízsének emelését hivatott szolgálni. A „jóváhagyás” után ezt 

részletesen kidolgozva fogjuk bemutatni az MDT vezetőségének, bízva annak pozitív elbírálásában. A másik 

ilyen kezdeményezésünk az egységes bőrgyógyászati ápolási protokollok kidolgozása, melyet a négy 

egyetemi klinika fog össze. Ez a javaslat is nagy tetszésnek örvendett. 

 

Örömmel fogadták továbbá a kollegák azt a változtatást is, hogy a jövőben nem rangsoroljuk az előadásokat, 

hanem mindenki egységesen kap valamilyen jelképes elismerést. Ez most pendrive és ajándékcsomag 

formájában valósult meg, melyek finanszírozásában a Fekete Zoltán Alapítvány és a La Roche Posay volt 

segítségünkre. 

 

A következő három éves időszakra a szakdolgozók is választottak képviselőket. Ez alapján a Szakdolgozói 

Munkacsoport új elnöke Szabó Attiláné lett, titkárok pedig Túri-Kis Edit, Tóth Andrea és Bencés Ilona. 

Úgy gondoljuk, hogy az MDT-vel való hatékony együttműködést az szolgálja leginkább, ha a munkacsoport 

elnöke az MDT elnökének munkatársa, ezért jelöltük erre a posztra Szabó Attilánét és ezzel a szavazatok 

alapján a jelenlévő szakdolgozók is egyetértettek.  

Szabó Attiláné, ápolásszakmai igazgató helyettes, PTE KK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai 

Klinika, tel: +3630/325-4525, e-mail: szabo.attilane@pte.hu. 

 

Végül, második alkalommal került sor az elmúlt évben szerzett kitüntetések, elismerések bemutatására. Jó 

érzés osztozni egymás sikereiben és örömében, a visszajelzések alapján szívesen fogadják a kollegák, hogy 

bemutatásra kerülnek ezek az eredmények. 

Elnökségem elmúlt három évében sikerült új alapokra helyezni a munkacsoport tevékenységét és bízom 

benne, hogy a bevezetett változtatások még előbbre fogják vinni a szekciót a szakmai fejlődésben, és 

hosszútávon sikerül majd elérni, hogy vonzóbb szakterületté válik a bőrgyógyászat, mint amilyen eddig volt. 

Köszönöm a sok segítséget, támogatást és együttműködést Elnök asszonynak, Főtitkár asszonynak és nem 

utolsó sorban Ajtai Beátának és Martinovits Eszternek! 

 

Tisztelettel,  

Bencés Ilona, a munkacsoport leköszönő elnöke 

 

Kelt: Budapest, 2019. december 2. 
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