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TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2019. 

A MOK a Tolna Megyei Területi Szervezet (TESZ) számára 2019. évben 1.197.977.- 

Ft összegű pénzügyi keretet biztosított tagi szolgáltatások céljára. Ez az összeg 

352.697.- Ft-tal több, mint a 2018. évi keretösszeg volt.  

Ebből az összegből a TESZ 13 rendezvényt szervezett/támogatott, az összesen 

érintett létszám 577 fő volt, a rendezvények száma és a résztvevők létszáma is több 

mint kétszeresére nőtt az előző évihez képest.  

TAGI SZOLGÁLTATÁS TÉNY 2019. 

Rendezvény megnevezés Helyszín/időpont  Költség 

(Ft) 

Résztvevők 

száma (fő) 

Bemutatkoznak a szakmák- 

SBO 

Szekszárd, 

2019. június 13. 

I. félév 

14306 32 

Bemutatkoznak a szakmák- 

Krónikus Belgyógyászat 

Szekszárd, 

2019. október 28. 

 II. félév 

12284 13 

Dr. Sinkó Eszter - A magyar 

egészségügy jelene és 

válaszutak a magyar 

egészségügyben 

Szekszárd, 

2019. november 12. 

45467 33 

Dr. Szondy Máté klinikai 

szakpszichológus - a 

tudatos jelenlét 

pszichológiája- stressz és 

stressz kezelés 

Szekszárd, 

 2019. szeptember 23. 

113000 39 

Továbbképzés és 

közösségi rendezvény  

Dombóvár,  

2019. október 10. 

130000 36 

Háziorvos továbbképzés Tamási, 

2019. december 11. 

82000 11 

Kamarai tagok családi nap 

rendezvény 

Szedres, 

2019. május 19. 

308111 90 

Mikulás rendezvény tagok 

gyermekeinek 

Szekszárd, 

2019. december 3. 

244491 80 

Baleseti Nap támogatás Szekszárd, 

2019. november 8. 

50000 51 

Hypertónia nap – 

támogatás  

Szekszárd, 

2019. november 22-23. 

50000 126 
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Háziorvos továbbképzés  Szekszárd, 

2019. december 11. 

100000 15 

Gyermekorvos 

továbbképzés 

Szekszárd, 

2019. december 5. 

30000 43 

Nagygyűlés Tolna megye, 

2019. szeptember 21. 

18000 8 

Mindösszesen  1197659 577 

A korábbi évekhez hasonlóan megtartásra került a Családi nap és a Kamarai 

Mikulás, ez a két rendezvény vonzotta a legnagyobb létszámot. De számottevő volt a 

résztvevők száma dr. Szondy Máté és dr. Sinkó Eszter előadásán is. 

Hetedik alkalommal került megrendezésre a Tolna Megyei Orvosi Kamara Családi 

Nap, melyhez a szedresi Lovas Udvarház második alkalommal biztosította a 

helyszínt. A rendezvényt az előző évekhez képest 2019-ben, kicsit korábban, május 

19.-én tartottuk, így nagyon izgultunk, hogy jó idő legyen. A tavalyi fél napos eső 

helyett, a mostani alkalommal gyönyörű napsütés és kellemes idő várta a 

résztvevőket. A programok a következők voltak: a Fehérlófia Egyesület jóvoltából 

népi játékokkal és különleges együttműködést igénylő játékokkal játszhattak – 

vakvezető pálya, sziámi pálya, stb. – kicsik és nagyok. A környék felfedezésére idén 

is volt lehetőség, mégpedig lovas kocsikázás keretében. Lehetett még íjászkodni, 

kézműveskedni, elmerülni a hatalmas buborékok világában, társasozni, ugráló 

várazni, a legkisebbeknek játszósarokban játszani. Volt egy meglepetésjáték is, a 

buborékfoci, ezzel jókat mókáztak gyerekek, felnőttek egyaránt. 

Örömmel láttuk, hogy idén is több kolléga is összehívta a tágabb családot is erre az 

alkalomra. 

A kamara elnöksége a 2018. évi utolsó ülésén döntött egy rendezvénysorozat 

elindításáról, melynek célja az volt, hogy az orvosláson belül az egyes szakmák 

képviselői megismerjék egymás munkáját, problémáit, az adott szakterület 

újdonságait. Megértsék pl. az adott terület, osztály működését, mely elősegítheti a 

jobb együttműködést.  

A „Bemutatkoznak a szakmák” című rendezvénysorozaton belül első alkalommal 

2019. június 13.-án a Sürgősségi Betegellátási Osztály megismertetésére került sor.  

Az SBO helyszíni bejárását követően „Az SBO működése, múltja és jelene…” 

címmel dr. Simon János tartott előadást. 

A rendezvénysorozat keretében 2019. október 28-án dr. Varga Éva osztályvezető 

főorvos mutatta be a Tolna Megyei Balassa János Kórház Krónikus Belgyógyászati 

Osztályát, majd megtartotta az „Időskor jellemzői a geriáter szemével” című 

előadását. Az előadás érintette az időskorúak egészségügyi problémáit, annak 

szociális vonatkozásait, az egészségügyi és szociális rendszerhez való hozzáférés 

nehézségeit, a Hospice részleget. Mindkét rendezvény az előzetesen beküldött, vagy 

a helyszínen feltett kérdések megválaszolásával fejeződött be.  
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2019. szeptember 23.-án dr. Szondy Máté klinikai szakpszichológus „Mindfulness és 

egészség. Hogyan csökkenti a tudatos jelenlét a kiégés veszélyét?” címmel tartott 

interaktív előadást a megyei kórház kultúrtermében. Mivel a kiégés az 

egészségügyben dolgozókat kiemelten érinti, ezért a résztvevők érdekesnek és 

hasznosnak ítélték az előadást. A tudatos jelenlét módszerét a jelenlévők is 

kipróbálhatták, az előadóval közösen végezhettek el néhány gyakorlatot. 

2019. október 10.-én a Dombóvár-Tamási választókerület országos küldötte által 

Dombóváron került megszervezésre a „Költészet és hazaszeretet” című társasági 

rendezvény. Vendégeink Döbrentei Kornél költő, és felesége Petrás Mária előadó 

művész voltak. A költő a haza iránti kötelességeinkről, válságokkal és 

szenvedésekkel teli múltunkról és Magyarország szépségéről beszélt, saját verseiből 

is idézett. Petrás Mária magyar, erdélyi, és csángó népdalokat énekelt gyönyörű 

hangján. A hangulat határozottan kellemes és barátságos volt, a kollégák örültek 

egymásnak a 36 résztvevőből volt néhány nyugdíjas is.  

2019. november 12.-én a megyei kórház kultúrtermében dr. Sinkó Eszter a 

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ tanára tartott egy 

órás előadást „(A) magyar egészségügy  jelene és válaszutak a magyar 

egészségügyben” címmel, melyet nagy érdeklődés övezett. Az előadást közvetlen 

hangulatú eszmecsere zárta, mivel a hallgatók közül többen személyesen is ismerték 

az előadót, aki tanáruk volt az egészségügyi menedzserképzésük során. Az előadás 

megkezdése előtt és azt követően egészséges, tej- és gluténmentes finomságok 

kóstolója várta a résztvevőket. 

2019. december 3.-án 10. alkalommal került megszervezésre az orvos kollégák 

gyermekei és unokái számára a Mikulás ünnepség. Az ünnepi hangulatról a méltán 

híres Csurgó Zenekar gondoskodott. Interaktív műsorukat követően közel 80 

kisgyermek vehette át csomagját. 

2019. december 11.-én a Tamásiban és környékén dolgozó háziorvosok részére az 

új választó-kerületi elnök továbbképzést szervezett,  ahol Kardiológiai rehabilitáció: 

múlt-jelen-jövő címmel Dr. Bozó János kardiológus főorvos tartott előadást. A képzés 

jól sikerült, hasznos ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők. Az előadást követően 

lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre is, melynek egyre nagyobb a jelentősége a 

túlterhelt kollégák számára. 

2019. december 11.-én a szekszárdi Illyés Kúriában a helyi és a környék háziorvosai 

rendkívül jó hangulatú továbbképzésen vettek részt. Örvendetes módon két 

szekszárdi és egy tolnai üres körzetben új kollégák kezdték meg munkájukat. 

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék őket a helyi, és a környék háziorvosai, ezért az 

este az ő üdvözlésükkel és bemutatásukkal kezdődött. Az idei előadást Prof. Dr. 

Illyés Miklós az arteriográf feltalálója tartotta Paradigmaváltás a cardiovascularis 
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prevencióban címmel. Az előadást követően lehetőség nyílt kötetlen eszmecserére a 

szekszárdi háziorvoslást érintő aktuális kérdésekben is. 

A MOK Tolna Megyei Területi Szervezet több, akkreditált pontszerző továbbképzést 

is támogatott. 

Támogatta a Tolna Megyei Balassa János Kórház Baleseti Sebészeti Osztályt a XVII. 

Szekszárdi Baleseti Sebészeti Nap megszervezésében. A rendezvényre 2019. 

november 8-án került sor, „Kezelési elvek és kihívások a bokatörések és pylon 

törések ellátásában” címmel. 

Támogatta a Balassa János Kórház Tudományos Tanácsa és a CORA 

Egészségvédő Alapítvány által 2019. november 22-23-án szervezett III. Szekszárdi 

Hypertonia Napokat. A rendkívül magas színvonalú két napos rendezvény Tolna 

megye egyik kiemelkedő tudományos rendezvénye. A rendezvény – a hypertoniás 

célszerv-károsodásokat, a kezelés nehézségeit és szempontjait végigtárgyalva – 

mind a háziorvosoknak, mind a hypertoniás betegekkel találkozó szakorvosoknak 

hasznos útmutatót kívánt adni. 

Támogatta továbbá a 2019. december 5.-én megrendezésre került 2019. évi 

Gyermekgyógyász Továbbképzést. A nagy múlttal rendelkező, évente két 

alkalommal megrendezett akkreditált gyermekgyógyász továbbképzést 

gyermeksebészet témakörében szervezték.   

Szekszárd, 2020. január 16. 

MOK Tolna Megyei Területi Szervezet 


