
TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

2017. 

 

A MOK a Tolna Megyei Területi Szervezet (TESZ) számára 2017. évben 

867.812,-Ft, összegű pénzügyi keretet biztosított tagi szolgáltatások 

céljára. Ezt a TESZ elnökségi döntéssel saját forrásból (lemondott 

tiszteletdíj!) 100.000,-Ft-tal kiegészítette és így összesen 967.812,-Ft állt 

rendelkezésre. Ebből az összegből a TESZ 7 rendezvényt 

szervezett/támogatott, az összesen érintett létszám 341 fő volt. 

Rendezvény 

megnevezés 
Helyszín  Létszám 

(fő) 
Költség 

(Ft) 
dr. Pilling János: 

Orvosi hibák és 
tévedések 

kommunikációja 

Szekszárd 32 127.000 

dr. Petrássy Miklós: 

Orvosi 
műhiba/kártérítési 
perek  

Szekszárd 38 40.000 

Kamarai tagok családi 
nap rendezvény 
 

Szekszárd 79 234.303 

dr. Zacher Gábor: 
Mindennapi 
függőségeink 

Szekszárd 70 200.000 

Mikulás rendezvény 
tagok gyermekeinek 
 

Szekszárd 71 210.040 

dr. Petrássy Miklós: 

Orvosi 
műhiba/kártérítési 

perek 

Dombóvár 27 54.990 

dr. Gundy Sarolta: 

Sporadikus és ritka 
daganatos betegségek 

Dombóvár 24 100.000 

MINDÖSSZESEN   966.333 

 

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. Pilling János, dr. Petrássy 

Miklós és dr. Zacher Gábor előadásán is. 

dr. Pilling János pszichiáter szakorvos a Semmelweis Egyetem 

Magatartástudományi Intézetének munkatársa néhány év kihagyás után 

tartott ismét előadást a TESZ meghívására. Az előadás témája az „Orvosi 



hibák tévedések kommunikációja”volt. Konkrét tanácsokat kaphattak a 

résztvevők arról, hogy milyen mondatokkal, milyen körülmények között 

célszerű közölni a beteggel vagy a hozzátartozóval egy esetleges orvosi 

hibát. Az érintett reakciójára melyek a jó válaszlépések, válaszreakciók. 

Az előadás eszenciájának azt mondható, hogy a megtörtént hiba közlését 

fel kell vállalni, és ha az időben, és jó kommunikációval történik akkor 

szinte bizonyosan elkerülhető a későbbi feljelentés vagy panasz. 

2017. április 6-án a megyei kórház kultúrtermében a jelenlévők dr. 

Petrássy Miklós ügyvéd-belgyógyász szakorvos előadásában „Orvosi 

műhiba perek/kártérítési perek tapasztalatai, tipikus esetei” címmel 

hallhattak előadást. Az előadó részletesen foglalkozott a leggyakoribb 

kártérítési perre okot adó hibákkal szakterületenként, mint pl. radiológia, 

traumatológia, infektológia, szülészet, háziorvoslás stb. Konkrét perek 

ítéleteit, tanulságait osztotta meg a hallgatósággal, továbbá hasznos 

tanácsokkal látta el a jelenlévőket. Az előadás végén csak úgy záporoztak 

a kérdések, mutatva azt, hogy az előadás hasznos, értékes és minden 

szakterületen dolgozó kamarai tagot érintő volt. 

dr. Zacher Gábor is nagy sikerű előadást tartott. „Mindennapi 

függőségeink”címmel. E körben szó esett a nap 24 óráját felölelő 

függőségekről: mobiltelefon, koffein, alkoholizmus, munkaalkoholizmus, 

nikotin, gyógyszer, kábítószer, sorozat, folyamatos posztolás stb. A 

szórakoztató előadás elgondolkodtató volt, de az előadó több alkalommal 

meg is nevettette a hallgatóságát. A jelenlévők nagyon élvezték az 

előadást, a végén sok-sok kérdés és felvetés hangzott el. 

 

Szekszárd, 2017. december 15. 

 

      MOK Tolna Megyei Területi Szervezet 


