
TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2018. 

A MOK a Tolna Megyei Területi Szervezet (TESZ) számára 2018. évben 845.280,- Ft 

összegű pénzügyi keretet biztosított tagi szolgáltatások céljára. A TESZ 

különvagyonából további 36.520.- Ft került átcsoportosításra, így összesen 881.800,- 

Ft került felhasználásra. 

Ebből az összegből a TESZ 5 rendezvényt szervezett/támogatott, az összesen 

érintett létszám 255 fő volt. 

TAGI SZOLGÁLTATÁS TÉNY 2018 

Rendezvény megnevezés Helyszín  Létszám Költség 

Dr. Hevesi Krisztina: Szuggesztiók 

alkalmazása az orvosi gyakorlatban 

Szekszárd  39 160.000 

Családi Nap  Szekszárd 90 248.617 

Prof. dr. Reglődi Dóra: Az anatómia 

sötét oldala 

Dombóvár 34 150.000 

Dr. Bálint Orsolya: A sportorvoslás 

aktuális kérdései a háziorvosi 

gyakorlatban a sportorvos 

szemszögéből - megváltozott 

jogszabályok alapján 

Szekszárd 15    80.010 

Kamarai Mikulás Szekszárd 77     242.906 

MINDÖSSZESEN  255 881.800 

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. Hevesi Krisztina és Dr. Reglődi Dóra előadásán is. 

Március 21-én dr. Hevesi Krisztina tartott előadást „Szuggesztiók alkalmazása az 

orvosi gyakorlatban” címmel. 

Az előadás gyakorlatban is jól hasznosítható ötleteket adott, a témán belül széles 

spektrumot ölelt fel. 

A komoly témát Hevesi Krisztina érdekes példái és anekdotái tették könnyedebbé, 

élvezetesebbé. 



Június 9.-én szombaton hatodik alkalommal, ezúttal új helyszínen, a szedresi Lovas 

Udvarházban került megrendezésre a Tolna Megyei Orvosi Kamara Családi Nap.  

A tavalyi résztvevők nagy része idén is szívesen elfogadta a kamara meghívását, és 

újabb családok is csatlakoztak a rendezvényhez. 

Az időjárás sajnos, nem járt a szervezők kedvében. Reggel esett, újra esett, aztán 

újra és újra, aztán már nem állt el egészen délután két óráig.  

A 110 jelentkező közül 90-en megérkeztek, és akik bátrak voltak, jól érezték 

magukat. Az új helyszínen lehetőség volt az eső végéig bent lángosozni, beszélgetni, 

borozgatni, társasozni, kézműveskedni, a lovas rajzpályázat csodálatos alkotásait 

nézegetni. 

Amikor végre elállt az eső, rohamtempóban épült a légvár, a babasarok, a szumó 

pálya. Lehetett lovaskocsikázni, két tömött kocsi indult el rövid kirándulásra a 

szedresi dinnyeföldek mentén. Végül még az egyéni lovaglások is belefértek az 

időbe. A gyerekek először még a szemerkélő esőben, esőkabátban, majd ragyogó 

napsütésben élvezték, és készítették az óriásbuborékokat. Mindenki kirajzott és 

igyekezett pótolni a délelőtt elmaradtakat.  

November 8-án továbbképzés és közösségi rendezvény került megtartásra a 

Dombóvár-Tamási választókerületben. 

A továbbképzésen Prof. Dr. Reglődi Dóra – Pécsi Tudományegyetem ÁOK – 

tudományos dékánhelyettes az „Az anatómia sötét oldala” címmel tartott előadást. 

Dr. Reglődi Dóra professzor asszony előadása amellett, hogy nagyon élvezetes volt, 

számos új információt tartalmazott, úgy szakmai, mint kultúrtörténeti szempontból. A 

34 fős hallgatóság többsége a dombóvári kórházban dolgozó orvos, illetve 

dombóvári háziorvos volt (nekik több mint 40 százalékuk jelen volt), Tamásiból 

sajnos a távolság és helyettesítések okán kevesen jöttek el. Az előadást követő jó 

hangulatú vacsora és több órás beszélgetés közösségi élményt nyújtott a résztvevők 

számára. Ezek a tagi szolgáltatás keretében létrejövő rendezvények adnak alkalmat 

arra, hogy a kollégák jobban megismerjék egymást, ugyanis sajnos személycserék 

és az ingázó orvosok miatt erre nagyon kevés a lehetőség. 

A MOK Tolna Megyei Területi Szervezet november 13.-án a szekszárdi Németh 

János Pincészetnél a Szekszárdon és környékén dolgozó háziorvosok részére 

szervezett továbbképzést. 

Az este folyamán a kompetenciák megállapítása mellett lehetőség nyílt kötetlen 

eszmecserére a szekszárdi háziorvoslást érintő aktuális kérdésekben is. 

A helyi és a környék háziorvosai rendkívül jó hangulatú megbeszélésen vettek részt. 

A szekszárdi stáb előtt első ízben jelentek meg a közelmúltban körzetbe kerülő 

kollégák, ezért az este az ő üdvözlésükkel és bemutatásukkal kezdődött. A fő témát 



a háziorvosok sportorvosként való közreműködése szolgáltatta, melyet egy nyári 

jogszabályváltozás indokolt. A jogszabály értelmezésére, a helyzet tisztázására dr. 

Bálint Orsolya megyei sportfőorvos „A sportorvoslás aktuális kérdései a háziorvosi 

gyakorlatban a sportorvos szemszögéből - megváltozott jogszabályok alapján” című 

előadásában került sor.  

Szekszárd, 2019. március 27. 

MOK Tolna Megyei Területi Szervezet 


