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5 ÉVES AZ EGYESÜLET! ☺☺☺☺ 
Születés napja:  

2009. augusztus 18. 

 
Éves visszatekintések 
Az előzmények 
2008. június 10-én a Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) útjára 
indított egy nagyszerű kezdeményezést Simon Zsuzsa által, melynek 
köszönhetően találkozni tudtunk 2008. szeptember 19-én. Ekkor 
összesen 22 fő - az egészségügyben dolgozó - szociális munkás volt 
jelen. 
Már az első találkozásunk annyira meghatározó volt, hogy közösen 
eldöntöttük, egyesületet hozunk létre. Korábban indultak már 
hasonló kezdeményezések, de sajnos mindegyik kudarcba fulladt. 
Úgy éreztük, itt az ideje annak, hogy ezúttal sikerüljön, ezért elszántan fogtunk a közös 
munkához. Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy felhívjuk a figyelmet a szakmánk 
jelentőségére és az érdekképviseletre. Első lépésként megválasztottuk, hat főből álló 
munkacsoportunkat. Idei évben pedig elkészült az alapszabály. 
 
A kezdetek 
2009. augusztus 18-án hivatalosan is megalakult az: 

EÜDSZM 
AZ Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete! 

 
A következő találkozóink és közgyűléseink alatt tovább erősödtünk. Az első elnökünk által 
körbeküldött kérdőív alapján is körvonalazódott, hogy a kórházi szociális munkások a 
segítséget egyértelműen az Egyesületünktől várják!  
Miután elindult Egyesületünk működése, ezzel párhuzamosan megkezdődött az egymás 
közötti kapcsolatfelvétel, és szép lassan megismertük, hogy ki, hol és milyen speciális 
szakterületen dolgozik.  
Kiderült, hogy az ország kórházaiban, illetve különböző egészségügyi intézményeiben 
ugyanolyan osztályokon, a szociális munka hasonló területein dolgoznak a kollégák. (A 
teljesség igénye nélkül: Gyermekosztály, Kardiológia, Pszichiátria, Rehabilitáció, Hospice-
Onkológia, Krónikus osztályok stb.) Ezért is fontos, hogy kialakuljon a munkatársak közötti 
tényleges, aktív kommunikáció. Az együttműködés eredményeképpen pedig lehetővé válik a 
szakmaspecifikus anyagok, protokollok elkészítése és kibocsátása. Ebben az évben a Szociális 
Szakmai Szövetség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium harmadik országok 
állampolgárainak beilleszkedését segítő Európai Integrációs Alap támogatásával részt vettünk 
egy három napos szentendrei képzésen. 
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Szentendrei képzés „Oktatással a migránsok integrációért” címmel. A képen balról jobbra hátsó sor:, Kocsis 
Ildikó, Garbera András, Döbröntei Szilvia, Dancza Anikó. Első sornál: Nagy Jusztina, Berkes Gabriella, Németh 
Lajosné, Ilonkay Katalin, Sógorka Ildikó. 
 

2010. Előadóként részt vettünk egy hajléktalansággal foglakozó konferencián, valamint a 
Magyar Ápolási Egyesület konferenciáján.  
Egyesületünk elnöke részt vett egy pályázatíró tanfolyamon. A tanfolyamra pályázat útján 
lehetett bekerülni, Egyesületünket ezzel kapcsolatban nem terhelte költség.  
A Menhely Alapítvánnyal indított közös képzésre 14 fő jelentkezett, közülük ketten vidékről. 
Elsősorban a fővárossal kapcsolatos információk hangzottak el, de a vidékieknek is hasznos 
volt, hiszen tapasztalatokról, jó gyakorlatokról hallhattak, amelyet később a saját területükön 
is alkalmazhattak. A szakmai műhely 7 (+1) alkalmas volt, amelyből 4 (+1) alkalom átnyúlt 
2011 tavaszára. 
Egyesületünk részt vett a Szociális Szakmai Szövetség által szervezett SzocExpon, ahol egy 
workshop keretében mutatkoztunk be az érdeklődőknek.  
Részt vettünk a Szociális Szakmai Szövetség szervezésében tartott 3 napos 
szervezetfejlesztési tanfolyamon, amelyet ingyenesen vehettünk igénybe. 
 

2011. A Szociális Szakmai Szövetség által kiadott HÁLÓ c. lap 
októberi tematikus számát az egészségügyben végzett szociális 
munkának szentelték. Ebben a munkánkat bemutató szaklapban, 
Egyesületünk tagjainak írásai jelentek meg. A kiadvány elkészült 
és szponzorok segítségével sikerült olyan példányszámban 
előállítani, hogy a kórházakban dolgozó kollégákon kívül a 
kórházak ápolási és orvosi igazgatóinak is el tudjuk juttatni. 
Elindultak a Teázók! 
Már szinte havi rendszerességgel tartjuk az EÜDSZM Szociális 
Ventiláló Teázókat. Nemcsak egymás között (kórházi szociális 
munkásokkal) hanem mindennapi munkáink során a gyógyító 
személyzettel, az alapellátás szociális szolgáltatóival, civil 
szervezetekkel, alapítványokkal és más egyesületekkel közösen is 
tartottunk/tartunk teázónak nevezett szakmai napokat. Időnként a 
szokott helyen kívül kihelyezett alkalmakat is tartottunk, idei évben a Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és Intézményei közül a XIII. kerületi Dózsa György utcai telephelyen. 
2011 decemberében a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak nyújtottunk be egy tanulmányt a 
kórházi szociális munkát érintő kérdésekről, problémákról és ezek megoldására tett 
javaslatainkról. 
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2012. Részt vettünk a kórházi szociális munkát érintő minisztériumi rendelet 
módosításának kidolgozásában. Felléptünk az egészségügyben dolgozók béremeléséből való 
kimaradása ellen, más szervezetekkel együttműködve sikerült elérni, hogy a kórházi szociális 
munkások is bekerüljenek a rendelet hatálya alá. Felvettük és tovább építettük a kapcsolatot a 
társszakmákkal, ennek keretében találkoztunk a védőnői szakma vezetőivel. Beléptünk a 
Szociális Szakmai Szövetségbe, hogy a szociális területen dolgozókkal szorosabb 
közösségben tudjuk a szakma fejlődését elősegíteni. 
Egyesületünk nagy előrelépést tett ebben az évben is. Megszerveztük a „Közös nyelvünk az 
EGÉSZ-SÉG” országos konferenciát, amelynek helyszíne az Emberi Erőforrás Minisztérium 
Egészségügyi Államtitkársága volt. A konferencián részt vettek száma (hatalmas létszámban) 
összesen 247 fő volt, végzettségük szerint az alábbi megoszlásban: 
 

 
„Közös nyelvünk az EGÉSZ-SÉG” konferencia 

 
Kórházi 
szociális 

munkások 

 
Társszakmák 

 
Egészségügyben dolgozók 

 
83 fő 

 
 
 

 
 

Szociális végzettségűek 
  

Szociális területen dolgozók 
 
 

 
113 fő 

 
Egészségügyi 
végzettségűek 

 
 
 

 
 
 

 
51 fő 

 

 
 

2013. Folytatódott a Bentlakásos szociális intézmények találkozója. a Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei közül a Szabolcs utcai telephelyen. Szakmai 
Napon vettünk részt a Motiváció Alapítványnál.  
A konferencián résztvevők által megválaszolt kiküldött kérdőíveket kiértékeltük, az előadások 
összefoglalóját, mint szakmai anyagot hozzáférhetővé tettük egyesületünk honlapján. Komoly 
műhelymunkát végeztünk a kórházi szociális munka protokolljának összeállítására. 
 
A jelen 

2014. Egyesületünk bekapcsolódott az EMMI által szervezett 
Szociális Életpálya Munkacsoport Pályaalkalmasság, képzés, 
továbbképzés vezetőképzés almunkacsoportjába. Cél, hogy az 
egészségügyben dolgozó szociális munkások számára is lehetővé 
váljon a regisztráció, a kreditek nyilvántartása, az elvégzett 
továbbképzések számontartása.  
Az áprilisi közgyűlésen elfogadtuk a megírt módszertani 
útmutatót, (mint szakmai hiánypótló művet) melyet reményeink 
szerint az idei évben sikerül kiadnunk. 
Ebben az évben az Oltalom Karitatív Egyesületnél tartottunk 
kihelyezett szakmai napot. Új elnökségi tagunknak köszönhetően, 
frissül és újul honlapunk.       
         Péterné Molnár Gizella, Elnök 
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A honlapra felkerült a gyakornokokkal foglalkozó tapasztalatok összegzése, valamint egy 
film- és könyvajánló fül.  
A szakmai összejövetelek (Teázók/találkozók) a Fővároson kívül az öt év alatt több vidéki 
helyszínen is megvalósultak: Balatonfüreden, Győrben, Tatabányán, Sopronban, Szegeden, 
Velencén, Verőcén és Veszprémben. 

Elkészült az egységes módszertani útmutató! 
A szakmaspecifikus protokollok megírása folyamatban van. 

 
A jövő 
Milyen előrelépés lesz a 2015-ös évben? 
 
Bár még fiatal Egyesületünk, de az öt év alatt sikerült szakmánkon belül elindítani egy olyan 
egyedi kapcsot, amire eddig Magyarországon nem került sor az egészségügyben dolgozó 
szociális munkások között. Reményeink szerint a következő öt évben tovább tudunk fejlődni. 
Tagjainktól ehhez önkéntes segítséget várunk! Ha csak egy keveset hozzá ad bárki is, már 
nagyobbat alkotunk, mint eddig! 
Ahhoz, hogy az igényfelmérés minél szélesebb körű legyen, kérünk benneteket, hogy a saját 
környezetetekben igyekezzetek feltérképezni, hogy hol, mely egészségügyi intézményekben 
dolgoznak szociális munkások, akik még nem hallottak az Egyesületről, nem csatlakoztak a 
levelezőlistára.  

Az Egyesület e-mail címén (eudszm@gmail.com) várjuk a jelentkezéseiket! 
Egyesületnek hivatalos honlapja a www.eudszm.hu weboldalon érhető el. 

 
EÜDSZM tagjaink helyszínei szívvel jelölve. További szívecskére várunk! 

 
 
 

 


