
ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Helyszín:1135 Budapest, Nyírő Gyula Kórház, OPAI  Bp. XIII. Jász utca 14. 
Időpont: 2016. 09. 27. 10 óra

Jelen vannak: Tőtösné Szilágyi Mária    
                        Vratarics Károlyné
                        Szabó Tünde
                        Péterné Molnár Gizella
                        Ilonkay Katalin
                        Döbröntei Szilvia
                        Berkes Gabriella 
                        Veres Erzsébet
                        Dr. Erdélyiné Szabó Gyöngyi
                        Horváthné Mészáros Gabriella 
 
Nyári történések:
A siófoki MESZK Kongresszuson sikeresek voltak az előadásaink. A MESZK 
felnőttápolási tagozat vezetője közös munkára kért fel minket a krónikus osztályokat 
érintő változásokkal kapcsolatban. Telefonos kapcsolat felvétel már megtörtént, a 
szakmai munka még várat magára a téma körüli érezhető bizonytalanság miatt.

Feladatok:
1. A kapcsolatfelvétel a MACSGYOE vezetőjével  (Takács Imre)  és Talyigás 
Katalinnal nehezen indul, de továbbra is első számú faladatunknak tekintjük. 
 
Folyamatosan érezzük a káoszt a kórházak és a GYEJÓ közötti szerződéskötések 
kapcsán, mely a napi munkánkban felesleges feladatokat ró ránk. 

2. A módszertani ajánlások terjesztése folyamatosan zajlik. 

3. Újra visszaköszönő téma, hogy melyik szférához szeretnénk tartozni. Az 
egészségügyhöz vagy a szociális szférához ill. a működési nyilvántartás kérdése. 
2013. áprilisi közgyűlésen a MESZK -hez csatlakozást elvetette a tagság. Az 
elnökség továbbra is ahhoz tartja magát, hogy továbbképzésben és nyilvántartásban a 
szociális szférához tartozást szorgalmazzuk. De továbbra is kérdéses, hogy a tervezett
szociális életpályamodellben hol van az egészségügyben dolgozó szociális munkás 
helye. Pné M. Gizi elmondta, hogy a szoc. életpályamodell munkacsoport jelenleg 
passzív, nincs hír a munkájukról. Időnként kértek véleményezést nagyon rövid 
határidővel, de az eredményekről nincs tájékoztatás.
Hasonló helyzetben vannak a kórházban, a börtönben és a menekültekkel dolgozó 
szoc. munkások is. Hné M. Gabi javasolja, hogy vegyük fel velük a kapcsolatot. Az  
Iskola Szövetséggel Pné M. Gizi, A BV. intézményekben dolgozó szoc. munkásokkal 
Tőtösné Sz. Mária, a Bevándorlási Hivatallal ( Dr. Erdélyiné Sz. Gyöngyi vállalta a 
kapcsolatfelvételt.



Az egyesület levelezési címe megváltozott. Megbeszéltük, hogy a GOOKI helyett az 
EÜDSZM legyen a címben. EÜDSZM 1096 Budapest, Haller u. 29.

Könyvelő járandóságának kifizetése elmaradt!!!!! Pné M. Gizi pótolja.

Közhasznúsági jelentés nincs fent a honlapon. Továbbra is probléma a honlap 
aktualizálása.

Tagfelvétel

2 új tag jelentkezett az egyesületbe: 
Kovács Éva-  Szt. Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros
Patkóné Hegedűs Anett -MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Mindkét jelentkező megfelel az egyesületi rendes tag követelményeinek, így 
egyhangú szavazással regisztrálásra kerültek, a levelezőlistára felkerülhetnek.

Budapest, 2016. szeptember 27. 

                                                                     EÜDSZM elnökség 


