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Magyar Higiénikusok Társasága XLI. Vándorgyűlése
Népegészségügyi Tudományos Társaság XX. Kongresszusa

Elnöki köszönet
Várjuk közénk

Nagy örömmel és szeretettel köszönjük mindenkinek, aki részvételével megtisztelte a
Magyar Higiénikusok Társasága XLI. Vándorgyűlését és a Népegészségügyi Tudomá‐
nyos Társaság XX. Kongresszusát. A közös rendezvény az idei év egyik legrangosabb és
legsokszínűbb hazai tudományos‐szakmai seregszemléje volt. Reméljük, hogy minden
kedves résztvevőnk számára szakmailag inspiráló és emlékezetes maradt az idei MHT‐
NETT közös konferencia, valamint az MHT XLI. Vándorgyűlés!

mindazokat, akik
az MHT által
vallott értékeket
magukénak
érzik, és hisznek
abban, hogy ez
a Társaság egy
jó csapat, ahová
érdemes
tartozni.

A tartalomból:
Elnöki köszöntő

1

NETT‐

1

Plenáris ülés

2

Szekciók

2

Tudni illik….

3

MHT Közgyűlés

4

NETT választás

4

A szekció: Balázs Péter elnök
Az egészségügyi államigazgatás aktuális
kérdései köré csoportosult a szekció, ám
egymástól különböző témakörökben. Terítékre került a humánerőforrás gazdálkodás,
az egészségügyi hatóság történeti és aktuális szerkezeti modellje, a különböző kormányzati programok által felkínált lehetőségek. Tanulság? A humánerőforrás gazdálkodás területén az orvosi migrációval kapcsolatos konkrét adatok és becslések a
napi publicisztika szintjén túl számszerűen
is jellemezhetővé tették a folyamatokat. A
fertőző betegek kezelésében a minőségi
indikátorok és azok gyakorlati felhasználá-

NETT‐összefoglalók:
sa mindenki számára jól érzékelhetően világította meg a terület jelentőségét, ám azt is,
hogy a számos és különböző szakmai ajánlás nem a sokszínűséget fokozza, hanem
inkább zavart okoz a mindennapi munkában.
B szekció: Ábrám Zoltán elnök
A négy dolgozatból kettőt vajdasági és erdélyi előadók prezentáltak. Szekciónk sajátossága volt, hogy megismerhettük azokat a
szakmai gondolatokat, véleményeket, amelyek a határon túli kollégáinkat foglalkoztatják. Így például a szűrések helyzetét, az

életmódi viszonyokat a különböző régiókban,
közegekben. Tanulság számunkra az együttműködés fontossága a prevenció területén,
ami jobb hatékonyságot biztosíthat a mindennapi munkánkban az egészségmegőrzés
területén. Meglepő volt számunkra, hogy már
az orvostanhallgatók körében is milyen gyakoriak az életmóddal összefüggő kockázati
tényezők (drog, dohányzás, alkohol fogyasztás) holott mint leendő egészségügyi dolgozóknak, nekik kellene jó példával elől járniuk.
A határon túli kollégák szempontjait és problémáit is jobban megismerhettük az előadásokból és az azt követő aktív kérdésfeleletekből.
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A NETT és az MHT közös konferenciája plenáris ülése
A plenáris ülés több kiemelt kérdéskör köré fűzte fel az előadásokat. Ki‐
emelt témája volt a nemdohányzók védelméről szóló törvény. Bodrogi Jó‐
zsef miniszteri biztos részletesen bemutatta a dohányzás okozta társadalmi
károk költségeit, szembeállítva a dohányiparból és forgalmazásból eredő
haszonnal. A mérleg jelentős negatívumot mutatott, ami egyértelműen meg‐
alapozza a népegészségügyi intézkedések szükségességét. Ezt követően
részletesen bemutatásra kerültek az EMMI megújításra irányuló, népegész‐
ségügyi cselekvési programjai, amelyek célja elsősorban az egészségmegőr‐
zés. Speciális népegészségügyi
probléma a roma populáció hely‐
zete, ezzel kapcsolatban Balázs
professzor hangsúlyozta, hogy nem
szabad tabuként kezelni a roma
várandós anyák problémáit, mert
ezzel gátoljuk a hatékony megelő‐
zést. A plenáris ülésen még szóba
került a jelenleg legfontosabb kör‐
nyezet‐egészségügyi probléma, az
ivóvíz arzén tartalmának csökken‐
tése is, valamint az ezzel kapcsola‐
tos EU‐kötelezettségeink. Kovács
Attila felhívta a figyelmet arra,
hogy nagyon rövid a határidő az ivóvíz arzén probléma megol‐
dására és kiemelte az ÁNTSZ‐re és az NSzSz‐ekre váró felada‐
tokat. Az ÁNTSZ elkészítette ezzel kapcsolatos cselekvési ter‐
vét, amely jelenleg minisztériumi jóváhagyásra vár.

Szekciók
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A dohányzás visszaszorítása, mint együttműkö‐
dés keretében megoldandó, kiemelt népegész‐
ségügyi feladat
Elnök: Szabó Enikő és Paulik Edit
A dohányzás egészségi és társadalmi terhei
Elnök: Vitrai József és Asztalos Ágnes
A járványügy aktuális kérdései:
antimikrobiális rezisztencia, kórházi járványügy
Elnök: Melles Márta és Antmann Katalin
Járványügyi biztonság, zoonózisok
Elnök: Hollósiné Szentesi Zsuzsanna és Milassin
Márta
Egészségfejlesztés, egészségvédelem
Elnök: Major Jenő és Ecsedi Gabriella
Környezetegészségügy
Elnök: Dura Gyula és Fodor Mária
I‐MOVE: program az influenza elleni védőoltás
eredményességének vizsgálatára
Elnök: Oroszi Beatrix és Széles Klára
Katasztrófavédelem, gyorsreagálás, az egészség‐
ügyi kockázatok kommunikációja
Elnök: Faludi Gábor és Luif Ibolya
Poszter‐szekció I.
Elnök: Páldy Anna és Beregszászi Tímea

•
•
•
•

Élelmezés‐egészségügy, táplálkozás‐
epidemiológia
Elnök: Martos Éva és Maráczi Gabriella
Poszter‐szekció II.
Elnök: Amberger Erzsébet és Kádár László
Biomonitorozás
Elnök: Jakab Mátyás és Anna Lívia
Határterületek a népegészségügyben
Elnök: Kovács Aranka és Gyulai Éva
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Tudni illik...
A dohányzással kapcsolatos
kutatási eredmények, szabályozások és jó gyakorlatok nemzetközi bemutatásának egyik lehetősége a 3 évenként megrendezésre kerülő Dohányzási Világkongresszus. A szervezők 2012
márciusában Szingapúrt választották a konferencia helyszínéül,
amely minden szempontból
egyedülálló, sajátos kultúrájával,
gazdasági helyzetével, dohányzási szokásaival. A hagyományosnak számító cigarettázásnak éppen olyan alacsony az
előfordulása, mint az ázsiai
területekre jellemző egyéb formáké (dohánylevél rágása,
dohánypor felszippantása) és
csak az általuk lakott városrészekben fordul elő a vízipipa
szívása. Legjelentősebb törekvésük volt, hogy pozitív példát
mutassanak a világ számos
országából érkezett egészségügyi szakembereknek, kutatóknak. A szingapúri gondolkodásra jellemző a „Kiasu”, azaz mindenben a legjobbnak lenni.
Talán ennek köszönhető, hogy
igen fejlett társadalmi rendszert
hoztak létre. Kevés a korrupció
és a bűnözés. Az egészség
pedig náluk igen nagy érték.

Impresszum:
A Hírlevelet a Magyar Higiénikusok Társaságának vezető‐
sége adja ki.
Szerkesztők:
Luif Ibolya
Oroszi Beatrix
Páldy Anna
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MHT eseménynaptár ter‐
vezet:
2013. március 20. Közgyű‐
lés, Fodor‐Fenyvessy Em‐
lékülés
2013. május 29‐31. FHF
2013. október 2. Közgyű‐
lés
2013. október 2‐4. MHT

MHT közgyűlés
Társaságunk 2012. október 3‐án
19.00 órakor tartotta közgyűlését
Esztergomban a Vándorgyűlés
ideje alatt.
Napirend:
1. Dr. Páldy Anna: Köszöntő és be‐
számoló
A beszámoló néhány főbb megálla‐
pítása: eredményesnek ígérkezik a
szakmai közös konferenciák meg‐
rendezése; szépen prosperál a
Társaság, magas szakmai színvonal‐
lal; több, mint 30 új tag kérte felvé‐
telét a Társaságba; több, mint 105
ezer forint érkezett az SZJA 1%‐ból;
a szakmai publikációk száma ör‐
vendetesen emelkedik.
2. Nagy Csilla – Ifjúsági Bizottsági
pótválasztás lebonyolítása

3. Luif Ibolya – Javaslat az MHT‐n
belül egészségkommunikációs szek‐
ció létrehozására – a javaslatot 6
tartózkodás ellenében a tagság elfo‐
gadta.
4. Dr. Oroszi Beatrix – Módosított
Alapszabály és Ifjúsági Tagozat Sza‐
bályzat tervezet megvitatása, elfo‐
gadása
5. Dr. Oroszi Beatrix – Az MHT 2013.
évi költségvetési és munkatervi ter‐
vezete
6. Nagy Csilla – Pótválasztás ered‐
ményének ismertetése
Az Ifjúsági Bizottság új elnöke dr.
Horváth Judit Krisztina (OTH). Ta‐
gok: Dobai Attila Marcelián, Szent‐
mihályi Renáta. Póttag: Mák Nóra
Virág

Táncol
a
konferencia…

NETT-választás
A közös konferencián megtartott
NETT‐közgyűlésen a fő napirendi
pont a vezetőség választás volt. Az
elnöki tisztséget ellátó Paller Judit
nem fogadta el az újrajelölést.
Ugyancsak nem fogadta el vezető‐
ségi tagságra történt jelölését Pásti
Gabriella. A vezetőségválasztás
során a következő 4 évre bizalmat
szavaztak a jelenlévők elnökként
Mucsi Gyulának. Alelnök lett Ba‐
lázs Péter, titkár Maráczi Gabriella,
pénztáros Németh Lídia. A vezető‐
ségi tagok: Ábrám Zoltán, Haintz
Andrea, Homor Zsuzsanna, Melles
Márta, Paller Judit, Páldy Anna és
Solti Hilda.

Mosoly...
A rákhoz hajnalban bekopog a
cigi és az égett pirítós.
A rák kiszól:
– Ki az?
– Mi vagyunk a rákkeltők!!!

