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Örömömre szolgált, hogy részt vehetek a II. Alapellátási Konferencián, hallgatótársammal, Lakosi 
Margittal együtt 2017. október 6-7-én Nyíregyházán. 
A szervez k nagyon segít készek voltak, készséggel segítettek eligazodni a számunkra teljesen 
ismeretlen városban, személyes figyelemmel kísérve önálló útjaink sikerességét is. 
A konferencián közel 170-en vettek részt, az alapellátás színterén dolgozó orvosok, n vérek, 
véd k képviseltették magukat ilyen szép számban. Lévén, hogy országos rendezvényr l volt 
szó, a két nap alatt 34 tudományos el adást hallgathattunk meg. Az el adások színvonala 
megfelel  volt, az üléselnökök a gördülékeny haladás miatt igyekeztek tartani a megadott 10 
perceket az el adások id tartamát tekintve. 
A Konferencia f védnöke, dr. Ladányi Márta (egészségügyi ágazati koordinációs helyettes 
államtitkár, Emberi Er források Minisztériuma), védnökei dr. Balogh Zoltán (MESZK Országos 
Szervezet elnöke) és Nagy Géza (MESZK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet 
elnöke) voltak. 
A Konferenciát f leg az alapellátás kompetenciáinak pontosítása köré építették, ennek kiépítése, 
szakmai alapjainak lerakása, hatáskörök kijelölése, az emberekkel és a szakmával történ  
elfogadtatása volt a f  cél. Ezen kívül számos, az alapellátásban elért kutatási eredményeket, az 
egészségnevelés kérdéseit és ezek minél szélesebb körben történ  elterjesztésének igényeir l 
szóló el adásokat is hallhattuk.  
Az ünnepélyes megnyitó után a plenáris ülésen több el adást is hallhattunk az egészségügyi 
alapellátás jelenlegi helyzetér l, nehézségeir l, illetve meger sítésével kapcsolatos 
célkit zésekr l. Eddig is tisztában voltunk az egészségügy jelenleg siralmas helyzetével, de az 
el adások során megdöbbent  adatokat hallhattunk az egész országot érint  háziorvosi és 
szakápolói (különösen BSc ápoló) hiányról. Érdekes el adásokat hallhattunk az e-recept 
bevezetésér l, a hospice ellátás aktuális helyzetér l és az ezzel kapcsolatos célkit zésekr l, 
tervezett változtatásokról. Ami azonban számomra a leginkább érdekes volt, az a szakápolók 
kompetenciakörét érint  tervezett változtatásokról szóló el adások voltak. Tiszta képet 
kaphattam a jelenleg bevezetett MSc képzésen résztvev  Msc ápolók kompetenciakörér l. Ez 
számomra most különösen aktuális téma. Bár, zárójelben megjegyzem, volt olyan el adó, aki 
kétségét fejezte ki a jöv beli MSc ápolók helyzetével kapcsolatban. 
Nagyon tetszett, hogy tényleg országos eredmények és aktualitások voltak bemutatva, 
képviseltette magát a PTE Egészségtudományi Kara is számos el adással, melyek nagyon 
színvonalasra és tartalmasra sikeredtek.  
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A gálavacsora helyszíne és színvonala szerintem messzemen en átlagon felülinek mondható, 
kiváló választás volt az él  zene és a meghívott igen tehetséges operett-énekesn  is nagy tetszést 
aratott a részt vettek körében. 
 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az Egészségtudományi Szakkollégiumnak, hogy lehet vé 
tette számunkra, hogy részt vegyünk ezen a különösen színvonalas rendezvényen. 
 
Lakosi Margit, Ruzsicsné Kakas Mónika 
 
 

    
 
 

  
 
 

 
 


