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Kedves Tagtársak!
Azt hiszem az EGVE életében nem volt még olyan időszak 1991 óta,
amely ilyen mértékben érintette volna a mindennapi döntéseinket és
jövőnket. A pandémia rendkívüli helyzetet teremtett nemcsak a
magánemberek életében, hanem a kórházak működését és a betegellátás
feltétel rendszerét is alapjaiban rengette meg. Elmaradtak a személyes
találkozások, a szakmai elbeszélgetések, a továbbképzések, mert mindez
alárendelődött a járvány pillanatnyi alakulásának. A védekezés bástyáivá
váltak a kórházak, mind betegellátás, mind oltás területén. A cél a járvány
terjedésének megállítása volt, amiben mi gazdasági igazgatók és az
egész gazdasági-műszaki terület szívvel-lélekkel a szakma mögött
álltunk, hogy az adott intézmény feladatellátásához szükséges minden
feltétel adott legyen. Az on-line térben zajlottak a kötelező programok, így
a tisztújító közgyűlés is - 2020. december 9-én -, melynek keretében
megválasztásra került az új vezetőség. Mi a megszokott ütemben kezdtük
el egyesületi életünket, továbbra is az on-line formában, attól függetlenül,
hogy a működési feltételeinkre vonatkozóan különféle hírek láttak
napvilágot
Az EGVE elnöksége és választmánya az év folyamán folyamatosan
írásban jelezte észrevételeit a fenntartók felé az egészségügyi szolgálati
jogviszony, a szervezeti változás tervezettel, az SZMSZ új tervezetével, a
gazdasági-műszaki-informatikai
dolgozók,
illetve
nyugdíjas
foglalkoztatással kapcsolatosan. Az egészségügyi szolgálati jogviszony
bevezetése és ebből adódó bizonytalanság jelentősen érintette az egész
ágazatot. A gazdasági -műszaki területen a strukturális változások tették,
teszik bizonytalanná a mindennapi életünket.
Szervezeti élet:
Elnökségi ülések és a Közgyűlések:
2021.01.25.
2021.02.15.
2021.03.16.
2021.05.11.
2021.09.14.

Az elnökség és a választmány az értekezleteket és üléseket az elfogadott
munkatervek alapján tartotta meg. A tavaszi mérlegelfogadó közgyűlés is
on-line formában került megrendezésre egy stúdióban. Az élő közvetítés
közelebb hozta a hallgatóságot, és interaktívabbá váltak a beszámolók és
előadások. Az új kezdeményezést a tagság pozitívan fogadta. Az
augusztusra tervezett ülés elmaradt a szabadságok miatt. Az ülésekről
készült jegyzőkönyvek és határozatok az EGVE honlapján megtalálhatók.
Régiós értekezletek 2021. évben:
A kialakult helyzet miatt a régiós élet sem volt olyan aktív, mint az előző
években. A Nyugat - Dunántúli Régió az előző évekhez hasonlóan
folytatta életét. Itt is tisztújító választást kellett tartani. A tagság régió
vezetőnek ismét Imre Tímeát választotta. A többi régió életét erősen
korlátozta kórházakat érintő szerkezeti változás híre, így nem tudtak olyan
aktívan részt venni az egyesületi munkában.
Szervezés alatt álló rendezvények:
• Medicina Kiállítás és Konferencia Düsseldorf 2021. november
A járvány helyzet miatt a Németországban rendszeresen
megrendezésre kerülő Német Kórház Szövetség sem rendezi meg
személyes jelenléttel a konferenciáját, ahol az EGVE képviselőit
vendégül látják évek óta. Ha az EAHM tart vezetőségi ülést akkor
csak az EAHM szervezése miatt utazik ki 4 fő. /Molnár Attila, Ari
Lajos Béres Margit és Imre Tímea/
• MEN és EAHM összevont Konferencia Budapest
2022. 03. 02 - 04.
Évek óta a legnagyobb feladatunk a közös konferencia
megszervezése. A konferencia védnökségét elfogadta Prof. Dr.
Kásler Miklós Emberi Erőforrások minisztere.
A konferencia szervezését a szervező bizottság Molnár Attila
vezetésével tovább folytatja. A program és a helyszín (Mariott szálló
) változatlan. A járvány helyzet alakulása miatt továbbra is némi
bizonytalanság van a megrendezéssel kapcsolatban, de bízunk

abban, hogy 2022-ben végre sikeresen megrendezhetjük a
kongresszust.
Az EAHM előírásai alapján minden rendező városnak kell
vendégváró reklám videót készíteni. Az eredetileg készített videót
felújítottuk, és nagy körültekintéssel készítettük el program
ajánlónkat.

A tavaszi Közgyűlésünk óta eltelt időszak aktuális témái:
• A 2022.évi tavaszi konferencia megrendezésével kapcsolatosan
már korábban született egy elnökségi határozat, hogy, amikor
rendezzük az EAHM konferenciát, és akkor tartjuk az EGVE aktuális
konferenciáját is.
• Szeretném tájékoztatni tagjainkat, hogy az EGVE Felügyelő
Bizottsága korábban felhívta a vezetőség figyelmét több olyan
feladatra, témára, amely azt szolgálja, hogy szabályszerűbbé tegyük
a működésünket. Ezt a munkát folyamatosan végezzük pl:
tagnyilvántartás aktualizálása
• Az új vezetőség is szem előtt tartja a Felügyelő Bizottság azon
észrevételét, hogy az EAHM szervezése és lebonyolítása minden
eddiginél nagyobb volumenű lesz, nem csak a résztvevők száma
miatt, de költségét tekintve is. Folyamatosan tájékoztatva van az
elnökség a bevétel és költségek alakulásáról a szervezők által.
• A gazdasági igazgatói pályáztatások esetében az új egészségügyi
jogviszonnyal párhuzamosan nem kell pályázni a gazdasági
igazgatói állásra, így a pályázatok minősítésében vállalt feladatunk
okafogyottá vált.
• A tagságot több formában, folyamatosan tájékoztatjuk az aktuális
eseményekről. Minden jelentősebb esemény, szakmai anyag,
levelezés felkerül a honlapra és köremail kertében felhívjuk tagok
figyelmét az új információkra, változásokra.
• Június 16-án felkértek, hogy a Magyar Kórházszövetség
konferenciáján a kerekasztal beszélgetésen képviseljem az EGVE
tagságot, amelyen kértem, hogy a gazdasági igazgatóknak is legyen
fenntartói által szervezett értekezletük ne csak a főigazgatóknak.
Örömmel tapasztaltam, hogy a szeptember 7-re a gazdasági
igazgatókat is meghívták az OKFŐ által tartandó fenntartói
tájékoztatóra.

• Szeptember 15-án képviseltem az EGVE-t a XXIII. Országos
Járóbeteg Szakellátási konferenciáján Balatonfüreden szervezett
kerekasztal beszélgetésen.
• A GS1 Szakértői képzésről és annak fontosságáról minden fórumon
szólunk. A döntés fázisában van a termék azonosításra és nyomon
követésre vonatkozó bevezetési határidő. Az EGVE honlapján
megtalálhatóak az aktuális információk ebben a témában is.
• A Gyógyszernagykereskedők Szövetségének 25. évfordulójára
felkértek, mint EGVE elnök, hogy nyilatkozzak a feltett kérdésekre,
amely a honlapukon lesz olvasható.
Az EGVE - t az alapítók anno részben azért hozták létre, hogy legyen egy
hely, egy szervezet a gazdasági- műszaki szakemberek számára, ahol az
egészségügyben felmerülő problémákat meg lehet vitatni, véleményt
lehessen alkotni az adott problémáról, és annak elemzése után
egységesen lehessen képviselni a véleményünket a megfelelő
fórumokon.
A jelenlegi helyzetben úgy gondolom, azzal tud a felszínen maradni és
megerősíteni szerepét az egészségügyben az EGVE, ha ezeket a célokat
még markánsabban képviseli. A tagjainknak, pedig érezniük kell, hogy az
általuk létrehozott szervezet biztos bázist jelent számukra. Ugyanakkor
azt is érzékeljük, hogy az elmúlt egy év megvalósult és tervezett ágazatiszervezeti változásai komoly bizonytalanságot, ezáltal pszichés terhelést
jelentettek/jelentenek kollégáink, és magunk számára is, amelynek akár
az EGVE működésére is lehetnek hosszabb távon kihatásai.
A feladat nem könnyű, de mi az EGVE elnöksége ezeket az elvárásokat
szem előtt tartva végezzük az egyesületi munkánkat, és képviseljük a
tagtársainkat.
Köszönöm, hogy ebben a nehéz időszakban is segítettétek munkánkat az
észrevételeitekkel és a segítő szándékú tanácsaitokkal.
Siófok, 2021. október 6.
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