Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv
Készült: 2017. június 20-án, Budapesten, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban megtartott összevont
elnökségi-választmányi ülésről.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 11 fő. 1. sz. melléklet
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2.
sz. melléklet.

A jelenlévő 11 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
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1. A sárvári EGVE Közgyűlés és Találkozó kiértékelése
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Köszönetet mond Imre Tímeának, a sárvári polgármesternek, a sárvári kórház
főigazgatójának a tavaszi konferencia lebonyolításáért, szervezésért. Visszajelzések alapján elmondhatja,
hogy jól sikerült, a szakmai része és a mellé tett egyéb programok is. A konferenciát kötetlenség, jó légkör
jellemezte, és a helyszín is megfelelő volt.. Köszönjük a felajánlást és Tímea munkatársainak is a munkát. A
társasági program kiegészítéséért Nagy Lindának is köszönet. Az EGVE vezetősége nevében mindenki
kapott személyre szabott köszönőleveleket, így Kókay András is, aki szintén a szervezésben segített. Az
elszámolást mindenki megkapta, az átvállalt regisztrációs díj látszik az eredményben, de ezzel számoltunk.
A létszám a tavalyihoz hasonlóan alakult. A VIP-ek költsége emelkedett. Nagyon színvonalas volt a
rendezvény.
A jelenlévő 11 fő a tavaszi Közgyűlés és Találkozó elszámolását egyhangúlag elfogadja.
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Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Lengyel Ferencnének ígértünk kérdéseket cégenként konkrétan és ezzel
tartozunk még. Valamint a szakmai fórumon Ónodi államtitkár úrnak a bértáblákkal kapcsolatban az volt a
kérése, hogy rakjunk össze valamilyen pótlékrendszer féle anyagot. Ebben várja a javaslatokat a
jelenlévőktől.
Molnár Attila: Véleménye szerint jó munkaügyes, humánpolitikus, mint hozzáértő szakember
javaslata alapján kell összeállítani.
Dr. Ari Lajos: Ilyen lehetne például Pethőné Tarnai Erzsébet.
Nikliné Gáldonyi Edina: Az alapot kell kitalálnunk, mi az, amit elvárunk, hogy dolgozzon ki, mi az
elvi folyamat, amit szeretnénk. Talán a nullás soron egy kiegészítés javasolt.
Imre Tímea: Hivatkozva a Sárváron lezajlott korábbi ülésre, véleménye szerint továbbra is először
azt kellene tudnunk, mennyi pénz kell a terület elfogadható és szükséges bérrendezésére. Nem bértáblában
kell gondolkozni. Szerinte valamivel ma is többet adunk a dolgozóinknak, mint a besorolás szerinti bér.
Tudni kellene EGVE szinten, hogy mennyivel többet, mint a besorolás szerintije. Még ehhez csinálhatunk
olyan összesítést is, hogy mennyi lenne a kívánatos, így máris van két új számunk.
Kertész Márta: Az se baj, ha leadunk két vagy három verziót, ha a végösszege mindegyiknek ugyan
annyi. Csak azonos dolgokat kérjünk.
Nikliné G. Edina: Az egészségügyben dolgozó nem egészségügyi dolgozókra lehet egy
pótlékrendszert kitalálni.
Törökné K. Zsuzsanna: Próbaként létszám és beosztás táblázatot fogunk kérni az ÁEEK-től, mert
felajánlotta Németh László, hogy az ő meglévő adatbázisukból, ha szükségünk van, akkor partnerek
benne, hogy megosszák az adatokat. Mivel kell egy anyagot adnunk Ónodi úrnak erről, úgy tudjuk
megtenni, ha írunk körbe egy olyan levelet, hogy gyűjtsük össze, hogy milyen érveket és jogalapokat
tudunk felhozni amellett, hogy az egészségügyben dolgozó nem egészségügyi munkavállaló miért más, a
létszámot és beosztást pedig megkérjük.
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Béres Margit: Mi csak azt kérhetjük meg, hogy ’ilyen dolgozóink vannak, és ennyit szeretnénk nekik
adni, hogy maradjanak.’ Hogy működőképesek maradjunk, ahhoz ezt az összeget szeretnénk, ezt ki tudjuk
számolni.
Nikliné G. Edina és Molnár Attila: Kb. 6 milliárd forintra van szükség, kell egy olyan variációt leírni,
amire az államtitkár azt mondhatja, hogy igen.
A jelenlévő 11 fő a fenti javaslatot egyhangúlag elfogadja.
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2. Az egészségügyi szolgáltatók jó gyakorlatának kialakításában való feladat munkatervének és
vázlatának kidolgozása
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat a meghívón lévő információkról. Egy együttműködési
megállapodás megkötését kezdeményezi államtitkár úr, alapozva az EGVE szakmaiságára és az elvárása
ebben az lenne, hogy a mi területünkhöz tartozó olyan munkaterületeket térképezzük fel, elsősorban
azokat, ami szolgálja a betegek jobb komfortérzetét, megelégedettségét, amin javítani tudunk. Azokba az
intézményeinkbe ahol a munkaterületeinken jó gyakorlatok működnek az terjedjen el mindenütt és
valamilyen módon ezek a jó gyakorlatok általánosak legyenek a kórházakban és ugyan az a jó miliő fogadja
a beteget akkor is ha városi vagy megyei kórházba megy. Példának államtitkár úr szavait hozza: ha belép a
beteg egy intézménybe, akkor ott legyen portás, biztonsági őr, tájékoztatótábla, portástól információt
lehessen szerezni, merre van a betegfelvételi, stb. Ez egy terület. De ugyan így példa, hogy minden
intézmény saját standardjai vagy minőségbiztosítása vagy szokásjoga alapján adja a kenyeret, fóliában vagy
kosárban. Vannak jó gyakorlatok, amik jól működnek. Van, ami úgy ahogy működik, ebből vannak negatív
újságcikkek, állandó citálások, stb. Tehát azok a jó gyakorlatok amik működnek, azokat át tudjuk-e
adaptálni azoktól az intézményektől , ahol jó, le tudjuk-e írni, hogy ebből egy jó ajánlás legyen? Az ÁEEKet is felkérte ennek a koordinálására, jövőbeni menedzselésére. Lenne ennek egy olyan folytatólagossága,
hogy ezeket a bevezetett jó gyakorlatokat az intézmények egymás között megnézzék megszervezett
ellenőrzésként, az ÁEEK-el együtt végignéznék ezt a metodikát. A jelenlegi konkrét feladat az az, hogy az
EGVE hajlandó-e a szakmaiságon alapuló együttműködésre, másrészt június végéig egy olyan jellegű
vázlatot, munkatervet kell összeállítani, amiből kiviláglik, hogy ennek a feladatnak milyen elvek alapján,
hogyan gondoljunk nekiállni. Az volt a fontos szempont, hogy melyek azok a területek, amiket mi ide
tartozónak ítélünk. Az, hogy abból majd részletesen kidolgozva, milyen ütemben, melyik élvez prioritást és
melyiket tudjuk hamarabb meglépni, az majd egy másik folyamat. Most egy vázlatot kér, egy munkatervet,
az ÁEEK főigazgatójával megegyeztetett munkatervet. Szeptember- októberben ennek a munkatervnek az
első lépésével induljanak el az operatív feladatok.
Molnár Attila: A dolog lényege az, hogy azt szeretné az ágazat vezetése, hogy minden kórházban
működjenek olyan általános szabályok, amiket a beteg érzékel amikor belép. Biztosan van sok olyan
tevékenység, feladat, amit nem lehet minden kórházra általánosítani.
Czakó Imre: Ebben a rendszerben nem látja, milyen következményei lennének, ha a kórházak
ellenőrzik egymást. Olyan rendszert el tud képzelni, ahol kórházak szerződnek egymással, létrehoznak egy
ligát, és egymásnak segítenek azzal, hogy véleményt mondanak a másiknak, a másikról.
Szúrópróbaszerűen, ismeretlenül meglátogatni egymást, ezzel nem a menedzsmentet segítjük. Ha ez
ellenőrzés lesz, ami miatt bárkit is felállíthatnak, akkor ahhoz veszélyes csatlakozni, úgy, hogy a mi nevünk
lesz mögötte. Egyik oldalról üdvözli, másik oldalról óvatosan kell nézni mi az a határ ameddig mi el
tudunk menni és szabad nekünk egyáltalán vállalni. Mindenesetre szakmai kötelességünk a kezdeményezés
támogatása.
Törökné K. Zsuzsanna: Úgy véli, hogy csak ajánlásokat szabad nekünk megfogalmazni.
Béres Margit: Úgy látja, hogy amire minket, az EGVE-t felkértek, az nagyon kétélű fegyver. Nem
azzal van a problémája, hogy ne segítsük az államtitkárságot, a fenntartót, hisz ez kötelességünk is. Hanem
azzal, hogy miért kell nekünk szerződést aláírni az államtitkársággal, hogy milyen alapon írunk alá
együttműködési megállapodást. Az EGVE egy civil szervezet, aki az alapszabályzata alapján ajánlásokat
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fogalmazhat meg szakmailag, elkészült anyagokat véleményezhet szintén szakmailag és nem vállalhat fel
olyan feladatot, ami ezen túl lép. Ezeket szerződés nélkül is megtesszük, hiszen ezért jött létre az egyesület.
Figyelembe kell venni, hogy minden leírt szónak súlya van és vigyázni kell, nem tudhatjuk, hogy azt mikor
fordítják ellenünk a politikában. Javasolja, hogy minden intézmény írja le, hogy a háttérszolgáltatásokban
mit lát standardnak és jónak. Ha ezt a leiratot kérik tőlünk, akkor ezt minden gazdasági igazgató a
főigazgatója jóváhagyásával össze tudja állítani, ezzel segítve a felkérést. Mi mindennaposan megfeszülünk,
hogy a saját feladatainkat ellássuk. Nekünk nincs rálátásunk a rendszerre, nem tudjuk, hogy melyik kórház
hogyan működik és ott mi a minimum. Mert lehet, hogy az egyiknél minimum, az a másiknál a maximum
maximuma, mert nincs rá forrás, nincs rá ember. A kórházak által összeállított munkaanyagot, javaslatokat
egy erre a célra szerveződött makrogazdaságilag szakmai rálátással rendelkező csapat elemezze ki és az
ágazatra vonatkozólag készítsen olyan anyagot, ami az államtitkárság ágazati igényeinek megfelelő. Tehát
szakmailag szeretné megtámogatni, de szerződés aláírását nem javasolja.
A jelenlévő 11 fő a fenti javaslatot egyhangúlag elfogadja.
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Nikliné G. Edina: Nem tudjuk definiálni a jó gyakorlatot. Ez mindenkinek más. Félelme, hogy
kidolgoztatnak az EGVE-vel egy ilyen rendszert, és a vége az lesz, hogy az EGVE-vel karöltve
kidolgozzák azt, hogy hogyan lehet a későbbiekben ezeket a tevékenységeket központosítani. Saját
fejünket tesszük a hurokba. Úgy látja, hogy ez az elképzelésük.
Béres Margit: Az lenne jó, ha lenne egy kész anyag, amit az EGVE véleményez. Más, ha mi
véleményezünk egy kész anyagot és más, ha mi írjuk meg.
Törökné K. Zsuzsanna: A választási lehetőségünk ez volt. Vagy próbálunk egy ilyen jó gyakorlatot,
ajánlást kidolgozni saját magunknak és e mentén elindulni dolgozni, vagy van egy kész anyag, amit
betartatnak.
Nagy István: Szó volt eddig a betegbiztonságról, betegelégedettségről, tehát jó dolognak tartja, hogy
írjunk anyagot csak még mindig nem világos, hogy miről. Nevetségesnek tartja, hogy a kenyér
csomagolásáról. Tehát a konkrét feladatot, témákat kellene meghatározni, pl takarítás. és mindenki mondd
20 mondatot, hogy erre, meg erre kell odafigyelni. Ebből lehet egy anyagot írni.
Imre Tímea: Véleménye szerint a fenntartónak ez a dolga. A probléma térképet is beküldhetjük, ezt
már korábban elkészítettük az ÁEEK kérésére. Ez is ilyen szempontból közelíti meg a témát.
Molnár Attila: Összefoglalja: Az elvárás az, hogy nézzük, meg, hogy a nem egészségügyi
szakterületeken melyek azok a jó példák, gyakorlatok, melyeket érdemes területenként összegyűjteni,
melyeket kéri, hogy gyűjtsünk össze, véleményezzük, fogalmazzuk meg az ÁEEK-el együttműködve, és az
ÁEEK ennek alapján fog a jövőben dolgozni. Ez egy vázlat kell legyen. Egy lista.
Czakó Imre: Határozati szöveg javaslata: Felhatalmazzuk elnök asszonyt, hogy szakmai
együttműködésben az egyesületünket képviselje. Mellékelve küldjük a vázlat listát.
A jelenlévő 11 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az Elnökség és Választmány felhatalmazza elnökét, hogy a fenti témában az
Államtitkársággal és az ÁEEK-el való együttműködést koordinálja, közös tevékenységben az EGVE-t képviselje. A
Munkatervben az EGVE felsorolja a teljesség igénye nélkül azokat a területeket, amik ez alá tartoznak. A felsorolásban
prioritást állít fel. Az elnökség és választmány tagjai megküldik javaslataikat a területekről 2017. június 25-ig az
elkészítendő munkatervvel kapcsolatban.

19/2017 (VI.20) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.
k.m.f
Levezető elnök:

Jóváhagyta:

3

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Béres Margit

4

Nagy Linda

