Szakmai beszámoló
Egyesületünk

2011.

évben

az

alapszabályban

rögzített

feladatát

végezte.

2011. február 8.-án a Rákellenes Világnap alkalmából a Szent Borbála Kórház és a Jövőért
Hematológiai Alapítvány közreműködésével egy közös egészségügyi konferenciát tartottunk
az egészségszakmában dolgozó kollégák részére. Fő téma volt a daganatos megbetegedések
megelőzését célzó szűrővizsgálatok fontossága és a 2010. évi szűrési eredmények ismertetése.
A Konferencia „Egységes szemlélettel a betegségek hatékony megelőzéséért” jelszó jegyében
szerveződött. Tartalmas vitában körvonalazódott ki a szűrések széles körben való terjesztések
lehetősége a megyében és Tatabánya városban. (HPV vírus elleni küzdelem, vastagbél
rákszűrés és más egyéb szűrések összehangolása)
2011. május 22-én került sor országosan először a HPV Labda Gálára a tatabányai
sportcsarnokban, amelynek főszervezője a Mosolygós Gyermekek Alapítványa volt, Beer
Jánosné KORE Elnök a zsűriben vett részt.
A Szent Borbála Kórház Orvos Klubja rendezvényén májusban Dr. Dombi J. Péter és Dr.
Molnár Mihály KORE elnökségi tagok a szűrésről, megelőzésről és ezek fontosságáról
tartottak szakmai előadást.
Az Országos Rákellenes Szövetség Béres cseppet adományozott az egyesületünknek, amelyet
a Szent Borbála Kórház Onkológiai osztályának, az onkológiai szakrendelő nappali
klinikájának és az ANITA Klub tagjainak továbbítottuk.
2011. június 27.-én a budapesti Samsung cégnél jártunk, ahol immáron első alkalommal
került megrendezésre a vállalatnál szervezett egészségnap. Az egészségnapon volt koleszterin
- és vércukormérés, komputeres látásvizsgálat és talpvizsgálat, dietetikai tanácsadás és orvosi
szaktanácsadás. A programra 50 fő látogatott el, 25-30 éves volt az átlagkorosztály. A
Samsung az egyesület munkáját 100.000.- Ft-tal támogatta.
2011. június 30-ai közgyűlésre tűzték a Komárom-Esztergom megye Egészségügyi
Koncepciója előterjesztését. Ezt megelőzően konzultációt tartottunk az előterjesztő ÁNTSZ
vezetőjével és munkatársával illetve a KORE részéről Dr. Dombi Péter, Beer Jánosné az
előterjesztés témáját átbeszélve a június 30-ai KEM. Eü. Szociális Eü. és Nemzetiségi
Bizottság ülésén (június 27.) mint szóban, mint írásban mondtuk el véleményünket.
2011. szeptember 24.-én a Dózsakerti napok keretén belül került megrendezésre, a
hagyományoknak mondható „Hídi séta”. A sétával kívántuk felhívni a figyelmet a rákos
megbetegedések megelőzésére, a szűrésen való korai részvétel fontosságára.
A Dózsakerti napon egyesületünket Dusfiné Nemes Éva képviselte, a sétán pedig a KORE
valamennyi elnökségi tagja is részt vett.
2011. október 7-.én egyesületünk részt vett a Szákszendi egészségnapon. Ezen a napon az
egészségügyi szűrések mellett (vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-mérés, BMI ill.,
rizikofaktor számítás, csontritkulás szűrés) az egyesületünk alelnöke Dr. Boros József tartott
előadást a vastagbélrákszűrés fontosságáról és a megelőzésről.

Október 13.-án tartottuk soron következő elnökségi ülésünket, ahol többek között a november
5.-én megrendezésre kerülő kertvárosi egészségnap tervezetét készítettük elő.
Október 17-én a CEHA Klubban a KORE segítségével dietetikai előadást delegáltunk a
klubtagok számára.
A 2011-es Komáromban megrendezett Orvos Napon külön szekcióban foglalkoztak szűréssel,
megelőzéssel és az ezzel kapcsolatos tennivalókkal. E rendezvényen több elnökségi tagunk is
részt vett.
2011. november 5.-én részt vettük a tatabányai Kertvárosi ÁMK Bányász Művelődési Ház
Egészségnapján, ahol a korábbi évek tapasztalati alapján volt: vérnyomásmérés, testzsír
meghatározás, táplálkozási szaktanácsadás, hallásvizsgálat, látásvizsgálat, mozgásszervi
diagnosztika számítástechnika segítségével, csontritkulás mérés, PSA szűrés, vastagbélrákszűrés, vércukor-koleszterin mérés,egyéb javasolt szűrések, gyógymódok.
A Szent Borbála Kórház Felügyelő Bizottsága két alkalommal ülésezett, mindkét alkalommal
a KORE delegált tagja Sólymos Tiborné részt vett a kórház beszámolóján.
A 2011. év az önkéntesség éve volt, ennek megfelelően több előadáson, tájékoztatón vettünk
részt. Terveztük részvételünket egy ezzel kapcsolatos programba, amely végül nem valósult
meg.
Segítséget nyújtottunk egy hozzánk panasszal forduló 2 gyermekes családanyának szociális
lakása ügyében, melynek elintézése sikerrel járt.
November végén átfogó pénzügyi ellenőrzést végeztek egyesületünkben, amelyben az NCA
pályázaton kapott összeg tételes elszámolását végezték, az ellenőr mindent rendben talált.
Egyesületünk továbbra is szoros kapcsolatot tart több civilszervezettel, így pl. a Jövőért
Hematológiai Alapítvánnyal, Csontritkulás Egyesülettel, a Tehetséggondozó és Léleksegítő
Alapítvánnyal, stb.
A 2011-es évben az egyesületünk Szociális irodájában a Munkaügyi Központ
bértámogatásával foglalkoztatott kolleganő megbízatását befejezte, további foglalkoztatására
nincs lehetőségünk, amelynek oka sajnos az anyagi javaink csökkenése. Ezáltal ellehetetlenült
az irodánk működtetése, mert nem tudtuk a költségeit kifizetni.
Tatabánya, 2012. május 3.
KORE Elnökség

