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A szakdolgozók számára az MDT Nagygyűlés Szakdolgozói Szekciója az 
egyik legjelentősebb szakmai fórum, amelyen bemutatkozhatnak 
egymásnak: a benyújtott absztraktok alapján kiválasztott előadások: 
újdonságok, esetismertetések, összefoglaló előadások formájában.  Az 
elmúlt években több száz előadás hangzott el, közülük a legjobbakat az 
üléselnökök döntése alapján, az MDT támogatásával díjaztuk. 

  
A Szekción résztvevő szakdolgozók száma évente 240-280 fő között 
mozog. (2013: 249 fő, 2014: 276 fő, 2015: 248 fő, 2016: eddig 236 fő) 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is hasonlóan magas részvételre 
számítunk.  

A Magyar Dermatológiai Társulat  
Szakdolgozói Munkacsoportjának beszámolója 



A legjobb előadások a 2015. évi Nagygyűlésen:  
 
 

I. helyezett: Petricz Andrea Nikoletta: Egy ritkán előforduló, súlyos bőrgyógyászati 
kórkép esetei  
 
II. helyezett: Sebőkné Farkas Éva, Együd Katalin: Externák régen és most  
 
III. helyezett: Albertiné Trömböczky Andrea, Majorosné Vadnai Judit, Dr. Sziray 
Ágnes: Syphilises betegeink kezelése terhesség alatt és szülés után 
  
 
A szakdolgozók a Nagygyűlés mellett számos helyi szervezésű rendezvényen, 
továbbképzésen vettek részt szervezőként, előadóként, hallgatóként. 



A Munkacsoport vezetői köszönetüket fejezik ki az MDT Vezetőségének a 
Szekció támogatásáért, emellett a Convention Kft-nek a szervezésben, 
lebonyolításban nyújtott magas színvonalú segítségért.  
 
 
A munkáltatóknak köszönjük, hogy lehetőséget biztosítottak a szakdolgozók 
részvételére, és nem utolsó sorban az előadóknak, üléselnököknek lelkiismeretes 
munkájukért. 



Vezetőség választás 
  
 

A Munkacsoport jelenlegi vezetője és helyettesei:  
 
 - Ungi Lászlóné intézetvezető főnővér (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai 
Klinika, Szeged)  
 
- Tóth Andrea intézetvezető főnővér (DE OEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 
  
- Bencés Ilona intézetvezető főnővér (SE Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai 
Klinika, Budapest)  
  



Választás menete 
 
 

-   szavazat számláló bizottság választása 
javasolt bizottsági tagok: Fodorné Barát Ágnes, Ignáth Györgyi és Oláhné Sass 
Zsuzsanna, Bakóné Bodnár Katalin, Szeckler Melinda.  (a jelöltek vállalják-e, 
mást jelöl-e valaki) 
 

- jelölő lista (a jelöltek vállalják-e, mást jelöl-e valaki) 
 

- jelölő lapok kiosztása, kitöltés után összegyűjtése 
 

- a szavazat számláló bizottság összesíti az eredményeket, eredmény kihirdetése. 



A Szakdolgozó Szekció vezetői és helyettesi - titkári posztjára  
az előzetes javaslatok alapján jelöltek 

 
Bencés Ilona (szekcióvezető elnök) (SE Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika 
főnővére) 
 
 
 
Tóth Andrea (szekcióvezető helyettes, titkár), (DE OEC Bőrgyógyászati Klinika 
intézetvezető főnővére) 
 
Szabó Attiláné (szekcióvezető helyettes, titkár) (PTE Klinikai Központ Bőr-, Nemikórtani 
és Onkodermatológiai Klinika ápolásszakmai igazgató-helyettese)  
 
  



Bencés Ilona klinikavezető főnővér, SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 

 
Pályafutásomat a SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán kezdtem 1992-ben, majd néhány év 
után, 10 évet a budapesti MÁV kórház kardiológiai osztályán töltöttem. 2009-ben kerültem vissza a 
Bőrklinikára, ahol az első évben osztályvezető főnővérként, majd 2010-től, mint klinikavezető főnővér 
dolgozom. 
 Végzettségeimet tekintve diplomás ápoló, egészségügyi szakmenedzser és klinikai vizsgálati asszisztens 
képesítést szereztem, középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem. 
 
Szakdolgozataimat hypertonia, kiégés és adherencia témakörökben írtam, utóbbi kettő továbbra is 
érdeklődési köröm fókuszában maradt.  
A bőrgyógyászaton belül a pikkelysömör és a dermatoonkológiai betegellátás betegedukációval 
kapcsolatos kérdései foglalkoztatnak. Ennek kapcsán aktívan részt vettem „Átváltozás” edukációs 
programunk létrehozásában és működtetésében, amely 2015-ben a Betegedukációs Projektek Országos 
Versenyén első díjat nyert. Jelenleg onkológiai edukációs program kidolgozásában dolgozom.  
Onkológiai területen vezetőségi tagja vagyok a Magyar Onkológusok Társasága Szakdolgozói Szekciójának 
(MOTSZSZ), fő feladatom a külföldi kapcsolatok építése. Ennek kapcsán évek óta együtt dolgozunk az 
Onkológiai Nővérek Európai Szövetségével (EONS). 
Rendszeresen adok elő különböző szakmai konferenciákon, többek között az éves MDT Nagygyűléseken. 
 
Hiszem azt, hogy a jelenlegi magyar egészségügyi rendszerben is vannak még szabad kapacitások, 
melyeket a pénznélküliség és az emberhiány ellenére is, megfelelő menedzseléssel a betegellátás 
színvonalának emeléséhez és saját magunk jobb létének elérésére tudunk használni. 
Az előrelépés legnagyobb gátja az, ha egy problémát úgy közelítünk meg, hogy hogyan nem lehet azt 
megoldani. 



Tóth Andrea DE OEC Bőrgyógyászati Klinika intézetvezető 
főnővére 

• 1988 óta dolgozom a DE Bőrgyógyászati Klinikán (első munkahely, amire nagyon 
büszke vagyok). 3 műszakos nővérként kezdtem, majd osztályvezető főnővér és 
2007-ben pedig intézetvezető főnővér lettem.  

• Iskoláim:  

• - Diplomás ápoló  

• - Egészségfejlesztő mentálhigiénikus, ebből a szakból le is szakvizsgáztam.  

 

Az itt tanultakat jelentősen tudom alkalmazni a mindennapi problémák 
megoldásában, a kollégák segítésében. - különböző tanfolyamokat végeztem pl. belső 
auditor, GCP, Trafós, stb. 28 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem, a bőrgyógyászat 
és a bőrgyógyászati ápolástan elkötelezett híve vagyok! 



Szabó Attiláné / Király Éva / 1984-ben a szegedi Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközép és 

Szakiskolában általános asszisztensi szakképesítést, majd 1993-ban Érettségit, 1995-ben Felnőtt 
szakápolói és 1996-ban Körzeti ápolói végzetséget szerzett.  
2006-ban a SZTE Egészségügyi Főiskolai Karán, Diplomás Ápoló, 2009-ben a PTE Egészségtudományi 
Karán az Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus, 2008-ban Tereptanári, majd 2010-ben Budapesten a Wesley 
János Főiskolán Szociális Munkás Szakon Szociális Alap és Szociális Szakvizsgát szerzett. Jelenleg a PTE 
Egészségtudományi Karon az Ápolás MSC Mesterképzésen abszolutóriummal végzett.  
Pályafutását 1984-ben a szegedi II. Kórház Újszülött osztályán három műszakos nővérként kezdte, ezután 
a II. Rendelő Traumatológián asszisztensként, majd vezetőasszisztensként dolgozott.  Ezt követően körzeti 
nővérként tevékenykedett.  
Pécsre költözését követően szakmai tudását folyamatosan fejlesztette. A Mentálhigiénés diplomájának 
megszerzése után helyezkedett el a Pécs Megyei Jogú város Integrált Szociális Intézményben, 
Mentálhigiénés csoportvezetőjeként, majd az Intézmény Ápolási Igazgatójaként. 
 
 2013-tól a PTE KK Bőr,-Nemikortani és Onkodermatológiai Klinika Főnővére és Minőségirányítás 
vezetője. MESZK vizsgabizottsági tagjaként és gyakorlatvezetőként a Klinikán folyamatosan részt vesz a 
jövő szakdolgozói generációjának oktatásában.  
2014-től a Klinika Ápolásszakmai Igazgató-helyettese. Legfőbb célja a mindennapos betegellátás során 
az ápolás, az ápolásfejlesztés menedzselésével, a szolgáltatás minőségének javítása a korszerű a hazai és 
nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kielégítő magas színvonalú és minőségű szakdolgozói és 
orvosi szolgáltatás nyújtása. 
Meghatározó szerepet tölt be Prof. Dr. Gyulai Rolland Klinika Igazgató mellett az Intézmény 
fejlesztésében. Szakmai tevékenységével hozzájárul a Klinika munkájának felemelkedéséhez.  
2016-ban munkája elismeréséül Rektori Dicséretben részesült. 



A szakdolgozók feladata a folyamatos tanulás és új ismeretek 
elsajátítása. 
 
 A tudomány fejlődése új utakat nyit meg a betegek gyógyításában, s 
ebben fontos szerep jut a szakdolgozók számára is.  



Köszönöm a figyelmet. 
 
 
 

Ungi Lászlóné 


