
A GYocYiro NdrEnr alapiTVANY 2021-ES

rO ZHAS ZNU TEVEKENY S EGR 6I- SZOTO NOVN TARTALMI

BESZAMOLOJA

A Gyogyito Nok6rt Alapitvany kozhasznf szervezetet, 20Il ' 0I ' 29-6n jegyezte be a Szegedi

T.rvdnyszdk drdek-kdpviseleti, oktatasi, kutat6si tev6kenys6 gre. Az arapitvtny kitrizott c6lja a

gyogyito, segito tevdkenysdggel hivat6sszeruen foglalkoz6k testi 6s lelki eg6szs6gv6delm6nek

elosegitdse, szakmai 6rdekk6pviseletiik ellf,,tsa, tov6bb6 r6sziikre szakmai 6s egy6b

ismeretterjeszto programok, illetve kiadv6nyok szervez6se 6s szerkesztdse'

Az Alapitv iny akitizott cdlokat a2021-es6vben az alilbbitevdkenys6gekkel teljesitette:

1. Tdmogatott segits6gnyrijtis egdszs6gtigy dolgoz6k szhmhra

A Gyogyit6 N6k6rt Alapitv6ny fenn6ll6s6nak kezdete 6ta biztosit orvosok 6s egdszs6giigyi

dolgozok szimtra kedvezm6nyes 6ru tan6csad6st. 2021-ben 3 eg6szsdgtigyi dolgoz6 no

reszesiilt tamogatott egydni segitsdgnyirjt6sban' Ez a tevdkenysdg kozvetleniil kapcsolodik az

Alapitv6ny tevdkenysd gehez,ami a gyogyit6 nok testi-lelki eg6szs6gmeg6rz6sdre ir6nyul'

2.Szakmaikiadvinyokszerkeszt6seeg6szs6giigyidolgoz6ksz6tm6ra

2021 oszenjelent meg a Digitdtis egrlszsdg a minclennapi orvosi gyakorlatbancimi e-konyv

(ingyenes el6rds:) a Itichter Gecleon Nyr1. t6mogat6sfval, a Gyogyito Nokdrt Alapitv6ny (ISBN

9lg_615-5722_23-3)ds a Semmelweis Egyetem Magatartdstudom6nyi Int6zet6nek kiad6s6ban'

A kiaclv6ny sa.iat webolclalon (https://digitalisegeszseg,hu/) keresztiil drheto el 6s tiilthet6 le' 10

fejezeiben *r,tutio be a legalapvetobb tuclnivalokat a digit6lis eg6szs6g orvosi felhasznfl6s6t

szem elott tartva. M6r a covlD-19 pancldmia elott vil6goss6r v61t, hogy az egeszsdgiigy

digitaliz6cioja megkertilhetetlen. A koronavirus-j6rv6ny megmutatta' hogy a digit6lis eszkdzok

nelktilozhetetlenek a mindennapi orvosi gyakorlatban - jobb technoiogi6val' jobb tudfssal jobb

egisz,sig drhero el. 86r konyvi.inket meg a j6r:v6-ny elott kezdttik el irni, feiezeieinkben

ig;-eksziink rellektdlni az elo'zo m6sfd1 ev tapasztataira. Mindeddig a kepzes "vaktbltja"volt 
a

digitalis 6talakulas - konyviinkkel teh6t hi6nypotl6 feladatot v6llaltunk: szeretnenk on'zos 6s

egdszs6gtigyi szakdolgozo koll6g6ink kezebe egy olyan haszn6lhat6, interaktfv kiadvanyt adni'

ameryben naprak6sz infbrm6ciokkal latjuk el oket az alapszintri digit6lis k6rd6sekkel

kapcsolatban. A kiaclvdny illeszke dik az alapitv6ny cdl szerinti tev6kenys6gehez is' hiszen a

megfelelo digitalis technologia haszn6lat a gyogyit6sban t6bb id6t, jobb szervezdst' igy

rragyobbteretaciagyogyitorr6ktesti islelkiegeszsdgmegorztisenek.

3. Tudomf nYn6Pszeriisit6s

Az Elte magazin Progndzisrovat6ban jelent meg Prof. Dr. Csabai Mfutanak a test' a betegsdgek

es a lelek osszefiigg6seivel, azaz apszichoszomatika jov6 beli ir6nyaival foglalkoz6 interjirja'

A felkdres a Gyogyito Nokdfi Alapitvanyhozetkezett. A munkahelyi leterheltsdgbol adodo testi
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ttinetek, pszichoszomatikus betegsdgek 6s az 0nkezel6s is hozzfijiruktak a gy6gyit6 n6knek a

korosztaly 6s v6gzetts6g szerint illesztett mintan6l rosszabb testi-lelki 6llapot6hoz'

4. Hqnlap

A Gyogyit6 Nokdrt Alapitv6ny tov6bbra is fenntartja honlapj6t rendezv6nyei 6s szolg6ltat6sai

(pl. online tan6csad6st orvosok 6s egdszs6giigyi dolgo z6k szhmbra) n6pszenisit6s6re' valamint

agy6gyitoktesti.lelki6llapotar6lsz6l6t6m6k,cikkekmegielenit6sdre.
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Gyo gyito N6kert Alapitvany kurat6riumi eln6ke
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