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 Hódossyné Kemenczei Ágnes 

Egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy a szemészet valamennyi területén működő egészségügyi 

szakdolgozó, azaz ápolók, műtős szakasszisztensek, műtőssegédek, aneszteziológiai 

szakasszisztensek, szemészeti szakasszisztensek, asszisztensek, optometristák, látszerészek, és más 

diplomások vagy diplomához nem kötött tevékenységet folytatók számára szakmai összefogást 

biztosítson. Tudományos programok, kongresszusok és továbbképzések keretében elméleti és 

gyakorlati ismeretek megszerzéséhez nyújtunk segítséget Egyesületünk valamennyi tagja számára.    

1. Vezetői értekezleteket tartottunk (2021. 04. 16, 2021. 12. 10.-én) melyeken az aktuális 

problémákat tártuk fel és azok megoldására tett javaslatokat bíráltuk el. Határoztunk az új tagok 

felvételéről. 

2.  Magyar Szemészeti Műtősnők és Szakdolgozók Szakmai Továbbképzését:  

A Magyar Szemészeti Műtősnők, Szakdolgozók XXI. Továbbképző Ülését 2021. májusra 

terveztük, de a Covid-19 járvány miatt hozott intézkedések miatt a rendezvényünk elmaradt!   

3. Közgyűlés:  

2021. májusra tervezett Közgyűlésünk a Covid-19 járvány miatt szintén elmaradt.  



4. Egyesületi honlap: Az Egyesület 2013 decemberében honlapot indított, melyen a tagságot 

naprakészen tájékoztatni tudja az Egyesület aktuális eseményeiről. A honlap készítését az ALIOTH 

Informatikai Bt. végezte. A Szakmai anyagokat (kongresszusi beszámolókat és az előző 

továbbképzések anyagát a vezetőségi tagok írták meg).  A honlap elérhetősége: www.shao.hu 

 

5. Tagság revízió: Az Egyesület vezetősége 2013 decemberében úgy határozott, hogy tagjai adatait 

újból bekéri, hiszen az évek során több egyesületi tag munkahelye, beosztása változott. Többen 

újabb szakképesítéseket szereztek, másoknál névváltozás akadályozta a naprakész tagnyilvántartást. 

A Tagfelvételi Kérelem nyomtatványt az egyesület honlapjára töltöttük fel. A tagoknak lehetőségük 

van e-mailben és postai úton beküldeni tagkérelmük megújítását. 2021-ben is érkeztek tagfelvételi 

kérelmek, igaz az előző évekhez képest alacsonyabb számban. Az új tagok felvételéről vezetőségi 

ülésen döntöttünk. 

 

6. SHAO Díj: A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesületének (Societas Hungarica 

Assistentium Ophthalmologiae) vezetősége díjat alapított az OPC Szemészeti Termék Központ Kft. 

támogatásával.  

A díj neve: SHAO Díj 

A díj alapításának éve: 2013 

Az díj első átadásának éve: 2013 

Az első díjat Dr.Elek Ilona kapta a SHAO IX. Kongresszusán, Gyöngyösön. 

A 2014.-évi és 2015. évi SHAO Díj az Egyesület X. Kongresszusán került átadásra. Az egyesület 

honlapján felhívtuk a tagság figyelmét a díjra történő jelölésre. 

2014-ben a SHAO Díjat Láng Tiborné kapta. 

2015-ben a SHAO Díjat Nemesné Havasi Enikő kapta. 

A 2016 és 2017. évi SHAO Díj az Egyesület XI Kongresszusán került átadásra. 

2016-ban a SHAO Díjat Greskóné Kis Zsuzsanna kapta. 

2017-ben a SHAO Díjat Fekete Olga kapta. 

2018-ban a SHAO Díjat Dr.Oszlánczi Gáborné a Szekeresné Ficzere Ágnes kapta megosztva. 

2019-ben a SHAO Díjat Laki Árpádné és Vigmond Józsefné kapta megosztva. 

 

7. Szemészeti osztályoknak bemutatkozási lehetőség: Az egyesület honlapján bemutatkozási 

lehetőséget indítottunk el a magyarországi szemészeti osztályok számára, ahol beszámolhatnak 

osztályuk szakmai munkájáról. Lehetőség van az osztály dolgozóinak bemutatására, a közösségi 

munka ismertetésére. Az új lehetőség elősegítheti az egyesületi tagoknak egymás jobb 

megismerését, kapcsoltfelvételt, szakmai tapasztalatok cseréjét. 



8. Szakmai kapcsolataink:  

• Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara  

• Szakmai Kollégiumok 

• Egészségügyi termékeket gyártó és/vagy forgalmazó cégek képviselői  

• ESONT (European Society of Ophthalmic Nurses and Technicians) 

• SOE (European Society of Ophthalmology) ápolói szekciója 

A Covid járvány elleni küzdelemben a szemészeti szakdolgozók hősiesen helyt álltak. A szemészeti 

osztályok többsége covid osztályként üzemelt. A dolgozók nagy számban lettek átvezényelve covid 

ellátó osztályokra! Áldozatos munkájukért köszönet illeti őket! 

A vezetőségi tagok munkájukat anyagi elismerés nélkül végzik. Taglétszámunk 583. Bármely 

kórház vagy klinika dolgozója, szakrendelő dolgozója részt vehet konferenciánkon, 

továbbképzéseinken.  

Budapest, 2022. május. 13. 

       Nagyné Szőke Erzsébet 

               az Egyesület elnöke 


