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Menüpontok
1. Aktuális: itt találhatóak a legfrissebb hírek

pl. A jövő évi kongresszus felhívása

2. Magunkról: az MKSZ rövid bemutatkozója

3. Kórházszövetség: 

-  Alapszabály

-  Tisztségviselők

-  Tagjaink

-  Egyéni tagság, Pártoló tagság





4. Tagoknak
 Itt találhatóak azok az anyagok, melyek számot adnak 

szervezetünk munkájáról. Itt helyezzük el az ülésekről 
készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, a megkapott 
jogszabályi tervezeteket és az ezekre megküldött 
véleményeket, állásfoglalásokat.

 Ez egy jelszóval védett terület, melyhez az intézmény 
vezetőjének van jogosultsága, ezt a jelszót bizalmasan 
kell kezelni.

- Határozatok, emlékeztetők
- Rendelet tervezetek



FÓRUM
Itt indítottuk el az új 
rovatunkat a fórumot 

is, hogy a 
legaktuálisabb 
kérdésekben, 

témákban 
megismerhessék 

egymás véleményét az 
intézményvezetők.



5. Kórház szaklap
2011. áprilisától a Magyar Kórházszövetség lett a 

tulajdonosa és  a kiadója is a Kórház című szaklapnak.

Címlistáját kell a közeljövőben frissíteni oly módon, hogy 
a kórházak a kézikönyv adatait frissítik. A kórház 
igazgatónak lehetősége van megadni, hogy 
intézményen belül kinek szeretné adni a szaklapot.

Elnökség közelmúltban elfogadott döntése alapján a 
Kórház lap honlapunkon fent lévő elektronikus 
változatához az intézmény vezetőjének van jelszava, 
jogosultsága, de az aktuális lapszám kiadását követő 
egy hónap után honlapunkon nyilvános. 



- Aktuális szám: A friss lapszámról készült 
szemelvények mindenki számára elérhetőek 
- Belépés az újsághoz: a „Tagoknak” jelszóval pedig az 
interneten olvasható / lapozgatható
- Archívum/ Médiaajánlat/ Megrendelés



6. Rendezvények
 Kongresszus: erre kattintva az oldal átnavigál a 

www.mkszkongresszus.hu oldalra, melyen az aktuális 
kongresszus minden fontos információja megtalálható.

 Egyéb rendezvények: Kórházak dolgozóit érintő 
továbbképzések szerepelnek.

http://www.mkszkongresszus.hu/


7. Kedvezmény program
 A kedvezményprogramról
 Aktuális ajánlataink: szállodák akciós ajánlatai
 Szállodák: a kedvezmény programban résztvevő 

szállodákról tájékoztató anyagok
 Jelentkezési lap: egy-egy konkrét időpont és szálloda 

kiválasztásával ennek kitöltésével igénybe tudja venni a 
kedvezményeket



8. Egészségügyi hírek
 Belföldi hírek: a napi  sajtófigyelés, melyet minden kórház 

naponta megkap
 Nemzetközi hírek: a külföldi egészségügyi hírek heti 

rendszerességgel frissülnek
 Archívum



9. HOPE program
 Nemzetközi csereprogram: valamennyi kórház dolgozója 

jelentkezhet, mely egy önköltséges tanulmányút.
 Minden év szeptemberében kerül meghirdetésre, minden 

kórház körlevélben értesül az aktuális programról, és a 
honlapra is felkerül.

 Itt olvashatóak az aktuális hírek is



10. Kézikönyv
 A Magyar Kórházszövetség Kézikönyvének teljes 

adatbázisa itt érhető el. Ez az oldal jelszóval védett, 
minden kórháznak külön jelszava van: az egyik jelszó  
(kk……) csak az adatbázisban történő böngészést és 
keresést teszi lehetővé, a másik az Intézmény saját admin 
felületén az összes, kézikönyvben megjelenő adatának 
módosítását engedi









Kézikönyv adminisztráció
 A kézikönyv folyamatos karbantartása érdekében minden 

intézmény számára létrehoztunk egy saját admin felületet, 
ahol adatait bármilyen változást követően aktuálisan 
tarthatja. 

 Ezt a jelszót kizárólag az a munkatárs kapja meg, aki az 
adatok karbantartásáért felelős



    A kórházak által javított adatok először a 
Kórházszövetség adminisztrációs felületére érkeznek be, 
majd jóváhagyás után kerülnek fel az adatbázisba.

    A visszajelzések alapján dolgozunk azon, hogy a 
kézikönyv adatai kinyomtathatóak legyenek a kórházak 
részére, így a módosítás szükséges engedélyeztetése 
(főigazgató által) is megtörténhet.





KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMETEKET!

VÁRJUK 
KÉRDÉSEITEKET! 
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