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Tisztelt Magyarországi Fájdalom Társasági Tagunk!  2022/1. Hirlevél 

Kedves Kolléganő, kedves Kolléga Úr! 

 

 

Először is szeretném a magam és az Elnökség nevében megköszönni a bizalmat a 

következő három éves ciklusra. Nagyon tevékeny hónapok állnak mögöttünk, s most 

ennek a munkának az eredményeiról szeretnék beszámolni Önöknek.  

 

1. A Társaságot regisztráltuk az OFTEX képzési programba, amelynek előfeltétele 

volt a Felnőtt Oktatási Rendszerbe való regisztráció és az oktatási tevékenység 

elkezdésének bejelentése a NAV felé. 

 

2. Az Elnökség elhatározta a Krónikus fájdalom terápia módszertani képzés 

elindítását, 3 szemeszterben, egymásra épülő tananyaggal, mely felöleli a krónikus 

fájdalommal kapcsolatos lényegi tudáselemeket. Az akkreditációt benyújtottuk a 

2022. jan. 15. határidő előtt, így az akkreditáció folyamatban van. Az előadók 

szakterületük kiemelt szaktekintélyei, ebben a MOFT elnöksége is jelentős 

feladatokat vállalt. Amint megtörténik az akkreditáció, tájékoztatjuk a Kollégákat a 

részletes programról. Az oktatás hibrid formában történik, 3 képzési nap on line, s 

egy személyes megjelenéssel, a kongresszusunk előtti napon, Szegeden.  

 

3. Összeállítottuk a 2022. nov. 4-5-én Szegeden (írja be a naptárába!) rendezendő 

kongresszusunk részletes programját, s akkreditációra benyújtottuk. Fő témák: 

Stressz és a fájdalom, IASP 2022. kampány éve a Transzlációs medicina a 

fájdalomterápiában, Kannabinoidok és major opioidok, Szabadon választott 

előadások. 

 

4. Az Elnöség élt az Alapszbály adta lehetőségekkel, s munkacsoportokat, 

szekciókat hoz létre a hazai krónikus fájdalommal kapcsolatos problémák 

feltárására. Ennek pontos részleteiről a következő Hírlevélben tájékoztatom a 

Kollégákat.  

 

Munkacsoportok, szekciók: 
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• „A krónikus fájdalom önálló betegség, kezelése speciális szaktudást 

igényel”    

KRÓNIKUS FÁJDALOM TERÁPIA SPECIFIKÁCIÓJÁÉRT 

MUNKACSOPORT 

 

• 2 „Krónikus fájdalomban szenvedő gyermekek esélyegynlőségéért 

GYERMEK FÁJDALOM TERÁPIA MUNKACSOPORT 

 

• „Krónikus fájdalomban élők lelki egészségéért”  

SZAKPSZICHOLÓGIA ÉS KRÓNIKUS FÁJDALOM 

MUNKACSOPORT 

 

• „Egyenlő esélyt betegeinknek, szakorvosainknak!” 

GYÓGYSZER FINANSZÍROZÁSI MUNKACSOPORT  

 

• „Finanszírozás valós értéken, a szakma szabályai szerint” 

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSI 

MUNKACSOPORT 

 

5. Az IASP Global Year “Translating Pain Knowledge to Practice+ kampányév “fact 

sheet”-jeit az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai lefordították, s rövidesen 

feltöltjük azokat a honlapunkra és az IASP honlapjára is.  

 

6. A Hírlevél tartalma rövidesen az EFIC honalpján, a National News c. alatt is 

megtekinthető less angol nyelven.  

 

7. Legfontosabb feladatunk most a szekciók, munkacsoportok létrehozása, 

működésük alapjainak kidolgozása lesz, hogy el tudják kezdeni a munkájukat.  

A következő feladat a Krónikus módszertani képzés 2. szemszeterének képzési 

programjának pontosítása, az előadók egyeztetése, majd akkerditációra benyújtása 

az OFTEX-re (jún. 15-ig).  
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A fentiekkel kapcsolatban és azon túlmenően is bármilyen kérést, javaslatot szívesen 

fogadunk.  

(A Hírlevél küldő prpgram bejövő emailt nem tud kezelni, csak kimenő email 

küldésére alkalmas.  Észrevételeit kérem a budai.erika.elnok@fajdalom-tarsasag.hu 

email címre küldje.) 

 

Üdvözlettel 

Budai Erika 

elnök 

 

Budapest. 2022. 02. 21. 
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