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mely készült az MDT Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoportjának 2017. június 

8-án megrendezett, vezetőség választással egybekötött taggyűléséről. 

 

Az ülést megnyitotta Dr. Baranyi Éva elnök, aki ismertette a Munkacsoport Interdiszciplináris 

Szakértői Bizottságának javaslatát, a gesztációs diabétesszel érintett anyák és gyermekeinek 

utánkövetésére. 

 

Dr. Földesi Irén a szülés utáni tennivalókról, Dr. Wudi Krisztina a háziorvosoknak szóló levélről és 

Dr. Békefi Dezső a GDM-es anyák újszülöttjei gyermekeinek utánkövetéséről elkészített tervezetet 

mutatták be. 

 

A hozzászólásokat követően - a vezetőség választás előtt - a résztvevők meghallgatták Dr. Baranyi 

Éva elnöki beszámolóját, majd Dr. Hajós Péter ismertette a jelölteket és a titkos szavazás részleteit. 

 

A Szavazó Bizottság kijelölésre került: Dr. Hidvégi Tibor, Bánvölgyi Györgyné, Dr. Hajós Péter 

személyében. 

 

A résztvevők megszavazták az MDT Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoportja 

Működési Szabályzatának módosítását, mely szerint – amennyiben a titkos szavazás eredménye 

képpen nem kerül a vezetőségbe szülész és neonatológus vagy gyermekgyógyász szakorvos – az 

aktuális vezetőségi ülésre automatikusan meghívást kap mindegyik szakma képviselője (1 

tartózkodás, ellenszavazat nélkül). 

 

A szavazás hivatalos formában az MDT Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó 

Munkacsoportja Működési Szabályzatának megfelelően történt. 

 

A szavazatszámlálás alatt Dr. Petró Gizella, Dr. Juhász Márta, Dr. Papp Zsuzsa ismertették a debreceni, 

kecskeméti, illetve nyíregyházi munkacsoportjuk tevékenységét a terhességgel társuló diabétesz 

gondozás területén. 

 

A hozzászólások után Dr. Kerényi Zsuzsanna ismertette a gyógyászati segédeszközök rendelésével 

kapcsolatos OEP egyeztetésről szóló tárgyalás eredményét. 

 

A szavazáson 25 fő vett részt, a szavazás eredménye: 

 

- Dr. Baranyi Éva – 24 

- Dr. Földesi Irén – 20 

- Dr. Csákány György – 20 

- Dr. Turi Zsuzsanna – 18 

- Dr. Wudi Krisztina – 16 

- Dr. Kerényi Zsuzsa – 14 

- Dr. Békefi Dezső – 14. 

A jelöltek közül 2-en nem kaptak szavazatot. 

 

Az ülés bezárását követően a vezetőség megtartotta első tisztújító tanácskozását, melynek során 

megválasztották a tisztségviselőket, melynek eredménye képpen 

 

elnök: Dr. Baranyi Éva, alelnök: Dr. Földesi Irén, jegyző: Dr. Wudi Krisztina, titkár: Dr. Turi Zsuzsa 
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