Egyesület a környezet-egészségügyért
Beszámoló 2012. évről
A József Attila Művelődési Központban számos alkalommal részt vettünk a civil
szervezetek megbeszélésén (I.06; II. 23.; IV. 3.; )
Január 12.-én az egyesület közgyűlésén beszámoltunk a 2011-es
tevékenységükről.
Január 21.-én és 22.-én az Rtl Club-ban a légúti fertőzések és az influenza
megelőzéséről beszélgettünk.
Január 23.-án a Lánchíd Rádióban, január 31.-én a Club Rádióban a
bárányhimlő és a mumpsz megbetegedések megelőzéséről beszélgettünk.
Február 1-én a globális felmelegedéssel kapcsolatos problémákkal tartottunk
előadást Budafokon, Mészáros u. XXII. Nagytétényi út 31-33. a Klauzál Gábor
Művelődési Központban.
Február 29.-én Velencében, Olaszországban az európai együttműködés
keretében a globális felmelegedéssel kapcsolatos fertőző betegségek
járványtanával kapcsolatos változásokról tartott előadást az Egyesület elnöke.
2012-ben vége lett az európai nemzetközi együttműködési programnak, és az
egyesületi beszámolót elfogadta a Bizottság. A velencei összejövetel volt a záró
momentuma a hároméves együttműködésnek.
Március 8.-án részt vettünk a Levegő munkacsoport éves beszámoló
közgyűlésén.
Március 30.-án a Szegedi Orvostudományi Egyetemen az új influenza A/H1N1
vírus tulajdonságairól tartott előadást az Egyesület elnöke.
Május 22.-én az emberi és állati daganatkeltő vírusokról tartott előadást a
Magyar Mikrobiológiai Társaság tudományos ülésén.
Június 2.-án részt vettünk a „Green club” megbeszélésén.
Június 29.-én az MTV-1 műsorában a környezetvédelemről és a globális
felmelegedéssel kapcsolatos járványügyi problémákról volt beszélgetés.

Július 7.-én néhai Belák Sándor, közegészségtan professzor díszsírhelyének
felavatásán vettünk részt Enyingen, ahol az édesapja is családorvos volt a múlt
században.
Augusztus 28.-án volt a tárgyév második E-KE közgyűlése a Herman Ottó
Iskolában. Megbeszéltük az iskola jubileumi programjainak támogatását, a
tanulók jutalmazását.
Augusztus 31.-én a Bolgárkerék utcában lévő TV-studióban a toxoplasmosisról
adtunk felvilágosítást a nézőknek.
Szeptember 5.-én a Kossuth Rádióban szeptember 6.-án pedig az MTV-ben
beszélgettünk a légúti fertőzésekről és az influenza védőoltás fontosságáról.
Október 10.-én az MTV a gyermekbénulás világnapja alkalmából készített
riportot.
December 10-én az Egyesület jövő évi terveiről tartottunk vezetői tanácskozást.
Az Egyesület elnöke meghosszabbította Dr. Treiber Pálné tagságát a Magyar
Honvédség Honvédkórház Felügyelő Tanácsába. A mandátumi időszak
2012.december 23-tól 2016. december 22-ig tart.
Budapest, 2013. Január 11.
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