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A Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete 2012. március 10-én tartotta 17. évi egyesületi közgyűlését és Szakdolgozói Továbbképző
Fórumát Budapesten, a Lurdy Konferencia és
Rendezvényközpontban.
A rendezvény sikere – a szervezők ügyességén kívül – az évek óta mellettünk álló szponzoroknak és kiváló előadóinknak köszönhető.
A kívülállók és az újonnan csatlakozók számára
meglepő az a bensőséges hangulat, mely a rendezvényeinket jellemzi. Számunkra azonban
természetes, hogy a már 16 –18 éve együttműködő törzsgárda nem csak ismerősként, hanem
barátként üdvözli egymást: egyesületi tagok,
tisztségviselők, előadók és a cégek régi-új képviselői egyaránt.
A szakmai programban dr. Endre László címzetes egyetemi docens az allergiás nátha szokatlan kiváltó okait elemezte, dr. Berta Gyula
főorvos arról beszélt, hogyan feleljünk meg a
betegek elvárásainak, míg dr. Uhereczky Gábor
főorvos arra tanított minket, hogyan (ne) tartsunk rossz előadást.
Dr. Juhász Miklós címzetes egyetemi tanár a
pollenallergének elleni védekezés új szempontjait ismertette, dr. Rónai Zoltán főorvos pedig arról
tartott előadást, milyen hibákat követhetünk el
az inhalációs gyógyszerbevitel során. Dr. Székely
György osztályvezető főorvos a probiotikumok
szerepéről szólt az allergiás betegségek megelőzésében és kiegészítő kezelésében. Dr. Bohács
Anikó egyetemi tanársegéd a II. stádiumú COPD-s
betegek tiotropium kezelésének eredményeit ismertette az UPLIFT alcsoportelemzés tükrében.
Dr. Hídvégi Edit egyetemi adjunktus a Nasonex
orrspray helyes alkalmazását mutatta be.
A közgyűlésen a MANO 2011. évi tevékenységéről az egyesület elnöke számolt be, a közhasznúsági jelentést a tagság ellenvetés nélkül
elfogadta. A tagsági díjat a közgyűlés változatlanul évi 3000 forintban állapította meg.

A továbbképzési pontok nyilvántartását a
GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) végzi, a
szabályokat szigorították. Az összesítő jelentést
hiánytalanul, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a
működési nyilvántartási szám helye sem maradhat üresen. Akinek folyamatban van a hosszabbítása, az alap nyilvántartási számot használja!
2014. június 1-től új közhasznúsági törvény
lép életbe, mely felülvizsgálja a működő egyesületek jogállását. A 2011. évi CLXXV. Törvény
(az ún. civil törvény) a közhasznú jogállás megszerzésének és megtartásának feltételeit két
lényeges ponton módosította. Az egyik terület a közhasznúság fogalmának témaköréhez
kapcsolódik, és lényegében az alapszabály új
szövegezését igényli. A másik lényeges dolog,
hogy csak az a szervezet lehet közhasznú, mely
bizonyítja, hogy hozzájárul a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, és
ehhez megfelelő anyagi forrásokkal rendelkezik, tehát megfelelő társadalmi támogatottságot élvez. Az átlagos éves bevétele meghaladja
az egymillió forintot, a személyi jövedelemadó
1%-ából származó bevétele eléri az összes bevétel 2%-át, az összes ráfordítás legalább 50%át közhasznú céljai megvalósítására fordítja és
önkéntesek is segítik a szervezet működését.
Mindezeket a feltételeket a számviteli beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági jelentésben, annak mellékleteiben kell kimutatni és
igazolni, melyet az Országos Bírósági Hivatalnál
évente letétbe is kell helyezni.
Egyesületünk a fenti kritériumoknak eddig
is megfelelt és remélhetőleg – a tagság támogatásával – az elvárásoknak a későbbiekben is
eleget tudunk tenni.
Köszönetünket fejezzük ki a támogatóinknak:
AstraZeneca, Berlin-Chemie/A. Menarini, Boehringer-Ingelheim, Bus-Oxy, Elektro-Oxigén, MSD,
Orion Pharma, Vitaminkosár 

