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Esetismertetések

6. kép

A necrobiotikus kötőszöveti ros-
tok sárgásan festődnek. Az erek 

körül histiocyták, óriássejtek. 
MayGrünwald-Giemsa festés, 

Nagyítás: 150x

1. kép    

A jobb felkaron 4,5-5 cm nagysá-
gú kékes-szürke színű, ép hámmal 
fedett tumor, a széleken livid-vörös 

színárnyalatú, karélyos szegély

3. kép    

Immunhisztokémiai vizsgálat, a 
tumorsejtek  60%-a mutat CD34 

expressziót, x120

4. kép   

Műtét után egy hónappal reakció-
mentes, gyógyult seb, jó felkar 

funkciók

5. kép

Diabetes mellitus. A bal alsó 
végtagon a bőr feszes, atrophiás, 
sárgás színű. A tömött tapintatú 
plakk közepe besüppedt, ujjbe-
nyomatot nem tartja, a bokánál 
mély csecsemőráncok, az ujjak 

Stemmer pozitívak

Az Országos Alapellátási Szövetség olyan szakmai és érdek-
védelmi szervezet, amely egyesíti magában az egészségügyi és 
szociális alapellátás valamennyi szolgáltatóját. Tizenhárom 
alapító tag hozta létre 2008. április 25-én, Keszthelyen. A tag-
ság azóta is folyamatosan bővül.  Jelenleg mintegy hétszáz-
ezerre tehető a tagok által közvetlenül ellátott lakosság száma, 
célunk az egymillió elérése. 

A Szövetség céljai között szerepel, hogy az alapellátást érin-
tő állandó változásokra, valamint az átalakítási és finanszíro-
zási kihívásokra a tagok tapasztalatait és tudását felhasználva 
találja meg a legjobb megoldásokat. A működtetés és fejlesz-
tés mindennapos gondjainak megoldása mellett további cél a 
kistérségi, települési ellátási színvonal javítása, új ellátási for-
mák és szolgáltatások bevezetése, az egészségügyi és szociális 
alapellátás szakmaközi kapcsolatainak fejlesztése, közös pro-
jektek szervezése, továbbá hatékony érdekképviselet. Kiemel-
kedően fontosnak tartja a megelőzés, egészségnevelés, egész-
ségtudatos magatartás helyi fejlesztését is. Minderről részlete-
sebben az Alapszabályban olvashatnak a Szövetség honlapján.  
A Szövetség tagjainak köre, miként az alapellátást vég-
zőké is, nagyon széles. Tag lehet kistérség, önkormány-
zat, önkormányzati és kistérségi referens, vagy szakem-
ber, alapellátási intézet, vagy önálló szakmai egység 
vezetője, képviselője, szakértők, orvosok, védőnők, ápo-
lók, szociális munkások, pszichológusok, egyszóval bárki, 

aki az alapellátásban, vagy az alapellátásért dolgozik.
Miért érdemes belépni a Szövetségbe? 

A tagok valamennyien nagy tapasztalattal és szaktudással 
rendelkező vezetők, szakemberek. A Szövetség a tagok szá-
mára zárt fórumot és dokumentumtárat működtet, amely 
nagy segítséget nyújthat új ötletek adásában, tervezett projek-
tek megvalósításában, szabályzatok, dokumentumok meg-
írásánál. A tagok láthatják egymás szakterületeit, projekt-
jeit, ötleteit, és szükség esetén közvetlenül egymáshoz is 
fordulhatnak a weboldalon keresztül. Mivel dokumentumok 
értékesek és zártkörűek, azokat csak a Szövetség tagjai tekint-
hetik meg, és tölthetik le ingyenesen, előzetes regisztráció és 
bejelentkezés után. A kapcsolattartást Régiós Képviselők is 
segítik. A Szövetség évente közgyűlést tart, lehetőleg mindig 
egy másik tag településén, hogy a tagok ezáltal is jobban meg-
ismerhessék egymást. 

A Szövetség deklaráltan szakmai és érdekvédelmi, non 
profit szervezet, politikai elkötelezettség nélkül. Természe-
tesen, mivel a szakmai döntések politikai síkon születnek 
a Szövetség építeni kívánja kapcsolatait ezen a vonalon is,  
hiszen a politikának szüksége van a szakma véleményé-
re ahhoz, hogy a lehető legjobb döntések születhessenek.  
Aki a Szövetség tagjává szeretne válni, az a honlapon, illetve 
a Szövetség elnökénél tájékozódhat a szükséges teendőkről 
telefon, e-mail, vagy postai levél útján.  Dr. Langmár Zoltán

Híradás az Országos Alapellátási Szövetség megalakulásáról és jövőbeni céljairól

2. kép   

Az orsó alakú sejtek hullámos lefu-
tású kötegekbe rendeződnek, közöt-
tük melanin szemcséket tartalmazó 
dendritikus sejtek vannak. HE, x 40


