Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Egészségügyi Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek
(2019– 2021)
Kedves Cserkésztestvéreim!
COVID árnyékában két esztendő lepördült. Kivételesen kihívó és megpróbáltató évek voltak. 2020-at
gondolom, mind elfelejtenénk, ha lehetne. A kitűzött egészségügyi céljaim nem változtak az elmúlt
két év folyamán, sőt általában mindig érvényesek lesznek. Habár szaporodtak a pandémiából
kiindulva (csatolva).
Az elmúlt két év alatt a Szövetség egészségügyi irányelveit felújítottuk - tíz oldalas okmányra bővült
az elmúlt központi vezetőképző táborok tapasztalataiból. Sokkal többet megkíván minden aktív
cserkészvezetőtől és csapatparancsnokoktól, hogy a mai társadalmi elvárásoknak eleget tegyünk és
a vezetőink, cserkészeink egészségét biztosítjuk.
Szintén felújult a Sík Sándor Cserkészpark „Camp Manual-ja” amire New York állam adja a táborozási
engedélyt. Így néhány évre érvényes lesz és a várható kisebb módosításokkal kell majd
foglalkoznunk, ahogyan változnak New York állam követelményei.
A központi VK egészségügyi lebonyolításához van a Camp Manual és mellette az EÜ Műszaki
kézikönyv (szintén az Államnak egy követelménye volt a múltban). Ezt is felújítottuk, és mint minden
ilyen adminisztratív okmány, gomba szerűén szaporodtak az oldalai.
Egy interaktív eü űrlap is elkészült és a Sík Sándor Cserkészparkban alkalmazott eü űrlap csomagot is
felújítottunk.
Az Államnak az elvárt táborozási biztonsági előadásai könnyítéséhez munkában van video sorozat.
Remélhetően hamarosan elkészül a remélt táborokra.
A COVID-19 pandémiával kapcsolatosan tanácsokat nyújtottunk szükség esetén a beérkezett
kérdésekre. Tervben van egy EÜ munkacsoport felállítására, hogy a jövőbeli táborok eü
követelményeit megfontoljuk - ez főleg a központi Sík Sándor parkban tervezett táborokra
vonatkozik, de nem kivételesen.

Jó munkát!
Dr. Filó Gábor cscst.
EÜVT
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Célok

i. Hány és milyen baleset és betegség történt (az erre a célra szánt űrlapokat
kellene kitöltve hozzám eljuttatni)?
ii. A csapatoknál kik végzik az elsősegély / orvosi eljárásokat, főleg táborban?
iii. Van-e ezeknek a személyeknek elsősegély / CPR igazolásuk?
iv. Körzetnél a cserkészeink közül kik azok a hivatásos egészségügyi dolgozók,
akiket fel lehetne használni valamilyen formában egy KMCSSZ eü hálózat
kiépítésében – pl. tábori eü szolgálatban; évközi eü tanácsadóként; állami
követelményeknek a tolmácsolásában, mint a központ iránt, mint a helybeli
csapatoknál?
v. Gyakorlati tevékenykedéseinknél milyen anyagi költségekkel jár az eü
szolgáltatás?
vi. Lényeges befolyással van-e ez egy tábor előkészületénél és lebonyolításánál?
(pl. a Sík Sándor gyengélkedőt a személyzet adományai látják el már évek óta
–VK táboronként néhány száz dollár, Jubi Tábornál többezer dollár.)
vii. Központilag kiépíteni egy hivatásos eü csoportot, akiket NY állam elfogad és
felváltva évről évre számítani lehet közreműködésükre.
viii. Kiépíteni egy egészségügyi szakemberekből álló hálózatot, ill. tanács csoportot
a Szövetség minden országából, hogy felmerülő egészségügyi kihívások,
közegészségügyi szabályzatok és helybeli gondokra megfelelő
hozzászólásokkal és irányítást tudjanak nyújtani a körzeteikben működő
cserkészeknek.
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