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Egészségügyi Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 

 
Kedves Cserkésztestvéreim! 

A KMCSSZ EÜ Osztálynak állandó tagjai az EÜVT és a helyettese. A többi tagjait egy ad hoc csoport 

teszi ki. Ez a munkacsoport a központi táborok EÜ tagjai és egyéb egészségügyi dolgozókból áll.  

Az állandó szemelőt tartott célunk a cserkészeink biztonságos és egészséges foglalkoztatása. Ennek 

a megvalósításához figyelembe kell vennünk az illetékes törvényeket, közegészségügyi szabályokat, 

irányelveket és a lehetőséges jogi felelőséget szövetségi és egyéni szinten. Szintén szem előtt 

tartjuk a változó globális egészségügyi helyzetet.  

Minden egészségügyi irányelvünket, a hivatásainkhoz híven, tudományos alapokra építjük. 

Megfelelő szakforrások felmérések, csoportos megfontolások után, az illetékes közegészségügyi 

hatóságok irányelveit figyelembe véve, közöljük a Szövetség tagjaival. Vannak olyan irányelveink, 

amiket ritkán kell módosítani és vannak olyanok, mint a COVID-al kapcsolatosak, amiket rendszerint 

módosítunk ahogy a helyzet alakul.   

Szándékunk, hogy az irányelveink, amennyire lehetséges, minimálisan terhelők legyenek, de a 

jelenlévő társadalmi elvárásoknak is eleget tegyenek. 

Az elmúlt két esztendő COVID árnyékában történt és előre láthatóan még egy darabig a vírussal 

lévő küszködés fogja befolyásolni a tevékenykedéseinket. Habár a jelenben enyhült a helyzet, de 

nem lehet feladnunk az óvakodásunkat óvatosságunkat. 

A csatolt céljaink nem változtak. Sajnálatosan a felsorolt első 6 cél kevésbé van elérve. Nagyrészt ez 

az információhiány miatt van. Az osztályhoz ritkán érkezik bármilyen információ. Központi táborok 

alkalmából egy-egy cserkésszel kapcsolatos kérdést vagy fontos EÜ információt kapunk. 

Az orvosolása ennek az információhiánynak az évi jelentésben való belefoglalása. 

Sikeresen lezajlottak a központi iskola és VK táborok COVID ellenére. A tervezett biztonsági előadás 

video megszületett és alkalmazott az állami követelmények betartása szerint a táborok elött. 

Jó munkát! 

Dr. Filó Gábor cscst. 

EÜVT 

Kelt: Dundas, Ontario 2022 december 8. 
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Célok az elkövetkező két évre: 

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 több ezer 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. 

 


