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Elérkeztünk az év utolsó hónap-
jához, készülődünk az ünnepek-
re, és közben óhatatlanul végig 
gondoljuk mit is hozott nekünk 
ez az év?

Egyesületünk életében esemé-
nyekben gazdag és szakmai szem-
pontból eredményes időszakot 
tudhatunk maguk mögött.

Nem vonatkoztathatunk el a 
szakmapolitikai történésektől. Az 

utóbbi időszakban tapasztaljuk, hogy a politika legmaga-
sabb szintjén megfogalmazódott az egészségügyi ellátó-
rendszer átalakításának igénye. Ez az igény a hazai egész-
ségügyi társadalom részéről hosszabb ideje kimutatható. 
Várjuk a változtatásokat, bizakodva figyeljük a jelenlegi kor-
mányzati kommunikációt.
Szakmailag eredményes évet zárhatunk. Egyesületünk akk-
reditált, pontszerző továbbképzéseket tarthatott az ország 
számos intézményében, megvalósítva azon célkitűzésünket, 
hogy helyben történjen a munkatársak képzése. Jelenleg 
újabb két pontszerző továbbképzés szakmai anyagának ösz-
szeállításán dolgozunk. 
Őszi időszakban közigazgatási egyeztetésre két alkalommal 
adódott lehetőség, valamint a XX. Országos Járóbeteg Szak-
ellátási Konferencia és XV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói 
Konferencia első napján kerekasztal-megbeszélés keretében 
hívtuk fel a figyelmet a súlyos humánerőforrás krízisre, vala-
mint arra, hogy az egészségügyi szakdolgozók korösszeté-
telét látva tendenciózus elöregedés figyelhető meg.

Kiemelt figyelmet fordítottunk civil és szakmai kapcsolataink 
erősítésére, valamint nemzetközi kapcsolatunk ápolására. 
Kerestük az együttműködés lehetőségét a társszervezetek-
kel, mint a MESZK, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, 
a Magyar Védőnők Egyesülete, Magyar Ápolástudományi 
Társaság, stb.
EFN közgyűlésen vettünk részt, mely ez évben a Szlováki-
ában került megrendezésre, ahol a jó gyakorlatok csoport 
munkájába kapcsolódtunk be a szakmai délután keretében.

Egyesületünk számára fontos, hogy az európai ápolók szö-
vetségéhez tartozzunk, és aktívan részt is vegyünk a szer-
vezet munkájában. Ezért csatlakoztunk a NURSING NOW 
kampányhoz, melynek célja, hogy minél szélesebb körben 
megismerhessük az ápolók munkáját Európa szerte. A kép-
zés fejlesztésével, innovatív ápolói gyakorlat alkalmazásá-
val, hozzá tudunk járulni a népesség egészségi állapotának 
javításához. Mi hisszük, ha az ápolói hivatás képviselete a 
döntéshozás legmagasabb szintjén meg tudna jelenni, ez je-
lentősen emelné az ápolók társadalmi megbecsülését.

Média megjelenéseinket tekintve a 2018. jelentős eseménye, 
hogy az előző évben meghirdetett Kossuth Zsuzsanna-em-
lékévnek köszönhetően filmforgatásban vehettünk részt.
Szakmai vállalásainkat a konferenciák és továbbképzések 
tekintetében teljesíteni tudtuk. November hónapban a Szo-
ciális Munka Napja ünnepség és Összevont Szekció Konfe-
rencia rendezvényünk nagy sikerrel zárult. Meghívott elő-
adóink, a kétnapos rendezvény teljes idejére lekötötték a 
hallgatóság figyelmét.
Az idei év rövid számvetése után tekintsünk egy kicsit a jö-
vőbe. 2019-ben a Magyar Ápolók Napja ünnepség mellett 
egyesületünk fennállásának 30. évfordulóját méltó módon 
szeretnénk megünnepelni, ehhez kérem valamennyi egész-
ségügyi és szociális ágazatban tevékenykedő volt és jelenleg 
is aktív munkatársunk, tagtársunk, tiszteletbeli ápolónk és 
leendő tagtársaink segítő együttműködését és támogatását.

Kedves Ápolási Egyesületi Tagok! Végül engedjék meg, hogy 
az egyesület országos vezetősége és munkatársai, valamint 
jómagam nevében megköszönjem az egész évben végzett 
áldozatos munkájukat!
Valamennyi Olvasónknak szeretetteljes ünnepi készülődést 
áldott karácsonyi ünnepeket, egészségben bővelkedő, ered-
ményes 2019-es évet kívánok! 

Minya Tünde
elnök

Tisztelt Olvasók!

ELNÖKI BEKÖSZÖNÔ

Kellemes karácso
nyi ünnepeket, 

sikerekben gazdag új eszte
ndőt kíván 

a Magyar Á
polási E

gyesület 

és a Medical M
arketing Group!
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Magyar Ápolási Egyesület Szociális Munka Napja 
Ünnepsége és Szekcióinak Összevont Konferenciája 
2018. 11. 08-09., Visegrád

A Magyar Ápolási Egyesület történetében harmadik al-
kalommal került megrendezésre 2018. 11. 08-09-én Viseg- 
rádon a Szociális Munka Napja Ünnepsége és Szekciói-
nak Összevont Konferenciája. 

A rendezvény keretében kapott lehetőséget a Szociális 
Szekció, hogy a Szociális Munka Napját méltó körülmé-
nyek között megünnepelje és kiemelkedő szakemberei-
nek munkáját kitüntetéssel köszönje meg.

A szociális munka – segítő szakma, segítő hivatás. Az em-
beri szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek 
megteremtésében segít, azoknak az embereknek, akik erre 
a fennálló körülmények között önmaguk erejéből nem ké-
pesek - az erőtlenek jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálék-
hoz, használati tárgyakhoz, értelmes és hasznos tevékeny-
séghez, gondoskodáshoz, működőképes emberi kapcsola-
tokhoz, fejlődéshez és jogokhoz jussanak.
Elsőrendű munkaeszköze maga a személyisége. Összetett 
és kiterjedt tudások, készségek és képességek szükségesek 
ahhoz, hogy valaki ténylegesen jó legyen.
A szociális szakember szaktudása a praxisból, a tapasztalat-
ból, az emberekkel való közvetlen kapcsolat tanulságaiból 
épül fel. 
Szerepük a kliensek életében az, hogy átmenetileg vagy 
tartósan fennálló szociális problémáikban lehetőleg olyan 
segítséget adjanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy 
úgy élhessenek, mint mások. A hathatós integráció érde-
kében igyekezzenek kiegyenlíteni a kliensek hátrányait, vé-

delmezni az önmaguk védelmére képteleneket, motiválni 
a reményvesztetteket, kiábrándultakat és problémáikban 
érintetteket a szükséges változtatásokra, közvetíteni a kli-
ensek és környezetük közötti kapcsolatban. Törekednek a 
szociálpolitikát úgy befolyásolni, hogy az a lehető legopti-
málisabban szolgálja a kliensek érdekeit. A munka hatékony-
sága érdekében javítani saját szolgáltatásaikat, és fejleszteni 
önmagukat. Minden problémával küzdő embernek, vagy 
embercsoportnak segítséget adni. Védőszentjük Assisi Szent 
Ferenc.

Hazánkban, éppen a 30. évfordulóját ünneplő, modernkori 
szociális munka aktív érdekvédőinek és a szervezett dolgo-
zóinak közös eredményeként, a 2016. évi CLXXX. törvény 
2017. évtől nyilvánítja munkaszüneti nappá november 12-ét.
Ezen a napon ráirányítjuk a figyelmet azokra a szakembe-
rekre, akik az év minden napján segítik, gondozzák a segít-
ségre szorulókat, felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy 
szakmai alázattal. Ők ma fáradhatatlan és nélkülözhetetlen 
munkásai annak, hogy a magyar társadalom befogadó, ösz-
szetartó és a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris 
közösség legyen.

A Magyar Ápolási Egyesület vezetősége a Szociális Munka 
Napja alkalmából negyedik alkalommal tett javaslatot, hogy 
kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó tagokat miniszteri 
kitüntetésben részesítsék.
Az Emberi Erőforrások Miniszterének Szociális Munkáért 
Díjában részesült Burka Ildikó, a kitüntetést 2018. 11. 12-én 
a Parlamentben a Szociális Munka Napján megrendezésre 
kerülő ünnepségen Fülöp Attila államtitkár úrtól vehette át.
Az Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelé-
re 7 főt terjesztettünk fel, a kitüntetések egy későbbi idő-
pontban kerülnek átadásra. 
Juhászné Rákóczi Mária osztályvezető helyettes, Soproni 
Szociális Intézmény Idősek Otthona
Kocsis Andrásné osztályvezető helyettes, Soproni Szociális 
Intézmény Idősek Otthona
Melo Anita intézetvezető főnővér, Szent Erzsébet Idősek 
Otthona
Molnár Józsefné gondozó, Skóciai Szent Margit Gondozó-
otthon
Nagyné Horváth Henriett vezető ápoló, Soproni Szociális 
Intézmény

„A jövő nem az hely, ahova megyünk, hanem az, amit mi alkotunk meg.
Az odavezető utat nem megtaláljuk, hanem megépítjük.”
/John Schaar/
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Szabó Miklós intézményvezető helyettes, vezető ápoló, 
Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
Szarka Györgyné ápoló, Skóciai Szent Margit Gondozóotthon

A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst kitűzőjét és díszokle-
velét Minya Tünde elnök asszony és Bugarszki Miklós alel-
nök úr adta át 3 fő részére.
Nagyné Szabó Szilvia vezető ápoló, Sója Miklós Szociális 
Intézmény és Családok Átmeneti Otthona
Simonné Veres Andrea gondozási részlegvezető, Őszi Nap-
sugár Otthon 
Takács Krisztina kórházi szociális munkás, Sántha Kálmán 
Szakkórház Gerontopszichiátriai Osztály

Az ünnepi hangulatot Szabó Ádám harmonikaművész zenei 
műsora tette emlékezetessé.
A megható dallamok és a kedves szavak könnycseppet csal-
tak sokak csillogó szemébe!
A szakmai tanácskozás és továbbképzés a műsort követően 
megkezdődött, Bugarszki Miklós alelnök úr a NursingNow 
kampányt ismertette. 
A Magyar Ápolási Egyesület is csatlakozott a globális kam-
pányfelhíváshoz, ami 2020 végéig tart.
A kampány célja:
- Minél szélesebb társadalmi körben megismertetni az ápo-

lók munkáját, ezáltal elérni a maximális támogatottságot 
- Nagyobb mértékű befektetést a képzés fejlesztésébe
- Hatékony és innovatív ápolói gyakorlat alkalmazása
- Országos vezető ápoló vagy vezető nővér a legmagasabb 

szintű vezetésében
- Több bizonyítékon alapuló tanulmány annak érdekében, 

hogy a döntéshozók felismerjék az ápolás szerepét a né-
pesség egészségének javításában és legyenek határozot-
tak és bátrak az innovációban

A konferencia résztvevői NursingNow felirattal közös fotó-
záson vettek részt.

Délutáni programban a tudományos előadásokra fel-
kért előadók több aktuális témát érintettek. Vaski Ferenc 
szupervizor az inspiráció szerepét mutatta be a szociális 
munkában.
Dr. Egervári Ágnes ismertette hol tart a magyarországi 
demenciakutatás, és milyen eredményeik vannak.
Kőműves Zsuzsanna érzékenyítő előadása a szellemi ha-
nyatlást a beteg szemszögéből mutatta be. 
Hadobásné Kiss Hedvig a közösségi szolgálat szerepét, jelen-
tőségét vázolta fel a szociális és egészségügyi ágazat részt-
vevőinek.
Nagyné Szabó Szilvia a Sója Miklós Szociális Intézményt és 
Családok Átmeneti Otthonát mutatta be. Betekintést kap-
tunk Hodász Nagyközség életébe és a roma kultúrába.

A Szociális Szekció szakmai napja a választó taggyűléssel zá-
rult, az új vezetőség tagjai:
Burka Ildikó – szekció vezetője
Nagyné Szabó Szilvia 
Takács Krisztina vezetőségi tagok

A napot állófogadással, vacsorával és egy fantasztikus tán-
cos estével zártuk.
Köszönjük minden résztvevőnek, akik megtiszteltek jelenlé-
tükkel a szakmai napon!

Ebben a rohanó világban útravalóul adnám Mindenkinek 
ezeket a gondolatokat!
„Mindig legyen időd:
nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje;
olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve;
dolgozni, mert ez a siker ára;
játszani, mert ez az örök ifjúság titka;
szeretet adni, mert gyógyítja az embert; azt is aki adja és 
azt is aki kapja;
egy piciny mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere;
néhány kedves szóra, mert ezzel egymás számára könnyeb-
bé tehetjük az életet!”

Burka Ildikó
szekcióvezető

MÁE Szociális Szekció

ELSÔ ÉRTESÍTÉS

A Magyar Ápolási Egyesület

2019. május 20-án, Visegrádon ünnepli meg 

megalakulásának harmincadik évfordulóját,
ugyanitt a következő napon kerül sor szokásos évi küldöttgyűlésére.

További információk hamarosan egyesületünk honlapján,
 (www.apolasiegyesulet.hu.) lesznek elérhetőek.
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A Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház Koraszülött-Újszülött 
osztályán 1981. augusztus 
1-én, egészségügyi szakkö-
zépiskolai érettségi után, ál-
talános ápolóként kezdtem 
dolgozni.

Szerencsére az akkori, majd a 
következő ápolási igazgató is 
támogatta az ápolók munka 
melletti tanulásását, így 1982-
ben gyermekápoló szakképe-
sítést szereztem. A koraszülöt-
tek ápolása, az anya-gyermek 
kapcsolat, anyatejes táplálás 
elősegítése nagyon szép fel-
adat volt számomra.

1984-ben férjhez mentem, 
majd 1986-ban leány gyermekem született, a Gyes-t követő-
en folyamatos munkarendben folytattam munkámat.

1994-ben a Koraszülött osztály átépítését követően a me-
nedzsment támogatásával munkatársaim főnővérnek vá-
lasztottak. Nagy kihívás volt 31 évesen egy új osztály kialakí-
tása, de szerencsére nagyon jó team munkának köszönhető-
en, jól képzett gyermekápolókkal, valamint az osztályvezető 
főorvos támogatásával szép eredményeket értünk el a ko-
raszülött-ellátásban.

Intézményünkben is elkezdődött 1996-ban a minőségügyi 
rendszer működése, ennek következtében a főnővéreket 
beiskolázták Kecskemétre az ETI által szervezett vezető ápo-
ló képzésre.

Ezt követően szakmai protokollokat, ápolási dokumentáci-
ót készítettünk, szakmai konferenciákra kezdtünk járni, fel-
lendült a minőségi ápolás. 1997-ben a Koraszülött osztály 
mellett a Csecsemő-és gyermekosztály főnővérének is kine-
veztek.

2003-ban a Szegedi Egészségügyi Főiskolai Karon diplomás 
ápoló végzettséget szereztem.

2004-ben kórházunk gazdasági társasággá alakult, teljes 
struktúraátalakítás, mátrix osztályok létrehozása történt, 
melynek következtében létszámleépítés is bekövetkezett. 

A Koraszülött osztály átköltöztetése miatt oda új ápolás-
vezetőt neveztek ki, helyette a Gyermekfertőző osztály fő-
nővére is én lettem a Csecsemő és gyermekosztály mellett. 

2006-ban a főnővéri feladatok mellett noninvazív mátrixve-
zetőnek neveztek ki, a belgyógyászati jellegű osztályok ve-
zető ápolóival napi, majd heti rendszerességgel rövid ápolási 
megbeszéléseket tartottunk, képviseltük az ápolók érdeke-
it. Érezhető volt a bizonytalanság, ez idő alatt tagságunk 
stagnált, a „lét volt a tét”. 2010-től állami intézményként 
ismét közalkalmazottak lettünk.

Nemcsak a magam, hanem munkatársaim képzését is szív-
ügyemnek tekintem, ezért a helyi egészségügyi szakképző 
iskolával közösen 2001-től az akkori osztályvezető főorvos-
sal, /Dr. Bodrogi Tibor címzetes egyetemi docens/ több évben 
megszerveztük a gyermekápoló Híd, majd OKJ képzéseket.

Az elméleti oktatásban a jelenlegi osztályvezető főorvosnő 
/Dr. Huri Anikó/ és gyermekszakorvosaink mellett az ápolás-
tan oktatásban, valamint a gyakorlati képzésben, vizsgáz-
tatásban aktív szerepet vállaltam. Ennek köszönhetően a 
gyermekterület osztályain csak szakápolók dolgoznak. Sze-
rencsére nem nagy a fluktuáció, csak a fiatalok családalapí-
tása miatt van időnként utánpótlás hiány. 

Gyermekosztályunk 1998-ban létrehozta az „Életünk a gyer-
mekünk” Közhasznú Alapítványt, mely az osztályok műsze-
rezettségének fejlesztéséhez, képzések-továbbképzésekhez 
nyújt támogatást. Kezdetben az alapítvány önkéntes segítő-
je, jelenleg a kuratórium tagja vagyok.

2001-től az egészségügyi szakképzések nappali és felnőtt 
képzéseiben óraadóként, valamint gyakorlati oktatóként fo-
lyamatosan részt veszek.

2010 óta a MESZK Vizsgabizottságának tagjaként szakmai 
vizsgáztatásokban is részt veszek.

2013-tól a kötelező szakmacsoportos továbbképzések 
MESZK szakértői feladatait is megbízás szerint végzem.

2004-óta a MESZK helyi alelnöke, megyei küldött és a Bács-
Kiskun megyei Etikai Bizottság tagja vagyok.
A Magyar Ápolási Egyesület és a MESZK megyénkben part-
neri viszonyban, egymás munkájának tiszteletben tartásával 
működik, egyik a másiktól nem függ, sőt, mint látható több 
vezető mindkét szervezetben aktív szerepet tölt be.

2014-ben egészségügyi gyakorlatvezető végzettséget is sze-
reztem Budapesten.
A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda megalakulásától ak-
tívan részt veszek a lakossági szűrőprogramokban.

Szakdolgozói tudományos kongresszusokon munkatársaim-
mal rendszeresen részt veszünk, több előadást készítettem, 
gyermekápoló kongresszusokon 4 alkalommal üléselnöki fel-
kérést is kaptam.

Munkám elismeréséül 2003-ban a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház Év Ápolója kitüntetést, 2008-ban Semmelweis Emlék-
lapot, 2012-ben MESZK Bács-Kiskun Megyei Szervezet Szak-
mai díját kaptam.

Intézményünkben a MÁE alapító tagja Dr. Oszlánczi Gáborné, 
Klárika a Szemészet, most az Egynapos sebészet főnővére 
ismertetett meg bennünket a Magyar Ápolási Egyesület kül-
detésével, 1998-ban küldöttnek választottak. Küldöttgyűlé-
seken aktívan részt vettünk, egyre több ápolótársunkkal is-
mertettük meg a szakmai érdekképviselet fontosságát, lettek 
tagtársaink. A Bács-Kiskun Megyei Kórházban, Kecskeméten 
az akkori ápolási igazgató, Dr. Fáy Tamásné volt a MÁE ala-
pító tagja, majd Csík Julianna lett a megyei vezető, egészen 
2004-ig, amikor a MESZK megalakult és megyei vezetőjévé 
választották. Ezt követően Piroskáné Szabó Krisztina, majd 
Golovics Anikó szervezte megyénk egyesületi életét.

Bács Kiskun megyében két alapszervezet működik, Kecske-
méten illetve a hozzá tartozó Kiskunfélegyházi Tagkórház-
ban és Kiskunhalason, közel azonos taglétszámmal.

Idén tavasszal a MÁE tisztújító küldöttválasztáson a megyei 
kórházban nem volt jelölt, megtisztelő, hogy tagtársaim ne-
kem szavaztak bizalmat a megyei vezetői feladatok ellátására.

Célom, hogy az egyesületi szakmai érdekképviselet adta 
lehetőségeket, előnyöket megismertetve minél szélesebb 
körben /alapellátás, kórházak, szociális szféra/ bővüljön 
tagságunk létszáma. Ezáltal egyre több szakdolgozó része-
sülhessen kongresszusi, vagy továbbképzéshez útiköltség 
támogatásban, vehessenek részt miniszteri kitüntetések át-
adó ünnepségein, kaphassanak méltó elismerést áldozatos 
munkájukért. Ezért januártól a megye minden kórházába 
szeretnék eljutni, személyesen tájékoztatni munkatársainkat. 
Ehhez nagyon fontos az intézmények vezetőinek, elsősorban 
az ápolási igazgatók támogatása, melyet az előzetes tájéko-
zódásom során mindenki részéről örömmel fogadtam.

Kevés szabadidőmben 21 hónapos kislány unokámmal ját-
szunk, sport helyett Ő tart lendületben.

Pakai Istvánné

Bemutatkozások – 
Pakai Istvánné Bács-Kiskun megyei vezetô



A HOSSZABB
túlélésért

PERJETA® standard terápia 
a HER2-pozitív metasztatikus emlőrák 
elsővonalbeli kezelésében1,3

 

KIBŐVÜLT INDIKÁCIÓ

A korai 
emlőrákban

már adjuvánsan is adható2

KETTŐS HER2-GÁTLÁS. BIZONYÍTOTT SZINERGISTA HATÁS.
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 PERJETA (pertuzumab) + Herceptin (trasztuzumab) + docetaxel 

Placebo + Herceptin (trasztuzumab) + docetaxel

  

A kockázatnak kitett betegek száma

 
Teljes túlélés (OS)1,2

HR=0,68
95% CI [0,56–0,84]  
P=0,0002  
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● PERJETA®-alapú terápiával 56,5 HónAP 
    TElJEs Túlélés érhető el HER2-pozitív 
    metasztatikus emlőrák elsővonalbeli 
    kezelésekor1 

● A PERJETA® hozzáadása a Herceptin +    
    docetaxel terápiához 15,7 hónappal 
    növelte meg a betegek teljes túlélését1

PERJETA terápiás javaslata
metasztatikus emlőkarcinómában:

A PERJETA® trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva 
olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, 
inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek 
kezelésére javallt, akik metasztatikus betegségük kezelésére 
korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben 
vagy kemoterápiában.2

További információval rendelkezésére áll:
Roche (Magyarország) Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 1., Tel: 23-446-800, Fax: 23-446-860, E-mail: hungary.medinfo@roche.com, www.roche.hu

Ha terhesség következik be a Perjeta kezelés alatt, vagy az utolsó Perjeta adagot követő 6 hónapon belül, a terhességet azonnal jelenteni kell a Roche Magyarország Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.drugsafety@
roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Perjeta-nak kitett terhesség alatt és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche/Genentech jobban megismerje a Perjeta biztonságosságát és hogy 
megfelelő információkkal láthassa el a  hatóságokat, az egészségügyi szakembereket és a betegeket.

Irodalom: 1. Swain S, Kim SB, Cortés J, et al. N Engl J Med 2015;372:724-34.; 2. Perjeta alkalmazási előírás; 3. Cardoso F, Senkus E, Costa A, et al. 4th ESO–ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast 
Cancer (ABC 4). Ann Oncology 2018,29: 1634–1657

Ha terhesség következik be a Herceptin kezelés alatt, vagy az utolsó Herceptin adagot követő 7 hónapon belül, a terhességet azonnal jelenteni kell a Roche Magyarország Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.
drugsafety@roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Herceptin-nek kitett terhesség alatt és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche jobban megismerje a Herceptin biztonságosságát és 
megfelelő információkkal láthassa el a hatóságokat, az egészségügyi szakembereket, és a betegeket. 

HU/BREA/1118/0053, Lezárás dátuma: 2018.11.26.

Perjeta  (pertuzumab) 420 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz.

Herceptin (trasztuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való 
koncentrátumhoz.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a 
www.neak.gov.hu honlapon a Publikus gyógyszertörzs 
– lakossági tájékoztató alatt található információkat.

Bővebb információért olvassa el a 
gyógyszer alkalmazási előírását:
www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis

Perjeta_hird_210x297.indd   1 2018. 12. 03.   14:50:11
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Az Egészségedre Egyesület az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együtt-
működési Alap kollégiumai által megjelentetett pályá-
zatnak köszönhetően szervezete meg a rendezvényt, a 
kórházi dolgozók és a lakosság számára, 2018. október 
16-án.

A rendezvényhez támogatóként csatlakozott a Magyar 
Ápolási Egyesület Békés Megyei és helyi szervezete.

Az Egészségnapot Mészáros Magdolna ápolási igazgató nyi-
totta meg.

A hivatalos megnyitót követően a rendezvény két helyszí-
nen folytatódott.

Központban a lelki egészség címmel előadás sorozat hang-
zott el. Tagtársaink színvonalas előadásokat tartottak. Ká-
dárné Szabó Ildikó Egészségműveltség című előadása ki-
emelte az egyén felelősségét. Kuti Árpádné Romvári Éva 
Agyaljunk és NE stresszeljünk címmel a stroke szemszögéből 
hangsúlyozta a lelki egészség jelentőségét. 

Dr. Sárosiné Hőh Henriette Ép testben ép lélek című elő-
adása rávilágított a mozgás lelki egészségünkre gyakorolt 
jótékony hatásaira. Elhangzott még Gróza Anna Lelkünk és 
az étkezés egyensúlya–, Baji Anna Lelked rajta–, Dr. Fekete 
Klára A férfi lélek sajátosságai, stressz kezelési módok című 
előadása.

Az előadássorozat után az előre meghirdetett szakmai ver-
senyen diákok mérhették össze tudásukat egészségkultúra 
terén. Fontos, hogy az egészségügyi szakképzésben részt 
vevő diákok – majd, mint egészségügyi szakdolgozók meg-
felelő egészségműveltséggel rendelkezzenek, s ezt közvetít-
sék a lakosság felé is. A csapatok értékes nyereményekben 
részesültek.

A rendezvény másik helyszínén hat ingyenes szűrés zajlott. 
Csontsűrűség-mérés, allergiavizsgálat, vérnyomás, vérkolesz-
terin- testzsír százalékmérés, diétás tanácsadás, bőrgyógy-
ászat, életmóddal kapcsolatos tanácsadás.

A gyakorlati oktatás sem maradhatott el, mozgáskultúra 
fejlesztés formájában valósult meg, valamint az egészséges 
nassolnivalók kínálásával, az egészséges táplálkozás kis szeg-
mensének bemutatása is megtörtént. A rendezvény igen 
látogatott volt mind az ápolók, mind a lakosság részéről. 
A délelőtt és a délután is kellemes környezetben, jó hangu-
latban zajlott. Köszönjük a részvétel lehetőségét, s tagtársa-
inknak az aktív közreműködést.

Koszta Julianna
megyei vezető

Békés megye

Egészségnap a Békés Megyei Központi Kórház 
Pándy Kálmán Tagkórházában, Gyulán

FELHÍVÁS

Magyar Ápolók Napja 2019.

Kedves Tagtársak!

A Magyar Ápolási Egyesület 2019-ben február 19-én ünnepli a Magyar Ápolók Napját. 
Az országos rendezvény helyszíne a Duna Palota lesz. 

A hagyomány szerint a rendezvény fővédnökéül 
Schmittné Makray Katalin tiszteletbeli ápolót kértük fel 

Kérem a kollégákat, hogy február 19-én helyi szinten is
ünnepeljék meg a Magyar Ápolók Napját. 
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A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség immáron 20. 
alkalommal szervezte meg háromnapos konferenciáját. 
A balatonfüredi, több mint 400 résztvevővel zajló konfe-
rencia első napján a szakmai kerekasztal-beszélgetésen 
több téma is felmerült: 

Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő fő-
igazgató-helyettese arról beszélt, hogy mintegy ötmilliárd 
forintból megoldható lehet a várakozási idő csökkentése a 
járóbeteg-ellátásban.

Tóth Tibor, a Medicina 2000 Szövetség elnökhelyettese a 
Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség szeptember 19-én 
kiadott állásfoglalását ismertetve elmondta, hogy magas az 
elkerülhető fekvőbeteg-felvételek száma a kórházban, amit 
orvosolni kellene. Meg kell szüntetni az ambuláns és egyna-
pos sebészeti beavatkozások volumenkorlátját - mondta, és 
szólt egyebek mellett a szakemberek elöregedésének és a 
külföldi munkavállalásnak a problémájáról is.

Takács Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fő-
osztályvezetője a készülő nemzeti egészségügyi programok-
ról szólva azt emelte ki, hogy ezek egymással összefüggnek, 
holisztikus szemlélet jellemzi őket, felölelik az alapellátó 
rendszer részelemeit is, a cél pedig az, hogy mindebből fel-
épüljön az alapellátási koncepció.

Gondos Miklós, az ÁEEK főigazgatója szerint a közelmúlt-
ban történt Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatok 
nyomán megindult a jelzett hiányosságok orvoslása.

A kerekasztal megbeszélés kapcsán a szakmai és civil szerve-
zetek is meghívottként kaptak helyet.

Tekintettel a szűkös időkeretre, egy-egy gondolat közvetí-

tésére kaptunk lehetőséget. Egyesületünk arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a súlyos humánerőforrás krízis van, valamint 
arra, hogy az egészségügyi szakdolgozók korösszetételét fi-
gyelve tendenciózus elöregedés figyelhető meg, így mind 
rövid, mind hosszútávon sürgős beavatkozás szükséges.

A kongresszus szakmai előadásainak középpontjában a di-
abetes került, a cukorbeteg gondozás, a betegoktatás és a 
diabeteszes láb ápolása, került melyről több szakorvos és 
szakdolgozók is tartottak előadást. 

A szűrőprogramok fontosságára hívták fel az előadók a fi-
gyelmet és jó gyakorlatok is bemutatásra kerültek. 

Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója évében a 
kézmosás és kézhigiéne fontosságát emelték ki. 

Újraélesztési ismereteinket különleges módon frissíthettük 
fel a „TEVAgy a Hős” mozgalom mentősei segítségével. 
Igazán izgalmas látvány volt, ahogyan a teremben lévők a 
földön térdelve labdákat nyomkodnak a Kiskarácsony-Nagy-
karácsony 100 ritmusára. 

Aki mindezt nem hallotta jól, az audiológiai előadásból meg-
tudhatta, hol és hogyan romlott el a hallása.

Az esti program előtt a zene kedélyjavító hatását ismerhet-
tük meg, érdekes prezentáció keretein belül orvos-opera-
énekes előadásában.

Mind szakmai, mind társasági programok tekintetében tar-
talmas rendkívül hasznos 3 napot tölthettünk el Balatonfü-
reden.

Minya Tünde
elnök

XX. Országos Járóbeteg Szakellátási és 
XV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

19623317 – 1 – 42
A kedvezményezett neve: Magyar Ápolási Egyesület

TUDNIVALÓK
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap

méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a

kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az 
ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

A lezárt, aláírt borítékot küldje el az illetékes adóhivatalnak, 
vagy adja át a munkáltatójának.
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1992 óta a Semmelweis-napi ünnepség minden év 
július 1-jén az „anyák megmentőjének” születésnap-
ján kerül megrendezésre. 2011. július 1-jétől a magyar 
egészségügy napja, az egészségügyben dolgozók szá-
mára munkaszüneti nap, amellyel az ország vezetése 
elismerte az egészségügyben dolgozók munkáját.

Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójának tisz-
teletére 2018. 06. 22-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szakmai versenyt 
rendezett a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
Vásárhelyi Pál Tagintézmény ápoló tanulóinak. Az évfor-
duló remek alkalmat kínált egy játékos szakmai megmé-
rettetésre, illetve egy versenysorozat elindításához, ame-
lyet hagyományteremtő szándékkal szeretnénk a követ-
kező években is megszervezni. A versenyen 53-an vettek 
részt, a kórházban nyári összefüggő gyakorlatukat töltő 
10. E., 11.E., és 13. E. osztályos tanulók, 5-6 fős mozaikcso-
portokban.

Célunk volt az egészségügyi ágazat vonzóvá tétele és az 
ápolótanulók motiválása, legfontosabb szándék, hogy a 
tanulók empátiával és szakmai szeretettel végezzék majd 
a munkájukat.

A versenyt közösen szerveztem Lakatosné Török Andrea 
szakmai és fejlesztési bizottsági tagtársammal. A lebonyo-
lításban a Hetényi Géza Kórház gyakorlatvezetői és a Vá-
sárhelyi Pál tagintézmény egészségügyi munkaközössége 
segítették munkánkat.

 Az intézetben ez az első ilyen típusú megmérettetés volt 
a diákok számára, ahol vizsgaszituációval is megismerked-
hettek a verseny során. A csapattagok hamar megtalálták 
az összhangot egymás között, a feladatok megoldása vi-
dám, jó hangulatban zajlott.

A tanulóknak 6 feladatot kellett megoldaniuk, és 100 pon-
tot gyűjthettek össze.

Kreatív feladatok:
1. 13 + 1 totó Semmelweis Ignác életéről és mun-

kásságáról,
2. „Szólánc” fogalom meghatározás,
3. Facebook profil készítése (Semmelweis Ignác, He-

tényi Géza, Kossuth Zsuzsanna, Vásárhelyi Pál)

Facebook profil készítése a leglátványosabb feladat volt 
a Z generációs csapatoknak, szakmailag igényes, ötletes, 
humoros alkotások születtek, számos új ismeretre tettek 
szert, és szárnyat adhattak kreativitásuknak is.

Szituációs feladatok:
1. Elsősegélynyújtás – sebkötözés,
2. Elsősegélynyújtás – újraélesztés,
3. Betegoktatás

Három szempont alapján történt az értékelés a gyakorlati 
feladatoknál: legfontosabb, hogy mindenki a szakma sza-
bályainak megfelelően teljesítsen, az aszepszis antiszepszis 
szabályait betartsa, valamint a beteggel folytatott kom-
munikáció is hangsúlyos volt az értékelésnél. 

A feladatok értékelése szakmai zsűri feladata volt. A zsűri 
elnökének a Szolnoki Szolgáltatási SZC tagintézmény-ve-
zetőjét kértük fel, zsűri tag volt a Hetényi Géza Kórház 
ápolási igazgatónője, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara területi elnöke, Magyar Ápolási Egyesület megyei 
elnöke, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szakképzési tanácsadója.

A nap végén minden tanulót meglepetés várt. A MESZK 
területi szervezete apró ajándékkal kedveskedett a ver-
senyzőknek.  Az első, második, harmadik helyezést elért 
csapatok kerültek díjazásra. Verseny fődíját a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ajánlotta 
fel. Az 50.000 Ft értékű ajándékcsomagnak a verseny első 
helyezett csapata örülhetett, plusz jutalom a tanulók szá-
mára egy „Bonus gyakorlati nap” a következő tanévre.
Külön szeretném megköszönni a Magyar Ápolási Egyesü-
let megyei elnökének Lehoczky János Róbertnének segít-
ségét és támogatását.
Gyorsan változik a megszerzendő tudásanyag, folyamatos 
tanulás - tudásanyag bővítés szükséges. A jövő tanév új 
szakmai kihívásokról szól a gyakorlati képzésben, a min-
dennapokban az egészségügyben megfelelő szaktudással 
rendelkező, jó szakdolgozók képzése az utánpótlás kineve-
lése a legfontosabb feladat.

És újabb verseny megszervezése…

Kövesdiné Kőszegi Erika 
Szakmai és Fejlesztési Bizottság

„Semmelweis nyomában” címmel szakmai 
verseny a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórházban
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Még a nyár elején a Bács-Kiskun Megyei Kórház ren-
dezésében kaptunk meghívást a Pszichiátriai Szak-
dolgozók XIX. Országos Kongresszusára. A szervezők 
kitettek magukért és kiváló helyszínt választottak a 
lebonyolításra, ahol a tudományos munka mellett a re-
kreációra is lehetőség adódott. Egyesületünk különö-
sen fontosnak tartja ezt a szakterületet és személye-
sen is kötődöm a konferenciasorozat létrehozásához. 
Ez az esemény minden évben egy kicsit talán „ünnep” 
is a pszichiátriai szakdolgozók számára, hiszen itt adó-
dik lehetőség régi ismerősökkel, barátokkal történő 
találkozásra és az elmúl év eseményeinek, sikereinek 
bemutatására. Az előadások híven tükrözik azt a lel-
kesedést, optimizmust és szaktudást, ami nélkül ma a 
pszichiátriai ellátás sokkal szegényesebb lenne.

A plenáris előadások keretében meggyőződhettünk ar-
ról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórház pszichiátriája dr. 

Máttyássy Adrienn osztályvezető főorvos vezetésével, ha-
ladó és empatikus gondolkodásával a legjobb kezekben 
van, és Tóth Mónika vezető ápoló együttműködésével a 
betegek korszerű szemléletben szervezett ellátásban ré-
szesülhetnek. Emellett igen érdekes és újszerű módszerbe, 
az állatasszisztált terápiába is a plenáris ülés keretében te-
kinthettünk be.

A kongresszus sikeréhez dr. Svébis Mihály főigazgató 
és Pap-Szekeres Anita ápolási igazgató támogatása is 
nagymértékben hozzájárult, amiért nekik is köszönettel 
tartozunk. Izgalommal várjuk a 2019. évi kongresszust 
már azért is, mert ismét egy kerek évfordulóhoz érke-
zünk, az lesz a XX.

Bugarszki Miklós
alelnök

Pszichiátriai Szakdolgozók
XIX. Országos Kongresszusa 
Bács-Kiskun megyében

Újabb pozitív fejleményről számolhatunk be, amely 
egyesületünk Kossuth Zsuzsanna missziójában öröm-
teli fordulat.
A Montage Video Közkereseti Társaság, a Magyar Mé-
dia Mecenatúra és az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma támogatásával Kossuth Zsuzsanna, a leghíresebb 
magyar ápolónő címmel 26 perces filmet forgat Kos-
suth Zsuzsanna életéről és munkásságáról.

A készítők, tekintettel arra, hogy Kossuth Zsuzsanna szüle-
tésének 200. évfordulója alkalmából egyesületünk hirdet-
te meg a Kossuth Zsuzsanna-emlékévet 2017-ben, valamint 
a nevét viselő díjat is alapítottunk, felkértek minket, hogy 
vegyünk részt a film forgatásában.
Az előzmények, hogy 2018 márciusában előforgatás volt 
New Yorkban, az 5. sugárúton, a First Presbiterian Church 
Kossuth Zsuzsanna emléktáblájának avatása alkalmából. 

Interjú készült a templom levéltárosával, David Pultzal, Var-
ga Tamás szobrászművésszel és Kumin Ferenc főkonzullal. 
Ezeket az interjúkat egészíti ki a velünk készült riport.

A kérésnek örömmel tettünk eleget így előzetes egyezte-
tések után 2018. 10. 11-én délután sort kerítettek a forga-
tásra egyesületünk országos irodájában. A forgatáson az 
egyesület részéről Minya Tünde elnök asszony, Bugarszki 
Miklós alelnök és Vártok Józsefné Rózsa volt alelnök vett 
részt. A közel egy órás anyagból néhány perc kerülhet a 
filmbe. A tervezet szerint az elkészült film az ECHO TV és 
az MTVA műsorán kerül bemutatásra. Amint a vetítés idő-
pontjáról bővebb információnk lesz, arról is tájékoztatást 
adunk.

Bugarszki Miklós
alelnök

Kossuth Zsuzsanna, 
a leghíresebb magyar ápolónô
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Napjainkban nem kap kellő hangsúlyt az a társadalmi 
minta, amelyben az önkéntesség, az önzetlen segít-
ségadás, a másokért vállalt felelősség és a kölcsönös 
tisztelet hangsúlyos részt képez. Ennek a mintának a 
kialakításában kulcsszerepe lehet az Iskolai Közösségi 
Szolgálatnak, különösen az egyik hasznos és személyi-
séget formáló területének, az Egészségügyi Közösségi 
Szolgálatnak (EKSZ).

A fiatalok látókörének széle-
sítése érdekében és a remélt 
szociálisan érzékeny társada-
lom eléréséért az érettségi 
vizsgák megkezdésének elő-
feltétele a közösségi szolgálat 
teljesítése. Az iskolai közösségi 
szolgálat lehetőséget teremt 
arra is, hogy a diákok érdek-
lődésük alapján választott 
területen életszerű szakmai 
tapasztalatokat és építő él-
ményeket szerezhessenek az 
50 óra keretében. Ugyanakkor 
a fogadó intézmények színes 
palettájának köszönhetően a 

középiskolások több területen is kipróbálhatják magukat, 
ezáltal tapasztalataik és képességeik alapján mérlegelhetik 
jövőbeli terveiket.

A közösségi szolgálat sikerességének kulcsa egy olyan 
együttműködési rendszer működtetése, amelynek segít-
ségével a partnerek megtalálhatják saját küldetésüket. Az 
iskolák és az egészségügyi szolgáltató együttműködésének 
köszönhetően valósulhat meg az egészségügyi közösségi 
szolgálat. 

Amennyiben a diák missziójának érzi mások segítését és 
koordinálását, érdeklődik az egészségügy iránt, itt kipró-

bálhatja magát, hiszen rendkívül értékes tapasztalatokra 
tehet szert az egészségügy területén. Fontosnak tartjuk az 
egészségügy vonzóvá tételét a fiatalok számára az egész-
ségügyi szolgáltató keretei között, kínálva ezzel egy olyan 
fejlődőképes modellt, amelyhez érdemes tartozni, csatla-
kozni. Ugyanakkor általános küldetésünk az is, hogy minden 
fiatalt legyen lehetőségünk érzékenyíteni ebben a témában, 
abban az esetben is, ha korábban nem érdeklődött komo-
lyabban e terület iránt. 

Szeretnénk, hogy felelősségteljes és döntésképes fiatal-
jaink az 50 óra során önbecsülést, önbizalmat merítsenek 
az egészségügyi szolgáltatónál végzett tevékenységeknek 
köszönhetően, ugyanakkor fejlesszék önismeretüket, és 
segítsék elő pozitív énképük kiteljesedését. A betegekkel, 
dolgozókkal együttműködve a fiatalok megtapasztalhatják 
az alázat, elfogadás és önzetlenség értékét, különböző hely-
zetekben fejleszthetik kommunikációs készségeiket. 

Az egészségügyi közösségi szolgálat 50 órájának a felsorolt 
célok mellett küldetése az is, hogy az egészségügyi ellátást 
igénylők felé pozitív hozzáállást sugározzon, az egészség-
ügyi szolgáltató környezettel és betegségekkel szembeni 
félelmet pedig csökkentse, a bizalmi légkört erősítse a 
fiatalok körében. Fontos a diákok pozitív hozzáállásának 
kialakítása a rászorulók iránt az egészségügyi szolgáltató 
környezetében.

Forrás: Ajánlás az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítéséhez 
az egészségügy területén

http://www.kozossegi.ofi.hu

Hadobásné Kiss Hedvig 
Szabolcs Szatmár Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
megyei szakfelügyelő ápoló

Iskolai Közösségi Szolgálat 
az egészségügyben

Húsznál is több csapat nevezett az idei váci ESZT-re, 
vagyis a VI. Egészségügyi Szakgimnáziumok Találkozó-
jára a VSZC Selye János Egészségügyi Szakgimnáziumba.

Október 2-án reggel végül 19 csapat érkezett a váci iskolá-
ba, az ország teljes területéről, hogy összemérje erejét és 
egy játékos megmérettetésen számot adjon szakmai tudá-
sáról. Az immár hatodik alkalommal megrendezett talál-
kozó távlati célja, hogy az egészségügyi szakmát népsze-

rűsítse a diákok között. Az idei találkozó mottója: „vissza 
az alapokhoz” volt, mellyel a szervező váci egészségügyi 
szakgimnázium a szakma alapjaihoz, legfontosabb eleme-
ihez való visszatérés fontosságára szerette volna felhívni a 
figyelmet. 

Előtérbe helyezte a betegkommunikációt, a szakmai kom-
munikációt, az empátiát, a BLS-t, és a tudományos alapozó 
tárgyakat. A gyakorlati feladatok komoly élethelyzeteket, 
szituációs feladatokat tártak a tanulók elé, míg az elméleti 
tesztek főként az anatómiai és latin tudást mérték. A pi-
henő állomásokon híres emberek híres mondásai várták a 
résztvevőket. Nagy sikere volt a létrás szituációnak, mely 
világosan feltárta a tanulók képességét a helyzetelemzés-
re. Ebben a feladatban a terembe belépve látható festő 
létra melletti sérült nem a festő volt, hanem egy járókelő, 
akinek a fejére esett a festékes vödör. A beérkező csapa-
tok azonban ezt nem tudhatták, így találékonyságukon 
múlt a kezdet, valamint az is, hogy hogyan folytatják te-
vékenységüket, mikor egy percen belül megjön a festő, aki 
értetlenül vonja őket kérdőre. Kommunikációs képességü-
kön kívül a feladatmegoldó-helyzetelemző képességüket 
több hasonló jellegű állomással tesztelték a szakoktatók. 

Egészségügyi Szakgimnáziumok Találkozója
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Nem volt népszerű (nagyon kevés pontot értek el a csa-
patok), de véleményünk szerint nagyon érdekes volt a za-
vart beteg betoppanása (feladat) az egyik állomáshelyre, 
az ott éppen dolgozó tanulókhoz  – ki hogyan kezelte 
a helyzetet, észrevette-e egyáltalán, hogy ez is a feladat 
része – nagyon változó eredményeket szült. Az állomás-
helyek szakértői a feladatok elvégzése után rövid értéke-
lésben kiemelték a csapatok pozitív megoldásait, felhívták 
a figyelmüket a hibákra. Több szakmai kommunikációs 
képességmérő feladatot készítettünk, ezek között volt vi-
gasznyújtás, felkészítés és instruálás is. Érdekes feladataink 
tervezésében, végrehajtásában iskolánk minden tanára 

részt vett, segítették munkájukat a Váci Jávorszky Ödön 
Kórház szakdolgozói. Idén is támogatták rendezvényünket 
a helyi nagyvállalatok (DDC, Zollner), valamint a szakmai 
szervezetek közül a MESZK és a Magyar Ápolási Egyesület 
is. Az általuk felajánlott díjak közül a fődíjat a debreceni 
egészségügyisek vihették haza, míg a váciak a második, a 
kaposváriak pedig a harmadik helyezésnek örülhettek.

Rodney Ágnes
szakmai igazgató helyettes
VSZC Selye János ESZSZSZI

Szomorú szívvel búcsúzunk fiatalon eltávozott kolléganőnktől, egyesületi tagtársunktól Viski 
Jánosné - Kovács Zitától. 
Zita 1976. február 13-án született Mátészalkán. Hodászon nevelkedett, ott járt általános isko-
lába. Általános iskolai tanulmányai után ipari vendéglátói szakiskolát végzett, majd leérettsé-
gizett.
1996-ban kötött házasságot férjével, házasságukból három gyermek született 2 fiú és egy kis-
lány (sajnos kislányukat születése után elveszítették, mely nagy űrt hagyott a család életében).

Pályát módosított, ápolási asszisztens végzettséget szerzett, majd ezt követően a Mátészalkai Területi 
Kórház Intenzív Osztályán helyezkedett el 2002-ben. A későbbiekben a Neurológiai és Stroke osztályon folytatta munkáját, 
ahol gazdasági nővéri feladatokat látott el.
Munkáját nagy szorgalom, hivatástudat, és kreativitás jellemezte. Segítőkészsége a betegek a munkatársak felé példaértékű 
volt. Szeretett tanulni, nem félt az ismeretlentől. Szerette volna tovább fejleszteni szakmai ismereteit, tudását, ezért jelent-
kezett a Nyíregyházi Szakképző Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnázium és Kollégium ápoló szakára. 
Tanulmányaiban is a maximumra törekedett, példás szorgalommal készült minden órára.
2017 márciusában osztályvezető ápolói helyettesítéssel bízták meg.
Egyénisége, optimista hozzáállása a neurológiai osztályhoz és betegeihez kivételes volt, ami jelentősen meghatározta az 
osztály hangulatát, munkáját.
2018. szeptember 15-én tragikus hirtelenséggel (súlyos betegség következtében) eltávozott közülünk.

Örökké hálásak leszünk áldozatos munkájáért és kegyelettel őrizzük Őt emlékezetünkben.

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.”

      Sz-Sz-BMK és EOK Mátészalkai Kórház dolgozói
      MÁE Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szervezete

In Memoriam Viski Jánosné
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A Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szak-
gimnáziumából jelentkeztem először a magyarországi 
versenyre, ezt 2017-ben rendezték meg, a SzakmaSztár 
Fesztivállal egy időben.

Erre a versenyre Csopják Judit készített fel és a segítsé-
günkre volt Demeter János. A magyarországi verseny se-
lejtezőjén volt egy angol szóbeli rész, egy írásbeli, aminek 
75%-a volt angol és a végén egy szituáció megoldás. A há-
rom rész teljesítése után 2 nappal kaptunk értesítést, hogy 
ki az a nyolc versenyző, aki bekerült a döntőbe. 

Örömmel olvastuk, hogy az iskolából mindketten bejutot-
tunk az első nyolcba. Ezek után következett a felkészülés a 
döntőre, ahol két szituációt kellett megoldani, egy elsőse-
gélyes szituációt és egy járóbeteg ellátást. Egy napra egy-
egy szituáció jutott és nagyon izgalmas volt, mert sosem 
voltam még ilyen versenyen. Az egyik legnagyobb élmény 
az volt számomra, amikor kimondták, hogy én lettem az 
első. Először el sem akartam hinni, csak akkor tudatosult 
bennem, amikor felálltam a dobogóra.

A verseny után tudtam csak meg, hogy van folytatás, egy 
nemzetközi verseny, az Euroskills, amit Budapest rendez 
2018-ban.

Az Euroskills-re 2018. április végétől kezdődött az intenzív 
felkészítésem Budapesten, ahol az Állami Egészségügyi El-
látó Központ biztosította a felkészülést és a szállásomat. A 
felkészítőm Fehér Zsuzsanna volt. Budapesten az MH EK 
Honvédkórházban sok-sok osztályon vettem részt gyakor-
laton (neurológia, kardiológia, pulmonológia, stb.) és vol-
tam még gyakorlaton a Magyar Hospice Alapítványnál és 
az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben is. 

A gyakorlati felkészülés mellett nagy hangsúlyt fektettünk 
az elméleti részre is, ezt felkészítőmmel, Fehér Zsuzsan-
nával végeztük. A versenyt megelőző 4 hétben már csak 
szituációgyakorlás volt, angol nyelven. Összesen 13 darab 
szituációt kellet a versenyen megoldani, például: beteg-
oktatás, sebkezelés, műtét utáni ellátás, járóbeteg ellátás, 
bentlakásos otthonban lévő beteg ellátása, házi gondozás.

A szituációkat három versenynapra osztották el, amiket 
végig angol nyelven kellett teljesíteni. A legnehezebb szá-
momra talán az volt, hogy „itthon” voltunk, de még sem 
lehetett senkihez magyarul szólni, bár előny is volt, hogy 
hazai pályán versenyezhettem. Nagyon gyorsan eltelt a 
három versenynap, végig élveztem a versengést, minden 
nap izgatottam vártam, mikor kerülök már sorra. 

Az utolsó versenynap után, mintha egy követ vettek 
volna le rólam, éreztem, hogy itt a vége és teljesen 
stresszmentes lettem. A díjátadón hatalmas élmény volt 
minden egyes érem, amit a csapatból kapott valaki. Szin-
te amikor valaki érmet kapott úgy örültünk a másik sike-
rének, mintha saját magunk kaptuk volna. Amikor már az 
én versenyszámom következett, majd kiugrott a szívem, 
és amikor mondták, hogy ezüstérmes lettem, nagyon 
boldog voltam, teljesen felszabadult és azt éreztem, 
hogy megérte a felkészülés és a munka. Életem egyik 
legnagyobb élménye volt, és örülök, hogy lehetőséget 
kaptam részt venni egy ilyen versenyen.

Varholik Dávid

EUROSKILLS 2018 BUDAPEST

 

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK

A MÁE Fejér megyei szervezete sikeres pótválasztást tartott 2018. október 16-án, 
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban. 

A megyei taggyűlésen megválasztásra kerültek az országos küldöttek, 
valamint a megyei szervezet háromtagú vezetősége.

A Fejér megyei szervezet vezetőjének Bognár Mártát választották meg a következő négy évre.
Vezetőségi tagok: Dr. Andavölgyiné Tóth Márta, Áldottné Czitó Krisztina.
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2018. 10. 11-12 között a Szlovák Ápolási Egyesület látta 
vendégül az EFN soron következő közgyűlését. A szer-
vezés tökéletesre sikerült, minden feltétel rendelkezésre 
állt a közgyűlés eredményes lebonyolításához.

A közgyűlésen kiemelt szerepet kapott az Európai Szociális 
Pillér ápolásra is értelmezhető pontjainak megvitatása, és az 
ehhez fűződő végleges álláspont kialakítása, amely a brüsz-
szeli áprilisi jegyzőkönyv szerint került elfogadásra az alábbi 
tartalommal:

Az EFN lobbi tevékenysége a következő 6 hónapban a szoci-
ális jogok európai pillérére összpontosít.

•	 1. alapelv: Oktatás: Az áprilisban felállított munkacso-
port tovább dolgozik a jó gyakorlatok, valamint a kom-
petenciák meghatározásán.

•	 6. alapelv: A bérezéssel kapcsolatosan a végzett felmé-
rések megtörténtek, a tagországok szervezetei meg-
küldték a közalkamazotti fizetések összehasonlítását. 
A bizottság megállapította, hogy az egyes országok 
béreinek összehasonlítása önmagában nem elegendő. 
A megélhetéshez szükséges fontosabb költségeket is 
össze kell vetni.

•	 16. alapelv: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. 
Létrehozásra került egy «Jó Gyakorlatok Portál», amely 
a bevált gyakorlatokkal kapcsolatosan kívánja az EFN 
stratégiáját felállítani.

•	 18. alapelv: A hosszú távú gondozás -(krónikus ellátás, 
szociális ellátás,) kihívásairól, valamint az EFN kialakítja 
az idősgondozással kapcsolatos politikáját.

Második, nem kevésbé fontos téma a közelgő Európai Uniós 
választások

A jelenlegi Európai Parlamenti törvényhozók mandá-
tuma megszűnik, a választásokra 2019. május 23-26-án 
kerül sor. Rendkívül fontos, hogy a következő mandá-
tumban megválasztott képviselők fontosnak tartsák az 
egészségügy prioritásait, és javítsák az ápolók lehető-
ségeit, hatékonyan és magas színvonalon biztosítsák 
az uniós polgárok gondozását. Ezért kulcsfontosságú, 
hogy az EFN tagok potenciális nemzeti jelöltjeiket fel-
világosítsák, és érzékennyé tegyék az EFN javaslatával 
az ápolás prioritásairól, hogy szakpolitikai programjaik 
magukban foglalják az ápolók problémáira adott vá-
laszokat. Ennek érdekében a közgyűlés egy kiáltványt 
fogadott el amelyet eljuttatunk az Európai Parlamenti 
képviselőkhöz.

A gazdasági válság komolyan érintette az egészségügyi és 
szociális szektort. Bizonyítékok támasztják alá, hogy a be-
fektetés a megfelelő ápolói személyzetbe megtérül. Éppen 
ezért fontos, hogy az Európai Parlamenti képviselők tisztá-
ban legyenek a nővérhiánnyal, megoldásként stratégiákkal 
legyenek felfegyverkezve a jövőre nézve. A kiáltvány szlo-
genje:

A befektetés az ápolásba életeket ment!

…neked is szükséged lehet az ápolókra egy nap!

A képviselők legyenek tisztában

•	 az ápolás kihívásaival, nehézségeivel

•	 az ápolói fizetések alacsony mivoltának kihívásaival

•	 az ápolók jövőbeni szerepének növekedésével

Fontos az ápolók képzése:

•	 az oktatás további modernizálására buzdít, a modern 
szakmai egyeztetések és tantervi egyeztetések mentén

•	 a folyamatos szakmai fejlődés elősegítésének fontossá-
gára hívja fel a figyelmet

•	 csak megfelelő befektetéssel kamatoztathatják a bete-
gek az ápolói szaktudást

Biztosítani kell a megfelelő munkahelyi körülményeket és az 
egészségügyi munkaerő tervezést:

•	 az elsődleges ellátás fontosságáról – az ápolók korfá-
járól

•	 Az egészségügyi ellátás problémáira válaszul fontos 
összefogni és kiaknázni a különböző ápolói képzettségi 
szintek tudás és készségtárát

•	 Fontos megtartani a képzett ápolókat, és vonzó jövő-
képet kínálni a pályaválasztó generációnak

Harmadik nagy témakör a Nusing Now kampány, és az ah-
hoz való csatlakozási lehetőségek volt. A közgyűlésen az 
EFN hivatalosan csatlakozott a kampányhoz

A délután a bizottságok üléseivel folytatódott, három bi-
zottság ülésezett melyek az európai pillér pontjait vitatták 
meg a bérezés, a munkaerőhelyzet, a hosszú távú ápolás 
szempontjaiból.

Másnap délelőtt szervezeti ügyeket vitattunk meg.

Bugarszki Miklós
alelnök

EFN közgyûlés Szlovákiában
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2018. augusztus 30-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórházban Miskolcon, már az idén második alkalommal 
került megszervezésre a Pályakezdők Délutánja elneve-
zésű rendezvény.

Az összejövetel célja a pályakezdő szakdolgozók, köszönté-
se, beilleszkedésük segítése. Szerettük volna, hogy érezzék 
ezek a fiatalok mennyire fontos az intézet, és az itt dolgozó 
szakemberek számára, hogy a kórházat választották mun-
kahelyüknek, és nem utolsó sorban hivatásuknak az ápolói 
pályát.

Az intézet ápolásvezetője nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy az érdekképviseleti szervek is részt vegyenek a ren-
dezvényen, így a MESZK, a MÁE megyei szervezete, a me-
gyei vezetőápoló is meghívást kapott, hiszen közös érdek 
az ápolói utánpótlás. Az összejövetel a kórház szabadidő-
parkjában került megrendezésre. Az idő is kegyes volt a 
részvevőkhöz, szép napos délutánt tölthettünk együtt közel 
90-en. A rendezvény szervezői próbáltak olyan programot 

összeállítani, hogy egy kötetlen, jó hangulatú, picit szakmai, 
de elsősorban csapat összekovácsoló jellegű legyen.

A rendezvény megnyitása a pályakezdő ápolók köszönté-
sével kezdődött. A megnyitón elhangzott felszólalásokban, 
mindenki kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos az ápolói 
utánpótlás helyzetével foglalkozni. A Magyar Ápolási Egye-
sület részéről Szegedi Judit megyei vezető mondott köszön-
tőt, amelyben méltatta az ápolói hivatás fontosságát és a 
szakma szeretetét. Biztatta a pályakezdőket, hogy a Magyar 
Ápolási Egyesület szeretettel várja őket tagjai közé. Rövi-
den ismertette az egyesület tevékenységét, célkitűzéseit, és 
hangsúlyozta az ápolói hivatás presztízsének fontosságát. 
Kiemelte, hogy az ápolási egyesület fő irányvonala a példa-
mutatás és a hitelesség. A felszólalások után a rendezvény 
játékos szakmai feladatokkal folytatódott, amit a fiatalokból 
kialakított csapatoknak kellet megoldaniuk. Volt activity, la-
tin kifejezések, ápolási tevékenységek bemutatása, karaoke, 
az összejövetel egy közös zenés tornával zárult. A Magyar 
Ápolási Egyesület megyei szervezete jó lehetőségnek látta 
a rendezvényt tagok létszámának növelésére, ezért erre 
az alkalomra készült egy toborzó szórólap melyet minden 
pályakezdő számára kiosztottunk a megérkezéskor, illetve a 
résztvevő főnővéreknek, dolgozóknak is.

Láthatóan jól érezték magukat a friss szakdolgozók, pálya-
kezdők, szerintünk a rendezvény elérte célját. A kerti parti 
tetőfoka a közös karaoke a régi és új szakdolgozók együtt 
karöltve énekeltek. Összességében egy nagyon hangulatos, 
mozgalmas szórakoztató délután volt.

Bízunk benne, hogy jó pár taggal sikerült egyesületünket 
bővíteni.

Szegedi Judit 
megyei vezető

Pályakezdôk napja Borsod megyében

A Magyar Ápolási Egyesület Szakmai Szekcióinak az 
egyesület alapszabályának értelmében az országos vá-
lasztásokat követő egy éven belül kell megtartaniuk 
tisztújító választásukat.

9.3. Szekció vezetőségét a szekció tagjai közül a tagok vá-
lasztják. A vezetőség tagjai maguk közül vezetőt választanak. 
A Szakmai Szekció vezetőjének és vezetőségének mandá-
tuma négy évre szól, a folytonosság érdekében újraválaszt-
hatók. A négyévenkénti választást az Egyesület Országos 
Választási Küldöttgyűlése után egy éven belül kell tartani.

Hematológiai Szakápolói Szekció
A választás 2018. november 8-án a honlapon meghirdetet-
tek szerint megtörtént.
szekcióvezető: Berkes Krisztina

Szociális Szekció
A választás 2018. november 8-án a honlapon meghirdetet-
tek szerint megtörtént.
Szekcióvezető: Burka Ildikó

Pszichiátriai szakápolói Szekció 
A választás 2018. november 9-én a honlapon meghirdetet-
tek szerint megtörtént.
szekcióvezető: Virág Jánosné

Sürgősségi Szakápolói Szekció
A választás 2018. november 9-én a honlapon meghirdetet-
tek szerint megtörtént.
Szekcióvezető: Demkó Henrietta

Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció
dr. Téglásyné Bácsi Mária 
2018. december 07. 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Epidemiológiai Szakápolói Szekció
Nagy-Barta Erika  
2019. február  
Szent Rókus Kórház Tanácsterme

Szakoktatói Szekció
Füvesné Horváth Katalin 
2019. március 6.  
Szent Rókus Kórház Tanácsterme

Szülésznői Szekció
Csetneki Julianna  
2019. május  
Mátraháza

Bővebb információ egyesületünk weboldalán érhető el:
www.apolasiegyesulet.hu

Szekciók választásai
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A demencia, vagy neurokognitív zavar a központi 
idegrendszer krónikus és progrediáló természetű be-
tegsége, melynek kialakulását számos eltérő tényező 
okozhatja.
Az agyat érintő elváltozások az agyi funkciók egyre 
elégtelenebb működését idézik elő. 
Megváltozik minden: a gondolkodás, a világhoz való 
viszonyulás, az emberekkel, a közvetlen hozzátarto-
zókkal való kapcsolat. A környezet egyre nyugtalaní-
tóbb változások tanúja. 
A ”szórakozottság “átmegy feledékenységbe, aztán a 
dolgok elfelejtődnek, az emlékek eltűnnek. 
Az apró ügyetlenségek egyre nagyobb károkkal járó 
eseményekké válnak, a mindennapi tevékenységek 
ellátása egyre nagyobb nehézséget jelent. A legalap-
vetőbbek is. Egyre több segítség szükséges….Már 24 
órában.

A tünetek megnyilvánulása, intenzitása az adott funkció-
ért felelős agyterület sérüléséből adódik, illetve az adott 
agyterület elváltozásának következményeként lép fel.
Mint minden történésnek, a demenciának is van egy kül-
ső és egy belső fókusza. A külső fókuszból a demencia 
tünetei kívülálló számára mérhetők, objektíven regisztrál-
hatóak, (tünetgyűjtemény, diagnosztikus tesztek, viselke-
désregisztráció stb.) leírhatóak.

A belső fókusz azé, akivel mindez élményszinten, szemé-
lyes tapasztalatként, élethelyzetként, belső történésként 
zajlik. Ha a betegség jellege nem akadályozná meg, 
hogy az érintettek a bennük, velük történteket el-
mondják, személyes beszámolójuk talán így hangzana:

„ Kedveseim én már elég régen érzem, hogy valami 
nincs rendben…….megpróbáltam titkolni, tenni ellene, 
de már nincs tovább.
Pakolok? hát persze hogy,…hiszen keresek. Nem találom 
az életem.
Egyre kevésbé értem mi történik velem, körülöttem. Min-
den, amit teszek, látom, de inkább csak érzem, hogy 
nyugtalanít benneteket. Engem is. 

Szeretném megérteni, felfogni, mit mondotok. Miért 
mondjátok? Miért teszitek? De már többnyire csak hal-
lom, de nem értem szavaitok. Beszélnétek kicsit las-
sabban? Talán úgy menne.
Szeretnék válaszolni, itt vannak a szavak a fejemben a 
nyelvemen, de nem mindig azt a szót találom meg, mint 
amit mondani szeretnék. Valahogy a szavak is össze 
vissza vannak, mint minden más az életemben. Tudnál 
kicsit várni, míg megtalálom a szavakat? Kérlek, ne igazíts 
ki, hiszen azt mondtam én is. Vagy nem?

Látom az órát, de nem értem mit mutat.
Látom az arcokat, de nem látom kié. Elbizonytalanít.
Bizonytalan vagyok, nem úgy fog a kezem, az ujjaim 
ügyetlenek, a tárgyak kiesnek, elgurulnak belőle, hiába 
szorítom.

Az életem is elgurul, lassan eltűnik. 
Szeretném felidézni milyen volt, de mintha nem is lett 
volna. 
De Te emlékszel ugye? Emlékszel milyen voltam. Most mi-
lyen vagyok?
Fogd meg a kezem. Csak fogd, és ne engedd el. Ülj itt 
mellettem. Nem tudom ki vagy. De érzem, hogy sze-
retsz. 
Menned kell? Jó.
Mikor jössz? Holnap? Mi az a holnap? Egyet alszunk. Jó.
Kérlek, ha jössz, csak gyere, ne aggódj, csak légy itt ve-
lem. A jelenléted, a nyugalmad, a szereteted által léte-
zem. 
Időtlenül. „

A major neurokognitív zavarral élők emocionális ér-
zékenysége a kognitív hiányok ellenére is megtartott, 
szinte hibátlanul érzékelik a nonverbális kommuniká-
ciós jeleket. 

A rugalmas gondozói magatartás, a biztonság érzetének 
erősítése, a nyugalom biztosítása, az egyén felé irányuló 
személyes odafigyelés - pl. problémás viselkedés esetén 
az elterelés - az élethelyzet feletti kontrol élményének 
a megadása az emberi méltóság tiszteletben tartásának 
legegyszerűbb eszközei.
A neurokognitív zavarok kapcsán fontos szem előtt tar-
tani, hogy minden ember egyedi, megismételhetetlen, így 
a  neurokognitív zavar is mindenkinél egyedi, sajátos for-
mában jelentkezik.
A neurokognitív zavarral ÉLŐK, élőlények tessék velük 
szépen bánni! 

Kőműves Zsuzsanna 
felnőtt klinikai szakpszichológus és menthalhigieniai 

szakpszichológus 
DE Egészségügyi Főiskolai Kar 

Pszichológiai Tanszék

Demencia - a beteg szemszögébôl
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A Magyar Ápolási Egyesület civil szervezetként képviseli 
a tagság szakmai, bizonyos estekben munkavállalói érde-
keit is. 
Egyesületünk fontosnak tartja tagjai elégedettségét, ezért 
programjaink szervezésben elsősorban a tagság igényei az 
irányadóak. Az elmúlt időszakban előtérbe helyeztük az 
ápolók bérkérdése mellett a nagyobb társadalmi- és erköl-
csi megbecsülés elérését. Kezdeményezésünkre az Ország-
gyűlés határozatban ismerte el a MAGYAR ÁPOLÓK NAP-
JÁT, melyet minden év február 19-én, Kossuth Zsuzsanna 
születésének évfordulóján ünnepelhetünk.

Egyesületünk 2018. november 8-án csatlakozott a NURSING 
NOW kampányhoz, melynek célja, hogy minél szélesebb 
körben megismerhessük az ápolók munkáját Európa szerte. 
A képzés fejlesztésével, innovatív ápolói gyakorlat alkalma-
zásával, hozzá tudunk járulni a népesség egészségi állapotá-
nak javításához. Mi hisszük, ha az ápolói hivatás képviselete 
a döntéshozás legmagasabb szintjén meg tudna jelenni, az 
jelentősen emelné az ápolók társadalmi megbecsülését.

Az Ápolási Egyesület tagjai az egyesületi programokon min-
den esetben kedvezményesen, de esetenként térítésmente-
sen vehetnek részt. Az egyesületi tagság arra is lehetőséget 
ad, hogy 

-  növeld a kreditpontjaid számát,
-  kapcsolatot teremts,
-  ismerd meg mások munkáját,
-  vedd át és add át az általad ismert jó gyakorlatot, 
-  épülj, oszd meg másokkal kutatási eredményeidet, tapasz-

talataidat, 
-  segítsd a társszakmákat,
-  lépj kapcsolatba az ellátás különböző színtereivel, 

-  örülj velünk, hiszen az egyén öröme a csoport öröme,
-  ünnepelj velünk,
-  mutasd meg, hogy a szakmai munkádon kívül mi az, ami 

érdekel, de ami mindennél fontosabb, legyél aktív részese 
egyesületünk életének.

Honlapunkon hozzájuthatsz továbbá az egyesület működési 
köréhez tartozó aktuális információkhoz, értesülhetsz ren-
dezvényeinkről. Terveink szerint a honlapunk hamarosan le-
hetőséget ad arra, hogy megtekintsd az egyes rendezvények 
előadásait, összefoglalóit, és információkat szerezhetsz még 
egy későbbi időpontban induló facebook oldalon is. 
Csatlakozz a hozzád közzel álló szakmai szekció munkájához.

Az Ápolási Egyesület tagjaként munkahelyeden elérhető az 
Ápolásügy című folyóirat. A folyóirat régebbi számai szintén 
megtekinthetők honlapunkon. Amennyiben rövid egyesületi 
tájékoztatónk felkeltette érdeklődésed és úgy döntesz, hogy 
szívesen lennél a Magyar Ápolási Egyesület tagja, úgy kérjük, 
keresd bizalommal a megyei vezetőt vagy honlapunkat (www.
apolasiegyesulet.hu). Tagsági viszony létesítéséhez kérjük, 
töltsd ki, majd küld el részünkre (1435 Budapest Pf. 190.) belé-
pési nyilatkozatod, valamint a levonási nyilatkozatod pedig a 
munkáltatód humánpolitikai osztályára juttasd el.

Reméljük, hamarosan tagjaink között köszönthetünk, ahol 
része lehetsz egy olyan önkéntes alapon működő csapatnak, 
melyben elhivatott, munkáját szerető ápolókkal, gondozók-
kal, munkatársakkal találkozhatsz, akik a szebb jövő építésén 
fáradoznak. Addig is az egészségügytől a szociális szféráig 
bármerre jársz az országban, ne feledd; mindenhol találsz 
egy segítő kezet.
Hisszük, hogy csak úgy lehetünk sikeresek, ha egyesületünk 
aktív tagsággal rendelkezik.

Érte! Érted! Értünk!
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Demencia - a beteg szemszögéből    17. oldal
Érte! Érted! Értünk!     18. oldal



MEGHITT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!

B. Braun Magyarország
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