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  2017. 31. évf. 3-4. szám   KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!



Vannak népi bölcsességek, amelyeket változatlanul 

hagy mindenféle gazdasági-technológiai fejlődés, mi-

vel alapvető emberi tapasztalat fogalmazta meg őket. 

Ilyen a „Csak egészség legyen!” – kijelentés. Ha bete-

gek vagyunk, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, és 

mindnyájan az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók, 

a gyógyszerészek segítségével gyógyulunk meg. „Csak 

egészség legyen!” Önök a magyarok egészségének, s 

így a magyar jövőnek a letéteményesei. Ha az orvosok 

és a szakdolgozók külföldre viszik és más ország javára 

kamatoztatják azt a hatalmas tudást, amelyet a magyar 

felsőoktatásban és szakoktatásban elsajátítottak, akkor 

itthon, a magyarok óhaja csak sóhaj marad, hogy „Csak 

egészség legyen”!

A korábbi időszakban mélységesen elhibázott egészség-

politika és kormányzati intézkedések után a jelenlegi kor-

mány sikerrel kezdte megvalósítani és lankadatlanul foly-

tatja a sokak által szinte kilátástalannak ítélt korrekciókat 

az egészségügyben: a rezidensképzés finanszírozásától a 

megszámlálhatatlan kórház- és rendelőintézeti rekonstruk-

cióig és technológiai fejlesztésekig, a jól átgondolt szervezeti 

átalakításoktól az orvosok és a szakdolgozók többszöri, igen 

jelentős alapbéremeléséig, illetve a háziorvosi és házi gyer-

mekorvosi, a fogorvosi praxisok pályázati és egyéb támoga-

tásáig, legújabban pedig a Pest megyét és a fővárost érintő 

eddigi legnagyobb mérvű kórházépítésekig és felújításokig. 

Mára az egész rendszer egyértelműen jó irányban halad, így 

minden okunk megvan a derűlátásra ezen a hatalmas, lét-

fontosságú területen is.

Azonban a rideg beton és az orvostechnológia – legyen az 

bármilyen modern, vagy fejlett is – mit sem ér az egészség-

ügyi dolgozók embersége, reményt adó gondoskodása, a 

betegekkel való törődése nélkül. 

Kívánom minden orvosnak, minden szakdolgozónak, ápoló-

nak, minden védőnőnek, gyógyszerésznek, hogy a felkínált 

képzési és továbbképzési lehetőségeket kihasználva telje-

sedjék ki az elhivatottságuk által diktált gyógyító tevékeny-

ségük, s kapják meg az Önöknek kijáró közmegbecsülést az 

új esztendőben is.

Mindnyájuknak boldog karácsonyt és eredményekben 

gazdag újévet kívánok!

dr. Ónodi-Szűcs Zoltán

egészségügyért felelős államtitkár

Tisztelt Olvasók!
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Tisztelt Olvasók!

ELNÖKI BEKÖSZÖNÔ

Ajánlómat a már jól megszokott 
mondattal kezdem, „ismét el-
telt egy év”. A szokványos kez-
dés ellenére ez az év kiemelt je-
lentőségű volt egyesületünk és 
talán a magyar ápolók számára 
is. Ennek oka, hogy a 2017. évet 
a Magyar Ápolási Egyesület 
Kossuth Zsuzsanna emlékévvé 
nyilvánította. Tette ezt azzal a 
céllal, hogy a magyar ápolói tár-
sadalom, de a laikus lakosság is 
minél inkább ismerje meg Kos-

suth Zsuzsanna, hazánk első főápolónőjének munkássá-
gát, és e munkásságnak a mai kor ápolóinak szóló örök-
érvényű üzenetét. Emellett szerettük volna elérni, hogy 
legyen egy olyan év, amikor nem csak a Magyar Ápolók 
Napján vagy az Ápolók Nemzetközi Napján emlékezte-
tünk az ápolók társadalmi hasznosságára, hanem folya-
matosan igyekszünk ezt bemutatni.

Az év első néhány hónapjában történt eseményekről már 
előző számainkban beszámoltunk, most örömmel számo-
lunk be a második féléves rendezvényekről. Az események-
ből világosan kitűnik, hogy az eddig meglévő, de elfeledett 
emlékhely mellett sok maradandó új is született; és a ré-
giek is egykori fényükben pompázhattak. A rendezvények 

szónokai, a meghívott politikusok köszöntőikben szinte 
mindig elismeréssel nyilatkoztak az ápolói munkáról, annak 
fontosságáról, a magyar ápolók áldozatkészségéről, és tá-
mogatásukról biztosították az egészségügyi szakdolgozó-
kat. Reméljük, hogy a szép szavak a jövőben tettekben is 
megmutatkoznak majd, és hivatásunk társadalmi hasznos-
ságának megfelelő elismerésben is részesül.

Természetesen az ünnepi évben is folytattuk szakmai mun-
kánkat, és eleget tettünk szervezeti kötelezettségeinknek, 
ápoltuk hazai és nemzetközi kapcsolatainkat. Lapunk ha-
sábjain erről is olvashatnak.

Kedves Olvasók! Ha már a jól megszokott mondattal kezd-
tem, engedjék meg, hogy a megszokott módon, de a leg-
nagyobb tisztelettel köszönjem meg a Magyar Ápolási 
Egyesület valamennyi tagjának, hogy továbbra is hűséges 
tagjaink maradtak, az új belépőinknek pedig a bizalmat, 
melyre remélem a jövőben is rászolgálhatunk majd. 

A karácsonyhoz közeledvén azt kívánom minden kedves 
olvasónknak, legyen módjuk sok meghitt percet tölteni 
szeretteikkel. Legyen áldott, békés ünnepük és sikeres, örö-
mökben bővelkedő új esztendőjük.

Bugarszki Miklós
elnök

Magyar Ápolási Egyesület 
2017. évi Konferenciája, Visegrád
A Magyar Ápolási Egyesület 2017. november 8-9-én ren-
dezte meg a már szokásosnak mondható őszi konferen-
ciáját. Az idei rendezvény három részből állt, az első az 
ünneplésé volt. A kezdő nap délelőttjén a szociális ellá-
tásban dolgozó tagjainkat köszöntöttük a Szociális Mun-
ka Napja alkalmából. Az ünnepi köszöntőben Burka Ildi-
kó az egyesület szociális szekciójának vezetője beszélt.

A köszöntő után Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át négy 
munkatársunk és további 5 fő kapta a Magyar Ápolási Egyesü-
let Elismerő Oklevelét és Ezüst Kitűzőjét. Az ünnepi hangula-
tot Szita Lászlóné lelki gondozó és a miskolci Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakgimnázium diákjainak műsora biztosította.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk és további sikere-
ket kívánunk.

A délutánt a szakmai fejlődésnek szenteltük. Három szekció 
tartotta továbbképző programját. A hematológia mellett 
idén a pszichiátriai szekció is színvonalas továbbképző prog-
rammal készült, és az idén alakult Sürgősségi Ellátási Szekci-
ónk is itt mutatkozott be. A közel 150 résztvevő mindegyike 
megtalálta az érdeklődési területének megfelelő előadáso-
kat és reményeink szerint új ismeretekkel felvértezve zárták 
a továbbképző napot. 

A második nap délelőttje a Kossuth Zsuzsanna emlékév 
jegyében zajlott. Bár az emlékévből még közel három hó-
nap hátra van, a régióvezetők előadásai alapján máris azt 
mondhatjuk, hogy kezdeményezésünkre sokan sokféleképp 
csatlakoztak Kossuth Zsuzsanna emlékének ápolásához, 
munkásságának megismertetéséhez. Számtalan emlékhely 
létesült, sok megemlékező ünnepséget tartottak ország-
szerte és közösségi, szabadidős programok is zajlottak a 
bicentenárium jegyében. Az emlékhelyek létesítése mellett 
kiemelendő, hogy az ünnepségeken felszólaló vezetők, poli-
tikusok mind elismerően szóltak a magyar ápolók áldozatos 
munkájáról.

Bugarszki Miklós
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Akikre büszkék vagyunk

2017. november 8-án, a MÁE Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen kitüntetést vehetett át:

Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele

Ari Árpádné ápoló Skóciai Szent Margit Gondozóotthon, Vásárosdombó
Bodnárné Fodor Zsuzsanna 
szervezeti egység vezető

Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei Otthona

Hajdu Gyöngyi szociális munkás SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház Tagintézmény, Nagykálló
Zilahi Ágnes szociális gondozó és ápoló Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Őszi Napsugár Otthon, Miskolc

A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst Kitűzője és Díszoklevele

Kis-Simon Orsolya orvosi asszisztens Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Őszi Napsugár Otthon, Miskolc
Kis Zsoltné szociális gondozó és ápoló Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Őszi Napsugár Otthon, Miskolc
Tímár Judit szociális gondozó ápoló Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény
Vicickóné Körmöndi Erzsébet mb. 
intézményvezető ápoló

Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei Otthona

Varga Imréné szociális gondozó és ápoló Soproni Szociális Intézmény Ikva Otthona

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

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. 
 

 

A rendelkező nyilatkozat a www.apolasiegyesulet.hu főoldalán elérhető.
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„Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony! 
Kedves Kolléganők és Kollégák, Kedves Vendégeink! 

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”  / Babits Mihály: Má-
sodik ének /

A szociális szférában dolgozó nők és férfiak tudják, hogy 
nincs ideálisan jó társadalom és ideálisan jó ember. Adott 
társadalom és adott időben élő emberek vannak, és minden 
időben voltak, vannak és lesznek olyanok, akik nem tudnak 
lépést tartani a változásokkal. Az itt dolgozók hivatása az, 
hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit 
csökkentsék. Ésszel és szívvel!

November 12-én, a Szociális Munka Napján, legalább egyszer 
az évben, MOST ŐKET KÖSZÖNTJÜK!

A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete 1997. nov-
ember 12-re (egy alkalomra) meghirdette a Szociális Akció 
Nemzetközi Napját, amelynek fő témája a kirekesztés el-
leni harc volt. A nemzetközi akciónap emlékére, illetve az 
akciónap tartalma miatt született az a javaslat, hogy Ma-
gyarországon minden évben november 12-e legyen a Szo-
ciális Munka Napja. Ezt a napot 2017. január 1-től a 2016. évi 
CLXXX. törvény alapján munkaszüneti nappá nyilvánították.

A mi szakmánk, a mi hivatásunk nemcsak sokoldalú szak-
értelmet, felkészültséget, de folyamatos áldozatvállalást, 
emberséget, őszinte együttérzést kíván. Az élet e területén 
olyan emberi sorsokkal találkozunk, ahol sokszor egy szere-
tetteljes, megértő pillantás is lehet olyan erő, ami a “szaka-
dék” széléről is visszarángathatja az embereket.

A munkánk során nem kapunk akkora nyilvánosságot, olyan 
társadalmi megbecsülést, mint más szakma, terület. Mi csak 
csöndben tesszük a dolgunkat! Elmaradnak a köszönő sza-
vak, egy kis elismerés, hogy MI is fontosak vagyunk, és hiá-
nyunkkal egy űr maradna!

A Szegedi Ősz Idősotthonban, ahol dolgozom, az egyik 82 
éves ellátottunk Herner József. Vele beszélgettem az ápolói 
hivatásról, a munkánkról és az általa megfogalmazott gon-
dolatokat, érzéseket tolmácsolnám, mely hitelesebb minden 
köszöntőnél.

„Ezt a napot az emberi élet legmagasabb fóruma, az 
emberi társadalom jelölte meg; és állította reflektor-
fénybe az Önök áldásos tevékenységét, amely nél-
kül a mai értelemben vett emberi élet nem létezhetne.  
Hiszen mindenki volt, van és lesz ápolt, gondozott, aki rászo-
rul Önökre. Ez az élet, az emberi lét stratégiájából követke-
zik: rövid vagy hosszú távon véges. Ne kérdezzék akkor mi 
van hosszú távon, hiszen a természet, a születést, megújulást 
jutalmazza, az elmúlást a legváltozatosabb formában bün-
teti.

Az egyes ember rövidebb-hosszabb időre tehetetlenné vá-
lik, az élethez szükséges tennivalókat sem tudja elvégezni. 
Nyilvánvaló, hogy megfelelő segítség nélkül elpusztulna! 
Ezekben a helyzetekben az ápolás-gondozás magát az ÉLE-
TET jelenti. A teljes tehetetlenség esetén a kedves Nővér a 
kezünk, lábunk nem egyszer az eszünk is…

Igazán kár, hogy Ők is emberből vannak, igaz elhivatott em-
berből, ahol a munka több mint foglalkozás- ez egy hivatás! 
Családjuk van, elfáradnak, netán őket sem kíméli a sors… 
Nagyon szeretném, hogy ne legyenek megélhetési gondjaik, 
kiegyensúlyozott harmonikus legyen az életük! Ezzel együtt 
tudom azt is, hogy ez puszta önzés a részemről! Azt nem 
tudom, honnan van az erő bennük, a nem könnyű, sokszor 
kockázatos munkájukon túl a lelkünkkel is törődni. Vigasz-
talni, egy bíztató gyógymosolyt küldeni, gyógysimogatást 
adni; nem egyszer szeretteink helyett. Természetesen tu-
dom az ápolói-gondozói munka nagyon sokrétű. 

Bármelyik ágazatot nézzük egészségügy, szociális szféra, 
testi-lelki gondozást várunk egy olyan embertársunktól, aki 
maga is esendő és halandó!

Mégis kiemelnék az Önök nagyszerű tulajdonságaikból né-
hányat, ami számomra fontos: szakmai tudás és tapasztalat, 
amely nem egy esetben életmentő, az elkötelezettség, a 
hivatáshoz való hűség. Töretlen optimizmus a reménytelen 
esetekben is. Az ösztönökben rejtőző segíteni akarás, nem 
menekülni a nehéz helyzetekből, hanem megoldani azt. 
Mindezeken túl egyszerűség, nyitottság, kedvesség és óriási 
lélek és szív, empátia-együtt érezni azokkal is, akiknek nincs 
senkijük. 

Kívánom, a munkájukban leljék meg az örömöt, találják meg 
a szépséget, nehogy a társadalomnak életfontosságú tevé-
kenységük Önök számára puszta robottá degradálódjék. 
A leírtak szellemében minden eddig rám áldozott percüket 
térdhajlítás mellett megköszönöm, és erőt, egészséget kívá-
nok egy hatalmas ölelés kíséretében a további életükhöz és 
munkájukhoz!”

Burka Ildikó szekcióvezető
MÁE Szociális Szekció 

Az alábbiakban Burka Ildikó a Magyar Ápolási Egyesület 
Szociális Szekció vezetőjének a Szociális Munka Napja 
ünnepségén elhangzott köszöntőjét olvashatják:
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Vendégeket fogadtunk

Október és november hónapban külföldi vendégeket 
fogadott egyesületünk. Először a Norvég Ápolási Egye-
sület oslói szervezetének tíz vezető munkatársa, majd 
a belgrádi klinika 42 ápolója és technikusa látogatott el 
hozzánk.

A látogatás célja mindkét esetben a magyar egészségügyi 
rendszer, az ápolóképzés, a bérek és munkakörülmények 
megismerése volt. E mellet egy rövid prezentáció erejéig 
bemutattuk egyesületünk történetét, felépítését és ered-
ményeinket.

Eszmecserére a norvég egyesülettel nyílt lehetőségünk, mi-
vel a kisebb csoportban interaktív találkozót tudtunk foly-
tatni. Az Ő rendszerük merőben más. A szakmai érdekkép-
viselet mellett ellátják a munkavállalói érdekek képviseletét. 
A tagság önkéntes, ennek ellenére országosan közel 110 000 
tagjuk van, ebből az oslói szervezet 16 000 tagot számlál. 

A belgrádi csoport a prezentációt követően egy rövid kór-
házlátogatáson is részt vett a Szent Rókus Kórházban. Nekik 
a nagyobb létszám miatt csak a találkozó végén tudtunk 
néhány kérdést megválaszolni.

Bugarszki Miklós

A Kossuth Zsuzsanna pályázat értékelése
A Magyar Ápolási Egyesület a Kossuth Zsuzsanna emlékév 
részeként pályázatot hirdetett Kossuth Zsuzsanna életének 
kutatására azzal a céllal, hogy motiválja az ápolókat a té-
mában való kutatásra, ezáltal még többen ismerjék meg az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakát, törté-
néseit, Kossuth Zsuzsanna életútját, emberi nagyságát, és 
a szellemiséget, melyet követendő példaként állított elénk.

A pályázat javasolt témakörei voltak:
Kossuth Zsuzsanna és Meszlényi Rudolf családjának kutatása.
Házasságkötés 1841.
Gyermekek:
Meszlényi Gizella 1842 – 1865
Meszlényi Ilka 1843 – 1926
Meszlényi Rudolf 1848 – 1849
Kossuth Zsuzsanna és a szabadságharc
Kossuth Zsuzsanna az emigrációban
Kossuth Zsuzsanna és az önkéntesség
Kossuth Zsuzsanna és az ápolás
Kossuth Zsuzsannához kötődő helytörténeti emlékek
Kossuth Zsuzsanna, ahogy én látom

A pályázat értékelésére 2017. május 11-én a Magyar Ápolási 
Egyesület Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a Szent Ró-
kus Kórház Tárgyalótermében rendezett sajtótájékoztatóján 
került sor.

A meghirdetett kategóriákban tizenhat pályamű érkezett, 
közülük a felkért háromtagú bírálóbizottság két pályamun-
kát javasolt előadásra.
Kossuth Zsuzsanna és a szabadságharc témakörben Rákay 
Gerda; Kossuth Zsuzsannához kötődő helytörténeti emlékek 
témakörben pedig Horváthné Fehér Anita és Kaprconcai 
Gabriella pályamunkája hangozhatott el.
A sajtótájékoztató keretében a pályázók oklevelet vehettek 
át, majd a programot a pályázók számára rendezett dísz-
ebéd zárta.

2017

KOSSUTH ZSUZSANNA EMLÉKÉV

M

AGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET
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Kossuth Zsuzsanna emlékfal avatása 
Komló 2017.03.08

A Komlói Egészségcentrum Bányászat Utókezelő és Éjjeli 
Szanatórium Egészségügyi Központ első emeletén 2017. 
március 8-án Kossuth Zsuzsanna tiszteletére emléksarok 
kialakítására és avatására került sor.

Az ünnepségen elhangzott Kossuth Zsuzsanna élete, mun-
kássága valamint Váczi Mihály: Még nem elég… című verse. 
Az emlékfalon Kossuth Zsuzsanna portréját és egy emlékla-
pot helyeztünk el. A falon helyet kapnak azoknak a dolgo-
zóknak a fényképei, akik ápolói munkájuk elismeréseként 
valamilyen kitüntetést, elismerést vagy dicséretet kapnak. 

Schäffer Zsuzsanna
megyei vezető

Kossuth Zsuzsanna emlékfal avatása
Vásárosdombó 2017.10.27.

A Skóciai Szent Margit Gondozóotthon 7362 Vásáros-

dombó Margitmajor 9. Idősek Otthonában 2017. október 

27-én Kossuth Zsuzsanna tiszteletére, emlékfal kialakítá-

sára és avatására került sor.

Az ünnepségen elhangzott Kossuth Zsuzsanna élete, mun-

kássága valamint ismeretlen szerző „Lát engem nővérke?” 

című verse. Az emlékfalon Kossuth Zsuzsanna portréját és 

egy emléklapot helyeztünk el. A falon helyet kapnak azok-

nak a dolgozóknak a fényképei, akik ápolói munkájuk elis-

meréseként valamilyen kitüntetést vagy dicséretet kapnak.

Schäffer Zsuzsanna

FELHÍVÁS

Magyar Ápolók Napja 2018.
Kedves Tagtársak!

A Magyar Ápolási Egyesület 2018-ban február 19-én ünnepli a Magyar Ápolók Napját. 
Az országos rendezvény helyszíne a Duna Palota lesz.

A rendezvény fővédnöke: Schmittné Makray Katalin tiszteletbeli ápoló

Kérem a kollégákat, hogy helyi szinten is ünnepeljék meg a Magyar Ápolók Napját.
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Kossuth Zsuzsanna terem
Szigetvár

A Szigetvári Városi Kórház és Rendelőintézetben
2017. november 23-án Kossuth Zsuzsanna tiszteletére a 
kórház földszinti termét az első országos főápolónőről ne-
veztük el. Az ünnepségen a Magyar Ápolási Egyesület Bara-
nya megyei vezetője Schäffer Zsuzsanna, a MESZK Baranya 
megyei Szervezetének vezetője Szekeresné Izsák Margit és 
képviselői, valamint a kórház ápolási igazgatója Berkes Zol-
tánné és lelkes főnővérei vettek részt. A rövid ünnepségen 
elhangzott Kossuth Zsuzsanna élete, munkássága, a mai kor 
ápolói kihívásai és hitvallása. A terem egyik falán Kossuth 
Zsuzsanna portréját és egy emléklapot helyeztünk el.

Schäffer Zsuzsanna

Ápolók fája
Vásárosdombó

A Skóciai Szent Margit Gondozóotthon Idősek Otthona 

parkjában 2017. november 3-án Kossuth Zsuzsanna tiszte-

letére a bejárathoz közel – Bíbor felhőt – ápolók fáját ül-

tettünk.

Schäffer Zsuzsanna

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
ORSZÁGSZERTE
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Magyar Ápolók Napja Komlón

Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulójára és 
az ápolási hivatást választók tiszteletére együtt ünne-
peltek az ápolók.

2017. március 10-én 60 fő részvételével a Német klubban A 
Magyar Ápolók Napja ünnepség Kóczián Éva ápolási igaz-
gatónő megnyitóját követően a Himnusz eléneklésével kez-
dődött. A megnyitó után Polics József  polgármester úr, dr. 
Késői István orvosigazgató helyettes úr és Schäffer Zsuzsan-
na a Magyar Ápolási Egyesület Baranya megyei szervezeté-

nek vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntő 
után színes műsorban fellépett a „Súgólyuk/Hókifli” együt-
tes versekkel, dalokkal, a Fekete-láng nevű népművészeti 
csoport hagyományőrző táncokkal. Ezt követően a kiemel-
kedő munkát végző ápolók dicsérő és elismerő oklevelet 
vehettek át.
A hivatalos részt követően az est vidáman és jó hangulat-
ban telt.

Schäffer Zsuzsanna

Pályakezdôk délutánja
A Magyar Ápolási Egyesület által 2017. évre  meghirdetett 
Kossuth Zsuzsan na emlékév rendezvénysorozatához csat-
lakozva a Borsod-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyete-
mi Oktatókórházban a pályakezdő szakdolgozókat fogad-
tuk 2017. szeptember 1-én. A kórház Szabadidő Parkja kivá-
ló hátteret nyújtott egy részben vidám, másrészt szakmai 
kérdésekkel is fűszerezett kerti partinak. 

A rendezvényt a Magyar Ápolási Egyesülettel közösen szer-
veztük meg, és nagy örömünkre, ezen a programon részt 
vett Bugarszki Miklós elnök úr is, aki tájékoztatta a fiatalokat 
a Magyar Ápolási Egyesület céljairól, küldetéséről és az Emlék-
év jelentőségéről. Jelen volt a programunkon Szegedi Judit a 
MÁE Szakoktatói Szekciójának elnöke, Lukács Lászlóné a MÁE 
megyei elnöke, és Patkó Eleonóra a MÁE helyi elnöke is. 

Kórházunkba pályakezdőként 77 fő érkezett, ők voltak a cél-
csoport, többek között jelen voltak gyógytornászok, gyakorló 
ápolók, laboratóriumi asszisztensek, csecsemő- és gyermek-
ápolók is. 

A programot köszöntéssel és üdvözléssel nyitottuk. Nyilas Judit 
ápolási igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd Bugarszki 
Miklós elnök úr mondta el az Ápolási Egyesülettel kapcsolatos 
tudnivalókat. Végül Dr. Tiba Sándor főigazgató úr üdvözölte a 
megjelenteket és jelezte, hogy nagy szükség van a pályakez-
dő egészségügyi szakdolgozókra és reméli, hogy a kórházban 
megtalálják a számításukat a fiatalok. 

Balogh Lászlóné, Erzsike, az Onkológiai Osztály műtős szakasz-
szisztense erre az alkalomra versét mondta el, amelynek címe 
„Rém rímek”. A szakmai programot Árvay Hilda ápolási igaz-

gató helyettes asszony moderálta, amelyen a fiatalok forgó-
színpadszerűen vettek részt:
• reanimációs elméleti és gyakorlati programon – ezt koordi-

nálta az Oktatási Csoport
• decubitus ellátás elmélete és gyakorlata programon – 

Decubitus Mobil Team részvételével
• fertőtlenítő tevékenység elméleti és gyakorlati programján – 

a Higiénés Csoport szervezésében
• klinikai táplálás elméletét és gyakorlatát – szervezte a Klini-

kai Táplálási Mobil Team
• volt 13+1 totó, valamint pszichológiai teszt is – a Pszichológus 

Csoport támogatásával
• végül frissítő tornán vettünk részt a Központi Fizioterápiás 

Szolgálat vezető gyógytornászának irányításával.

A délután napsütéses időben, jó hangulatban zajlott. A pálya-
kezdő egészségügyi szakdolgozóinknak ajándéktáskában több 
hasznos dolgot adtunk át, pl. kézfertőtlenítő szert, jegyzetfü-
zetet, tollat, az Ápolási Szolgálatunk Küldetésnyilatkozatát, a 
magatartási szabályainkat, és a Magyar Ápolási Egyesület Kos-
suth Zsuzsanna Emlékévéről szóló kiadványát is. 

Nagyon örülünk, hogy a Magyar Ápolási Egyesület elnöke és 
vezetői, valamint pályakezdő fiataljaink és a főnővéri kar közö-
sen vett részt ezen a programon, amelyet hagyományteremtő 
céllal szerveztünk meg. Reméljük, pályakezdő munkatársaink 
hasznos tagjai lesznek a kórház Ápolási Szolgálatának, és mun-
kájukat a betegek megelégedésére fogják végezni. 

Nyilas Judit
ápolási igazgató

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
ORSZÁGSZERTE
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Juhász Gyula

KARÁCSONY FELÉ 

Szép Tündérország támad föl szivemben
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
 S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szivemben,
 És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorúan nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 

sikerekben gazdag új esztendőt kíván 

a Magyar Ápolási Egyesület 

és a Medical Marketing Group!
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Szoboravatás a Ferenczi Sándor 
Szakgimnáziumban, Miskolcon

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold világnapját 
május 8-án a Magyar Vöröskereszt Borsod-A-Z. Megyei 
Szervezetével együtt ünnepelte a Miskolci SZC Ferenczi 
Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma. 

Az ünnep alkalmából iskolánkban Kossuth Zsuzsanna em-
lékszobor avatásra is sor került, tekintettel arra, hogy 2017. 
évben a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna em-
lékévet hirdetett meg, az első magyar főápolónő születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából. 

A szoboravató ünnepségünket megtisztelte jelenlétével, 
Schmittné Makray Katalin tiszteletbeli ápoló, Vártokné 
Fehér Rózsa a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke, Kardos 
István a Magyar Vöröskereszt főigazgatója, Török Dezső a 
Borsod-A-Z. Megyei Közgyűlés elnöke, Tátrai István a Mis-

kolci SZC főigazgatója és sok más köztiszteletben álló mél-
tóság.

Az ünnepségen kitüntetést adott át Kardos István országos 
főigazgató és Grubert Roland a Vöröskereszt Borsod me-
gyei igazgatója azoknak az önkénteseknek, akik odaadó 
támogatásukkal segítik, segítették a Vöröskereszt munkáját.

Az Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány Ferenczi Díjat 
adományozott Grubert Rolandnak és a Ferenczi jótékonysá-
gi nagykövetévé fogadta, azért a sok támogatásért, amelyet 
az elmúlt évek alatt nyújtott iskolánk közösségének.

A Kossuth Zsuzsanna szobrot a Magyar Vöröskereszt Bor-
sod Megyei Szervezete adományozta a Miskolci SZC Ferenc-
zi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma tanulóközössége 
számára. A szobor ünnepélyes átadására Schmittné Makray 
Katalint, Kardos Istvánt, Zsúdel Antónia Orsolyát és Szegedi 
Juditot kérte fel a szervező.

A szobor leleplezését követően dr. Mezei László a Kossuth 
Lajos Koszorúja Alapítvány Kuratóriumának nevében az em-
lékezés koszorúját helyezte el.

Ünnepségünket a Ferenczis diákok műsora tette felejthetet-
lenné. Köszönet a művész úrnak, Zielinszki Tibornak, hogy 
megajándékozott minket ezzel a szép szoborral és a leg-
főbb támogatónknak Grubert Rolandnak, hogy létrejött 
ez az emlékhely, amely lehetőséget ad az utókor számára, 
hogy Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségét ápoljuk és meg-
őrizzük.

Szegedi Judit

Megemlékezés a Szerencsi 
Idôsek Otthonában

Magyar Ápolási Egyesület 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezete, Sze-
rencsi Idősek Otthona.

Kossuth Zsuzsanna szü-
letésének 200. évfor-
dulója alkalmából az 
Emlékév tiszteletére a 
Szerencsi Idősek Ott-
hona 2017. május 12-én 
ünnepség keretében 
emlékezett meg az or-
szágos főápolónőről.

Az ünnepséget megnyi-
totta és a résztvevőket 
köszöntötte az Idősek 
Otthona igazgatója 
Kontra László.

Ezután Juhászné Tóth Anikó intézményvezető ápoló 
emlékezett Kossuth Zsuzsannára, aki a harctéri sebe-
sültek ápolására, az akkor újonnan létrehozott Orszá-
gos Főápolói Hivatal vezetőjeként fejlesztette az ápo-
lói hivatás alapjait. Kossuth Lajos húgának munkássága 
olyan minőségi, előremutató változást eredménye-
zett, ami a világon először hazánkban valósult meg. 
Kossuth Zsuzsanna egyéb területeken is kimagasló 
eredményeket ért el, munkássága azonban kevésbé 

ismert a közvélemény 
előtt.

Majd Szerencs város 
polgármestere Koncz 
Ferenc köszöntötte a 
jelenlévőket.

A megemlékezés ré-
szeként emlékfa ülte-
tésére és emléktábla 
avatására is sor került az Idősek Otthona parkjában. 

Az emlékfát Koncz Ferenc polgármester úr helyezte 
el. Az emléktáblát a Magyar Ápolási Egyesület megyei 
vezetője Lukács Lászlóné és Sipos Attila a Szerencsi 
Gondozási Központ vezetője leplezte le.

Az ünnepségen részt vettek a Szerencsi Idősek Ottho-
na és a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészség-
ügyi Intézmény vezetői és munkatársai.

Az ünnepség színvonalát a Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakgimnázium és Lévai Gimnázium diákjai emel-
ték, Reményi Sándor: Akarom és Juhász Gyula: Him-
nusz az emberhez című versét Puskás Martin mondta 
el. Ruszkai Éva Klára a Szétszórt gyöngyszemek című 
dalt énekelte el.

Lukács Lászlóné
megyei vezető

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
ORSZÁGSZERTE
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B.-A.-Z. Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórháza 

2017. évi Kossuth Zsuzsanna Emlékév rendezvényei

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
ORSZÁGSZERTE

A B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
Semmelweis Tagkórháza is rendezvénysorozattal ünne-
pelte meg a Kossuth Zsuzsanna emlékévet.

A rendezvénysorozat első állomásán 2017. 02. 23-án emlék-
nap keretében ünnepélyes műsorral, kiállítással egybekötve 
megemlékeztek Kossuth Zsuzsannáról a Semmelweis Kór-
házban. Az ünnepségen méltatták életútját, munkásságát. A 
kiállítás témája a Kossuth család és a forradalmi események 
voltak. 

Következő programjuk 2017. 05. 11-én volt. A Kórház parkjá-
ban Emlékfát ültettek és felavatták a fához tartozó emlék-
táblát, majd Kossuth Zsuzsanna szellemi öröksége jegyében 
tudományos ülést tartottak. 

Ezt követte 2017. 05. 12-én a Kossuth Zsuzsanna tiszteletére 
rendezett „Ápolók bálja”. A közönség a vacsora mellett di-
vatbemutatót láthatott, operetteket hallhatott a jó zene és 
hangulat nem hiányzott. 

A nyár folyamán két emléktúrát is szerveztek Kossuth Zsu-
zsanna tiszteletére. Az elsőn a Kórház főnővéreinek rész-
vételével 2017.07.07-én, csapatépítő tréninggel egybekötve 

meglátogatták a Kossuth Zsuzsanna szülőházát Sátoraljaúj-
helyen. 

A második 07.29-én került megszervezésre, „Bükki Emléktú-
ra” elnevezéssel a szakdolgozók részvételével. Jó hangulat-
ban túráztak, majd bográcsozással töltötték el a napot.

 Lukács Lászlóné
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MÁE B.-A.-Z. Megyei Szervezetének 
Kossuth Zsuzsanna Emléktúrája
Magyar Ápolási Egyesület Borsod Abaúj Zemplén Me-
gyei Szervezete „Emléktúra” keretében látogatta meg 
Kossuth Zsuzsanna szülőházát. A program egész napos 
volt. A buszos túrán 25 fő vett részt egészségügyi és 
szociális területről, több helyszínen, állomáson keresztül 
jutottunk el a szülőházhoz.

Első állomásunk Szerencs volt, ahol a kulturális központban 
4 kiállítást tekintettünk meg, majd a Rákóczi vár udvarán 
sétáltunk.

Ezután Monokra mentünk, ahol Kossuth Lajos Emlékházát, 
az Andrássy Kastélyt csodálhattuk meg. 

Következő állomásunk Golopon a címertár látogatása volt, 
majd Tállyán azt az Evangélikus templomot néztük meg, 
ahol Kossuth Lajost megkeresztelték.

Rövid időre megálltunk a mádi kőtelepen, itt lehetőség volt 

sókristályok vásárlására a bemutatóteremben. 

Úti célunk előtt a Sárga Borházban finom ebéddel láttak 

vendégül minket. Majd Sátoraljaújhely következett, Kossuth 

Zsuzsanna szülőházának megtekintése.

Egy tartalmas napot, kirándulást tudhatunk magunk mö-

gött. Mindenki jól érezte magát. Örülök, hogy a tagokat az 

emléktúra alkalmával sikerült olyan helyre is elvinni, ahová 

saját maguk nem jutottak volna el. Öröm volt a lelkes csa-

pattal együtt lenni! 

 Lukács Lászlóné

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
ORSZÁGSZERTE

Kossuth Zsuzsanna szobor 
avatása Sátoraljaújhelyen
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkal-
mából Sátoraljaújhely Város Önkormányzata is csatla-
kozott a Magyar Ápolási Egyesület által meghirdetett 
emlékévhez. 

Sátoraljaújhelyen a 
Város Önkormányza-
ta kétnapos városnapi 
programot szervezett, 
amelynek keretében 
2017. szeptember 23-
án Kossuth Zsuzsanna 
szobrának avatására is 
sor került a kedvezőt-
len időjárás ellenére, 
esőben és szélben. 

A bronz mellszobor 
méltó helyre a vá-
ros szívébe, a sétáló 
utcai szoborparkba 
került. Nem messze 
tőle „iker lelke”, fivére 
Kossuth Lajos szobra 
található. Ünnepi be-

szédet mondott és a szobrot felavatta a Sátoraljaújhely vá-
ros polgármestere Szamosvölgyi Péter és Schmittné Makray 
Katalin a Magyar Ápolási Egyesület tiszteletbeli ápolója.

Polgármester Úr az ünnepi köszöntőjében kiemelte szűkebb 
pátriánk Sátoraljaújhely város szülöttének nagyságát, majd 
Schmittné Makray Katalin megemlékezett Kossuth Zsuzsan-
náról, az első országos főápolónő életéről, munkásságáról. 
Az ünnepi hangulatot a népdalénekesek szereplésével fo-
kozták. 

Az ünnepi műsor után a szoboravatásra, valamint koszorú-
zásra került sor. Kossuth Zsuzsanna szobra előtt fejet hajtva, 
tiszteletének jeléül koszorút helyezett el Sátoraljaújhely vá-
ros Önkormányzata és a Magyar Ápolási Egyesület B.-A.-Z- 
megyei Szervezete. 

A mellszobrot Sátoraljaújhely Város Önkormányzata állíttat-
ta, Borsi Antal szobrászművész készítette. 

Felemelő érzés volt ott állni, a rossz időt is megszépítette a 
méltó ünnep. 

Lukács Lászlóné
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A Kossuth Zsuzsanna Emlékév alkalmából a Magyar Ápo-
lási Egyesület helyi szervezete az Egészségedre Egyesü-
lettel közösen kirándulást szervezett Kossuth Zsuzsanna 
szülővárosába.

2017. július 22-én hajnali órákban indult 53 fős csapatunk 
Sátoraljaújhelyre.

A hosszú úton Kuti Árpádné Romvári Éva a Stroke Osztály 
főnővére meglepetés-sütiket készített a résztvevők számára 
- nem véletlenül Kossuth kifli és Kossuth kenyér volt – ezek-
kel is felhívta ismételten a figyelmet az őszi süteménykészí-
tő versenyre, mely a helyi emlékév programjába illeszkedik.

A tokaji borvidéken áthaladva érkeztünk Sátoraljaújhelyre.

Kossuth Zsuzsanna szülőházánál, tiszteletünk, emlékezésünk 
jeléül az emléktáblára koszorút helyeztünk el. A koszorúzás 
előtt felelevenítettük az Ország Első Főápolónőjének életút-
ját, munkásságát.

Aznap és másnap a városban, Füzérradványon és Sárospata-
kon tettünk kirándulást.

Koszta Julianna
MÁE Békés megyei vezető

Emléktúra Kossuth Zsuzsanna szülôvárosába

Dombormû avatás a Megyeházán

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke tá-
mogatásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat által Kossuth Zsuzsanna Emlékplakett kitün-
tetés átadására és dombormű avatására 2017.06.29-én 
került sor. 

A Közgyűlés napirendi pontjaként szerepelt mindkét ese-
mény. A Magyar Ápolási Egyesület B.-A.-Z. Megyei Szerve-
zete javaslatára olyan ápolók vehették át az emlékplakettet, 
akik az egészségügy szolgálatában állnak, áldozatos munkát 
végeznek és az ápolás iránt elkötelezettek.

Az emlékplakettek átadására a megyei Közgyűlés Díszter-

mében került sor, ahol 10 fő ápoló kapta meg az elismerést, 

amelyet Török Dezső Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Köz-

gyűlés elnöke és Schmittné Makray Katalin a Magyar Ápolá-

si Egyesület tiszteletbeli ápolója adott át, majd a Díszterem 

bejáratánál Kossuth Zsuzsanna domborművét leplezték le.

A kitüntetetteket a Magyar Ápolási Egyesület B.-A.-Z. Me-

gyei szervezete virággal és Kossuth Zsuzsanna Szellemi 

öröksége című könyvvel köszöntötte.

Az emlékplaketteket és a domborművet is Borsi Antal szob-

rászművész készítette. 

Köszönetemet fejezem ki a Megyei Közgyűlés elnökének 

Török Dezső Úrnak, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyé-

ben a Kossuth Zsuzsanna Emlékévben létrejött rendezvé-

nyeket támogatta és az ügy mellé állt, valamint az emlékpla-

kettek, dombormű létrehozásával kifejezte az ápolók iránti 

elkötelezettségét. 

Lukács Lászlóné
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Magyar Ápolók Napja a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 2017. február 20-án 
ünnepélyes keretek között, egy tudományos ülés kere-
tében tartották meg a Magyar Ápolók Napját, amelyen 
megemlékeztek Kossuth Zsuzsanna születésének 200. 
évfordulójáról is. 

A vendégeket dr. Ralovich Zsolt főigazgató, valamint Dúló 
Attiláné ápolási igazgató-helyettes köszöntötte, melyet a 
kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó szakdolgozók ré-
szére a kitüntetések átadása követett. Minden kitüntetett 
a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmet kap-
ta, amelynek előoldalán Kossuth Zsuzsanna portréja, míg a 

másik oldalán egy tábori kórházi jelenet látható, valamint 
ajándékutalványban is részesültek. Az érmeket a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Budapesti Szervezeté-
nek általános alelnöke adta át.

Az ünnepélyes átadók után 8 tudományos előadást hallhat-
tak az érdeklődők, melyet a kórház dolgozói tartottak.

Az előadások után állófogadáson vettek részt a kitüntettek 
és a résztvevők, ahol kötetlen beszélgetés formájában vitat-
ták meg mindennapi örömeiket és bánataikat.

Dr. Kruppainé Kácsor Erika

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
ORSZÁGSZERTE

Kossuth Zsuzsanna szobrának avatása 
Székesfehérváron
Idén 200 éve született Kossuth Zsuzsanna, aki Magyar-
ország első országos főápolónője volt. Az emlékév tisz-
teletére a Szent György Kórház ápolóközössége az in-
tézmény parkjában mellszobrot állíttatott fel hitet téve 
az ápolás jelene és jövője felé. 

A Nagy Edit szobrászművész által készített mellszobrot 
Csernavölgyi István főigazgató és Szabó Bakos Zoltánné 
ápolási igazgató leplezte le. Az ünnepség a kórház Romhá-
nyi Auditóriumában folytatódott, amely során Kiváló Ápoló 
díjat vehetett át Schlauszki Ferencné, Katalin. A kitüntetett 
ápolónő 1991 óta az általános sebészeti osztály dolgozója, 
hosszú évek óta látja el a főnővér-helyettesi, részlegvezetői 
feladatokat.

Bognár Márta
MÁE Fejér megyei vezető
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Emléktúra az ország tetején

Mátraházáról indulva Kékestetőig tartó emléktú-
rára hívta a gyöngyösi kórház szeptember 30-án 
a megye ápolóit. A lelkes csapatot Előházi Irén 
főnővér vezette. Az ország tetején kék lufikat 
eleresztve zárták a Kossuth Zsuzsanna emlékév 
programsorozatát.

Bazsó Judit
MÁE Heves megyei vezető

Kossuth Zsuzsanna irodalmi pályázat díjazottjai
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkal-
mából a gyöngyösi Bugát Pál Kórház, a Magyar Ápolási 
Egyesület Heves Megyei Szervezete és a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara Heves Megyei Területi 
Szervezete irodalmi pályázatot hirdetett középiskolai 
diákok részére: Vannak-e ma Kossuth Zsuzsannák, avagy 
elhivatott egyéniségek Heves megye egészségügyében 
címmel. 

A pályázat célja volt Kossuth Zsuzsanna születésének 200. 
évfordulója alkalmából, az ő munkásságán, emberségén a 
haza iránti hűségén, szakmai alázatán keresztül bemutatni 
olyan Heves megyei személyeket, közösségeket, akik min-
denkor példaképek a jelenkori és a jövő ápolói, egészség-
ügyi dolgozói számára. 

A megyei ápolók napi ünnepségen május 12-én, Gyöngyö-
sön kihirdették a pályázat győzteseit is. Az I. helyezésért 
járó díjat és az 50 ezer forint pénzjutalmat Szendrei Gréta 
Karolina, az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóis-
kolájának tanulója vehette át, a pénzdíjat felajánló Weisz 
Péter főigazgatótól. Második helyezett lett Tóth Boglár-
ka, III. helyezett Nagy Eszter, mindketten az egri Kossuth 
Zsuzsanna Szakgimnázium tanulói. Az Ő díjaikat a Magyar 
Ápolási Egyesület Heves Megyei Szervezetének elnöke, Ba-
zsó Judit és a MESZK Heves Megyei Területi Szervezetének  
elnöke: Pogonyiné Kiss Irén adták át.

Bazsó Judit

„Amikor örökségről beszélünk, általában arra gondolunk, ami atyáinktól hagyatékként reánk maradt.

Lehet ez szemmel látható, kézzel fogható tárgyi érték, mint szerszám, fegyver, ékszer, ház, vagyon.

Lehet azonban szemmel nem látható és kézzel sem fogható szellemi kincs: 

gondolat, eszme, erkölcsi magatartás, tettek sorozata, mind az, ami évszázadok során  

lépésről-lépésre előre vitt egy nemzetet vagy az egész emberiséget”

/Wass Albert/

Fotó: Czímer Tamás



17ÁpolásÜgy2017. 31. évf. 3-4. szám
EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 

ORSZÁGSZERTE

Kétszáz éve született Kossuth Zsuzsanna, 
Magyarország elsô fôápolója
A Mátraházai Gyógyintézetben, 2017. március 13-án tartotta meg Bar-
kóczi Györgyné megemlékezését Kossuth Zsuzsanna születésének két-
századik  évfordulója alkalmából. 

Kossuth Zsuzsanna 1817. február 19-én született Sátoral-
jaújhelyen. A „legnagyobb magyar” Kossuth Lajos legki-
sebb húga volt, aki sokáig egyengette Zsuzsanna sorsát. 
Együtt dolgoztak a kolerajárvány idején, ahol a veszteg-
zárban lévő betegek és koleragyanús páciensek ügyeit 
intézte, aminek köszönhetően az ápolás területén ren-
geteg tapasztalatot szerzett, amit később kamatoztatni 
is tudott.

Flór Ferenc vezetésével 1849 elején szervezték újjá a hon-
védség egészségügyi osztályát, és Kossuth Lajos 1849. április 
16-án „az összes tábori kórházak főápolónőjének” húgát ne-
vezte ki. Kossuth Zsuzsanna felismerte, hogy a tábori kórhá-
zak száma közel sem lesz elegendő, így pár hónap leforgása 
alatt 72 ilyet alapított meg. Kiemelt fontosságú kérdéssé 
vált a személyzet és a felszerelés mennyisége is. A férfiak a 
fronton harcoltak - kik sokszor mártírhalállal fizettek hazá-
jukért -, ezért a nők betegellátásba való bevonása elenged-
hetetlenné vált. Ő ismerte fel először, hogy rendkívül kevés 
az ápolónő a kórházakban, ezért felhívást intézett a magyar 
nőkhöz, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek el-
látásában, betegek ápolásában, az ápolást segítő eszközök, 
kötszerek készítésében. Felhívására sokan mozdultak meg, 
és rengeteg ápolónő állt munkába. A fizikai segítségnyújtás 
mellett kiemelkedően fontosnak tartotta a sérültek lelki ál-
lapotának gondozását is. A sérült magyar honvédek mellett 
a kórházi ellátásra, ápolásra szoruló osztrák és orosz katoná-
kat is feltétel nélkül ápolta.

Tevékenysége során szerzett tapasztalatai alapján felvető-
dött az ápolók professzionális szakképzésének igénye is, 
noha erre részletes tervet dolgoztak ki, a szabadságharc 
elesése miatt ennek bevezetésére már nem kerülhetett sor. 
A Kossuth Zsuzsanna által lerakott egészségügyi alapokat 
azonban sikerült megtartani, amelyek jelentős mértékben 
járultak hozzá a magyar ápolás további fejlődéséhez.

A vesztes háború után Kossuth Zsuzsanna menekülésre 
kényszerült, először Belgiumban, majd az Amerikai Egyesült 
Államokban, szegénységben, betegségben, kiszolgáltatott-
ságban töltötte száműzetését 1854. június 29-én, New York-
ban bekövetkezett korai haláláig.

Amit az egészségügyben tett, minden egészségügyi dol-
gozó számára példa értékű. Munkásságának fénypontját 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején érte el. 

Olyan színvonalas betegápolási rendszert vezetett be, ami 
nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egye-
dülálló volt. Néhány évvel később ugyanezt a munkát végez-
te az angol Florence Nightingale is a krími háború idején, aki 
világszerte ismert, emblematikus alakja az ápolás ügyének.

Kossuth Zsuzsanna az 1848-49-es szabadságharcban a hadi 
sérültek ellátása során tanúsított helytállása például szolgál-
hat a jelen kor ápolóinak is. Ugyanakkor felhívta a figyelmet 
arra, hogy a tábori kórházak főápolónője munkáját csak 
úgy tudta sikeresen ellátni, hogy bírta az akkori kormányzat 
teljes támogatását, valamint az orvos szakma pártfogását. 
Mindezek mellett meg tudta szólítani a társadalmat annak 
érdekében, hogy munkájukat anyagilag és erkölcsileg is tá-
mogassák.

A jelenkor ápolásügyének is hasonló dolgokra van szüksé-
ge. Kiemelten fontos, hogy legyen Nemzet Ápolási Straté-
gia a hiányszakmák (pl. ápoló, szakápoló) megszüntetésére, 
komplex program induljon az álláshelyek betöltésére, az 
ápolás körülményeinek javítását célzó eszközök beszerzésé-
re. Ugyancsak fontos egy országos médiakampány indítása 
a jövő ápolóinak toborzására, az egészségügyi szakdolgo-
zók megbecsüléséért, az álláshelyek betöltéséért, a szakdol-
gozói pálya vonzóvá tételéért, a biztonságos betegellátás 
megteremtéséért.

További halaszthatatlan kormányzati intézkedés meghoza-
talára van szükség annak érdekében, hogy az egészségügyi 
tevékenységet végző munkavállalók helyzetének javítása 
tovább gyorsuljon. A bérfelzárkóztatás megindítása so-
rán szerzett tapasztalatok birtokában lényeges változások 
következzenek be a fekvő- és járóbeteg ellátás mellett az 
alapellátásban és az otthoni szakápolásban foglalkoztatott 
szakdolgozók körében.

A Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna emlékének 
megőrzésére 1998-ban emlékdíjat alapított. A szervezet 
küldetésének tekintette Kossuth Zsuzsanna missziójának 
közvetítését, a hazai ápolásügy rendszerének elismerését. 
A kitartó törekvések eredményeképpen a Magyar Ország-
gyűlés a 5/2014. (II.7.) számú határozatával február 19-ét - 
Kossuth Zsuzsanna születésének napját - a Magyar Ápolók 
Napjának nyilvánította.

A Magyar Nemzeti Bank éves nyilvános konzultáció hirde-
tett emlékérmék 2017. évi kibocsátás kapcsán. E konzultáció 
keretében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával emlékér-
me kibocsátását indítványozta a Magyar Nemzeti Banknak. 
A MESZK által kezdeményezett – Kossuth Zsuzsanna szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából megjelenő – érme 
méltó emléket állíthat Magyarország első főápolójának. (Az 
MNB által kibocsátott emlékérmék a piacon szereplő egyéb 
érmektől abban különböznek, hogy hazánk törvényes fize-
tőeszközei.)

A Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna születésé-
nek 200. évfordulóját emlékévvé nyilvánította. Az Egyesület 
közreműködve más szakmai szervezetekkel, így a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, ápolóképző helyek-
kel, így például a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 
Karával ünnepi rendezvények, szakmai napok, és versenyek 
szervezésével emlékezik az egykori főápoló alakjára és tet-
teire.

Barkóczi Györgyné
osztályvezető főnővér
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Kossuth Zsuzsanna szülôházához kirándultak 
a Heves megyei ápolók - Heves
2017. november 11-én a Magyar Ápolási Egyesület He-
ves Megyei Szervezete Sátoraljaújhelyre látogatott, ahol 
megkoszorúzta Kossuth Zsuzsanna szülőházát, mely ma 
is lakóépületként funkcionál.

Az egyesület tagjai kórházanként járultak a koszorúzó hely 
elé, és néhány szóban méltatták főápolónő munkáságát. 

Sátoraljaújhely főtérének egyik legszebb részén az idei év-
ben felavatott Kossuth Zsuzsanna mellszobránál is tisztele-
tünket tettük. Ezt követően látogatást tettünk a Sárospataki 
Rákóczi vár múzeumában. Tárlatvezető segítségével megis-
merkedtünk a Rákóczi család életével.

Vörösmarty Attila

Ápolók ünnepe Hatvanban

Az ápolói hivatást választók megbecsülésének kifejezé-
seként az országgyűlés 2014-ben nyilvánította február 
19-ét a Magyar Ápolók Napjává. A hatvani Albert Schwei-
tzer Kórház – Rendelőintézet ünnepségén 2017.03.02-án, 
Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első országos főápo-
lónőjének tiszteletére, majd az ünnepi műsor keretein 
belül köszöntötték az intézmény ápolóit és átadták a 
megyei kitüntetéseket is.

A nap része volt az épp 200 éve született Kossuth Zsuzsan-
na, hazánk első főápolója emlékplakettjének megkoszorú-
zása nagykökényesi népviseletesek részvételével, a hatvani 
ápolók hitvallását Vörösmarty Attila ápolási igazgató olvas-
ta fel, a zenés-táncos hátteret az ünnepségen Mészáros Árpi 
és a boldogi Kaláris Néptánc együttes biztosította.

A Hatvani Alapszervezet a 2017. évi Kossuth Zsuzsanna Em-
lékév bicentenáriumához kapcsolódva elkészítette klip for-
májában a Hatvani Ápolók Dalát (Útravaló), mellyel csatlako-
zott az ünnepségsorozathoz.

Az ősbemutató a hatvani kórházban volt, ahol példátlan 
öröm fogadta a dalt, amit a kórház hivatalos dalának is te-
kint. A szöveget Boldogy-Szabó Levente előadóművész, ze-
neszerző írta a hangszerelést pedig a Beatrice készítette. A 
kórház dolgozói, már nemcsak magával a dallal, hanem a 
hivatalos videoklippel is büszkélkedhetnek.

És nem csak a hosszú pályafutás után jogosan elismert ápo-

lók, hanem a közeljövő ápolónői is eljöttek az ünnepségre.

A városban két helyen van már újra egészségügyi képzés, a 
DISZI-sek és a Széchenyisek is prózában mondták el, miért 

választották ezt a pályát. A fiatalok mellett emlékidézésre 
érkezett Laczik Ferencné egykori hatvani ápoló, aki szemé-
lyes élményei között felidézte azt is, milyen érzés volt elő-
ször látni egy születést egy kórházban.

Az ünnepség lezárásaként a hatvani ápolok saját készítésű 
szendvicsekkel, kedveskedtek a résztvevőknek.

Vörösmarty Attila

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
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Emléktábla avatás, emlékfa ültetés Gyöngyösön 
Kossuth Zsuzsanna tiszteletére

A Magyar Ápolási Egyesület 2017-et Kossuth Zsuzsanna 
emlékévnek nyilvánította, abból az alkalomból, hogy a 
magyar ápolók példaképe 200 évvel ezelőtt, 1817-ben 
született.  

A Bugát Pál Kórház, a Magyar Ápolási Egyesület Heves 
Megyei Szervezete, valamint a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara Heves Megyei Szervezete csatlakozott az 
országos emlékévhez és egy több elemből álló közös prog-
ramsorozatot indítottak el az év elején. Februárban irodalmi 
pályázatot hirdettek középiskolai diákok részére: Vannak-e 
ma Kossuth Zsuzsannák, avagy elhivatott egyéniségek He-
ves megye egészségügyében címmel. A pályázat célja volt, 
hogy Kossuth Zsuzsanna munkásságán, emberségén a haza 
iránti hűségén, szakmai alázatán keresztül bemutassanak 
olyan Heves megyei személyeket, közösségeket, akik min-
denkor példaképek a jelenkori és a jövő magyar ápolói, 
egészségügyi dolgozói számára. A május 12-i, kamara által 
szervezett megyei ápolók napját is Kossuth Zsuzsanna szel-
lemisége határozta meg, itt díjazták a szép számban beér-
kezett pályaműveket és egy előadással mutatták be Kossuth 
Zsuzsanna életútját.

Az év elején elhatározott programsorozatban betervezték, 
hogy Gyöngyösön, a Bugát Pál Kórházban emléktáblát ké-

szítenek és emlékfát ültetnek Kossuth Zsuzsanna tiszteletére. 
Ünnepségük résztvevőit szeptember 29-én Weisz Péter fő-
igazgató köszöntötte. Hangsúlyozta: a mai egészségügyben 
dolgozók méltó módon képviselik Kossuth Zsuzsanna szelle-
miségét, hiszen példás a hivatástudatuk és szakmaiságuk.

Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója tiszteleté-
re létrehozott emléktábla avatás és emlékfa ültetés ünnep-
séget megtisztelték jelenlétükkel a MAE vezetői: Bugarszki 
Miklós elnök és Vártokné Fehér Rózsa alelnök, a MESZK 
megyei elnöke Pogonyiné Kiss Irén, Heves megyei társkór-
házainak ápolási igazgatói, munkatársait, és természetesen 
a Bugát Pál Kórház dolgozói. 

Az emléktábla leleplezését és a tisztelgő koszorúk elhe-
lyezését követően az Ünnepség a kórház főbejárata előtti 
parkban folytatódott, ahol Kossuth Zsuzsanna tiszteletére 
egy emlékfát ültettek el, melyet Jakabovits Ferencné, ápolási 
igazgató adományozott. 

Köszöntőjében arra kérte a jelen és a jövő ápolóit, őriz-
zék, neveljék, óvják ezt a hársfát, mint hivatásuk jelképét.  
Kiemelte: Kossuth Zsuzsanna példája, elkötelezettsége 
mindannyiuknak erőt ad, hogy választott hivatásukat hittel 
tudják a mindennapokban végezni. 

Bazsó Judit

Fotók: Gyimesi Attila
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Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna 
emléktábla avatásról

A MÁE Pest Megyei 
szervezete Cegléden a 
Toldy Ferenc Kórházban 
2017.03.08-án 12:00-kor 
tartotta Kossuth Zsu-
zsanna emlékév kapcsán 
az ünnepségét.

Az ünnepséget Magonyi 
Varga Szilvia a Psychiatriai 
osztály ápolója vezette le. 
Az ünnepség első napiren-
di pontja a Himnusz meg-
hallgatása volt.
A Török János Egészség-
ügyi szakiskola diákja, 
Spekner Krisztina verssel 
köszöntötte az ünnepsé-
gen megjelenteket. 
Köszöntőt mondott Dr. 
Pusztai Dezső Főigazgató 
Úr, akit Dr. Pusztainé Sze-

keres Erzsébet ápolási igazgató követett. Ápolási Igazgató 
Asszony Kossuth Zsuzsanna emlékévének célkitűzéseit, az 
idei év programjait és Kossuth Zsuzsanna jelen munkánkban 
való jelentőségét méltatta, miszerint a rendezvénysorozat 
célja, hogy minden egészségügyi dolgozó - különösen a fi-
atalok - és a társadalom tagjai is ismerjék meg a magyar 
ápolók példaképét, a magyar történelem azon nőalakját, 
aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején az 
események véres káoszában, mint hazánk első országos fő-
ápolónője, megelőzte Florence Nightingale tevékenységét. 

Ezt követte Magyar Tiborné a MÁE Pest Megyei szervezet 
elnöke, aki az ünnepi beszédéből Kossuth Zsuzsanna ápo-
lói tevékenységét és emberi nagyságát emelte ki, miszerint 
Kossuth Zsuzsanna:
- különválasztotta a sebesültek ellátását a járványban 

megbetegedettektől, 
- nőket vont be a betegápolásba, 
- egyenlő bánásmódot nyújtott minden saját és az ellen-

ség sebültjeivel szemben
- 72 kórházat állított fel 
- túlvállaló személyiségtípus, aki önzetlenül egy maga-

sabb cél érdekében túllép az önszereteten, a latolgató 

haszonváráson, míg rongált életereje el nem hagyja, 
szolgálni akar. 

- elismerése és követésre méltó a magatartása, amelyet 
a nehéz időkben önfeláldozás és irgalomgyakorlás jel-
lemzett. 

- méltatom példaképül szolgáló főápolónői tisztánlátá-
sát, elhatározottságát, kitartását, munkabírását, áldo-
zatvállaló szilárdságát

- együtt-érző kollegialitását. 
- józan reálérzékét

Kossuth Zsuzsanna a magyar szabadságharc idején főápo-
lónői tevékenységével napjainkban is méltó példakép a ma-
gyar ápolók számára. 
Az ünnepi megemlékezéseket követően kitüntetések átadá-
sára került sor, melynek révén a Magyar Ápolási Egyesület 
ezüstkitűzőjét és oklevelét kapta Mátyusné Oláh Erika Kar-
diológiai osztályvezető ápolója. 
Kamarai emlékérmet és oklevelet két dolgozó kapott:
Nagy Lászlóné neurológiai ápoló
Hódi Emese Krónikus Belgyógyászati osztály ápolója.
Köszöntöttük továbbá Kókai Nagy Ferencné szülésznőt, aki 
a Magyar Ápolók Napján Miniszteri kitüntetésben részesült. 
A kitüntetések átadását követte az újonnan elkészített Kos-
suth Zsuzsanna emléktábla avatása, koszorúzása. 
Befejezésül közösen meghallgattuk a Szózatot. 

Magyar Tiborné
MÁE Pest megyei vezető

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
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Regionális Otthoni Szakápolás és Hospice Továbbképzô Konferencia, Nagykôrös

Kossuth Zsuzsanna Emlékév
Az ápolás múltja – jelene – jövôje 2017. 03. 24.
A magyar Országgyűlés a Magyar Ápolási Egyesület kez-
deményezésére Kossuth Zsuzsanna születésnapját, feb-
ruár 19-ét a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkal-
mából a Magyar Ápolási Egyesület 2017. évet Kossuth 
Zsuzsanna emlékévnek nyilvánította.
E kezdeményezéshez csatlakozva Nagykőrösön konfe-
renciával egybekötött emléknapot tartottunk.
Az érkező vendégeket a Nagykőrösi Rehabilitációs Szak-
kórház főnővérei fogadták, szemet, lelket gyönyörköd-
tető, korhű ápolói ruhákban. Megelevenedett előttünk 
Kossuth Zsuzsanna országos főápolónő is. 
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke Dr. 
Balogh Zoltán Kossuth Zsuzsanna emlékév alkalmából 
kitüntetéseket adott át: Tankó Ágota főigazgatónőnek, 
Vágány Tamásné ápolási igazgatónőnek, Dr. Mohay And-
rás belgyógyászati rehabilitációs osztály osztályvezető 
főorvos úrnak, Dr. Oroszi Sándor kardiológiai rehabilitá-
ciós osztály osztályvezető főorvos úrnak, MESZK Pest 
Megyei Szervezetének nevében Mészáros Tibor adta át 
a Kossuth Zsuzsanna emlékérmet Kovácsné Tanács Erika 
belgyógyászati rehabilitációs osztály főnővérének.

A konferenciát az Arany János Gimnázium diákjai Onhauszné 
Godó Benita tanárnő felkészítésével „A sebesültek védan-
gyala” című műsora nyitotta meg.

A tudományos előadások sorát az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma képviseletében, az Egészségügyi Ágazati Hu-
mánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály osztályvezetője 
Vízvári László kezdte meg. „Az ápolás helyzete az egész-
ségügyi ellátó rendszerben” címszóval. A látványos felvetí-
tésekből mindenki számára egyértelműen kirajzolódott az 
egészségügy jövőképe. A száraz statisztikai adatokat, olyan 
képi megjelenítéssel ötvözte, hogy összhatásában minden-
kit elkápráztatott.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke Dr. 
Balogh Zoltán az ápolás jövőjéről tartott magas szintű, szín-
vonalas előadást.

Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségéről, korszakalko-

tó munkásságáról, a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke 

Vártokné Fehér Rózsa ismertette gondolatait.

A Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója és főorvosai és fő-

nővérei alapos kutató munkát végeztek és előadásaikban 

egy időutazáson fölvetítették nekünk az Őskortól a szabad-

ságharcig az orvostudomány, az ápolástudomány és a jár-

ványtan történelmét. 

Megismerhettük Kossuth Zsuzsanna főápoló betegségekkel 

nehezített életútját. 

Ismertetésre került, hogy milyen különböző lehetőségek 

álltak rendelkezésére a korabeli gyógyítóknak béke- és há-

borús időben.

Végezetül megismerkedhettünk a házigazda Nagykőrös 

egészségügyének történetével 1861-ig. Olyan nagy tudású 

orvosok dolgoztak az elmúlt 400 évben Nagykőrösön, akik 

saját korukat megelőzve, maradandó egészségügyi változá-

sokat vezettek be, melyre ma is méltón büszkék lehetünk. 

A konferencia tudományos programját és üléselnöki felada-

tait a kecskeméti kórház intézeti szakoktatója Gazdik Judit, 

a budapesti Szent Rókus Kórház ápolási igazgató helyettese 

Mészáros Tibor és a budapesti Rehabilitációs Centrum ápo-

lásvezetője – Kontra Andrea és Majerné Horváth Anita a 

MOHE elnöke látta el.

Valamennyi előadó Kossuth Zsuzsanna emlékérmet kapott, 

melyet a Magyar Ápolási Egyesület biztosított számukra.

Ebben az évben is 120 főt regisztráltunk. A hallgatók között 

helyet foglaltak a térségben dolgozó otthoni szakápolók, 

háziorvosi szolgálatban dolgozó szakemberek, rehabilitációs 

szakkórházunk munkatársai és az egészségügyi szakközép-

iskola végzős diákjai.

Vágány Tamásné

ápolási igazgató

EMLÉKÉVI RENDEZVÉNYEK 
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A Magyar Ápolási Egyesület Vas megyei Szervezete és a 
PTE ETK Szombathelyi Képzési Központja 2017 10.10-én 
közös emlékezést tartott Magyarország első főápolója 
tiszteletére.

Büszkék lehetünk, hogy olyan hősnőnk van, mint Kossuth 
Zsuzsanna, aki tetteivel bizonyította a betegápolásba vetett 
hitét, szakmai alázatát és a haza iránti hűségét – emelte ki 
Karamánné dr. Pakai Annamária, a PTE ETK Szombathelyi 
Képzési Központképzési igazgatója. Abban, hogy egy beteg 
miként érzi magát, nagy szerepe van az ápolók munkájának, 
amely az empátia mellett óriási szaktudást igényel – hang-
súlyozta dr. Puskás Tivadar polgármester. Szabó Péterné a 
MESZK Vas megyei elnöke, aki a rendezvény egyik támoga-
tója volt, szintén méltatta az ápolók példaképének életútját.  
A köszöntők után dr. Oláh András, a PTK ETK intézmény-
igazgatója ismertette az ápoló képzés új lehetőségeit, majd 
Wágner Vilmosné, a Magyar Ápolási Egyesület megyei veze-
tője emlékezett a kétszáz éve született Kossuth Zsuzsannára 
a neki szentelt emlékév alkalmából.

A változatos programban a helyi szakképző iskola hallgatói 
színvonalas zenés, verses műsora következett.A nap továb-
bi részében az Ápolók fája ültetésére került sor az oktatási 

intézmény udvarán,majd szakmai program keretében pont-
szerző továbbképzéssel folytatódott az eseménysor. 

A résztvevők közt üdvözölhettük régi munkatársainkat, 
nyugdíjas kolleganőinket is, akik nagyon örültek a meghí-
vásnak.

Wágner Vilmosné MÁE Vas megyei vezető
Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vez. tag

Közös emlékezés Kossuth Zsuzsanna 
születésének 200. évfordulóján, Szombathelyen

2017. február 16-án, Zalaegerszegen, a Zala Megyei Szent 
Rafael Kórházban a  Magyar Ápolók Napja ünnepség ke-
retében megemlékezek Kossuth Zsuzsanna születésének 
200. évfordulójáról is. A rendezvénynek a Neurogaléria 
adott otthont, ahol gyógyászati relikviákat és archív fo-
tókat felvonultató kiállítást rendeztek be a kórház gyűj-
teményéből.

Nagykanizsán, a Kanizsai Dorottya Kórházban egész éves 
programsorozattal ünnepelték meg Kossuth Zsuzsanna 
születésének 200. évfordulóját. 2017. március 02-án a Kani-
zsai Dorottya Kórház főépületének földszintjén a Magyar 
Ápolási Egyesület szervezésében emlékhelyet alakítottak 
ki, ami mérföldkőnek számít az ápolók és a szakdolgozók 

életében. Az emlékhelyen átadott Kossuth Zsuzsanna dom-
bormű Laczik Csaba szobrászművész alkotása. 2017. május 
24-én a szakadó eső sem riasztotta el az ápolókat a Kossuth 
Zsuzsanna Emléktúrától. A szabadságharc főápolója tiszte-
letére rendezett túrával a Magyar Ápolási Egyesület helyi 
szervezete az ápolási hivatás fontosságára, az ápolói pálya 
népszerűsítésére és az egészséges életmódra szerette volna 
felhívni a figyelmet. A túrázók a Kanizsai Dorottya Kórház-
tól a Csónakázó-tóig sétáltak, ahol eszmecserét folytattak 
az ápolói hivatás múltjáról, jelenéről és a jövőbeni teendők-
ről. 2017. szeptember 03-án a Kanizsa Hetilap-ban interjú 
jelent meg Kossuth Zsuzsanna életéről, munkásságáról „Egy 
legyen tehát bennünk is az akarat, felkeresni a szenvedést, 
és enyhíteni azt” címmel, melyben Boros Károlyné nyilat-
kozott: „Szeretnénk, ha a programok révén minél többen 
megismernék az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
nagyasszonyának nevét, aki az események véres káoszában 
is, korát meghaladó, minőségi változást ért el az ápolói szak-
mában.

Kossuth Zsuzsanna szellemi hagyatékából ma is erőt, hitet 
nyerhetünk.” 2017. szeptember 04-én „Mi hobbink” címmel 
kiállítás nyílt a Kanizsai Dorottya Kórház egészségügyi dol-
gozóinak gyűjteményeiből és alkotásaiból. Húsz egészség-
ügyi dolgozómunkáit, gyűjteményeit állították ki a Kórház 
Rendelőintézetében. A kiállítás vándorkiállítás formájában 
2017 októberében a nagykanizsai Rozgonyi Úti Általános 
Iskolában volt megtekinthető. Az intézmény igazgatója azt 

Kossuth Zsuzsanna Emlékév Zala megyében
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mondta, a kiállítás anyagáról látott egy összeállítást a Hír-
adóban, és úgy gondolta, hasznos, ha a diákok megismerik, 
mivel foglalkoznak az egészségügyben dolgozók, így talán 
kevésbé tartanak majd a fehér köpenytől. 2017. október 25-
én a „Magyar Ápolók Fája” faültetésével ért véget a Kossuth 
Zsuzsanna Emlékév nagykanizsai programsorozata. A vörös 
juhar a magyar ápolók szakmájukba vetett hitét jelképezi, 
ahogy a fa erősödik, egyre mélyebb gyökeret ereszt, hisszük 
a magyar ápolás ügye is apró lépésekben, de egyre erőtelje-
sebb hatással lesz jelen a mindennapokban.

Boros Károlyné 
MÁE Zala megyei vezetője

Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói Konferenciájá-
nak megtartására 2017. március 17-én a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskolában került sor, a MÁE B.-
A.-Z. Megyei Szervezet támogatásával. 

A Konferenciát Szegedi Judit a Szakoktatói Szekció vezető-
je nyitotta meg, majd 6 előadást hallhattunk. Az előadások 
után ebédszünet következett, majd a konferencia zárása. 

A szakmai napon a résztvevők megismerték az egészség-
ügyi szakoktatók szekciójának munkáját, valamint az aktu-
ális problémákról beszéltek az iskola és a gyakorló terület 
képviselői. 

A sikeres szakmai nap után délután a szakoktatók részvé-
telével szintén a Ferencziben Kossuth Zsuzsanna emlékhely 
ünnepélyes átadására került sor.

Az emlékhely méltó helyet kapott az iskola falai között, 
hiszen az ott tanuló diákok; a felnövő ifjúság példaképe is 
lehet Kossuth Zsuzsanna. 

Az emlékhelyen elhelyezésre került „Kossuth Zsuzsanna 
baba” korhű ruhában, valamint a kornak megfelelő bútor. 
A falon Kossuth Zsuzsannát ábrázoló festményt csodálha-
tunk meg, amelyet festőművész készített el az emlékév 
alkalmából. 

Az emlékhely átadása után a Ferenczis diákok megemlékez-
tek március 15-ről, Kossuth Zsuzsanna forradalomban betöl-
tött szerepéről, ápolási tevékenységéről. 

Az egész napos rendezvény sikeresen, Kossuth Zsuzsanna 
nevéhez kötötten méltóünnepséggel zárult. 

Lukács Lászlóné
MÁE B.-A.-Z. megyei vezető

Szakoktatói Szekció szakmai napja, Miskolc

SZEKCIÓK RENDEZVÉNYEI

Emléktábla az Egészségtudományi Karon
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara az 
idei évben négy eseménnyel csatlakozott a Magyar 
Ápolási Egyesület által meghirdetett Kossuth Zsuzsanna 
emlékévhez. A negyedik, egyben záró rendezvényükre 
2017.12.12-én a Vas utcai épület II. emeletén került sor, 
ahol Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán és dr. Balogh Zoltán 
tanszékvezető bevezető előadása után egy Kossuth Zsu-
zsanna emléktáblát avattak. A leleplezés után az Egye-
tem és a Magyar Ápolási Egyesület koszorú elhelyezésé-
vel tisztelgett Kossuth Zsuzsanna emléke előtt.

Az emléktábla Lebó Ferenc képzőművész alkotása, amely 
méltó emléket állít az 1848-49-es szabadságharc és a ma-
gyar ápolás példaképének. Elhelyezése különösen szeren-
csés, hiszen a demonstrációs egység mellet minden gyakor-
latra igyekvő hallgató láthatja és olvashatja az üzenetet: „...
egy legyen tehát bennünk is az akarat, felkeresni a szenve-
dést, és enyhíteni azt.”
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Örömteli ünneppé tette a jubileumi konferenciát Kecs-
kemét város polgármester asszonyaSzemereyné Pataki 
Klaudia és a Bács Kiskun Megyei Kórház főigazgatója Dr. 
Svébis Mihály a Magyar Kórházszövetség elnöke. Nem 
csak pozíciójuk miatt, hanem tiszta szívből, szeretet-
tel támogatták a csodás főszervezőket a szülészet-nő-
gyógyászat vezető szülésznőjét, Miklós Mártát és he-
lyettesét Szabóné Gehér Évát. 

A több mint 400, az ország különböző részéről érkező szü-
lésznő előtt adta át Bugarszki Miklós elnök úr Tóth Annával 
és Csordás Péternével, a szülésznői szekció vezetőségi tagja-

ival a „Tiszteletbeli szülésznő” címet Dr. Hupuczi Petronellá-
nak, a Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika 
igazgatójának. 

Az átadási ceremónia köszöntőjében méltattuk az általa el-
ért szakmai eredményeit. Dr. Hupuczi Petronella szigorló or-
vosként került a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájára, ahol aneszteziológia 

és intenzív terápiából szakvizsgázott. Szakorvosi diploma 
átvételét követő hét év alatt fantasztikus karriert futott 
be.Megvédte PhD tudományos fokozatát és osztályvezető 
munkakört kapott a klinikán. 

Vezetőként „anyatigrisként” állt ki az aneszteziológiai szak-
asszisztensekért, az ápolókért, a szülésznőkért, bér- létszám, 
túlóra kérdésekben. Maximálisan támogatta  a szakdolgo-
zók tanulási és továbbképzési szándékát, de azt is, hogy le-
gyen korszerű védőruhájuk. 

A Szülészeti és Perinatológiai Aneszteziológiai Társaságban 
vezető tisztséget betöltve in-
tenzíven dolgozik. Szívén viseli, 
támogatja a szakdolgozók nap-
rakész ismereteinek megszer-
zését. A kongresszusokon ala-
csony részvételi díjakkal, szpon-
zorok szerzésével segíti, hogy 
minél több aneszteziológus 
szakasszisztens, szülésznő, gye-
rekápoló résztvevő lehessen.Az 
éves kongresszusok szervezése 
mellett, tudományos pályáza-
tok elkészítésére is ambicionálja 
szakdolgozókat. .A szakterüle-
tén működő minden fontos tár-
saság tevékenységében aktív 

munkát végez.A legmagasabb szintű szakmai szervezetben, 
a szakmai kollégiumban a szülészeti anesztéziát képviseli.
Óriási munkabírásának és hivatástudatának bizonyítékaként 
rendszeresen kongresszusokat szervez. Előadói képességei 
kivételesek. Országos konferenciáinkon előadó évről-évre.

A Semmelweis Egyetem aneszteziológiai szakasszisztens, 
szülésznő és szakápoló képzésén résztvevők generációit ok-
tatja a műtőben és az intenzív osztályon.

Papp Zoltán professzor úr által alapított Maternity Magán-
klinikán dolgozik 2010-től, az igazgatói stafétabotot Papp 
professzor úr kérésére 2017 év elején vette át.Szakmai ber-
kekben „kőkemény” igazgató, akiben ugyanakkor sensitive, 
érzékeny lélek lakik. Támogatásával aMaternity Klinikára a 
szülésznők is bevihetik a pácienseiket.

Vezetői és szakmai munkája során egyaránt100%-os bizton-
ságra törekszik.Határozott, de nagyon közvetlen a munka-
társaival.Megtalálta a megfelelő embereket az ápolásveze-
tési és egyéb pozíciókra is. Maximálisan megbízik bennük és 
szabadkezet ad a munkához. Ennél jobb vezetői tulajdonság 
nincs.

XXV. Jubileumi Országos Szülésznôi 
Konferencia

SZEKCIÓK RENDEZVÉNYEI
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A munkatársai véleménye: «Petrával azért jó együtt dolgoz-
ni, mert nincsenek sztárallűrjei.Közvetlen, ha bármi gond 
van, rögtön meg lehet beszélni vele és mindig a problémák 
megoldására fókuszál. «

Mindenkinek megfogadásra javaslom „Tiszteletbeli szülész-
nőnk” hitvallását:

„Az általános jó körérzetünk megteremtéséhez elkerülhe-
tetlenül fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mit is várunk 
el önmagunktól, mik a rövid és hosszú távú terveink, célja-
ink. Ennek birtokában már könnyebb felépíteni az álmok 
megvalósításához szükséges képzettségek és képességek 
elsajátítását. A XXI. században való sikeres érvényesüléshez 
szükséges képességeinknek csak elhanyagolható része ve-
leszületett tulajdonság,többségét tanulnunk kell!”

Ezúton is tisztelettel és szeretettel köszöntjük Dr. Hupuczi 
Petronellát. 

A jubileumi konferencián 42 színvonalas előadás hangzott 
el. A főreferátumokat klinikaigazgatók tartották, ezzel is 
bizonyítva a szülésznők iránti elkötelezettségüket. A ren-
dezvényen nem csak szakmai ismeretekkel gazdagodtunk, 
de rendkívül jól szórakoztunk a fantasztikusan szervezett 
társasági programokon. 

A szakmai konferencia végén a főszervezők Dr.Bánfalvi 
Attila és Miklós Márta átadták a 25 éves hagyománynak 
megfelelően a vándorzászlót AlGhaouiNadim, a gyöngyösi 

Bugát Pál  Kórház szülész főorvosának és Gyurkóné Tábiné 
Gyöngyi vezető szülésznőnek, a 2018 évi Országos Szülész-
női Konferencia szervezőinek.

Csetneki Julianna
MÁE Szülésznői Szekció vezető

SZEKCIÓK RENDEZVÉNYEI

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) nem-
rég tudatta hivatalos véleményét az egészségügyben 
végbemenő digitális forradalom hatásairól. A nyilatkozat 
az újítás hozta következményeke összpontosít, illetve az 
egészségügyi rendszer jelenlegi működésére. 

Az EESC szerint az várható, hogy az elkövetkező években 
az egészségügy személyre-szabottabbá, interaktívabbá és 
megelőzés-centrikusabbá válik. Ez a radikális változás átható 
következményekkel bír minden egészségügyi szakdolgozó 
és beteg számára. Néhány éven belül a technológia lehetővé 
fogja tenni a paciensek számára, hogy felelősebbek legye-
nek saját egészségükért, a diagnózist gépek állítják majd fel, 
ezzel elősegítve, hogy az egészségügyi dolgozók személye-
sebb kapcsolatot építsenek ki betegeikkel. Noha ez a kilátás 
pozitív irányú fejlődésnek tűnik a mindennapi egészségügyi 
gyakorlat szempontjából, a hivatalos vélemény kiemel né-
hány potenciális veszélyt is, mely a digitális forradalom vele-
járója lehet: elsődlegesen, annak kockázatát, hogy a techno-
lógia használata elmélyítheti a társadalmi különbségeket és 
szélesítheti a szakadékot azok között, akiknek van hozzáfé-
résük a digitális egészségügyi eszközökhöz és azok között, 
akiknek nincs. 

Egy másik lehetséges szempont a nyilatkozat szerint a 
digitalizáció az egészségbiztosításra kifejtett hatása. Lényegé-
ben, a magánbiztosítóknak hasznos lehet egy olyan rendszer, 
mely előre megjövendöli a biztosítottak egészségi állapotát, így 
arra indíthatják a profitorientált biztosítótársaságokat, hogy 
személyre szabják ügyfeleik kockázati profilját annak alapján, 
hogy a digitális eszközök milyen rizikófaktorokat jósolnak. A 
szöveg harmadik kritikai pontja azt kérdést érinti, hogy a be-
tegekre esetlegesen túl sok felelősség hárul, ill. problematikus 
lehet az egészségügyi személyi adatok védelme is. 

Akkor miért bízunk ennyire az eHealth- szolgáltatásokban? A 
„mellékhatásokat” és ellenvéleményeket érdemes fontolóra 
venni. Kritikusan kell szemlélnünk ezeket a fejleményeket és 
kezdeményezéseket, hisz minden szempontból nagy változá-
sokat hozhatnak az egészségügy világába. Amikor amerikai 
kutatások szerint a digitalizáció következményeként a házior-
vosok eltávolodnak betegeiktől, mindenképp el kell gondol-
kodnunk, hisz ez aggasztó jelenség. Meg kell akadályozni, hogy 
ez az ápolókkal is megtörténhessen. Fontos, hogy az eHealth 
szolgáltatások az ápolókat a betegekhez és az állampolgá-
rokhoz általában közelebb hozzák, ahelyett, hogy eltávolítsák 
őket az alapellátástól. Ennek biztosítására az ápolás és szociális 
gondozás témakörében az EFN EU-s irányelveket dolgozott ki.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
véleménye az egészségügyben végbemenô 
digitális forradalom hatásairól
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