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Tisztelt Tagtársaim, Kedves Olvasók!
Idei első számunk a 2017-re
meghirdetett Kossuth Zsuzsan
na-emlékév eredményeit mutatja be. Akik ott voltak a Magyar
Ápolók Napja országos ünnepségén, már kezükbe foghatták
azt a könyvet, amely az emlékév
eseményeit foglalta össze. Mivel ez a kiadvány csak négyszáz
példányban készült szeretnénk,
ha nem is teljes terjedelmében,
de kiemelve a legfontosabb eseményeket az olvasók szélesebb táborához is eljutna. Olvashatnak a Magyar Ápolók Napja országos ünnepségéről és
megismerhetik az idei év Kossuth Zsuzsanna díjazottakat is.

Természetesen beszámolunk az aktualitásokról is, az idei
év egyik legfontosabb eseménye, az egyesületi választások legfontosabb határidőit is közzé tesszük. A választás
mellet természetesen fontosnak tartjuk, hogy továbbra
is lehetőségeink végső határáig elmenve támogassuk az
ápolási hivatás fejlődését, társadalmi, erkölcsi és anyagi
elismertségét. Reméljük, hogy a 2018-as év minden fontos
területen előrelépést hoz, és az egészségügyi szakdolgozók, ápolók munkakörülményei tovább javulnak, a humán
erőforrás utánpótlására is megfelelő megoldás születik.

Bugarszki Miklós
elnök

Választási ütemterv
Magyar Ápolási Egyesület

2018. 02. 01. – 2018. 03. 30.
2018. 04. 02. – 2018. 04. 06.
2018. 04. 09. – 2018. 04. 12.
2018. 04. 13.
2018. 04. 01. – 2018. 04. 30.
2018. 05. 14.
2018. 05. 17.

Megyei választások lebonyolítása
Régióvezetők megválasztása
Elnökségi ülés a választó küldöttgyűlés előkészítésére
Küldöttek meghívójának kiküldési határideje
Országos jelölési időszak
Jelölőbizottság ülése
Országos Választó Küldöttgyűlés

Tisztelt Támogatónk!

Köszönjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával segíti munkánkat!
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 egyesületünk weboldaláról letölthető.
(http://magyarapolasiegyesulet.hu/letoltheto-dokumentumok/)
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Az emlékév – Kétszáz éve született
Kossuth Zsuzsanna – Szemelvények
Előszó

Kossuth Zsuzsanna

Amikor ez könyv megjelenik, már 2018-at írunk. Február
19-én hivatalosan is lezárjuk a Kossuth Zsuzsanna-emlékévet és beléptünk az 1848-as szabadságharc kitörése 170.
évfordulójának évébe.
E két tény ihletett arra, hogy összefoglaljuk az emlékév
eseményeit, és ismét felhívjuk a figyelmet Kossuth Zsuzsanna önfeláldozó tevékenységére.

1817. február 19. Sátoraljaújhely
1854. június 29. New York

A Magyar Ápolási Egyesület 2017-re, Kossuth Zsuzsanna
születésének kétszázadik évfordulójára Kossuth Zsuzsanna-emlékévet hirdetett.
Levélben kerestük meg az egészségügy területén működő
érintett szervezeteket. Felhívásunkhoz több oktatási intézmény, szakmai szervezet csatlakozott, kiteljesítve ezzel
szándékainkat.
Az emlékév 2017 januárjában egy sajtótájékoztatóval indult. Ezt követően országos rendezvényeink is az ünnepi
év jegyében zajlottak.
Úgy gondoltuk akkor lehet teljes a bicentenárium, ha a
sok munka, amit célunk elérése érdekében végeztünk,
nem csupán az emlékezetekben, de kézzel foghatóan tartalmazza az év eseményeit, lehetővé téve azt, hogy minél
többen részesei legyenek a közös sikereknek.
E könyv célja nem az, hogy a lexikonok részletességével
taglalja a világban fellelhető valamennyi emlékhelyet, hanem, hogy számot adjunk az új emlékhelyek létesítéséről,
meglévők felújításáról és felkereséséről, a közösségépítő
rendezvényekről, melyeket az emlékév ünnepségsorozata
ihletett.
Reményeim szerint ez a könyv hozzájárul ahhoz, hogy Kossuth Zsuzsanna emléke méltó helyre találjon a magyar társadalomban.
Mielőtt kellemes és hasznos időtöltést kívánnék a könyv
lapozgatásához, üzeneteinek megértéséhez, köszönetem
és hálám fejezem ki mindazoknak, akik az emlékév sikerét
áldozatos munkájukkal elősegítették.
Ajánlom hát mindazok figyelmébe ezt a könyvet, akik
büszkén vallják, hogy magyar ápolók, akik büszkék arra,
hogy szakdolgozóként bármely szakterületen magyar betegeket látnak el és azoknak is, akik még nem tudják, hogy erre
büszkék is lehetnek.
Ajánlom továbbá mindenkinek, aki a múlt hőseiből merít
erőt mindennapi harcaihoz.
Bugarszki Miklós
MÁE elnök

Történeti visszatekintés
A Magyar Ápolási Egyesület tagsága büszke lehet, hogy
tagja egy közel harminc éves (2019.) civil szervezetnek, amit
mi ápolók hoztunk létre, mi ápolók/szakdolgozók működtetünk. Az ápolók érdekeit képviseljük és hivatásunk gyakorlása során az ápolás imázsát építjük 1989. május 20 óta.
A Magyar Ápolási Egyesület 1998-ban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évében létrehozta a Kossuth
Zsuzsanna-díjat és ezáltal példaképpé választotta Kossuth
Zsuzsannát. A díjat a MÁE fennállásának 10. évfordulója
tiszteletére adományoztuk 1999-ben elsőként,
Dongó Istvánné
Herceg Istvánné
Nosza Magdolna és
Várhelyi Józsefné részére, akik maradandó értéket hoztak
létre az ápolás ügyének fejlesztése során, Mucha Márkné
MÁE elnök vezetésével.
Kitüntetett kollégáink kezdeményezését megőriztük és továbbfejlesztettük.
Mi ápolók részt vállalunk az emberek mindennapi élettevékenységéből, és ezek a tevékenységek, beavatkozások
olyanok, melyekre a legbizalmasabb helyzetekben kerül
sor, hisz egy embertársunk legszemélyesebb, legbensőbb,
legintimebb életszférájába avatkozunk be.
Tennünk kell ezt mindenkor megfelelő tapintattal, gyöngédséggel, szakmai alázattal, elvárható felkészültséggel, és
olyan attitűddel, mely csak a jó ápolóra jellemző.
Évenként megrendezésre kerülő konferenciáinkon a szakmai profilnak megfelelő tudományos programokkal járulunk hozzá kollégáink szakmai fejlődéséhez.
A Magyar Ápolási Egyesület 2010 óta küzd azért, hogy létrejöjjön az ápolói életpályamodell.
Olyan életpályamodell kidolgozására van szükség, mely által az ápolói pálya vonzó, kiszámítható, pozitív jövőképet
mutató hivatássá válhat.

Kossuth Zsuzsanna misszió
2011-ben az Önkéntesség Európai Évében neve említésre
sem került, pedig a világon elsőként vonta be az önkénteseket az egészségügyi ellátásba.
A MÁE hagyományteremtő szándékkal február 19-ét Kossuth Zsuzsanna születésének napját a Magyar Ápolók Napjaként ünnepli.
Célunk volt 2010-ben elődeink értékeinek megőrzése, hagyományaink tiszteletben tartása, mások segítése, az ápolás küldetésének kutatása és továbbfejlesztése.
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Ezt követően minden évben ünnepi előadással emlékezünk
Kossuth Zsuzsannára. Célunk Kossuth Zsuzsanna elfeledett, vagy mellőzött szellemi örökségének feltárása, amely
egyesületünk több éves missziója.
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc véres
káoszában a sebesültek ápolása, az önkéntesek bevonása
az egészségügyi ellátásba, a hadi foglyokkal való humánus
törődés történelmi jelentőségű bizonyítéka annak, hogy
Kossuth Zsuzsanna helye ott van a hazai történelmi személyiségek sorai között.
A forradalom és szabadságharc eseményeinek ébrentartása nagyon fontos kötelességünk, de történelmi tudásunk
nem lehet teljes körű az egészségügy megszervezése, a sebesültek ápolása nélkül.

A Magyar Ápolók Napja
2011 decemberében indítványoztuk, hogy a Magyar Országgyűlés közjogilag is ismerje el február 19-ét a Magyar
Ápolók Napjává.
Tettük ezt azért, hogy ne csak egyesületünk tagjainak ünnepe legyen Kossuth Zsuzsanna születésének napja, hanem minden magyar ápolóé.
Több mint három éves, kitartó munkánk eredményeként
egyesületünk történetében egyik legfőbb küldetésünk teljesült azáltal, hogy fennállásának negyedszázados évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémián bejelentésre
került hivatalosan is, hogy február 19-e a mi ünnepünk.

Az országos főápolónő szellemi hagyatékának üzenete
számunkra mindig örök érvényű erkölcsi értéket hordoz.
Nekünk ápolóknak olyan életfilozófiát kell magunkévá tenni, amely mindig és mindenkor a segíteni akarást, az ember
szeretetét és tiszteletét tükrözi.
Mi a Magyar Ápolási Egyesület tagjai tartozunk az utókornak azzal, hogy Kossuth Zsuzsanna neve és cselekedetei, a
magyar szabadság ügye melletti töretlen kiállása ne merüljenek a feledés homályába, és egyszer majd életútja a
nemzeti emlékezés részévé váljon. Ez a missziónk minden
ápoló számára követendő példa lehet.
Őseink azért harcoltak, hogy elnyerjék a szabadságot és
kivívják jogaikat.
Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legkisebb húga, aki
bátyja oldalán már kislányként részt vett annak minden
tevékenységében akkor is, amikor a fiatal Kossuth felveszi
a harcot a kolerajárvánnyal szemben, ikerlelke segíti a betegek elhelyezésében, gyógyszert és ételt biztosítanak az
elesett emberek számára.
„Amikor Kossuthnak feltétlenül megbízható munkatársra van szüksége, Zsuzsánna ismét előlép szomorú
magányából és természetesnek tartja, hogy bátyja
szolgálatára álljon, s megossza vele nehézségeit, most
már egy egész nemzet szorongató gondjait.
Zsuzsánna bátorít, lelkesít, küzd bátya oldalán a nehézségek, akadályok és a feleség rövidlátó pesszimizmusa
ellen. Zsuzsánnának, csak úgy, mint bátyjának, szíve,
vére, élete a magyar nép és a magyar szabadság ügye”
(Földes Éva - Szabó Emma)
Kossuth Zsuzsanna olyan mélységig volt képes a forradalom nemes ügye mellé állni, amit mi csak fejhajtással tudunk megköszönni és missziónk iránti alázattal a közös
céljainkat építeni.
Kossuth Zsuzsanna a magyar szabadság ügyét nem csak
nemzeti ügynek tekinti, hanem az egész emberiség közös
ügyének.
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Ezáltal hagyományt teremtettünk, és beírtuk magunkat
az ápolás történetébe. Ez az elismerés is igazolja, hogy az
ápolói hivatás államilag megbecsült foglalkozássá válik, és
az állam mindenkor felelősséget vállal az ápolói életpálya
fejlődéséért.
Az egészségügyi ellátórendszer gerincét és tartóvázát a
jól képzett ápolók és szakdolgozók alkotják, akik pályájuk
során folyamatos képzésen, továbbképzésen, önképzésen
fejlesztik tudásukat, hogy megfeleljenek az egészségügy
új kihívásainak, a hatékony és eredményes biztonságos
betegellátásnak, az idősödő társadalom ápolási problémáinak.
Egyesületünk fennállása óta számos kezdeményezést tett,
amely erősítette az ápolás imázsát, javította a betegellátás
minőségét, hozzájárult a képzés, az oktatás és a szakmai
gyakorlat fejlesztéséhez.

Kossuth Zsuzsanna-emlékév –
bicentenárium
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Ápolási Egyesület a 2017-es évet Kossuth Zsuzsanna-emlékévvé nyilvánította.
A hazai ápolás történetében ez egy olyan országos esemény, amire egyesületünk méltán büszke lehet, hiszen február 19-e Kossuth Zsuzsanna születésének napja, egyben a
Magyar Ápolók Napja is.
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Bejelentésére 2016-ban Győrben az Egészségügyi Szakdolgozók 47. Országos Kongresszusán került sor.
Ez az emlékév Kossuth Zsuzsanna személye és cselekedetei, a
hazához, a nemzethez, a családjához való kötődése köré épül.
Célunk volt, hogy minden ápoló, szakdolgozó 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 országos főápolónő a sebesültek ápolásában, az önkéntesek betanításával a hadikórházak szervezésében olyan előremutató változtatásokat eszközölt, ami a
világon elsőként hazánkban valósult meg.
Hősies, önfeláldozó cselekedete alapköve volt a hazai ápolás fejlődésének.
A főápolónő nem ismerte azt a fogalmat, hogy lehetetlen,
de a ma ápolói számára is ismeretlen ez a fogalom, hisz
hivatásuk gyakorlása során számtalanszor adódik olyan váratlan esemény, amit azonnal meg kell oldani.
Nekünk ápolóknak egyik legnagyobb ünnepünk kell, hogy
legyen február 19-e, mivel 2014 óta ez a jeles nap egyben
közjogilag is a Magyar Ápolók Napja.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe minden magyar ember számára az év egyik legfontosabb eseménye, mégis kevés figyelem övezi a szabadságharc egyik
nagyasszonyát, Kossuth Zsuzsannát, aki aktívan segítette
bátyja Kossuth Lajos munkásságát, vállalva ezzel a megtorlásokat, a börtön nehézségit is.
Tudjuk, hogy amit Kossuth Zsuzsanna tett Magyarországért, a nemzetért, a sebesült honvédek ellátásáért, az
olyan nemes szolgálat, amely csak nagy elhivatottsággal,
önzetlen alázattal, nagy akaraterővel és emberért küzdő
tehetséggel és tudással érhető el.
Kossuth Zsuzsanna mindenkor példakép a magyar ápolók
és a jövő generációk számára. Őseinkre emlékeznünk kell,
tetteiket elfeledni nem szabad, nem engedjük, hogy a feledés homályába merüljön az a személy, aki egész életét az
emberiség szolgálatába állította.
Felhívásunkkal szeretnénk felkelteni minden ápoló érdeklődését missziónk iránt, ösztönözve őket arra, hogy szűk
környezetükben, ahol élnek és hivatásukat gyakorolják; találják meg azt a lehetőséget, amellyel önként vállalt terveiket maradandó értéként hozzák létre.
Kutatásunk eredményének segítségével méltó emléket kívánunk állítni Kossuth Zsuzsanna történelmi nagyságának,
mely olyan korban született, mikor a nőknek még nem volt
szavazati joguk.
Páratlan érték, amit Zsuzsanna hagyott ránk abban a korban,
amikor egy nőnek meg kellett harcolni azért is ha segítni
akart, ha önként vállalt áldozatos tevékenységét az emberek
szolgálatába kívánta állítani. Hisz egy nemzet sorsa állt előtte.

Zsuzsanna intelligenciája, kiváló szervezőkészsége, mások
megértése, szakszerű és következetes döntéshozatala bizonyította alkalmasságát az országos főápolónői hivatal
vezetésére.
Fáradhatatlanul járja az országot, és már 72 tábori kórházat
működtet. Bátyjához írt levelében a bürokráciával való küzdelméről tanúskodik. Nagyobb hatáskört szeretne, ezt nem
kapja meg, de ez nem csökkenti lelkesedését. Talán Kossuth
nem akarja még jobban terhelni amúgy is beteg húgát.
A főápolónő mindig ott van, ahol szükség van rá. Az országos feladatok mellett gyermekeire is időt szakít.
Fő feladatának tekintette az ellenőrzést, a helyszíni szemlét,
mindent látni akart, hogy hol lehet tábori kórházat létrehozni.
Bátorított, utasításokat fogalmaztak meg. Szigorú alapelveket állítottak fel. pontosan meghatározták a szükséges kórházi felszereléseket. Szabványosították a műszerezettséget.
Biztosították a gyógyszer és kötszer ellátást. Betanították az
önkénteseket. Tépéseket csináltak a kötözésekhez.
Zsuzsanna Debrecenből szervezi a gyűjtéseket és a kórházi
felszereléseket, s mindezt 1849 tavaszán átmeneti otthonából. (Csapó utca 317.)
A kormány székhelye Debrecen 1848. december 31.–1849. május 31.

A Főápolói Hivatal Ceglédi úton egy szobában. (Komáromy
ház) A főápolónő innen közvetlenül indította a begyűjtött
kötöző anyagokat, az adományokkal megrakott szekereket,
illetve a pénzadományon vásárolt kórházi felszerelési cikkeket.
Florence Nightingale eszmerendszerét különböző tanulmányokat követően a szabadságharc után több, mint 4 évvel
fogalmazta meg, azonban Kossuth Zsuzsanna a szabadságharc véres káoszában – előtanulmányok nélkül, ösztönösen
ezt a rendszert alkalmazta a tábori kórházak felállításakor.
„Meg kell ismerni az emberi természetet, a szükségleteket, tanulmányozni kell a különböző életkörülményeket, és mindezen ismeretekből, tanulmányokból
rendszert, elveket, módszereket kell alkalmazni„
Florence Nightingale
Az országos főápolónő nem csak elméletben fogalmazta
meg a szükséges intézkedéseket, hanem annak gyakorlati
megvalósításában is aktívan részt vett, hisz járta az országot szekéren, esőben, sárban.
Akárhová érkezik, örömmel fogadják, az önkéntesek virággal
köszöntik azt az asszonyt, aki a honvédek ezreit menti meg.
A fogadtatásra válasza:
„egyenesen fájdalmas nekem a meg nem érdemelt ünneplés – amit teszek, minden magyar asszony kötelessége, hiszen katonáink a csatatéren értünk véreznek,
a mi feladatunk tehát, hogy sebeiket bekötözzük.
Az ilyen súlyos idők azonban nem engedik meg az ünneplést. Ne ünnepeljünk, hanem dolgozzunk, össze
szorított fogakkal bízzunk és öntsünk bizalmat a
csüggedőkbe…”
A főápolónő mindenre figyel, ami a sebesültek gyógyítását
elősegíti. Figyel arra, hogy a falubeliek lehetőleg egy szobába
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kerüljenek, vagy az osztrák és a magyar sebesültek ne kerüljenek közös szobába.

A jó lelkiismeret feltétele az, hogy nem ártunk senkinek, és
mindenkor tiszteletben tartjuk a másik ember méltóságát.

Zsuzsánna azt is tudja, hogy a lelki sebek sokszor fájdalmasabbak, mint a testi sérülések, pedig nem biztos, hogy
ismerte a holisztikus szemléletű ápolás fogalmát, mégis azt
gyakorolta, mikor néhány percre leült egy-egy ágy szélére
és a betegek lelki fájdalmát is próbálta enyhíteni.

Ha bármilyen munkát, feladatot kapunk, legyen az számunkra érdektelen, vagy nehéz, próbáljuk meg odaadóan
a lehető legjobban végezni. Keressük meg benne az értéket, a hasznot, a szépet és a jót.

Kossuth Zsuzsanna végsőkig kitartott a kórházak működése mellett, de a szabadságharc leverése után számára a sötét börtön, a súlyos szenvedések következtek.
Kossuth Zsuzsanna tetteivel és levelezéseiben bizonyságot
tett arról, hogy a haza az ember legértékesebb tulajdona,
amit az elődeink hagyományoztak ránk, és amit nekünk
úgy kell továbbadnunk utódainknak, hogy mi is hozzátettük a kornak megfelelő értékeket.
Kossuth Zsuzsanna gondolataiból olyan alapértéket tudunk meghatározni, mely mindannyiunk szánmára követendő példa. Írásai, nyelvezetének megismerése egy külön
tanulmányt feltételez.
Gondolatainak minden sorából lehet tanulni, cselekedetei,
szervezőkészsége szinte ma is időszerű. Soraiból nemes
gondolatok olyan tárháza tárul elénk, mely nem csak az
ápolók, szakdolgozók üzenete, hanem minden magyar
emberé is.
Kossuth Zsuzsanna nekünk ápolóknak példát mutat
küzdésből, emberségből, hazaszeretetből.
Bölcsességet tanulhatunk tőle és azt, hogy mindenkor
felelősséggel és alázattal a közjót kell szolgálni.
A szellemi hagyatékából meríthetünk hitet, erőt, tanulhatunk tőle dolgozni, küzdeni, szeretni, szenvedni.
Lelkiismeretünk szerint etikusan cselekedni az emberek
a nemzet egészségének fenntartásáért.
Vártokné Fehér Rózsa

Gondolataim Kossuth Zsuzsanna szellemi
örökségéből
Kossuth Zsuzsanna példakép, akire mindenkor felnézünk,
hisz szükségünk van iskolateremtő gondolataira.
Vannak kollégák, akik fáradhatatlanul dolgoznak, tanulnak, családot látnak el, gyerekeket nevelnek, mégis felismerik saját küldetésüket, – hisz mindenkinek van küldetése
– csak észre kell venni, rá kell találni a feladatra.
Nyitott szemmel és szívvel kell egymásra figyelni, egy jó
szó, egy simogatás sokat segít az elesett embereknek
Nekünk tudásunkat és kreativitásunkat kellő alázattal arra
kell összpontosítani, hogy a ránk bízott betegek egészségét
minél előbb – vagy legrövidebb időn belül helyre állítsuk
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Minden helyzetben tenni, küzdeni kell és minőséget létrehozni. Nem szabad feladni akkor sem, ha beleütközünk
képességeink korlátaiba.
Ápolóként segítsük a pályakezdő kollégák beilleszkedését,
tanulását céljaik elérését.
Egy gyógyító környezetben egymásra vagyunk utalva, ahol
mindenkor szem előtt kell tartanunk az egymásért és másokért vállalt felelősséget.
Vártokné Fehér Rózsa
Bízom benne, hogy a következő 30 évben a Magyar Ápolási
Egyesület tagsága képes továbbra is a közös értékeink szolgálatában új célokat megfogalmazni és mindenkor az ápolásügy és az ápolók érdekeit képviselni, imázsunkat építeni.
Feladataink mindenkor áldozatosságot, lelkiismeretességet, hivatásunk iránti hűséget követel meg.
Egy embertársunkról való gondoskodás, az ő helyzetének
átélése adja az ápolói hivatás szeretet és, örömét, de nagyon sokszor a bánatát is.
Mi magyar ápolók néha úgy érezzük, hogy a ránk nehezedő
felelősség jóval nagyobb, mint ami elviselhető, a családunkért, az ápolókért, a betegekért, a nemzetért, a hazáért.

Kossuth Zsuzsanna nem nyugodhat szeretett
hazája földjében
„Sokat szenvedett test nyugalomra tétetett azon édes remény mellett, hogy még egyszer egykor annak pora a felszabadulandó kedves hazának rögei alatt fog nyugodni”
Az amerikai lapok közleményben számoltak be arról, hogy
Kossuth Zsuzsanna, Kossuth legfiatalabb húga 1854. június
29-én, 37 évesen elhunyt.
Temetéséről László Károly hírlapíró honfitársa tudósított,
naplójegyzeteiből ismerhetjük Zsuzsanna temetésének
szertartását.
A First Presbyterian Church épületében vettek végső búcsút Kossuth Zsuzsannától. Egy köztiszteletben álló New
York-i polgár ajánlotta fel sírboltját, hogy ideiglenesen ott
helyezzék el a koporsót. Biztosak lehetünk benne, hogy
akkor mindenki úgy gondolta, hogy hamarosan saját síremléket kap Zsuzsanna, mi több, ha sikeres lesz a szabadságküzdelem megújulása, a hamvakat a család hazaviszi a
felszabadulandó Magyarországra.
Az Amerikában maradt Kossuth család tagjai olyan nehéz körülmények között éltek, hogy a költséges síremlékállításra nem is gondolhattak. Annak sincs semmilyen
nyoma, hogy bárki más elvihette onnan a koporsót.
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Ugyanis egy ilyen akciónak a dokumentációban maradandó nyoma lenne, tehát erre a lépésre nem kerülhetett sor.
Ezért biztosak lehetünk, hogy Kossuth Zsuzsanna földi maradványa ma is a Douglas család sírboltjában nyugszik.
A Magyar Ápolási Egyesület 2011-ben folytatta Kossuth
Zsuzsanna misszióját, melynek egyik kiemelt célja, volt,
hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy születésének 200. évfordulójára HOZZUK HAZA Kossuth Zsuzsanna földi maradványait Amerikából.
Egyesületünk felhívást tett közzé, az American Hungarian
Panorama – a világ magyarságának lapjába – segítséget
remélve célunk eléréséhez. Felhívásunkra többen felvették
velünk a kapcsolatot, sokan próbáltak segíteni. 2013-ban
magán úton New Yorkba látogató Rauh Edit (az akkori
GYEMSZI főigazgató-helyettese) – az általunk megadott
levéltári anyagok birtokában – fontosnak tartotta felkeresni a templomot és ezzel is segíteni missziónk elérését.
Edit asszony felvette a kapcsolatot Tony Feliciano menedzserrel, akivel a templomban elhelyezett emléktáblákat
átnézték, de sajnos Kossuth Zsuzsanna, illetve Meszlényiné
nevét nem találták. Az altemplomban is sok emléktáblát
helyeztek el, a régi temetőben nyugvókról, de ezeket nem
volt lehetőségük átnézni.
Rauh Edit asszony egy maréknyi földet hozott haza az egykori temetőből, és egy kis üvegben, nemzeti színű szalaggal átkötve adta át egyesületünknek a relikviát. A jövőben
szeretnénk elhelyezni méltó módon és helyen a Kossuth
Zsuzsanna földi maradványait is takaró rögöket.
Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatójának közreműködésével kapcsolatba kerültünk Daniel
Pultz úrral, a First Presbyterian Church levéltárosával, aki
azonosította számunkra a Douglas sírbolt helyszínét. Elmondta, hogy a ma álló templomépület két oldalán terült
el egykor a sírkert. A levéltári dokumentumokban valóban
szerepel az 5. számú sírbolt George Douglas név alatt.
A modern nagyváros kialakulásával párhuzamosan a temetőt szanálni kellett, mégpedig oly módon, hogy a hátsó részére épületet emeltek, az elülső részt parkosították.
Akinek a családja akkoriban akarta, a hamvakat elvihette,
azonban akiknek már nem voltak leszármazottai, vagy
nem akartak élni ezzel a lehetőséggel, - és minden jel
szerint közéjük tartozott a Douglas család is – ott a földi
maradványokat kegyelettel eltemették a templomépület
északi oldalának gyeptükre alá.
Tehát a mélyben ott van a Douglas sírbolt, és valószínű
benne Kossuth Zsuzsanna hamvai is.
Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke szintén kapcsolatba lépett Pultz úrral, hogy miképp lehetne
hazahozni Kossuth Zsuzsanna hamvait.

Ugyanakkor azt valószínűleg engedélyeznék, hogy a gyepen emléket állítsunk Kossuth Zsuzsannának, de ezt az
egyházi hatóság bírálná el.
Kossuth Zsuzsanna földi maradványait egyelőre nem hozhatjuk haza Amerikából, de örök érvényű szellemi hagyatékát, míg ápoló lesz hazánkban, gondozni fogjuk.
Vártokné Fehér Rózsa
alelnök

Bugarszki Miklós
elnök

A közlemény az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy Az egészségügyi vezetők szaklapja tudományos folyóiratában jelent meg (XVI. évfolyam 7. szám 2017. július-augusztus)
Ez az emlékév valóban Kossuth Zsuzsanna emlékének adózott az által, hogy szellemi örökségét megőriztük és továbbvisszük az utókor számára.
Figyelemre méltó teljesítmény az az érték, amit egy éven
keresztül ‒ az egyesületük felhívására ‒ a magyar ápolók
hoztak létre önként, saját idejükből, saját terveik alapján
mindannyiunk örömére.
A figyelem fókuszába került az asszony, akit kiemeltünk a
feledés homályából.
Számtalan programmal zárult az emlékév, hiszen Kossuth
Zsuzsanna emléke nagyon sok ápolóban gondolatot ébresztett és cselekvésre késztetett bennünket szellemi
nagysága.
Az emlékhelyek bemutatásával megismerhetjük a művészeti alkotásokon kívül kollégáink kreativitását a Magyar
Ápolók Napjának ünnepi üzenetét és Kossuth Zsuzsanna
szellemi örökségének ébrentartását.
A történelem távlatából visszatekintve a bicentenáriumi
évben hoztuk létre azt az értéket, mely szimbolikus, de van
valóságalapja és olyan eredmény, amihez hasonló az elmúlt
évszázadokban nem történt.
Elértük célunkat, hogy minél többen ismerjék meg Kossuth
Zsuzsanna munkáságát és neve a köztudat fókuszába kerüljön, és az ápolók hálás emlékezetében éljen tovább.
Összegezve, érdemes volt a Magyar Ápolási Egyesületnek
meghirdetni az emlékévet, hisz hazánkban olyan érték jött
létre egy év alatt, amire eddig még nem volt példa.
Bízzunk benne, hogy a közös emlékezések a jövőben is
fennmaradnak, hisz hagyományteremtő szándékkal kezdtük el ünnepelni a Magyar Ápolók Napját.

New York állam törvényei és a szövetségi törvény azonban teljes mértékben az egyházi közösség jogának tekinti, hogy engedélyezi-e a további kutatást a tulajdonában lévő területen.
Daniel Pultz egyértelművé tette, hogy a First Presbyterian
Churc nem engedélyez semmilyen ilyen jellegű kutatást.
Ezt akkor sem engedélyezné, ha volna saját dokumentációja arról, hogy Zsuzsanna valóban ott nyugszik ma is.
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Magyar Ápolók Napja országos ünnepsége –
Duna Palota
Ismét ünnepeltünk!
2018. február 19-én került megrendezésre egyesületünk
„Magyar Ápolók Napja” országos ünnepsége. A helyszín
idén is a Duna Palota impozáns színházterme volt. Az ünnep kiemelt jelentőségét az adta, hogy idén ünnepeljük az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját
és itt került hivatalosan lezárásra a Kossuth Zsuzsannaemlékév. Az elnöki köszöntőben elhangzott, hogy hazánk
egyik legnagyobb ünnepén, március 15-én nem szokás szót
ejteni Kossuth Zsuzsanna tevékenységéről és azokról a névtelen önkéntesekről, akik a sebesültek ellátásán fáradoztak.
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„Ajánljuk hát az ünnepet az Ő emléküknek”. Az ünnepi
előadásban Rákay Gerda Kossuth Zsuzsanna munkásságát
méltatta, az ünnepi műsorban a tehetségkutatóban kitűnt
Haraszti ikrek Kossuth nótákat adtak elő. A rendezvény végén Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesület elnöke
az emlékév roll upjának összezárásával hivatalosan és jelképesen is lezárta a Kossuth Zsuzsanna-emlékévet. Ismét egy
méltó nappal ünnepelhettük a Magyar Ápolókat – Szakdolgozókat és tisztelettel adózhattunk Kossuth Zsuzsanna
emlékének és a forradalom önkéntes ápolóinak.

ISMÉT ÜNNEPELTÜNK!
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Akikre büszkék vagyunk

Az egyesületünk által 2018. február 19-én rendezett Magyar Ápolók Napja országos ünnepségén kitüntetést vehetett át:

Pro Sanitate Díj
Benkő Lászlóné szakápoló

Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház

Blachné Papp Eleonóra szociális munkatárs/intézményvezető M.M.J.V.Ö. Őszi Napsugár Otthon
Fodor Szilvia vezető asszisztens

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Magyar Mónika ápolási igazgató

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Társi Jánosné szakasszisztens

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele
Balogh Sándorné szülésznő

Bugát Pál Kórház

Emődi Márta diabetológiai szakápoló

BAZ Megyei Központi Kórház Semmelweis Tagkórház

Fehérné Csepregi Vera osztályvezető főnővér helyettes

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Filákné Gábor Erzsébet szociális munkás

Kanizsai Dorottya Kórház

Gerencsér Margit osztályvezető ápoló

Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház

Dr. Kadlótné Klement Szilvia ápolási igazgató

Szent Lázár Megyei Kórház

Kövesdiné Kőszegi Erika

JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet

Kuti Árpádné Romvári Éva főnővér

Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház

Labanics Józsefné osztályvezető ápoló

Felső-Szabolcsi Kórház

dr. Molnárné Malovecz Ágnes asszisztens

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Budapest

Pénzes Mária Erika főnővér

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Piskatóriszné Gyetván Márta gyermekápoló

Jávorszky Ödön Kórház

Püspökiné Bornyik Éva ápoló

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

Szabóné Lizák Ágnes

Toldy Ferenc Kórház Rendelőintézet

Szántóné Mester Natália osztályvezető főnővér

Gróf Tisza István Kórház

Ujfalusi Mónika osztályvezető főnővér

SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház

Volosinyóczki Györgyné osztályvezető főnővér

Jósa András Oktatókórház

SZSZBMK és Egyetemi Oktatókórház, Mátészalka; Központi Intenzív Osztály szakdolgozói: (Meleg Mihályné,
Darai Tiborné, Fazekas Gáborné, Komár Imre Tiborné, Dankuné Simon Adrienn, Kondor Jánosné, Bulyáki Zsolt Lajosné,
Sándor Hajnalka, Fodorné Demeter Andrea, Kiss Zoltánné, Bán Tibor, Gulyásné Balogh Zsuzsanna)

Kossuth Zsuzsanna-díj
Bodáné Gyürü Vanda intézményvezető Soproni Szociális Intézmény
Boros Károlyné főnővér Kanizsay Dorottya Kórház
Schmittné Makray Katalin tiszteletbeli ápoló, az emlékév fővédnöke

Tiszteletbeli Ápoló
Harsányi Imréné gazdasági igazgató, a Felügyelő Bizottság elnöke

Emlékdíj
Vártokné Fehér Rózsa alelnök
Tamás Éva lapigazgató IME
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A Magyar Ápolók Napja országos ünnepségén
Kossuth Zsuzsanna-díjban részesült:
Bodáné Gyürü Vanda Mária
20 éve dolgozik az egészségügy és a szociális ellátás területén. Diplomás ápoló, okleveles ápoló, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök és szociális alapvizsgával rendelkezik.
A Magyar Ápolási Egyesülethez még főiskolai hallgatóként
csatlakozott, 1998-óta a Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet vezetője. A megyei vezetőség tagjaival együtt nagy
szerepet vállalt 2002-ben és 2003-ban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakításában is.
Nagymértékben támogatja a jövő szakembereinek utánpótlását, folyamatosan vesz részt oktatóként, vizsgabizottsági tagként és 2 éve felnőttképzési szakértőként
iskolarendszerű és nem iskolarendszerű képzésekben is
egészségügyi és szociális területen.
tagja, 2006-tól a Magyar Ápolási Egyesület megyei vezetője. Aktív szerepet vállal a Kórházi Önkéntes Segítők oktatásában, felkészítésében, népegészségügyi szűrővizsgálatok,
előadások szervezésében, lebonyolításában.
Schmittné Makray Katalin
Közéleti tevékenysége példaértékű a magyar közvélemény
számára. Olimpikonként beírta nevét a magyar sporttörténetbe, buzdított mindannyiunkat egészségünk megőrzésére. Újító szellemű kezdeményezője a hazai aerobik meghonosításának, egy ország ismerhette meg 1976 és 1985
között, amikor a magyar televízión keresztül három lányával együtt sarkallta mozgásra a nézőket. A Magyar Ápolási
Egyesület az ő aktív közreműködésével érte el, hogy február 19-e, Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulója nem
csak a Magyar Ápolási Egyesület tagjainak, hanem minden
magyar ápolónak, szakdolgozónak ünnepe lett.

Elkötelezett híve az egészségi állapot megőrzésének, javításának. Több alkalommal tartott ismeretterjesztő előadást laikusoknak pl. a betegek otthonában elvégezhető
fertőtlenítési módszerekről, és lakossági szűrések megszervezésében vett részt. Szakmai munkássága, hivatástudata,
odafigyelése, gondossága példakép az egészségügyi és a
segítő szakmákban tevékenykedő kollégák számára.
Boros Károlyné
Ilona 1983-ban kezdett a nagykanizsai kórház belgyógyászati osztályán ápolónőként. Főiskolai tanulmányait követően a nagykanizsai kórház Pszichiátriai osztálya főnővérévé nevezték ki, közreműködésével ezen az osztályon
vezették be először az ápolási dokumentációt. Javaslatára
minden évben az Ápolónők Nemzetközi Napjának programját pályázaton elbírált szakmai előadásokkal bővítették. 2000-től a Minőségirányítási rendszer bevezetésében
vett aktívan részt, számos protokoll kidolgozása fűződik a
nevéhez. A Pszichiátria osztály minőségügyi felelőse, belső
auditori feladatok kiemelkedő szakembere, számítógépes
rendszergazda, gazdasági feladatok ellátója. Munkásságának elmúlt 35 éve az odaadásról, lelkiismeretességről, elkötelezettségről szólt. 1996-tól a Magyar Ápolási Egyesület
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Schmittné Makray Katalin számos jótékonysági ügy elkötelezettje, támogatja a Hospice Szolgálat működését is. Láthattuk őt protokolligazgatóként tornász világbajnokságon,
képviselte Magyarországot a köztársasági elnök feleségeként. Három gyermek édesanyja, hat gyermek nagymamája, a Magyar Ápolási Egyesület példaképe, a Kossuth Zsuzsanna-emlékév és -szellemi örökség támogatója. 2014 óta
tiszteletbeli ápolónk.

ISMÉT ÜNNEPELTÜNK!
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Tiszteletbeli Ápolóvá fogadtuk
Harsányi Imréné Anna
Több mint egy évtizede segíti a Magyar Ápolási Egyesületet
a Felügyelőbizottság elnökeként. Minden eddigi munkakörében támogatta a helyi szervezetek működését is. Az
egyesület érdekében végzett, segítő, támogató és értékteremtő munkájának elismeréseként a Magyar Ápolási Egyesület tiszteletbeli ápolóvá fogadja őt a Magyar Ápolók Napja és a most záruló Kossuth Zsuzsanna-emlékév alkalmából.

Emlékdíj
A Magyar Ápolási Egyesület elnöke a Kossuth Zsuzsannaemlékév zárása alkalmából Emlékdíjakat adott át az emlékévben kiemelkedő és áldozatos tevékenységet végzők
számára, munkájuk és elkötelezettségük elismeréseként.
A Kossuth Zsuzsanna-emlékév zárásaként Emlékdíjban részesült Vártokné Fehér Rózsa, a Magyar Ápolási Egyesület
alelnöke. Az Emlékdíj egy üvegtéglába gravírozott Kossuth
Zsuzsanna szobor.
Tamás Éva az IME lapigazgatója Kossuth Zsuzsanna érmét
vehetett át az emlékév az egészségügyi társadalommal
való megismertetésében való önzetlen támogatásáért.

Emléktábla-koszorúzás
az Egészségtudományi Karon
A Magyar Ápolási Egyesület és az ÁEEK 2018. február 16-án
9 órakor megkoszorúzta Kossuth Zsuzsanna emléktábláját
az ÁEEK Horánszky utcai épületében.
Az emléktábla az EMMI Arany János utcai épületének aulájában 2014-ben került felavatásra, az Horánszky utcai
épületben ideiglenesen helyezték el a felújítási munkálatok
befejezéséig.
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Emléktábla avatás Budapesten
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából Belváros-Lipótváros Önkormányzata és a Magyar Ápolási Egyesület közös emléktábla állítását határozta el, mely
hosszas előkészítő munka után 2018. február 15-én került
avatásra Kossuth Zsuzsanna egykori munkásságának helyszínén, Budapesten az V. kerületi József Attila u. 1. szám
árkádjának falán. Az emléktáblát díszítő dombormű Józsa
Judit kerámiaszobrász alkotása.

„Örömhír”
Örömmel értesültünk arról, hogy 2018. március 16-án
Kumin Ferenc főkonzul és Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint
kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára jelenlétében került felavatásra Kossuth Zsuzsanna
Magyarország első főápolónője tiszteletére újonnan emelt
emléktábla a manhattani First Presbyterian Church-ben.
Az egyelőre ideiglenes helyen elhelyezett emléktábla célja,
hogy méltó módon jelölje meg Kossuth Zsuzsa nyughelyét
és tisztelegjen Kossuth Lajos legfiatalabb húga előtt.
Az avatáson Kumin Ferenc elmondta, hogy komoly kutatómunkára volt szükség ahhoz, hogy megtalálják Kossuth
Zsuzsanna sírját, ebben pedig a Főkonzulátus mellett a
templom vezetősége, valamint Dr. Csorba László profes�szor is segítséget nyújtott.
Latorcai Csaba az eseményen hangsúlyozta, hogy Magyarország Kormánya örökségként tekint Kossuth Zsuzsanna
tevékenységére. Méltó, hogy tisztességes körülmények között aludja örök álmát, az új emléktábla pedig, hirdesse az
önfeláldozó hazaszeretet dicsőségét.
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(forrás: http://consulate.newyork.gov.hu/akadalymentes/felavatasrakerult-kossuth-zsuzsanna-foldi-nyughelyet-megjelolo-emlektabla)

Hisszük azt, hogy az emléktábla állításában a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna missziója és a Kossuth
Zsuzsanna-emlékév is szerepet játszott.

ISMÉT ÜNNEPELTÜNK!
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Bemutatkozások – Minya Tünde megyei vezetô
A Magyar Ápolási Egyesület számára els ődleges fontosságú, hogy tagjai minél inkább érezzék az egyesület adta összetartozás jelentőségét, és azt gondolom,
hogy ez a tagság létszámában is megmutatkozik.
A Magyar Ápolási Egyesület legnagyobb létszámú szervezete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik. A
siker titkairól Minya Tünde megyei vezetőt kérdeztük:

Az évek gyorsan teltek, munkatársaink lelkesedése,
együttműködése és elkötelezettsége egyre erősödött,
mely a taglétszám jelentős mértékű emelkedésében is
megmutatkozott. A megyében öt alapszervezet jött létre,
az ápolási igazgatók támogatásával. Komoly szakmai munka, számos rendezvény, továbbképzés zajlott az egyesület
nevével fémjelezve. Nem volt a megyében olyan ápoló aki,
ne tudta volna, hogy mit jelent a MÁE. Az egyesületi élet a
mindennapjaink része volt.
2006-ban megkeresett az akkori megyei vezetés (Veres
Tamásné, Borssy Béla, Dr. Djoginné Gresó Judit), hogy szeretnék, ha indulnék a választáson. Nagy megtiszteltetés és
egyben meglepetés is volt számomra, mivel előző években
semmilyen pozíciót nem töltöttem be, ugyanakkor azt is
tudtuk, hogy a Kamara megalakulása erőteljesen foglalkoztatta az akkori vezetést. Ezen a választáson, mint megyei vezető felhatalmazást és bizalmat kaptam tagtársaimtól és azóta minden erőmmel azon vagyok, hogy ápolóink,
szakdolgozóink szakmailag sikeres, elismert, munkatársai
legyenek az egészségügyi ellátó rendszernek.
Hol dolgozik, amikor nem az egyesülettel foglalkozik?

Ön már majd 12 éve vezeti a megyei szervezetet,
hogyan került kapcsolatba az egyesülettel és mikor
érezte úgy, hogy részt venne a vezetésében?
A Jósa András Megyei Kórház Felvételi osztályán (mostani SBC) 1986. augusztus 1-én kezdtem el dolgozni. Az
akkori intézetvezető ápoló a pályakezdő munkatársakat
fogadta és szakoktatóink ajánlása alapján minden új jelentkezőnek osztályokat ajánlottak fel. A Felvételi osztály
akkor két éve működött, fiatal érdeklődő, kihívásokra
fogékony munkatársakat kerestek. Az osztály jellegét tekintve multidiszciplinális terület, ebből adódóan a kórház
valamennyi betegellátó egységével állandó kapcsolatban
voltunk, így közvetlenül ismertük egymást.
A Magyar Ápolási Egyesület megalakulását követően (1989)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Szilvássy Lajosné Ilike
vezetésével igen széles körű tájékoztatás kezdődött, elejét
vette a tagtoborzás „Segíts, hogy segíthessünk” jelmondat
égisze alatt. Személyes ismertségünket ebben a munkában
tudtuk kamatoztatni, s ahhoz, hogy meg tudjunk győzni
másokat, egyre több információt is szereztünk az egyesület céljáról, szükségességéről. Így kerültem kapcsolatba a
Magyar Ápolási Egyesülettel.
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32 évvel ezelőtt léptem át először a nyíregyházi Jósa András Megyei Kórház kapuját, ahol jelenleg is dolgozom. A
sürgősségi ellátásban eltöltött 23 év (felnőtt szakápoló,
aneszteziológiai és intenzív szakápoló, diplomás ápoló) rávilágított arra, hogy az ápolói hivatás mély elköteleződés,
melynek alapja a tisztelet, az empátia és a megbecsülés.
Szakmai tudásunk folyamatos fejlesztésével, annak gyakorlati alkalmazásával professzionális szinten tudjuk feladatainkat ellátni. Azt is megtapasztaltam, hogy a betegellátás
abban az esetben lesz eredményes, ha teamben tudunk
együtt dolgozni. A sürgősségi ellátás, mint ellátási forma
egyre ismertebb lett, megnövekedett betegforgalom mellett a munkatársak száma is emelkedett, így ápolásvezetőként fontosnak éreztem, hogy az általunk végzett feladatok mennyiségi növekedése mellett annak minőségét
is tudjuk emelni.
2005-ben a Debreceni Egyetem, Egészségügyi Minőségbiztosítási és Minőségfejlesztési Menedzser Szakát végeztem
el, hogy a napi munkánkba a szakmai folyamatok fejlesztését, a protokoll szerinti munkavégzést és az indikátor
alapú mérések tudományos módszereit be tudjuk építeni.
A sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalatokat az oktatási számos területén tudtam alkalmazni, mint a sürgősségi
ápolóképzés programjának kidolgozásában, mentőápolók
távoktatási programjának kialakításában, az OKJ-s ápolóképzési program lektorálásában. A sürgősségi ellátáshoz
kapcsolódó ápolás-szakmai algoritmusok készítése kihívás
volt számomra.
Jelenleg 10 éve a Minőségirányítási csoport vezetőjeként
dolgozom. Nem kerültem messze a betegellátástól, hiszen
a gyakorlatban megszerzett ismereteimet az országosan
indított Betegbiztonsági program (BELLA) elkötelezett
munkatársaként, kezdetben Tanácsadó/Felülvizsgálóként
jelenleg pedig az Egészségügyi Menedzserképző Központ
ügyvivő szakértőjeként tudom az ellátás fejlesztése érdekében hasznosítani.

2018. 32. évf. 1. szám

Hogyan értékeli az egyesület megyei munkáját,
miben látja a jelentőségét?
Az elmúlt 12 évben jelentős szervezeti változás következett
be, ami óriási hatással volt az egyesületi tevékenységünkre.
A taglétszám megtartása legnagyobb feladatot jelenteti,
kiemelt figyelmet fordítottunk tagtársaink folyamatos tájékoztatására, a kapcsolattartásra, a motivációra. Kitörési
lehetőségeinket a hagyományainkra, a munkatársak összefogásának erősítésére, valamint a szociális és alapellátásban dolgozó munkatársakkal történő kapcsolat felvételre
alapoztuk. Mindez nem volt hiába való!
Megyei szervezetünk méltán lehet büszke arra, hogy a
tagságunk stabil maradt, országosan a legnagyobb taglétszámmal rendelkező megyei szervezet vagyunk. Ezt az
eredményt közösen értük el!
Az Egyesületi életünk a megye szakdolgozóinak hasznosítható tudást és maradandó élményt, számos elismerést nyújtott. 2014-től az eddig kialakított értékeink,
hagyományaink megőrzését tűztük ki célul - mint csapatszellem, egymás tisztelete, az ápolás segítése- és ezt kívánjuk átadni az „ifjú” generációnak” megőrzésre és
továbbfejlesztésre.

nyekkel a jó kapcsolat kialakítását, hiszen az utánpótlás
nevelése az Ő kezükben van. Intézményi szinten a szakoktatóinkat sikerült aktívan bevonni ebbe a munkába. Egyesületi céljaink minél szélesebb körű terjesztéséhez szükség
van a társszakmák vezetőivel való együttműködésre, közös
gondolkodásra… és nem utolsó sorban tagtársaim minden
apró megmozdulása, és szeretett családom támogató hozzáállása rendkívül fontos.
Mik a nehézségek és mi a siker titka?
2006-ban a megye 1200 fős taglétszámmal büszkélkedhetett. A megyei szintű egészségügyi ellátás vonatkozásában
2009. év „vízválasztó volt”. Gazdasági társasággá történő
átalakulást követően a 4 kórház összevonásra került, teljes
struktúraátalakítás következett. Érezhető volt a bizonytalanság, létszámleépítés következett, területek szűntek
meg. Tagságunk ebben az időszakban drasztikus létszámcsökkenést mutatott.
A Magyar Szakdolgozói Kamara megalakulásával a MÁE veszített a jelentőségéből. A tanácstalanság a kettős tagság,
ki- mit tud nyújtani gondolkodás érezhető volt. Az intézmény részéről is csökkent támogatottság. Ezen külső és belső tényezők együttes jelenléte komoly nehézséget okozott.

Kik segítik leginkább a munkáját?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt 3
ciklusban olyan kiváló alapszervezeti vezetőkkel dolgozhattam együtt, akik a tagság számára hiteles, ismert és
elismert szakemberek. Pontosan ismerik a mindennapok
problémáit, együtt élnek a tagsággal.
Egy nagy megyei szervezet nem működhet jól a menedzsment és az ápolási igazgatók támogatása nélkül. Jó tudni, hogy megyénkben valamennyi ápolási igazgató tagja
az egyesületnek és mindenben számíthatunk a támogató
együttműködésükre. Fontosnak tartom a képző intézmé-

Szakmai Nap a Ferencziben

Az elmúlt 12 év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy az
egészségügy területén a gyorsan változó, időnként bizonytalan körülmények mellett, van lehetőség, összefogással,
jó szervezői munkával, a rendelkezésünkre álló források
„gondos gazda” módjára történő felhasználásával, az átlagosnál többet nyújtani, hogy szakdolgozóink épüljenek önmaguk és a kliensek érdekében. Nekünk eddig ez sikerült!
Köszönettel és őszinte megbecsüléssel tartozom valamen�nyi Tagtársamnak!

emlékévből címmű, egy év eseményeiből összeválogatott
fotókat. A rendezvény végén pogácsával és ásványvízzel
kínáltuk a vendégeket.
A Szakmai Napot az egészségügy, a szociális terület szakdolgozói és a szakoktatók számára szerveztük meg.
A program az MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tanulóinak a műsorával kezdődött, majd Szegedi Judit MÁE Szakoktatói szekció vezetője köszöntötte
a résztvevőket és egyben megnyitotta a Szakmai Napot.
Ezután felkért előadókat hallhattak a vendégek.
Rákay Gerda Kossuth Zsuzsanna a szabadságharc hősnője
című pályázatra készült előadását is hallhattuk.

A Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete Szakmai Napot tartott a Miskolci SZC
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumban 2018.
február 15-én a Kossuth Zsuzsanna-emlékév lezárása alkalmából. Az előtérben fotókiállítás fogadta az érkezőket,
megtekinthették a Pillanatképek a Kossuth Zsuzsanna-
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Vas Mónika Ápolók kihívásai napjainkban című előadásában az ápolás hivatásának vívmányairól, az elért eredményekről, a jogszabályban megjelent ápolás fogalmáról,
az ápolói hivatás nehézségeiről, az egyre magasabb színvonalú szolgáltatásról, az internet világáról, az utánpótlás
hiányáról beszélt.
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Sallai Anita Miért lettem ápoló? című eladásában összehasonlította, hogy milyen hatással volt rá a munkahelye,
amikor először dolgozni kezdett és milyen hatással van ma
az egészségügy, azokra a fiatalokra, akik ezt a pályát választják. Rámutatatott arra, hogy miért szép ez a hivatás,
mért választják a fiatalok és miért választotta ő.
Végül Lukács Lászlóné megyei vezető összefoglalta és
bemutatta Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kossuth
Zsuzsanna-emlékévben létrehozott emlékhelyeket, majd
megkoszorúzták a Kossuth Zsuzsanna szobrát, s ezzel lezárták az emlékévet.
Lukács Lászlóné
megyei vezető
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Fotókiállítás a Magyar Ápolók Napja alkalmából
a Miskolci Semmelweis Tagkórházban
A 2017. évben meghirdetett Kossuth Zsuzsanna-emlékévben a B.A.Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórháza hat rendezvényt szervezett. Befejező akkordként fotókiállítást rendeztünk és
megkoszorúztuk a 2017. évben az „Ápolók fája” mellé állított emléktáblát.

volt kórházunk megnevezése és a kórház vezetői is gyakran
változtak a bemutatott 13 év alatt.
A kiállítás megtekintését ajánlottam azoknak a dolgozóknak, akik visszaemlékezéssel újra átélhették a sikeres szakmai rendezvényeink hangulatát és a bálok örömteli óráit,
de ajánlottam azoknak is, akik látva a jól sikerült fotókat,
tapasztalhatták ápolóink szakmaszeretetét, az összetartó
ápolói közösségeket, ami kórházunkban évtizedek óta ös�szetartó erőként szerepel.

A fotókiállításon visszaemlékeztünk a volt MISEK dolgozóival 2005-től – immár 13 éve – 2017-ig hagyományosan
megszervezett szakdolgozói tudományos üléseinkre és nővérbáljainkra, melyet minden évben május 12-én az Ápolók
Nemzetközi Napja alkalmából szerveztünk.
13 tabló készült a kiállításra, hiszen a hosszú éveken át
tartott rendezvényeket minden évben számtalan fotóval
dokumentáltuk és ezekből történt válogatás került bemutatásra. A tablókon végigvezethető az elmúlt években kórházunk struktúrájának és működésének változása is, hiszen

Árvay Hilda
ápolási igazgatóhelyettes
B.A.Z. M. Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Semmelweis Tagkórház

Kossuth Zsuzsanna-emlékest

A 2017. évi Kossuth Zsuzsanna-emlékév zárásaként a Magyar Ápolási Egyesület Baranya Megyei Szervezete Kossuth Zsuzsanna-emlékestet tartott 2018. február 27-én.
Ezen családias est alkalmával Kossuth Zsuzsanna életéről,
munkásságáról és az emlékév rendezvényeiről hallhattak a
résztvevők, tagtársak!
Köszönjük azon egészségügyi és szociális területen dolgozó
kollégáknak, akik részt vettek, eljöttek a rendezvényre és
azon kollégáknak is, akik e napon éppen szolgálatot teljesítettek vagy az időjárás viszontagságai miatt nem tudtak
részt venni e jeles eseményen.
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Köszönjük az AugusztHáz-nak, mely abszolút méltó, hangulatában és szellemiségében a megfelelő helyszín volt egy
ilyen emlékezés megtartására.

MEGYEI RENDEZVÉNYEK
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Kossuth Zsuzsanna emléktáblájának
avatása Sátoraljaújhelyen
A 2017. év Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója,
egyben Kossuth Zsuzsanna-emlékév. Ez alkalomból, a Magyar
Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete
elhatározta, hogy Kossuth Zsuzsanna szülőházára – megyénk
szülöttének –, Sátoraljaújhelyen emléktáblát készíttet.

igazgatója és Bányácskiné Szabó Ildikó Sátoraljaújhely
Város Erzsébet Kórház megbízott ápolási igazgatója helyezték el, valamint a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója Tiszolczi Józsefné
helyezet el koszorút.

Úgy gondoltuk, hogy Magyarország első főápolónőjének
tisztelettel tartozunk, mert munkásságával, személyiségével, példaértékű cselekedeteivel hozzájárult a magyar ápolás történetéhez.
Kossuth Zsuzsanna szülőházának tulajdonosától engedélyt
kaptunk a tábla felhelyezésére. A tábla megtervezése után,
felvettük a kapcsolatot a szobrásszal és a műkövessel.
A tábla avatását november végére terveztük, de csak december közepére készült el. A karácsonyi ünnepek közeledte miatt, decemberben csak a tábla felhelyezésére, az
avatására pedig ez év január 30-án került sor.
A rendezvényre a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei
Szervezetének igazgatója Grubert Roland támogatásával jutottunk el. A rendezvényen köszöntőt mondott Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának aljegyzője Bajzáthné Bekényi
Zsuzsanna és Lukács Lászlóné a Magyar Ápolási Egyesület
B.-A.-Z. megyei vezetője, aki ünnepi köszöntőjében méltatta röviden Kossuth Zsuzsanna életútját és munkásságát. Elmondta, hogy a MÁE B.-A.-Z. megyei Szervezte hagyományt
kíván azzal teremteni, hogy a leleplezésre kerülő emléktáblát évente legalább egy alkalommal megkoszorúzza.
A tábla avatása előtt a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Egészségügyi ágazaton tanuló
diákjainak előadását hallhattuk, mellyel szebbé tették, felemelték az ünnepi hangulatot.

A rendezvényt többen megtisztelték jelenlétükkel, a plakett készítője Borsi Antal szobrász, a ház tulajdonosa
Drizner Zsuzsanna, az Erzsébet Kórház dolgozói és a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
igazgatója, tanárai és diákjai is részt vettek.

A tábla leleplezése után koszorúk elhelyezésére került sor.
A koszorút Nyilas Judit B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház ápolási igazgatója, Grubert
Roland a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetének
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Lukács Lászlóné
MÁE B.-A.-Z. megyei vezető
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Magyar Ápolók Napja
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Szervezete 2018. március 1-én ünnepelte meg
a Magyar Ápolók Napját Miskolcon, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés dísztermében.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, ezt követően Szegedi Judit, a Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói
Szekciójának vezetője köszöntötte a vendégeket és megnyitotta a rendezvényt.

Ezt követően Zima Mónika Burke Hallelujah c. dalával örvendeztette meg a hallgatóságot.
Lukács Lászlóné megyei vezető és Szegedi Judit a Szakoktatói Szekció vezetője köszöntötték a miniszteri kitüntetésben részesülteket, akik Budapesten a Duna Palotában
2018.02.19-én vehették át az elismerést.
Megyénkből Pro Sanitate díjban Blachné Papp Eleonóra
MMJVÖ Őszi Napsugár Otthon intézményvezetője, Miniszteri Elismerő Oklevélben Emődi Márta B.-A.-Z. Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis
Tagkórháza diabetológiai szakápolója vehette át.
A kitüntetések átadásának zárásaként Puskás Martin előadásában Juhász Gyula Himnusz az emberhez c. versét hallgathattuk meg.
Ezután Lukács Lászlóné megyei vezető képes beszámolót
tartott arról,hogy milyen rendezvények, programok zajlottak B.-A.-Z. megyében a Kossuth Zsuzsanna-emlékévben.

Majd Török Dezső a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a teremben ülőket és Kossuth Zsuzsanna munkásságát és az ápolók munkáját méltatta.
Ezt követően Juhász Eleonóra főiskolai tanársegéd Kossuth
Zsuzsanna életútját mutatta be.
Ezután Rákay Gerda a Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumának tanulója következett Kossuth Zsuzsanna, a szabadságharc hősnője című
előadásával, amellyel az emlékév pályázatán aratott sikert.
A kitüntetések átadását Reményik Sándor Akarom című
versével Puskás Martin tette ünnepélyesebbé.

Az ünnep legszebb pillanata az elismerés, a kitüntetés; a
Magyar Ápolási Egyesület „Ezüst Kitűzőjének” átadására
került sor. A kitüntetést Nagyné Deli Emőke a Szerencsi
Idősek Otthona ápolója, Hoffmann Attiláné a Miskolci SZC
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumának tanára
és Jánosikné Szabó Tünde B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház
és Egyetemi Oktatókórház III. Belgyógyászat - Angiológia
osztály főnővére vették át.
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Az emlékév eseményeinek önzetlen támogatásáért Emlékdíjat és Emléklapot kapott Török Dezső B.-A.-Z. Megyei
Közgyűlés elnöke, Dr. Kovács János B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat főjegyzője, Grubert Roland a Magyar Vöröskereszt
B.-A.-Z. Megyei igazgatója és Virágné Kaló Ágnes Terra 95
Bt. Otthoni Szakápolási és Hospice Szolgálat ügyvezetője.
A Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tanulóinak ünnepi műsora következett, mellyel az
ünnepet szebbé, emlékezetesebbé tették. Az ünnepség a
Szózat közös eléneklésével zárult.
A rendezvényen elhangzott irodalmi és zenei alkotásokat
a Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumának tanulói tolmácsolásában hallhattuk. A műsort
összeállította és a diákokat felkészítette Molnár Mária és
Tóth Éva tanárnő.

Végezetül a Megyeháza díszterme mellett elhelyezett Kossuth Zsuzsanna-domborművet koszorúztuk meg, ezzel zárult a rendezvényünk.
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Lukács Lászlóné
MÁE B.-A.-Z. megyei vezető
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Magyar Ápolók Napja
2018.02.22. Ôszi Napsugár Otthon

Az Őszi Napsugár Otthon vezetősége és a helyi Magyar
Ápolási Egyesületi tagok szervezésével, immár második alkalommal került megrendezésre a Magyar Ápolók Napja.
Ezen a jeles napon intézményünk dolgozói műsorral készültek, megemlékezve hazánk első országos főápolónőjéről, Kossuth Zsuzsannáról. Ünnepi köszöntőt mondott, Dr.
Legényné Fazekas Zsuzsanna vezető ápoló. Beszélt a hivatás szépségeiről és nehézségeiről is. A műsor keretein belül
az idén intézményvezető asszony, Blachné Papp Eleonóra
15 dolgozót részesített Elismerő Oklevélben, kimagasló
szakmai tevékenységeikért.

Magyar Ápolók Napja Komlón
2018. 03. 10-én hatvan fő részvételével a Német klubban
A Magyar Ápolók Napja ünnepség Kóczián Éva ápolási
igazgatónő megnyitójával kezdődött. A megnyitó után
Polics József polgármester úr, dr. Késői István orvos igazgató úr és Schäffer Zsuzsanna a MÁE Baranya megyei
szervezet vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Elhang-
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A dolgozók és a vezetőség meglepetésként külön, köszöntötték az intézményvezető asszonyt, Blachné Papp Eleonórát, aki 2018. 02. 19-én, Budapesten miniszteri kitüntetésben részesült, Pro Sanitate Díjat vehetett át Dr. Ónodi
- Szűcs Zoltán államtitkártól.
Barsi Barnabásné
helyi szervezet vezető

zott Kossuth Zsuzsanna első országos főápolónő élete és
munkássága. A köszöntő után színes műsorban fellépett
a „Pöndöly” nevű népművészeti tánccsoport négy tagja.
Hagyományőrző, színes néptáncokat adtak elő. Ezt követően a kiemelkedő munkát végző ápolók elismerő oklevelet
vehettek át. A kórházhigiéné is 10 főnek ajándékcsomagokat adott át jó munkájuk elismeréseként. A hivatalos részt
követően az est vidáman és jó hangulatban telt.

MEGYEI RENDEZVÉNYEK
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Magyar Ápolók Napja Miskolcon
Megünnepeltük 2018. február 16-án a Magyar Ápolók
Napját, amely rendezvényt a Velkey László Gyermek
egészségügyi Központban rendeztünk meg. Az egészségügyi szakdolgozók munkájának megbecsülését fejezi ki,
hogy a Magyar Országgyűlés 2014-ben Kossuth Zsuzsanna
születésnapját február 19-ét ünnepnappá nyilvánította. Az
elmúlt év emlékév is volt Kossuth Zsuzsanna szültésének
200. évfordulója alkalmából.
Az ünnepi rendezvény programja volt:
Megnyitót mondott Nyilas Judit ápolási igazgató, aki üdvözölte a jelenlévőket, majd ismertette az elmúlt időszak legfontosabb ápolást érintő eseményeit. Csokorba szedte az Európai
uniós pályázatokat, említette az APN képzés lehetőségét, a
képzési forrásokat, az ösztöndíj és mentor pályázatot is.
Meghívtuk a rendezvényre a Magyar Ápolási Egyesület BAZ
Megyei Szervezetének vezetőjét, Lukács Lászlónét, aki részletesen beszámolt arról, hogy 2017-2018-ban, milyen programok
kötődnek a Kossuth Zsuzsanna-emlékévhez. Avattunk emléktáblát, „Zsuzsanna Nővér” fa domborművét, volt faültetés,
ünnepi tudományos ülés, és még jó néhány megemlékezés.
Dr. Tóth István orvosigazgató helyettes úr szép szavakkal
méltatta az ápolók munkáját, jelentőségét és szerepét a
betegellátás folyamatában. Kiemelte, hogy ápolók, asszisztensek, és egészségügyi szakdolgozók nélkül gyógyítani
nem lehet, kérte, hogy maradjanak meg az egészségügyi
ágazatban, mert munkájukra mindig szükség lesz.
A megemlékezés következő programja a Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakgimnázium diákjainak ünnepi műsora
volt. Szemelvényeket adtak elő Kossuth Zsuzsanna életéből, szavalatokkal és énekkel színesítették az összejövetelt.
Felemelő és egyben megható műsort adtak a diákok. Az
ünnepi műsor programját Molnár Mária Terézia énektanár
és Tóth Éva magyar tanár állította össze. Szereplők voltak:
Báki Barbara, Bordás Bence, Dukát Ádám, Kohányi Adrienn,
Molnár Beatrix, Molnár Máté, Nagy Anna, Puskás Martin,
Tóth Gerda. Nagyon köszönjük nekik, hogy emlékezetessé
tették a mai napot.
Meghallgattuk a Magyar Ápolók Himnuszát, amelyet minden ilyen ünnepi alkalommal megszólaltatunk. A dalt az
egri Markhot Ferenc Kórház munkatársai írták, első alkalommal 2012-ben az Országos Szakdolgozói Konferencián
hangzott el.
A rendezvény végén átvonultunk az Onkosebészeti tömbbe, ahol „Zsuzsanna Nővér” fa domborművénél virágokat
helyeztünk el. Ebben az épületben működött, a miskolci
Egészségügyi Szakiskola, ezért ezt a helyszínt az ápolók
emlékhelyeként tartjuk nyilván, s ha ünnepünk van, itt virágokat helyezünk el. A virágokat a Magyar Ápolási Egyesület és a Kórház Igazgatóságának munkatársai tették le.

„Akkor legyél ápoló, Ha ismered a türelmet, ha másoknál
benned sokkal több a szeretet, Jut belőle annak, ki út közben elesett”.

Vendégeinket és munkatársainkat korhű ruhába öltözött
kolléganők várták és kisérték, a kis kosarukból emlékkártyákat osztottak. Ezen emlékkártyákon idézetek voltak,
amellyel szeretet üzeneteket küldtünk:
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ÁpolásÜgy

21

Magyar Ápolók Napja, Pécs
Pécsett ismét együtt ünnepeltek az ápolók 2018. február
22-én közel 200 meghívott kollégával a Palatinus Hotel
Bartók termében, a Magyar Ápolók Napi ünnepségen.
Köszöntőt mondott Dr. Őri László PMJV önkormányzatának
alpolgármestere, Dr. Balogh Zoltán a MESZK elnöke, Dr. Sebestyén Andor Klinikai Központ főigazgatója, Tari Zsolt a
Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Irgalmasrendi Kórház főigazgatója, Schäffer Zsuzsanna a Magyar Ápolási Egyesület Baranya Megyei Szervezetének vezetője valamint Mácsainé Németh Erzsébet a PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények
főigazgatója. A köszöntőkben a szakdolgozók fontosságát,

nélkülözhetetlenségét, szakmai képességeit méltatták és a
jövőre vonatkozó gondolatok is elhangzottak.
Az ápolók részéről köszöntőt mondott: Paulovincsé Kiss Melinda a PTE I. Sz. Belgyógyászati Klinika szakdolgozója.
A PTE Klinika Központ Árpád-Házi Szent Erzsébet emlékokleveleket, elnöki dicséreteket, a Magyar Ápolási Egyesület
elismeréseket, okleveleket, a Pécsi Irgalmasrendi Kórház és a
PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények szakmai díjakat
valamint a MESZK Baranya Megyei Területi Szervezet oklevelek adott át. Valamennyi díjazottnak ezúton is gratulálunk!
Schäffer Zsuzsanna megyei vezető

Egyesületünk megyei vezetôsége (2018 – 2022)
Megye

megyei vezetőség / ahol még
nem történt meg a választás, ott
a választó taggyűlés időpontja

Baranya

Schäffer Zsuzsanna megyei vezető
Deák András Sándor vezetőségi tag
Kollár Gábor vezetőségi tag

Bács-Kiskun

2018.03.26.

Békés

2018.03.27.

Szegedi Judit Katalin megyei vezető
Borsod-Abaúj-Zemplén Kissné Győri Beáta vezetőségi tag
Patkó Eleonóra vezetőségi tag
Csongrád

Dr. Szabóné Bálint Ágnes megyei vezető
Molnár Hajnalka vezetőségi tag
Hasznosné Bankó Ágnes vezetőségi tag

Győr-Moson-Sopron

Bodáné Gyürü Vanda megyei vezető
Nagyné Hartai Ágnes vezetőségi tag
Lenti Alexandra vezetőségi tag

Hajdú-Bihar

Szántóné Mester Natália megyei vezető
Borsósné Csillag Anikó vezetőségi tag
Élesné Bedő Bernadett vezetőségi tag

Bazsó Judit megyei vezető
Nagy Rita vezetőségi tag
Kutasné Tokaji Zsuzsanna vezetőségi tag
Jász-Nagykun-Szolnok 2018.03.29.
Horváthné Király Valéria megyei vezető
Nógrád
Magyar Mónika vezetőségi tag
Kalcsó Péterné vezetőségi tag
Magyar Tiborné megyei vezető
Pest
Nagy Erika vezetőségi tag
Szűcs Mónika vezetőségi tag
Somogy
2018.03.28.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2018.03.29.
Tolna
2018.03.25.
Wertmüllerné Takács Enikő megyei vezető
Vas
Benkő Lászlóné vezetőségi tag
Benczik-Tóth Eszter Éva vezetőségi tag
Boros Károlyné megyei vezető
Zala
Filákné Gábor Erzsébet vezetőségi tag
Hodor-Ferencz Erika vezetőségi tag
Heves

Budapest

Bölcsföldi Beatrix megyei vezető
Oláh Enikő vezetőségi tag
Dr. Kruppainé Kácsor Erika vezetőségi tag
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Egyesületünk megyei vezetősége (2018 – 2022) ....................

14
15
17
17
18
19
20
20
21
22
22

ISSN 1216 - 5026

Technikai kiadó:
Medical Marketing Group Bt.
H-2440 Százhalombatta, Bláthy Ottó u. 16 • H-6000 Kecskemét, Tópart u. 8/a.
Tel.: +36 76 451 233 • Fax: +36-76-451-571 • E-mail: mm@medicalmarketing.hu
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ZYTIGA®
SZIGNIFIKÁNSAN HOSSZABB MEDIÁN TELJES TÚLÉLÉS mHSPC-BEN
Az önmagában alkalmazott ADT-vel összehasonlítva1

CSÖKKENTI

18,2
HÓNAPPAL
KÉSLELTETI

25,8
HÓNAPPAL
KÉSLELTETI

a halálozás kockázatát az önmagában alkalmazott
ADT-hoz képest

a radiológiai progressziót (>2x) az önmagában alkalmazott
ADT-hoz viszonyítva (33 hónap, illetve 14,8 hónap;
HR: 0,47; 95%-os KI: 0,39-0,55; p<0,001)

a PSA progressziót (>4x) az önmagában alkalmazott
ADT-hoz viszonyítva (33,2 hónap, illetve 7,4 hónap;
HR: 0,30; 95%-os KI: 0,26-0,35; p<0,001)

ZYTIGA 250 mg tabletta (250 mg abirateron-acetát tablettánként), ZYTIGA 500 mg filmtabletta (500 mg abirateron-acetát filmtablettánként). ATC kód: L02BX03 (endocrin terápia, egyéb
hormonantagonisták és rokon anyagok). Terápiás javallatok: A ZYTIGA prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban újonnan diagnosztizált, magas kockázatú, metasztatizáló,
hormonszenzitív prosztatarák (metastatic hormone sensitive prostate cancer – mHSPC) kezelésére javallott felnőtt férfiaknál, androgén deprivációs kezeléssel (ADT) kombinálva, valamint
olyan metasztatizáló, kasztráció-rezisztens prosztatarákban (metastatic castration resistant prostate cancer – mCRPC) szenvedő felnőtt férfiak kezelésére javallott, akik sikertelen androgen
deprivációs kezelést követően tünetmentesek voltak vagy enyhe tüneteket mutattak, és akiknél a klinikai állapot alapján a kemoterápiás kezelés még nem volt indokolt, illetve olyan mCRPC-ben
szenvedő felnőtt férfiak kezelésére javallt, akiknek a betegsége docetaxel-alapú kemoterápia mellett vagy azt követően progrediált. Hatásmechanizmus: Az abirateron-acetát (ZYTIGA) in vivo
alakul át az androgén bioszintézist gátló abirateronná. Az abirateron szelektíven gátolja a 17α-hidroxiláz/C17,20-liáz (CYP17) enzim működését. A ZYTIGA nagyobb mértékben csökkenti a szérum
tesztoszteronszintet, mint az LHRH-agonisták önmagukban vagy kasztrációval együtt alkalmazva. Adagolás és alkalmazás: Ezt a gyógyszert megfelelő egészségügyi szakembernek kell rendelnie.
A javasolt adag 1000 mg, napi egyszeri dózisban (négy darab 250 mg-os tabletta, vagy két darab 500 mg-os tabletta), amit tilos étkezéssel együtt bevenni. A tabletták étellel együtt történő
bevétele emeli az abirateron szisztémás expozícióját. A metasztatizáló, hormonszenzitív prosztatarák esetén a ZYTIGA-t napi 5 mg prednizonnal vagy prednizolonnal együtt alkalmazzák. A
metasztatizáló, kasztráció rezisztens prosztatarák esetén a ZYTIGA-t napi 10 mg prednizonnal vagy prednizolonnal együtt alkalmazzák. A kezelés alatt olyan betegeknél, akiket nem sebészeti
eljárással kasztráltak, a gyógyszeres kasztrációt luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) analógokkal folytatni kell. A szérum transzaminázok értékeit a kezelés megkezdése előtt, a
kezelés első három hónapjában kéthetente, majd ezt követően havonta mérni kell. Havonta kell ellenőrizni a vérnyomást, a szérum káliumszintet, illetve a folyadékretenciót. Azonban az olyan
betegeket, akiknél a pangásos szívelégtelenség magas kockázata áll fenn, a kezelés első három hónapjában kéthetente, majd ezt követően havonta kell ellenőrizni. A szérum káliumszintet ≥4 mmol/l
kell tartani az olyan betegeknél, akiknél már a kezelést megelőzően hypokalaemia áll fenn, vagy a ZYTIGA-kezelés alatt hypokalaemia fejlődik ki. A ZYTIGA-kezelést átmenetileg abba kell hagyni, és
megfelelő kezelést kell kezdeni azoknál a betegeknél, akiknél ≥3-as súlyossági fokú toxicitás fejlődik ki, beleértve a hypertoniát, oedemát és más, nemmineralokortikoid toxicitást. A ZYTIGA-kezelés
nem kezdhető újra, amíg a toxicitás tünetei 1-es súlyossági fokúra enyhülnek vagy a kiindulási értékre állnak vissza. A ZYTIGA, a prednizon vagy a prednizolon napi adagjának kihagyása esetén
a kezelést a következő napon, a szokásos napi adaggal kell folytatni. Azoknál a betegeknél, akiknél a kezelés alatt alakul ki hepatotoxicitás (az alanin-transzamináz [ALT] szintje a normálérték
felső határának [ULN (Upper Limit of Normal)] 5-szöröse fölé emelkedik), a kezelést azonnal abba kell hagyni. A májfunkciós vizsgálatok eredményeinek normalizálódását követően a kezelés
folytatható csökkentett, napi egyszeri 500 mg-os adaggal (két darab 250 mg tabletta, vagy egy darab 500 mg tabletta). Az ismételten kezelt betegek szérum transzaminázszintjeit három hónapon
át legalább kéthetente, majd ezt követően havonta ellenőrizni kell. Amennyiben hepatotoxicitás ismételten kialakul a csökkentett, napi 500 mg-os adag mellett, a kezelést abba kell hagyni.
Amennyiben a kezelés során bármikor súlyos hepatotoxicitás lép fel (az ALT-értéke vagy az AST-értéke a normálérték felső határának 20-szorosa), a kezelést abba kell hagyni, és a beteg kezelése
nem kezdhető újra. A ZYTIGA óvatosan adható közepes fokú májkárosodásban szenvedő betegeknek, akiknél a kezelés előnyei egyértelműen meghaladják a lehetséges kockázatot. A ZYTIGA-t
nem szabad adni súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknek. Ellenjavallatok: a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, terhes vagy fogamzóképes
nők, súlyos májkárosodás (Child-Pugh C stádium). Nemkívánatos hatások, mellékhatások: A klinikai vizsgálatok során és a forgalmazás megkezdését követően felismert mellékhatások:
nagyon gyakori: húgyúti fertőzés, hypokalaemia, hypertensio, diarrhoea, emelkedett alanin-aminotranszferáz és/vagy emelkedett aszpartát-aminotranszferáz, perifériás oedema; gyakori: sepsis,
hypertriglyceridaemia, szívelégtelenség, angina pectoris, pitvarfibrilláció, tachycardia, dyspepsia, bőrkiütés, haematuria, törések. A ZYTIGA-val kezelt betegeknél a a következő CTCAE (3. verzió)
szerinti 3-as súlyossági fokú mellékhatások fordultak elő: hypokalaemia 3%; húgyúti fertőzés, emelkedett alanin-aminotranszferáz, hypertensio, emelkedett aszpartát-aminotranszferáz, törések
2%; perifériás oedema, szívelégtelenség és pitvarfibrilláció 1-1%. A CTCAE (3. verzió) szerinti 3-as súlyossági fokú hypertriglyceridaemia és angina pectoris a betegek <1%-ánál jelent meg. A CTCAE
(3. verzió) szerinti 4-es súlyossági fokú perifériás oedema, hypokalaemia, húgyúti fertőzés, szívelégtelenség és törések a betegek <1%-ánál fordult elő. Felhasználhatósági időtartam: 2 év.
A ZYTIGA szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/11/714/001-003. A forgalomba
hozatali engedély jogosultja: Janssen-Cilag International NV, Belgium, képviselete: Janssen -Cilag Kft., H-Budapest, 1123. Nagyenyed u. 8-14. Tel.: +36 1 884 2858. A rövidített alkalmazási előírást a
2017. november 15-ei alkalmazási előírás módosította.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A ZYTIGA 250 mg tabletta és a ZYTIGA 500 mg tabletta a 9/1993 NM rendelet 15/a. indikációs pontja alapján tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó készítmény, a felhasználásra jogosult
intézmények számára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő központi közbeszerzés keretében szerzi be. A ZYTIGA 250 mg tabletta, 120x bruttó fogyasztói ára: 960 011 Ft. A ZYTIGA 500 mg
filmtabletta, 56x készítmény bruttó fogyasztói ára: 896 079 Ft.
Janssen-Cilag Kft.
Az esetleges árváltozásról kérjük tájékozódjon a www.neak.gov.hu honlapról!
H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Referenciák:
tel.: (+36) 1 884 2858 fax: (+36) 1 884 2939
1. Fizazi K, et al. N Engl J Med 2017; 377: 352–60.
e-mail: janssenhu@its.jnj.com
2. ZYTIGA® (abirateron acetát) hatályos európai alkalmazási előírás; elérhető http://www.ema.europa.eu/ema/
www.janssenmed.hu
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B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest | Felhévízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346-9700 | Fax: +36 (1) 438-4900
www.bbraun.hu
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