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Tisztelt Tagtársaink, Kedves Olvasók!
Igen mozgalmas első félévet
tudhatunk magunk mögött.
A Kossuth Zsuzsanna-emlékév lezárása, a Magyar Ápolók
Napja megszervezése után
nagy izgalommal készültünk
az egyesületi tisztújító választásra.
2018. a választások éve, hiszen
új EMMI miniszter és államtitkár került a szakmapolitika
élére. A szakmai fejlődés irányvonalai lassan körvonalazódni látszanak, így a korábban
kialakított jó kapcsolat megőrzése mellett bizakodva
tekintünk az elkövetkező négyéves ciklusra.
A 2018. május 17-én megtartott tisztújító küldöttgyűlés
sikeresen lezajlott, melynek eredményeként üdvözölhetem most Önöket elnöki köszöntőmben.
Ezúton szeretném egyesületünk köszönetét tolmácsolni Bugarszki Miklós, immáron alelnök Úrnak és Vártok Józsefné leköszönő alelnök Asszonynak áldozatos
munkájukért. A bizottságok is megújult tagokkal kezdik
meg működésüket. A módosítások a bíróságra benyújtásra kerültek, a részletes közhasznúsági jelentést és a
felügyelőbizottság beszámolóját lapunk aktuális számában tesszük közzé.
Mindennapi munkánk során sokszor halljuk azokat a
gondolatokat, hogy szükséges a széles alapokon nyugvó szakmai ismeret, a tudás, mely bizonyítékokon alapul, melynek fejlesztése egy folyamatos tevékenység,
de ami a leginkább szükséges, az a megfelelő kommunikáció, amellyel képessé válunk gondolatok közlésére,

vélemények kinyilvánításra, tájékoztatásra, megnyugtatásra, mások meghallgatására, akkor, amikor arra a legnagyobb szükség van.
Mindezek mellett oktatunk, segítséget nyújtunk, krízishelyzeteket hárítunk el, kezelünk, ápolunk-gondozunk,
igyekszünk családot összetartani, gyereket nevelni, szülőről gondoskodni, netán saját problémáinkat megoldani.
Tesszük ezt egy olyan szakmai, társadalmi egészségpolitikai környezetben, amelyről még túl sok információval
nem rendelkezünk. Az ápolói-gondozói társadalom átlagéletkora nő, az utánpótlás hiányáról, hiányszakmák
kialakulásáról, a pályaelhagyásról sokat tudunk beszélni.
A társadalmi megbecsülés gyengülése évek óta egyre növekvő humán-erőforrás krízist eredményez. Röviden ezt
tekintjük kiinduló állapotnak, 2018 májusának közepén.
De én mégsem a nehézségeket szeretném kiemelni,
hanem arról ejteni néhány szót, hogy ebben a működési környezetben hogyan tudunk valamit előrelépni, hol
találhatjuk meg az inspiráció és tevőleges akarat közötti egyensúlyt.
2018-ban az ANA (American Nurses Association) az év
témájának az inspiráció, innováció és befolyásolás témakörét választotta az ápolásban, betegellátásban.
Az inspiráció sarkall, ösztönöz terveink végrehajtására,
szerepe van az érdekes témák, kitörési lehetőségek feltárásában, és HISZEM, hogy ezek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a változásokat időben felismerjük,
és az egyesület értékei mentén megoldásokra tegyünk
javaslatokat.

Elérkezett az idő, hogy három
ciklus után átadjam az elnöki
tisztséget és egyben köszönetet mondjak mindenkinek, aki
a tizenkét év alatt támogatta
elnöki munkámat.
Ez idő alatt sok nagyszerű
embert ismerhettem meg,
és megtapasztaltam, hogy a
közös cél érdekében képesek
vagyunk együtt munkálkodni. Amikor 2006-ban a tagság
támogatásával elnök lehettem, azzal a határozott
meggyőződéssel kezdtem a munkának, hogy elnöknek lenni megtiszteltetés és szolgálat, és a legfőbb
törvény, a köz java.
Ezt a személetet igyekeztem mindvégig követni. Voltak nehéz pillanatok, eredmények és kudarcok, de a
végeredmény talán meggyőző. A változó gazdasági-,
szakmai és politikai környezetben sikerült megőrizni
egyesületünk önállóságát, értékrendjét és sikerült javítani az ápolók elismertségén is.
Megőriztük értékeinket, szakmaiságunkat és a lehetőségekhez képest megteremtettük anyagi függetlenségünket is.
Sokan támogattak és néhányan nem! A támogatóktól azt kérem, hogy továbbra is támogassák a munkát,

vigyázzanak az egyesületre, mert ez egy olyan érték
az egészségügy civil érdekképviseleti palettáján, ami
semmihez nem fogható.
Azokhoz is szólok, akik nem támogattak, vagy elfordultak az egyesülettől. Tőlük azt kérem, gondolják át
újra érveiket, mert meggyőződésem, hogy az ápolás
érdeke közös érdek, és ez előrébbvaló, mint az egyén.
Akkor lesz hazánkban erős képviselete az ápolásnak,
ha az érdekképviseletek, még ha különböző státusszal
is bírnak képesek konszenzusra jutni a célok tekintetében, és együttműködnek.
Végül engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem a támogatást és együttműködést minden tagtársamnak, a szakmai szervezetek vezetőinek, a közigazgatás tisztviselőinek és mindenkinek, aki segítette
munkámat.
Külön köszönöm a türelmet feleségemnek, aki mindvégig segített és biztosította a stabil hátteret, kislányomnak, aki cserfes ovisból időközben ifjú hölggyé vált,
és sokszor nem tudta miért nincs otthon az apukája,
amikor felébredt, és miért nem ért még haza, amikor
elaludt. Egyszóval köszönök mindenkinek mindent, köszönöm, hogy az elnökük lehettem!
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Közhasznúsági beszámoló a 2017-es évrôl
A Magyar Ápolási Egyesület 2017-ben is a vonatkozó jogszabályok, az alapszabály, a küldöttgyűlés és a
vezetőségi értekezleteken meghozott határozatok
alapján végezte feladatait.

Meghívásra részt vettünk a Magyar Kórházszövetség,
az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Kongreszszusán és a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének
konferenciáján.

Ezek alapján a szakmai véleménynyilvánítás, közigazgatási egyeztetés, az érdekképviselet, szakmai konferenciák szervezése, szervezeti kötelezettségek teljesítése, részvétel az egészségpolitika alakításában, a
civil kapcsolatok ápolása, építése, továbbá a szakmai
tevékenység elismerése és az Ápolásügy kiadása voltak a legfontosabb feladatok. Ezen kívül az országos
és területi szervezetek működtetése is kiemelt feladatot jelentett.

Külföldi tagdíjfizetési kötelezettségünket teljesítettük. Ősszel Magyarországon fogadtuk a Norvég Ápolási Egyesület oslói szervezetének képviselőit és közel
hatvan szerb ápolót, akiknek a magyar egészségügy
rendszerét és az ápolási egyesületet mutattuk be.

2017-ben is eljuttattuk az ágazatért felelős miniszternek és államtitkárnak a béremeléssel kapcsolatos
javaslatainkat, amelyek a minimálbér emelkedéséhez
igazított kiszámítható bértáblát tartalmaztak, megtettük észrevételeinket az ápolóképzés és utánpótlás
megoldására, valamint felhívtuk a figyelmet az életpálya szükségességére. Ismételten kértük az országos
főápoló kinevezését. A részünkre eljuttatott jogszabálytervezeteket, amennyiben érdekkörünket érintették véleményeztük. A civil és közigazgatási szervezetekkel megfelelő kapcsolatot ápolunk.
Országos rendezvényeink közül kiemelt jelentőségű
volt a Magyar Ápolók Napja, a Szociális Munka Napja
és az összevont szekció-konferencia, amely szakmai
rendezvényként három szekciót érintett (Hematológiai, Sürgősségi, Pszichiátriai). Az érintett szekciók
közül a Sürgősségi szekció új színfolt a szakmai palettánkon. Országos rendezvénysorozat még a Kossuth
Zsuzsanna-emlékév, amelyhez több egyetem, középfokú képzőintézmény is csatlakozott. Szülésznői szekciónk részt vett az Országos Szülésznői Konferencia
és a Szülésznő Védőnő Gyermekápolói Konferencia
szervezésében. Országos szervezetünk a Járóbeteg
Szakellátó Konferencia szakdolgozói szekciójának előadásait benyújtotta kreditpont elismerésre. A Becton
Dickinson Hungaryvel együttműködve továbbképzéseket szerveztünk az ország több pontján. A Foglalkozás-egészségügyi szekció önálló továbbképző napot szervezett.

Szervezeti kötelezettségeinket teljesítettük, az előírt
vezetőségi és elnökségi üléseket és a küldöttgyűlést
megtartottuk. A hatóságok felé fennálló kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.
2017-ben a Kossuth Zsuzsanna-emlékévre is tekintettel kiemelt figyelmet fordítottunk az elismerésekre
melyeket a Magyar Ápolók Napján, a Szociális Munka
Napján továbbá a megyei és országos rendezvényeken adtunk át. 8 fő Pro Sanitate, 20 fő a Miniszter
Elismerő Oklevele, további 36 fő a Magyar Ápolási
Egyesület Dicsérő Díszoklevelében részesült. Három
fő megkapta a Kossuth Zsuzsanna-díjat és két Tiszteletbeli Szülésznőt avattunk.
Kiadásra került az Ápolásügy két dupla számmal és
támogattuk a Tudományos Diákkonferenciákat is.
Az egyesület gazdálkodása az elfogadott költségvetési terv betartása mellett történt. A bevételi oldalon a tervezetthez képest 1% többlet keletkezett, a
kiadási oldalon pedig a tervezetett kiadásoknál alacsonyabb forrást használtunk fel. A felelős gazdálkodás eredményként az egyesület pénzügyi helyzete
továbbra is stabil.
A bevételi oldalon 33 098 143 Ft, míg a kiadási oldalon 33 469 143 Ft egyenleg mutatkozott így 371 388
Ft az előző évek tartalékából került felhasználásra.
Dologi kiadásokra az össz. kiadás 68% míg a személyi
jellegűekre 32% került felhasználásra. A dologi kiadásokon beül a megyei felhasználás 6 225 789 Ft-volt.
A közhasznúsági mellékletet bővebben a
www.apolasiegyeulet.hu oldalon olvashatják.

Köszönjük mindazok segítő támogatását,
akik adójuk 1%-át
egyesületünknek ajánlották fel.
Magyar Ápolási Egyesület
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Magyar Ápolási Egyesület
Tisztújító Küldöttgyûlése
2018. május 16-17. Visegrád – A Felügyelô Bizottság jelentése
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az 1989. óta működő Magyar Ápolási Egyesület, –
mint a különböző intézményi keretekben működő
ápolók, gondozók, szakdolgozók, technikusok, és
egyéb egészségügyi szakemberek társadalmi összefogására létrejött legnagyobb országos civil szervezet
– a 2017. évben is közhasznú jogállású szervezetként
tevékenykedett.

szervezeteknek, akik oda figyelnek az új dolgozókra,
és felhívják a figyelmüket az egyesületre és meg tudják győzni, hogy miért fontos számukra ennek a civil
szervezetnek a tagjának lenni.

A Felügyelő Bizottságnak, mint a Küldöttgyűlés által
megválasztott testületnek a feladata, az Alapszabálynak megfelelő működés felügyelete.
Figyelemmel kell kísérnie a 2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról előírásainak érvényesülését a működés,
a gazdálkodás során, szem előtt tartva a hatályos
gazdálkodási jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelést.

A 2017. évi gazdálkodást a Felügyelő Bizottság az
alábbi szempontok alapján vizsgálta:
– közhasznú jogállásnak megfelelő könyvvezetés és
beszámoló készítése
– jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való
megfelelőség
– vagyon változása, pénzeszköz felhasználása összhangban áll-e az adott évi bevételi és költségtervvel, az Alapszabálynak megfelelő tevékenységgel
– elnökségi, vezetőségi ülések, határozathozatal az
előírásoknak megfelelően történik-e
– könyvvezetésre vonatkozó előírások betartásra
kerültek-e, az analitikus és főkönyvi könyvelés a
mérleg és eredmény kimutatás összhangja, egyezősége biztosított-e?

A MÁE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény előírásainak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelően az
ápolás szakma érdekeit szem előtt tartva tevékenykedik.

Az Egyesület az előírt szabályzatokkal rendelkezik: számlarend, számlatükör, pénzkezelési és leltározási, valamint selejtezési szabályzat rendelkezésre áll,
frissítését folyamatosan biztosítani kell.
A megyék elszámoltatása szintén szabályzat alapján
történik, mely kiállta a gyakorlatban is a próbát.

Az Egyesület tevékenysége egyaránt értéket jelent
az ápolás szakma fejlesztése, oktatása, információ
áramlása és érdekképviselete vonatkozásában.

Az Egyesület a Számviteli politikáját az alábbiak szerint alakította ki:
– kettős könyvvitelt, és analitikus nyilvántartásokat
vezet
– a civil és közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályokat alkalmazza
– beszámolási formája: egyszerűsített éves beszámoló mérlege kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezetek részére, és ennek megfelelő eredmény kimutatása
– kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámolóhoz és közhasznúsági jelentés
– az Áfa körbe nem tartozik, egyéb adónemekben
az adójogszabályoknak megfelelően adózik
– értékcsökkenést az adótörvény szerint a lineáris
leírási kulccsal számolja el
– a tárgyi eszközöket beszerzési áron tartja nyílván,
a mérlegben nettó értéken mutatja ki
– készletnyilvántartást nem vezet, az anyagokat
egyből a költség nemen számolja el
– értékvesztést nem számol el.

Tevékenységét színvonalas és aktuális országos,
és megyei rendezvények, szakmai továbbképzés
megvalósítása jellemzi. Különösen igaz ez a 2017-es
évre, melyre az egyesület Kossuth Zsuzsanna Emlékévet hirdetett. Ezen misszió keretében országszerte
számos rendezvénnyel, tudományos programmal,
emléktáblák elhelyezésével és avatásával, pályázatokkal, konferenciákkal emlékeztek Kossuth Zsuzsannára
és hívták fel úgy a közvélemény, mint a döntést hozók figyelmét az ápolás, mint hivatás el-, és megismertetésére.
Mindezek mellett a 2017. évben is jelentős hangsúlyt
kaptak a minél szélesebb szakmai kör számára hozzáférhető megyei, illetve helyi szintű szakmai rendezvények, kongresszusok, tanfolyamok színvonalas Ápolók Napi rendezvények.
Az Egyesület, mindig élt a lehetőséggel, és aktívan
közreműködött, amikor kikérték véleményét a jogszabálytervezetekhez, szakdolgozói bérfejlesztésekhez. Folyamatosan dolgozik az ápolás presztízsének
emelésén, az ápolói pálya társadalmi megbecsülésének, erkölcsi, anyagi elismerésének ügyén.
Jelentős eredménynek számít, hogy a MÁE tagságát az elmúlt években azonos nagyságrendben meg
tudta tartani. Köszönjük ezt azoknak az aktív helyi
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Az Egyesület a 2017. évben is a küldöttgyűlés által
elfogadott éves költségvetési terv és munkaterv
alapján végezte a gazdálkodását. Vállalkozási tevékenységet nem végzett, kizárólag közhasznú alaptevékenységet folytatott.
A költségvetés pénzforgalmi szemléletben, a tevékenységgel és ellátott feladatokkal összhangban kialakított bevételi és kiadási struktúrának megfelelően
tartalmazza a működést meghatározó tételeket.
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Áttekintve a kettős könyvvitelt vezető szervezet
egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét alátámasztó alapbizonylatokat, és
az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítő kimutatásokat, megvizsgálva a számviteli és adó
szabályok érvényre juttatását, a kialakított bizonylati
rendet és fegyelmet, az az előírásoknak megfelelő.
Az előzőek alapján kijelenthető, hogy a főkönyvi könyvelés megbízható alapot nyújtott az egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredmény
kimutatás összeállításához. A mérleg leltárral alátámasztott.
A banki és pénztári kifizetés valamint a bérszámfejtés
dokumentumai rendezetten, teljes körűen és áttekinthető formában, a formai és tartalmi követelményeket kielégítve a MÁE központi irodájában rendelkezésre állnak.
A készpénz kezelés rendje szabályos, az előleg és szigorú számadású nyomtatványok kezelését az előírásokat betartva vezették.
A Megyék elszámoltatása a Küldöttgyűlés által elfogadott belső szabályzatnak megfelelő rendben történik. Az elszámoltatást a MÁE Központi Iroda munkatársai végzik, ellenőrzését a főkönyvi könyvelést
vezető kolléga ellátja. Az ellenőrzés olyan szabálytalanságot, – mely az egyesület pénzügyi és számviteli
rendjét sértené – nem tapasztalt.
A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok az egyesület nevére szóltak, és az
egyesület céljaival és 2017. évi tevékenységével összhangban álltak. A kifizetések számlával, bérjegyzékkel, szerződéssel alátámasztottak. Bizonylat nélküli
kifizetés nem történt.
Az adóhatóság felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségét az Egyesület rendszeresen teljesítette. Az adó folyószámla az adófizetési kötelezettségnek megfelelőn tartalmazta a bevallási és befizetési
adatokat, hátraléka nincs az egyesületnek.
A MÁE 2017. évi bevétele 33 098 ezer Ft volt. A
ráfordításait 33 469 ezer Ft összegben teljesítette.
Így 371 ezer Ft a közhasznú tevékenység vesztesége. Ez a mérlegben a saját tőkét is hasonló összeggel csökkenti.
A veszteség a feladatok ismeretében jelentéktelen nagyságrendű, tekintettel arra, hogy a Kossuth Zsuzsanna Emlékév méltó megünneplése a
rendszeresen jelentkező kiadásokat jelentősen
megemelte.
Az alapcél szerinti közhasznú tevékenységre előírt
elkülönített nyilvántartás biztosított volt.
Bevételi oldalról a tagdíjak 1 630 ezer Ft-tal növekedtek, ez nem a tagság növekedésének, hanem
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a minimálbér jelentős emelkedésének tudható be.
Míg 2016. évben a tagdíjak a bevételek között 86,7
%-os részaránnyal szerepeltek, addig a 2017. évben
részarányuk 89 % volt, csekély mértékben emelkedett.
A 2017. évi összes bevétel a 2016. évi összes bevételhez képest 1 146 ezer Ft-tal növekedett.
A ráfordítások viszont a 2016. évhez képest 2017. évben 7 409 ezer Ft-tal növekedtek.
A kiadásokon belül meghatározó nagyságrendet
67,5% os nagyságrendet 22 587 ezer Ft-ot az
anyagjellegű ráfordítások jelentettek, melyek az
előző évhez képest 6 201 ezer Ft-tal növekedtek, a
ráfordítások növekedésének 84%-át ez a tétel okozza. A növekedés a már nevezett Kossuth Zsuzsanna
Emlékév rendezvényeinek lebonyolításából adódik.
A közhasznúsági jelentésben szereplő MÉRLEG FŐÖSSZEG 23 millió 068 ezer Ft.
Az eszköz oldalon a befektetett eszközök 171 ezer
Ft-tal, a forgó eszközök 22 millió 897 ezer Ft-tal szerepel. A forgóeszközök között a pénzeszközök 94 %-os
részaránya biztonságot nyújt a jövőbeni működtetéshez. A követelések összege 1 120 ezer Ft, mely többségében a Megyéknél lévő előlegből, és az adókövetelésekből tevődik össze.
A forrás oldalon a saját tőke 22 millió 247 ezer Ft, a
veszteség 371 ezer Ft, és a rövid lejáratú kötelezettség
821 ezer Ft.
A saját tőke esetében megállapítható, hogy a tervszerű gazdálkodásnak köszönhetően mindössze mínusz 2 % vagyonváltozás következett be, a saját
tőke a 2016. évi saját tőkének a 98 %-ára csökkent
A 2017. évben az elnökségi, vezetőségi ülések az
Alapszabálynak megfelelően az előírt számban
megtartásra kerültek.
A 2017. évi határozatokat a közgyűlésről az elnökségi, vezetőségi ülésekről készült emlékeztetők
tartalmazzák. Erről az Egyesület a határozat tárat
folyamatosan vezette, a döntési arányok rögzítése
megvalósult.
JAVASLATOK:
Célszerűségi:
– Az elkövetkezendő időszakban az egyesületnek,
mint civil szervezetnek a szerepét újra kell értékelni. Egyaránt fontos a tagságon belüli közösségépítés és a nyitás más civilszervezetek irányába.
– A jövőben is kiemelt hangsúlyt kell fordítani az
új belépő dolgozókra, minden egészségügyi
szolgáltatóval meg kell ismertetni az egyesület
céljait, tevékenységét.

2018. 32. évf. 2. szám

Kiújuló vagy refrakter
Hodgkin limfómánál előzetes
ASCT1,2 –t követően

75 % ORR
34 % CR

Kiújuló vagy refrakter
Hodgkin limfómánál előzetes
ASCT1 nélkül

54 % ORR
22 % CR

Kiújuló vagy
refrakter sALCL1,3
-nél

86 % ORR
59 % CR

HATÁSOSSÁG
BEMUTATÁSA

ORR: objektív terápiás válaszarány; CR: teljes remisszió; PFS: progressziómentes túlélés;
ASCT: autológ őssejt-transzplantáció; sALCL: szisztémás anaplasztikus óriássejtes limfóma;
Referencia: 1. Adcetris alkalmazási előirat EU/1/12/794/001
2. Younes A, et al. J Clin Oncol 2012; 30: 2183-2189.3. Pro B, et al. J Clin Oncol 2012; 30: 2190-2196.

Takeda Pharma Kft. / 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. / Magyarország
T: +36-1-270-7030 / F: +36-1-239-0968 / www.takedahungary.hu

HU6BRE/1711/0012b

brentuximab vedotin

A CD301 ELLENI ANTITEST
ÉS GYÓGYSZER KONJUGÁTUMA

Adcetris (EU/1/12/794/001)
50 mg brentuximab-vedotin és kb. 13,2 mg nátrium injekciós üvegenként. A feloldást követően ml-enként 5 mg brentuximab-vedotint tartalmaz.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. Elérési útvonalak: www.ogyei.gov.hu; Információ; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád keresés esetén: szabadszavas keresésben a termékbrand megadása és az ATC-kód mező kitöltése), a keresés indítása,
www.ema.europa.eu; Find medicine; Human medicine; termék kezdőbetűjére való keresés/a
lenyíló listában a termék brand kiválasztása/Product Information fül megnyitása/Language: magyar/GO.
A forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője
Takeda Pharma Kft., 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Magyarország
Az alkalmazási előírás utolsó jóváhagyásának dátuma: 2018.01.11.
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_
tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
A dokumentum lezárásának dátuma: 2018. április 16.
Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen, feltételezett
mellékhatást.

2018. 32. évf. 2. szám

BESZÁMOLÓ

Ápolás
ÁpolásÜgy

7

– Az elkövetkezendő időszakban is tekintsék kiemelt feladatuknak a jelenleg még passzívabb
Megyék hozzáállásának javítását, bevonását
az Egyesület céljainak megvalósításába.
– A pontszerző továbbképzések jó gyakorlatát
továbbra is őrizzük meg, törekedjünk minél több
szakmai rendezvény szervezésére főleg a tagság közelében a megyei és egyéb helyi szinteken egyaránt.
Szabályszerűségi:
– Szabályzatok aktualizálását el kell végezni. Ezt
az állandóan változó jogszabályi környezet
megkívánja. Különösen igaz ez a számviteli törvényhez kapcsolódó szabályzatok, így a számviteli
politika, számlarend esetében.
– A civil törvény 30. § (4) bekezdése szerint, ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, akkor
a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet saját
honlapon történő elhelyezésére is. Biztosítsuk
ezt az előírást a 2017. évi beszámoló esetében is.
A Felügyelő Bizottság jelentését összegezve:
– Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a
pénzügyi beszámoló, a mérleg, az eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat tartalmaz.
– Az Egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabállyal és a 2017. évi munkatervvel összhangban
állt, annak céljait szolgálta.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az elhangzottak szerint:
– a 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 23 millió 068 ezer Ft mérleg főösszeggel,
– a 2017. évi egyszerűsített beszámoló eredmény
kimutatását 33 millió 098 ezer Ft bevétellel, és
33 millió 469 ezer Ft ráfordítással és
– mínusz 371 ezer Ft tárgyévi veszteséggel szíveskedjen elfogadni.
A MÁE tevékenységéhez, a gazdasági és szakmai
eredményekhez a Kossuth Zsuzsanna Emlékév méltó
megünnepléséhez gratulálunk.
Elnök Úrnak, az Elnökségnek, Vezetőségnek és Bizottságoknak megköszönjük az együttműködést a
Felügyelő Bizottsággal, azt hogy Elnök Úr személyes
jelenlétével, is mindenkor segítette munkánkat.
Egyúttal megköszönjük a könyvelést végző cég, a
Borbás Ilikéék munkáját, a hozzáállását, a megszokott rendben folytatott bizonylatkezelést, könyvelést
és kért adatszolgáltatás időben történő teljesítését.
A MÁE további eredményes tevékenységéhez
erőt, egészséget, az Új Elnöknek sikeres, eredményes munkát kívánunk!
Harsányi Imréné
FB. elnök

A Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói Szekciójának
és Vezetôségének beszámolója eddigi tevékenységérôl
A 2016 őszén újra alakult a Magyar Ápolási Egyesület
Szakoktatói Szekciója.

zeti, a kórházi, az iskolai szakoktatók és pedagógusok
tapasztalataira hagyatkoztunk.

Másfél év alatt legfontosabb célként és feladatként
kezeltük a szekció felélesztését, ezért az egészségügyi szakképzés területén dolgozó kollégák megkeresésére és bevonására törekedtünk.

Céljaink: a gyakorlati felszínt biztosító, az elméleti
képzést végző intézményekoktatásában részt vevők
szakmai továbbképzése a pedagógiai-módszertani
kultúra javítása érdekében; szavunkat hallatni a szakmai vizsgáztatás során, az egységesen maghatározott
írásbeli és gyakorlativizsga-tételek kidolgozásában.
Szeretnénk egy központi gyakor-lati vizsgabank létrehozását elősegíteni. Szekcióüléseken és konferenciákon a szakképzés minőségének javítása érdekében a
pályaalkalmasság, egészségügyi alkalmasság kérdésköre állandó témává vált. Különösen fontos az alkalmasság kérdésével foglalkozni életkortól függetlenül.

Az egészségügyi szakképzés minden egyes területén
a képző iskolák és a gyakorló területek oktató-nevelői
feladatainak összehangolása kiemelt jelentőséggel bír.
A megalapozott elméleti tudás alapfeltétele az
eredményes, sikeres gyakorlati tevékenységnek! A
Szakoktatói Szekció vezetősége, a tagokkal egyetértve, folyamatos jelenlétre törekszik a különböző
színtereken folyó megbeszéléseken, konferenciákon.
A tantervek elméleti és gyakorlati tananyagtartalmának, tematikájának kidolgozásában, véleményezésben, igyekszünk jelen lenni, javaslatokat tenni,
ebben a tevékenységünkben a saját, a rendelőinté-
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Hasonlóan jelentős kérdés, és megoldandó feladat az
oktatószemélyzet és a hallgatók kompetenciahatárainak megállapítása, azok pontos ismeretének elsajátítása és alkalmazása.
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A Szakoktatói Szekció vezetőségének feladatai közé
tartozik a szakmai továbbképzések, konferenciák szervezése, a tagság képviseletének biztosítása, a folyamatos kapcsolattartás a MÁE országos vezetésével,
kapcsolatfelvétel a MESZK Oktatási, továbbképzési és
tudományos bizottságával, rendszeres megjelenés az
Ápolásügy folyóiratban, vezetőségi értekezletek, ülések
megtartása, ahol az aktuális oktatási kérdéseket megbeszéljük, a célokat és a feladatokat meghatározzuk.

problémákra. a vizsgáztatás tapasztalataira.
Időközben, Révészi Andrea elnökségi tagtársunk
személyes okokra hivatkozva lemondott posztjáról.
Köszönjük munkáját, és minden jót kívánunk neki a
jövőben!

Munkánkat az ország egész területére kívánjuk kiterjeszteni, segítségül hívva az egyesület megyei szervezeteit, felkeresve az egészségügyi szolgáltatók ápolásmenedzsmentjét, szakoktatóit, gyakorlatvezetőit,
valamint az egészségügyi szakképző intézmények igazgatóit, szakoktatóit, pedagógusokat.

Program:

Eddigi rendezvényeink:
Az Alakuló konferencia után, a Kossuth Zsuzsannaemlékév kapcsán, a Miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tartott Szakoktatói Konferenciát 2017. 03. 17-én.
Program:
1. Szegedi Judit, a Szakoktatói szekció vezetője –
Konferencia megnyitása.
2. Kaczur Ilona, intézeti szakoktató – Gyakorlat? –
Gyakorlat! Gyakorlatszervezés kérdései esti tagozatos tanulószerződéses tanulók esetében.
3. Füvesné Horváth Katalin, intézeti szakoktató – A
2016/2017-es tanév gyakorlati oktatásának eddigi
tapasztalatai, a tanulók és gyakorlatvezetők véleménye alapján.
4. Bene Péter, az EVOTREND Kft. ügyvezető igazgató
– Mindennapi tapasztalatok a gyakorlati képzés
szervezése során.
5. Windt Erika intézeti szakoktató – Alkalmas? Ki
mondhatja meg, hogy a hallgató alkalmas az
egészségügyi tevékenység végzésére?
6. Szabó Beáta, tagintézmény vezető – Kevesen vagyunk, ezért mindenki alkalmas?
7. Horváth Emese, intézeti szakoktató – A tanulók
szakmai alkalmasságának korlátai.
8. Kerekasztal beszélgetés.
9. Kossuth Zsuzsanna-emlékhely ünnepélyes átadása.
A konferencia összegzéseként megállapíthattuk,
hogy a felmerült problémákat a kórházak és az iskolák ugyanúgy látják, a megoldáshoz az oktatás
irányítóinak, illetve az adott terület illetékeseinek
döntéshozatalára, állásfoglalására van szükség. A
konferencia résztvevői kifejezték igényüket a további kapcsolattartásra és a folyamatos információháló
kiépítésére.
Évközben a vezetőségünk negyedéves rendszerességgel tartott ülést. Az aktualitásokon kívül a következő
időszak teendőit is meghatároztuk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a hallgatók szakmai gyakorlatának
megkezdésére, a szakmai gyakorlatokon felmerült
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Szakoktatói Konferencia – A szakképzés aktuális
kérdései 2017.11.30. Helyszín: Kanizsay Dorottya Katolikus Középiskola, Budapest

1. Köszöntés, megnyitó – Szabó Beáta igazgató
(Kanizsay Dorottya Katolikus Középiskola).
2. Szabó Beáta igazgató – Elméleti oktatás szabályozói.
3. Kaczur Ilona, intézeti szakoktató (Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ, Szeged) – Demonstrációs
gyakorlat – lehetőség?
4. Füvesné Horváth Katalin, intézeti szakoktató
(Egyesített Szent István és Szent László Kórház és
Rendelőintézet, Budapest) – Gyakorlatszervezés
és gyakorlatvezetés tapasztalatai.
5. György Annamária, főosztályvezető (ÁEEK Szakképzés Fejlesztési Főosztály) – Tudásszint mérés.
6. Szőllősi Rita, szakképzési szakreferens (ÁEEK Szakképzés Fejlesztési Főosztály) – „Ápoló leszek”.
7. Kerekasztal megbeszélés; konferenciazárás.
A konferencia összegzése: Tájékoztatást kaptunk a
tudásszint-felmérés folyamatáról, és jelentőségéről.
Az „Ápoló leszek” cinű előadásban a mentorprogramról hallottunk, melynek célja ösztöndíjas támogatással az ápolónak tanuló fiatalok pályán tartása.
A kerekasztal megbeszélésen aktív párbeszéd alakult
ki a gyakorlatok tervezése, vezetése, valamint az alakalmásság témakörében. A jelenlevők egyetértettek a
gyakorlati kérdésbank létrehozásában.
2018. év akadozva indult a Magyar Ápolási Egyesületben zajló aktuális választások miatt. Szegedi Judit a
szekció elnöke más irányú elkötelezettsége miatt lemondott tisztségéről. A vezetőség 3 taggal folytatja
munkáját. 2018. 04. 18-án tartott vezetőségi ülésen
Füvesné Horváth Katalint választottuk meg szekció elnökének. A MAE Szakoktatói Szekció Vezetőség tagjai:
Füvesné Horváth Katalin, Kaczur Ilona és Windt Erika.
A Szakoktatói Szekció tagjainak összehívását 2018.
október-november hónapban tervezzük. Várjuk a
szekció tagjainak javaslatait és kérdéseit az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatban.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a Magyar Ápolási Egyesület honlapját, ahol a friss hírek folyamatosan nyomon
követhetők.
Budapest, 2018. május 2.
Magyar Ápolási Egyesület
Szakoktatói Szekciójának Vezetősége
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Ünnepség Nógrád megyében
2018. május 10-én Megyei Szakdolgozói Konferenciát szerveztünk Nógrád megyében a pásztói Margit
Kórházban.
A mintegy 120 fő résztvevőt az intézmény főigazgatója, Dr. Boczek Tibor köszöntötte. Ünnepünk színvonalát nagymértékben emelte a balassagyarmati lelki
gondozók igényes műsora; Szita Tamásné gitáros és
énekes, valamint Sáska Judit prózamondó előadása.
Megható volt számunkra, ahogy az ápolókról énekeltek, verseket szavaltak, megköszönve munkánkat.
A Magyar Ápolási Egyesület Nógrád megyei elnökeként a 2017-es Kossuth Zsuzsanna-emlékévet lezártam. Méltón emlékeztünk az országos főápolónőre, aki mind emberi tulajdonságai, mind kimagasló
szakmai munkássága miatt példaképünk. Kossuth
Zsuzsanna első magyar főápolóként irányt mutatott
a holisztikus szemléletű ápoláshoz anélkül, hogy tudatában lett volna a fogalomnak. A testi fájdalmak,
sebek, sérülések mellett a lelki sebek gyógyítása is elengedhetetlen, ehhez azonban az ápolónak szakmai
alázatra, empátiára, türelemre, szeretetre és megalapozott szakmai tudásra van szüksége. Nem utolsó sorban kötelességünk a jövő nemzedék számára
átadni a maradandó emberi értékeket.
Florence Nightingale a „Lámpás Hölgy” a magyar
főápolót követően 4 évvel később fogalmazta meg
tanulmányait az ápolás rendszeréről. Mindkét nagy
elődünk munkásságát összegezve, a segíteni akarás
az önzetlen és példaértékű emberséges gondoskodás jellemzi tetteiket.
Ezt követően a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara területi elnöke, Kalcsó Péterné köszöntötte
a résztvevőket, Semmelweis Ignác születésének 200.
évfordulóját, valamint a családok évét köszöntötte.
Hangsúlyozta, hogy minden egészségügyi szakdolgozó büszke lehet magára és társaira.
Hagyományunkhoz híven a megyénkben átadásra
került dicsérő oklevél az év ápolóinak. Ez évben is
három szakdolgozó részesült kitüntetésben, Czifra Jánosné, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet gyermekosztályának főnővére, Hanka
Krisztina, a pásztói Margit Kórház rehabilitáció, krónikus belgyógyászat és egynapos sebészeti osztályának
vezető ápolója, valamint Mizser Attiláné, a salgótarjáni kórház szakdolgozója. Gratulálunk a kitüntetésben
részesülteknek!
A Nógrád megyei Kormányhivatal öt fővel képviseltette magát a rendezvényen. Bertókné Tamás Renáta
megyei vezető ápoló elmondta, hogy az elismerést
minden egyes nap kiérdemlő egészségügyi dolgozók
magas színvonalú és széles körű szakmai ismeretek
birtokában végzik munkájukat. „Hihetetlen odaadással, sokszor fizikai teljesítőképességük határát súrolva
gondoskodnak embertársaikról” közölte a vezető.
Megtisztelte jelenlétével konferenciánkat a MESZK
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országos elnöke, Dr. Balogh Zoltán is, aminek nagyon
örültünk. Nagyon érdekes és tartalmas előadást hallhattunk tőle a kamaránkról, a programokról, célokról, elért eredményekről.
Dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos elnöke tartott előadást.
– Nógrád megyében számos olyan egészségügyi
szakember dolgozik, akik példaként szolgálhatnak a
jövő generációjának.
Az ünnepi megemlékezést tudományos munka követte.
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3. Dr. Fűzér Csabáné esetmenedzser, diplomás
ápoló: 10 éves az egynapos sebészet Margit Kórház, Pásztó Műtő
4. Gyurkóné Kovács Krisztina: Laboratóriumi diagnosztikai folyamatok. A pre-, és posztanalitikai
munka során előforduló hibák – Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Központi Laboratórium
vezető asszisztense
5. Bakóné Sivó Erika, gyógyszertári szakasszisztens:
„Természetes gyógyszergyárak”, avagy állati anyagok gyógyhatásai – Dr. Kenessey Albert Kórház,
Balassagyarmat Gyógyszertár

A következő előadásokat hallgathattuk meg:
1. Tóth Szőllős Szilvia főnővér, Kosik Roland ápoló: A lehetetlen mégis lehetséges, használj intelligens kötszert – esetismertetés – Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Szeptikus Csontsebészet
2. Sándor Katalin ápoló és Pszotáné Horváth Judit főnővér: Szenvedélybetegség gyógyítási lehetőségünk osztályunkon – Dr. Kenessey Albert
Kórház Balassagyarmat, Addiktológia

6. Csikós Boglárka, gyógytornász: Karate a gyógytornász szemszögéből – Margit Kórház Pásztó, Rehabilitációs osztály
Munkatársaink példaértékű előadásokkal készültek,
átadták a résztvevőknek ismereteiket, gyakorlati tapasztalataikat. Zárszóként elmondhatom, hogy egy
megható, eredményes, emlékezésben, ünneplésben
gazdag, tudományos napon vehettünk részt.
Horváthné Király Valéria
megyei vezető

Ünnepi megemlékezés a Kossuth Mauzóleumnál
A Kossuth Szövetség elnökségének
meghívására, Kossuth Lajos halálának 124. évfordulója tiszteletére
Vártokné Fehér Rózsával a Magyar
Ápolási Egyesület alelnökével 2018.
március 24-én ünnepi megemlékezésen vehettem részt a Kossuth
Mauzóleumnál.
Az ünnepi megemlékezésen a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium diákjainak műsora emelte a rendezvény meghitt hangulatát, az ünnepség végén a megemlékezés virágaival és koszorúival róttuk
le kegyeletünket az emlékműnél.
Az ünnepséget követően részt vehettem a Kossuth
Szövetség 25. ünnepi közgyűlésén, ahol beszámoltam
Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségéről, a Kossuth
Zsuzsanna-misszióról, Kossuth Zsuzsanna születésének
200. évfordulója tiszteletére rendezett emlékév ünnepségsorozatáról, a Magyar Ápolók Napja jelentőségéről
és a Magyar Ápolási Egyesület tevékenységéről is.
A képen Vártokné Fehér Rózsa a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke, Zala megyéből Dancs Brigitta és Dancs
Imre a Kossuth Szövetség Észak-dunántúli régió titkára
a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna-emlékév könyvével a kezében.
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Boros Károlyné
Zala megyei vezető
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MÁE Tûszúrás okozta sérülések – pontszerzô
továbbképzése és Tisztújító Küldöttgyûlése

Egyesületünk 2018. május 16-17-én tartotta továbbképzéssel egybekötött küldöttgyűlését. A továbbképzés az egészségügyi szakdolgozók széles körét érintően a laboratóriumi mintavétel preanalitikai hibáinak
kiküszöbölése, és a mintavétel kapcsán elkerülendő
tűszúrásos balesetek megelőzése volt. A továbbképzés pontszerző volt, tesztírással zárult.
A küldöttgyűlést megelőző estén sort kerítettünk
arra, hogy méltóképpen megköszönjük azon vezetőségi tagjaink munkáját, akik úgy határoztak, hogy az
új ciklusban már nem vállalnak tisztséget az egyesület
vezetésében. Ezúton is szeretnék ismételten köszönet mondani mindazoknak, akik áldozatos, önzetlen
munkájukkal segítették a Magyar Ápolási Egyesület
tevékenységét, hozzájárulva ezzel az ápolás presztízsének emeléséhez Vártok Fehér Rózsa alelnök asz-
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szonynak, Dr. Baráthné Kerekes Ágnesnek, Golovics
Anikónak, Lukács Lászlónénak, Wágner Vilmosnénak.
Távollétükben mondtunk köszönetet Bognár Mártának, Szabó Bakos Zoltánnénak, Vargáné Pethes Gyöngyinek és Vörösmarty Attilának, akik elfoglaltságuk
miatt nem tudták elfogadni meghívásunkat.
Itt mondtunk köszönetet Borbás Dezsőné Ilikének aki
szinte a kezdetektől könyvelőként segítette egyesületünk munkáját.
A rendezvény második napján került sor a tisztújító
küldöttgyűlésre, a mérleg és közhasznúsági beszámoló ismertetésére.
Bugarszki Miklós
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Felhívás
XX. Országos Járóbeteg Szakellátási és XV. Országos Járóbeteg
Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2018. szeptember 19–21.
Kíváncsian várjuk, mit hoz az új kormányzati ciklus,
amelyben ismét a korábbi kormánykoalíció kapott
igen erős állampolgári felhatalmazást. Lesz-e változás
az ellátások szervezésében, az ágazat működésében,
a finanszírozási ösztönzőkben? Reméljük erről is többet megtudhatunk az ágazatvezetéstől konferenciánkon. Van sok teendőnk a döntéshozókkal együtt
és szeretnénk elérni, hogy több figyelmet kapjon a
független vagy éppen a kórház-rendelőintézeti egységben dolgozó járóbeteg szakellátás, az itt végzett
egynapos sebészeti ellátás.

Tisztelt Tagtársaink!
Tisztelt Résztvevők,
Tisztelt Kollégák!
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség mérföldkőhöz érkezett: immáron XX. alkalommal szervezi
meg éves konferenciáját, XV. alkalommal az Országos
Járóbeteg Szakdolgozó Konferenciával együtt. Szimbolikus a két Konferencia összefonódása: a Magyar
Ápolási Egyesület és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara másfél évtizede tiszteli meg bizalmával
Szövetségünket és társul közös céljaink képviseletére,
a járóbeteg szakellátás ápolás- és orvosszakmai, vezetési helyzetének javítására.
Nem megkérdőjelezhető, hogy számos sikert értünk el
az elmúlt években. Nem csak ott vagyunk az egészségpolitikai egyeztetéseken, hanem számítanak is véleményünkre a járóbeteg szakellátás egyes szempontjaink
a fejlesztésére, a benne levő hatékonysági tartalékok
kiaknázására, betegfogadási listák csökkentésére. 2017
decemberében ösztönző támogatásban részesülhettek
a független rendelőintézetek is.

A konferencia első napján az ágazat legfontosabb
szakmai szereplőit szólítjuk meg egy kerekasztal
megbeszélésben, amelyet globális ágazati előadások
követnek. A második, szakmai napon igyekszünk ismét új, vagy régóta nem áttekintett orvosszakmai témákkal foglalkozni. A menedzsment napon folytatni
szeretnénk a „Sikeres rendelőintézetek” sorozatunkat, bemutatva a legjobb, átvehető gyakorlatokat.
Legjobb előadónkat előadói díjjal fogjuk elismerni.
Célunk egyértelmű: a díjjal az átfogó, általános jellegű előadásokat kívánjuk támogatni, amelyek a
járóbeteg szakellátás, egynapos ellátás szervezésével,
minőségének, megfelelőségével javításával foglalkoznak. Előnyt élveznek a saját adatfeldolgozáson,
átfogó, több intézményre kiterjedő, összehasonlító
vizsgálaton alapuló előadások.
Tekintettel 20. évfordulónkra, társasági programjainkban meglepetéssel is készülünk!
Dr. Polák László
a Szervezőbizottság elnöke

Minya Tünde
MÁE elnök

Dr. Balogh Zoltán
MESZK elnök

Dr. Pásztélyi Zsolt
Medicina 2000 elnök

Bemutatkozások – Koszta Julianna megyei vezetô
Békés megyében is, mint a legtöbb megyében 1989ben alakult az első helyi szervezet a gyulai Pándy Kálmán Kórházban. A szervező munkát, a tájékoztatást, s
ezzel egy időben a tagtoborzást Nagy Endréné „Csilla
néni” az akkori ápolási igazgató helyettes végezte.
A jövendő tagok megtalálásában a személyes kapcsolatok nagyon sokat segítettek akkor és a jelenben
is. A gyulai alapszervezet megalakulását követően az
Orosházi Városi Kárházban, a József Attila Tüdőszanatóriumban, valamint a Mezőhegyesi és a Szeghalmi
Utókezelő Kórházban alakultak meg a helyi szervezetek. Sajnos rövid ideig működött a békéscsabai Réthy
Pál kórházban a helyi szervezet, a taglétszám 10 fő
alá csökkent. Az akkori kórházvezetés biztosította az
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immár megyei vezetővé megválasztott „Csilla néninek” az országos üléseken való részvételt. Így a legújabb információkat, az egyesület céljait, programjait
szinte első kézből tudtuk meg.
Hagyománnyá vált az Ápolók Nemzetközi Napjának
ünneplése. 2015-től ezt felváltotta a Magyar Ápolók
Napjának Ünnepe. A rendezvény keretén belül ápolók kitüntetésére, az ápolói munka elismerésére került
és kerül sor. Tudományos továbbképzések zajlottak, s
zajlanak helyi szinten. Az Egészségügyi Szakdolgozók
XXVII. Országos Kongresszusának lebonyolításában
– melynek helyszíne Gyula volt –, az egyesület tagjai
komoly munkát vállaltak.
Jómagam a hivatásom gyakorlását 1981-ben kezd-
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tem, három műszakos ápolóként Gyulán a Pándy Kálmán Megyei Kórház III. Belgyógyászatán. Szakoktatói
képesítésem megszerzését követően az I. Belgyógyászaton szakoktatóként, majd vezető szakoktatóként
dolgoztam. 1996-tól jelenleg is a Fertőző osztály főnővéreként végzem munkámat. 1999-ben vettem át
szakokleveles közgazdász diplomámat.
Az oktatást, a fiatalok fejlődésének biztosítását, a
munkahelyi teambe való beilleszkedését ma is nagyon fontosnak tartom. Hiszem, hogy az „utódaink”
az oktatóik által képviselt értékeket, szemléletmódot,
munkaminőséget viszik tovább. Valójában a tükörképeink, s hogy ez a kép ne legyen nagyon ferde aktívan tennünk kell érte.
Az egyesületi munkába már 1989-ben bekapcsolódtam. Rövidesen megszületett második gyermekem.
Így valóban aktívan majd csak 1991-től vettem részt az
egyesület munkájában. Szakoktatóként dolgoztam, így
a jövendő kollégákat is megismertettem az egyesületi élettel. Az egyesület „magját” alkotják Ők. A helyi
programok szervezésébe Nagy Endréné az évek folyamán egyre aktívabban vont be, elfoglaltsága esetén az
országos üléseken is helyettesítettem. Az 1994-es választások alkalmával jelöltek a helyi vezetői funkcióra,
mely betöltésére bizalmat kaptam a tagoktól.
Nagy Endréné nyugdíjba vonulását követően Rábai
Julianna kolléganőnk töltötte be a megyei vezető
szerepét. Munkahelyváltás okán a 2002-es választásokon már nem fogadtam el a jelölést, így jelöltként
a taggyűlésen, mint megyei vezető kaptam bizalmat.
Az elmúlt 16 évben sok változás történt. Magánéletemben örömteli események 2002-ben és 2004-ben
gyermekeim születettek. Rövid távolléteim alatt lelkes
tagtársaim a gazdasági vezető Dr. Bekker Sándorné, s
az orosházi helyi alapszervezet vezetője György Margit
segítettek az egyesületi munkában. Ez különösen jelentős volt 2004-ben, hiszen ekkor alakult meg a Magyar
Szakdolgozói Kamara, melynek bölcsőjét a Magyar
Ápolási Egyesület, s annak aktív tagjai ringatták.
A kamara megalakulását követően egy elég drasztikus
taglétszám csökkenés következett be, mely az elmúlt
másfél évig nem nagyon változott. (kettős tagság?
Melyik szervezet mit nyújt?) Az utóbbi időben örömteli módon egyre több fiatal lép be az egyesületbe,
érdeklődik a civil szervezet iránt.
Szakmapolitikai okok folytán intézmény összevonások
történtek. Három lépésben összevonásra került a Megyei Pándy Kálmán Kórházzal a Megyei József Attila

Tüdőszanatórium, ezt követően a Mezőhegyesi és a
Szeghalmi Utókezelők, s utolsó lépésként a Békéscsabai
Réthy Pál Kórház, melynek következtében mára két
alapszervezet működik az Orosházi és a Békés Megyei
Központi Kórházi Gyulai központtal.
Munkámat megkönnyíti az ápolási igazgatók támogatása és a helyi vezetők komoly, felelősségteljes
munkája, ami lényeges a tagok tájékoztatásában.
A tavalyi év nagy jelentőséggel bírt a megye egyesületi életében és a helyi szervezetek életében egyaránt. A Kossuth Zsuzsanna-emlékév programjai
megmutatták a tagság összetartozását, együtt gondolkodását az ápolói hivatásba vetett hitüket.
Az elmúlt több, mint másfél évtized tapasztalata
alapján elmondható, hogy az egészségügyben komoly változások történtek, melyek hatása sokszor
volt drasztikus (összevonások, létszámleépítések) s
ezek alól a szakdolgozók sem tudják kivonni magukat. Mégis összetartozással, apró odafigyeléssel, egymást támogató tagsággal mindezek könnyebben átvészelhetőek. Ezekben mutatkozik meg az Egyesület,
az egyesület tagság erőssége. Tagtársaim munkáját,
támogatását ezúttal is szívből köszönöm.
Koszta Julianna
megyei vezetô

A MÁE 2018. május 17. Tisztújító Küldöttgyûlés választásának
eredménye
Elnök: Minya Tünde
Alelnök: Bugarszki Miklós
Felügyelőbizottság: Harsányi Imréné,
Székelyné Szabó Veronika, Zsombok Erzsébet.
Etikai Bizottság: Árvay Hilda, Gerebenics Szin Rózsa,
Kádárné Szabó Ildikó.
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Humánpolitikai és Érdekképviseleti Bizottság:
Balogh Dénes, Hack Gabriella,
Kovácsné Babinszki Gabriella.
Szakmai Fejlesztési Bizottság:
Kövediné Kőszegi Erika, Lakatosné Török Andrea,
Siposné Cziránku Katalin.
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Magyar Ápolók Napja Zala megyében
Történelmi helyszínen, a város dísztermében ünnepelték 2018. február 19-én a Magyar Ápolók Napját a
Zala Megyei Szent Rafael Kórházban. Az ünnepség
kezdetén Bognárné Laposa Ilona ápolási igazgató és
négy kísérője a kórházalapítás időszakára utaló korhű
öltözetben vonult a pulpitusra. Szemelvényekkel, idézetekkel tárták a hallgatóság elé a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház elődjét jelentő ispotály megalapításának történetét.

gyermekszakápoló, sürgősségi szakápoló, a gyermekintenzív dolgozója; Marton Zoltánné, a mikrobiológiai labor vezető asszisztense és dr. Oroszlánné Pilipár
Krisztina, az ortopédia vezető ápolója. A MESZK Zala
Megyei Területi Szervezete Szabó Valériának, a szemészet egyetemi okleveles ápolójának ítélte oda az
Év oktatója díjat, a Magyar Ápolási Egyesület elismerő díszoklevelét és ezüst kitűzőjét pedig Szekér Tamás, az ápolási osztály vezetője vehette át.

Felidézték Kossuth Zsuzsanna, az ország első főnővérének alakját is, akinek születésnapja a magyar ápolók ünnepévé vált, az 1848-as Zalaegerszeg képét, s
benne a decemberben átadott 12 ágyas új ispitát.
Dr. Halász Gabriella, a kórház főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a múltba pillantás alkalom arra, hogy
végiggondoljuk, manapság néhány év leforgása alatt
változik annyit az egészségügy, mint hajdan összesen.
Igaz ez az ápolók munkájára is, bár az egyre bővülő szakmai kompetencia mellett ugyanolyan fontos
maradt a klasszikus értékek, az empátia, a szeretet, a
kedvesség megtartása.
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Kossuth Zsuzsanna 201. születésnapja alkalmából dr.
Paizs Teréz megyei tisztifőorvos ünnepi beszédében
felidézte az országos főnővér tevékenységét, a tábori
kórházak sebesültápolását messze a kor színvonalát
meghaladó szintre emelő emberi és szervezői erényeit. A szakma hatalmasat változott a 170 év alatt
– mondotta -, de azért van közös pont: a ma ápolói
ugyanúgy lelkükben hordozzák hivatásukat.

Nemcsak a mindennapi munkájukért, hanem a hivatástudatukért és a szolgálatkészségükért is köszönet
illeti az ápolókat – ezt Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő mondta a Magyar Ápolók Napja alkalmából
tartott ünnepségen a Kanizsai Dorottya Kórházban
2018.03.01-én, Nagykanizsán. – Korábban az angol
Florence Nightingale emlékének adózva köszöntük
meg az ápolók munkáját – mondta az államtitkár. –
De a mi történelmünkben is volt egy olyan egyéniség,
Kossuth Zsuzsanna, akire büszkék lehetünk.

Dezse Krisztina, az I-es belgyógyászat ápolója népdalcsokra után kitüntetéseket adtak át. Kossuth Zsuzsanna emléklapban részesült Maár Andrea Zsófia

Cseresnyés Péter kiemelte: a szakápolók és ápolók
munkája kizárólag áldozattal, elhivatottsággal és szolgálattal végezhető.Ezeken a területeken dolgozók
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Kezdje időben az XGEVA® kezelést!
Adjon több időt betegeinek fájdalom-, és
csontesemények (SRE-k*) bekövetkezése nélkül!2-4

CÉLZOTT. HaTÉkOny. BiZOnyíTOTT.1

• Szuperior prevenció a csontesemények kialakulásában1,2
**

• Hatékonyabban késlelteti a súlyos fájdalom kialakulását,
ezáltal segít megőrizni betegei életminőségét3
**

• Betegeinek is kényelmes subcutan injekció, 4 hetente5
A folyamatos 4 hetenkénti terápia az ajánlott adagolással,
segít abban, hogy betegei számára minél kedvezőbb
hatást biztosítson az XGEVA® kezelés1,4

* SRE: csontrendszert érintő esemény (skeletal-related event)
** Zolendronsavhoz képest

XGEVA (denoszumab) 120 mg oldatos injekció 1x

1.
2.
3.
4.
5.

XGEVA® alkalmazási előírás, 2018. március
Lipton A, et al. Eur J Cancer. 2012;48:3082-3092.
von Moos R, et al. Support Care Cancer. 2016;24:1327-1337
Coleman R, et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl 3):iii124-iii137
Body JJ, et al. ECC Congress. 2015;A1617.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Az XGEVA alkalmazási előírásának és betegtájékoztatójának elérhetősége:
EMA: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002173/
human_med_001463.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
EC: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h703.htm
Árak és támogatások:
XGEVA 120 mg oldatos injekció 1x; bruttó fogyasztói ár: 94248 Ft; TB támogatás: 93948 Ft; Térítési díj: Eü
100%-os támogatással: 300 Ft.
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/
egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
Elérési útvonal:
Főoldal>Felső menü>Szakmának>Kiemelt szakmai területek>Gyógyszer/Gyógyászati segédeszköz/
Gyógyfürdő támogatások>Publikus gyógyszertörzs (PUPHA)>Végleges törzs> Publikus Gyógyszertörzs –
2018. április 1./ Közzététel ideje: 2018. március 26.; Érvényesség kezdete: 2018. április 1.
Eü pont:
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. 2. sz. mell. Az emelt, kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába
tartozó betegcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre. Eü 100 8/d3
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84085.351867
Hatályos: 2018. február 14-től
Elérési útvonal:
Nemzeti Jogszabálytár

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi
az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását.
Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek
bármilyen feltételezett mellékhatást.
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Készítmények felsorolása:
http://neak.gov.hu//data/cms1019664/EU_tamogatasi_lista__2018_04_01.pdf
Elérési útvonal:
Főoldal>Felső menü>Szakmának>Gyógyszer/Gyógyászati segédeszköz/Gyógyfürdő
támogatások>Egészségügyi szakembereknek>Eü ponton történő rendelhetőség>Az emelt, kiemelt
indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegcsoportok, indikációs területek és a felírásra
jogosultak köre./ Érvényesség kezdete: 2018. április 1.
Finanszírozási protokoll:
31/2010 (V. 13.). EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről, 29. számú melléklet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131312.338937
Hatályos: 2017. június 1-től
Elérési útvonal:
Nemzeti Jogszabálytár
Kérjük, bármely gyógyszerrel kapcsolatos valamennyi feltételezett nemkívánatos reakciót jelentsen az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a www.ogyei.gov.hu honlapon
található on-line bejelentő-felületen keresztül, vagy a honlapról letölthető mellékhatás-bejelentő lapon,
mely visszaküldhető levélben (OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 450), faxon (+36 1 886 9472), vagy e-mailben
(adr.box@ogyei.gov.hu), vagy az Amgen helyi képviseletének a +36 1 354 4700 telefonszámon, illetve a
+36 80 981 363-as faxszámon.
Minden jog fenntartva.
Dokumentum lezárásának dátuma: 2018. április 26.
Dokumentum sorszáma: HUN-P-162x-0518-064336

1054 B
Te

Amgen Kft., 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Tel: 354-4700, Fax: 354-4701
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azt nézik, hogy a munkájuk és támogatásuk emberi
életeket menthet vagy az elesettek gyógyulást segítheti elő – folytatta. – Azt kívánom, hogy a jövőben
is ezzel a kötelességtudattal végezzék a hivatásukat.
Az egészségügyi dolgozók megbecsülése erkölcsileg
és anyagilag is folyamatos lesz a jövőben.

lett a régi, hagyományos követelményeknek is, mint
az empátia, a türelem, az emberség, a szeretet, ott
kell lenniük egy ápoló tarsolyában – mutatott rá Dr.
Brünner Szilveszter főigazgató-főorvos.
A szabadságharc főápolónőjének emléke előtt 2017ben, a Kossuth Zsuzsanna emlékévben több eseménynyel is adóztunk – elevenítette fel az eseményeket a
főigazgató – a kórházunkban dolgozó ápolóktól azt
kérem, hogy a jövőben is magas szakmai színvonalon
végezzék a munkájukat – e szavakkal zárta ünnepi
megemlékezését.
A délelőtti rendezvényen elismeréseket adtak át,
majd szakmai előadásokkal folytatódott a program.
A Magyar Ápolók Napja alkalmából munkájuk elismeréseként az alábbi dolgozók részesültek dicséretben: Andrasekné Miksó Rita asszisztens, Árvai Csabáné gyógyszertári szakasszisztens, Holender Tamásné
felnőtt szakápoló, Kanizsai Attiláné felnőtt szakápoló
és Vörös Attiláné szülésznő.

Az ápolói szakma kétszáz évvel ezelőtt lefektetett
alapjai ugyan nem változtak, de az orvostechnológia
és a gyógyászat rohamos fejlődése új kihívások elé állítja a ma ápolóit. – Szinte egész életükben tanulniuk
kell, hogy naprakész tudással rendelkezzenek. Emel-

A Magyar Ápolási Egyesület díszoklevelét és ezüst kitűzőjét Jenei Judit szakápoló kapta.
Boros Károlyné
megyei vezető

Emlékfa ültetés
a Mátészalkai Kórházban
2018. május 28-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
Kórházában a dolgozók összefogásával a környezet
szépítése érdekében parkosítási munkálatokat végeztek. Ez alkalomból a Magyar Ápolási Egyesület támogatásával a Kossuth Zsuzsanna-emlékévhez kapcsolódva – az első magyar országos főápoló, Kossuth
Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából
a Magyar Ápolási Egyesület emlékévnek nyilvánította
a 2017-es évet – elültettük az Ápolók fáját.
Köszönet a Magyar Ápolási Egyesület támogatásáért,
az egyesület számos alkalommal támogatta szakdolgozóinkat tudományos szakmai rendezvényeken való
részvételükben, melyeken, értékes ismeretekkel, élményekkel gazdagodtak.

Pályázati felhívás
A Magyar Ápolási Egyesület pályázatot hirdet a 2018.
szeptember 19-21 között megrendezésre kerülő XX.
Országos Járóbeteg Szakellátási és XV. Országos
Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia részvételi díjának támogatására. A támogatás iránti igényt elektronikus levélben a mae@apolasiegyesulet.hu címre kell
eljuttatni 2018. július 10-ig
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A támogatás elbírálása a rendelkezésre álló keret 70
%-ának erejéig az ápolási egyesületi tagsági idő tartama alapján történik, a fennmaradó 30 % az új belépők számára áll nyitva. A támogatásról a nyerteseket
elektronikus levélben értesítjük.
További információ a mae@apolasiegyesulet.hu címen
kérhető.
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Búcsúzunk mindnyájunk Marcsijától!
Nem akartuk elhinni és még most sem akarjuk elfogadni a megmásíthatatlan tényt, hogy Kaszás
Györgyné Marcsi a székesfehérvári Szent György Kórház vezető szülésznője nincs közöttünk többé.
Marcsinak 43 év munkaviszonya ellenére ez az intézmény volt az egyetlen munkahelye, ahol a szülésznői
hivatást gyakorolta. Gyorsan haladt felfelé a ranglétrán, már fiatalon főnővér helyettes és 2007-től főnővére lett a szülészeti-nőgyógyászati osztálynak.
A Magyar Ápolási Egyesületben megalakulásától
kezdve kiemelkedően végezte munkáját és érdemben, rendületlenül segítette a Szülésznői Szekció
munkáját.
Ápolási igazgatója Szabó Bakos Zoltánné felterjesztésére és a MÁE maximális támogatásával, kiemelkedő szakmai és egyesületi munkája elismeréseként
Pro-Sanitate kitüntetést kapott. Ápolási igazgatója
méltató szavait idézzük „Kiváló szervezőképességgel,
jó kommunikatív készséggel rendelkezett, munkáiban precíz és igényes, szerette a kihívásokat és a csapatmunkát. Megfelelő műveltséggel, megjelenéssel,
tárgyalóképességgel rendelkezett. Egyszerre több
feladattal is megbirkózott, nagy terhet is elviselt. Nyitott volt az új dolgokra”.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában vezetőségi tag, majd a Szülészeti Tagozat Fejér Megyei
vezetője volt.
2001-től dolgozott együtt Hagymásy László főorvos
úrral. Az Országos Szülésznői Konferenciát 2007-ben
és 2016-ban is, a vállvetve dolgozó „nagy páros” szervezte, minden résztvevő számára feledhetetlen szakmai színvonalon, a társasági programokról már nem
is beszélve.
Főorvos úr az, aki a legilletékesebben tud Marcsi teljesítményéről nyilatkozni.
„Ő volt, aki mindent tudott,
Ő volt, aki mindenkit ismert,
Ő volt, aki mindent elintézett,
Ő volt az osztály motorja,
Az osztályestek főszervezője,
táncosa, komikusa, mókamestere.
Ő volt mindannyiunk testvére,

barátja, anyja egy személyben.
Ő volt az osztály, a kórházunk „Marcsija”!
Véleményünk szerint ő volt az ország szülésznőinek
és jó néhány szülészorvosának is a főbába Marcsija,
aki minden szülésznőnek, legyen az beosztott, vagy
vezető, példaképe kell legyen.
Nagy sajnálatunkra már csak családja olvashatja, hogy
közvetlen munkatársai mellet, mi is mennyire szerettük és milyen fájdalmas számunkra az elvesztése.

Csetneki Julianna

Bognár Beáta

Magyar Ápolási Egyesület
Szülésznői Szekció vezető

Magyar Ápolási Egyesület
Szülésznői Szekció vezetőségi tag

Elsô értesítés – Szociális Munka Napja ünnepsége
és Szekciók Összevont Konferenciája
A Magyar Ápolási Egyesület 2018-ban is megrendezi
őszi konferenciáját Visegrádon, 2018. november 8-9én, ahol a szociális ellátásban dolgozó tagjainkat köszöntjük a Szociális Munka Napja alkalmából, valamint
több szakmai szekciónk is megrendezi szakmai napját.
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A rendezvényről további részletes információk egyesületünk weboldalán lesznek elérhetőek.
(www.apolasiegyesulet.hu/aktuális)
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A nem fertôzô betegségekre irányuló
cselekvési terv
– ápolók és szülésznôk mozgósítása a promóció, a megelôzés és
a korai felismerés érdekében
Az ICN, az ICM (Nemzetközi Bábaszövetség) és a NursingNow
közös nyilatkozata
Az egészségügyben dolgozók óriási erőfeszítések
árán kezelik és előzik meg a nem fertőző betegségeket, a törekvésnek továbbra is az ezekre a rendellenességekre fókuszáló stratégia szerves részét kell
képeznie.
Több, mint 40 millió egészségügyi szakdolgozó kamatoztatja ismereteit, szaktudását és elkötelezettségét és tesz meg mindent azért, hogy a nem fertőző
betegségekre irányuló stratégia magasra törő céljai,
és a valóságos helyzetek gyakorlata között tátongó
szakadékokat betöltse.
A helyi közösségekben tevékenykedő több mint
20 millió ápolóból és szülésznőből álló legnépesebb egészségügyi szakdolgozói csoport háromféle
képpen járulhat hozzá a helyzet javulásához:
1. A nemfertőző betegséggel küzdők ápolásának irányítása: – Az ápolók és szülésznők egyre
nagyobb részt vállalnak a nemfertőző betegségekkel kapcsolatos teendők irányításában, magas
színvonalú, hozzáférhető és megfizethető szolgáltatást nyújtva.
2. Az egészségügy promotálása, betegségmegelőzés és korai felismerés – A szülésznők és
ápolók még nagyobb szerepet kaphatnak azzal,
hogy kiaknázzák a betegekkel történő érintkezés
minden formáját: úgy mint, kezelések, szülés előtt
és utáni gondozás, ill. minden egyéb alkalom a
promotálásra, megelőzésre és korai felismerésre.
3. A helyi közösségek és közösségi egészségügyi
szakdolgozók támogatása – Az ápolók és a szülésznők a helyi közösségek tagjai, akik így képesek
együttműködni a helyi közösség tagjaival a közegészség javítására, ill. segíthetik és támogathatják a helyi egészségügyi dolgozókat tanácsadással
és szupervíziós tevékenységekkel.
Arra bíztatjuk a Bizottságot, hogy nagyvolumenű forrásokat mozgósítson az ápolók és szülésznők számára
ebben az életbevágóan fontos kérdésben. Mi készen
állunk segítséget nyújtani kiterjedt, a világ nagy részén jelen lévő tag – és támogatói hálózatunk révén.

ták a terhes nőket az Ebola-válság során, ill. Tongában, közösségi nem fertőző betegségre szakosodott ápolók segítették a diabétesz és a szív- és
érrendszeri betegségek folyamatos megfigyelését
és kezelését, ill. emelték a sport – és étkezési programokban való résztvevők számát.
2. Az egészségügy promotálása, betegségmegelőzés és korai felismerés – Portugáliában az
ápolók iskoláknak és szülőknek nyújtanak tájékoztatást a mentális egészségről, ezzel javítva az
általános jóllétet, önbecsülést, helytállási képességet, ill. csökkentve a depressziós tüneteket. Svédországban a szülésznők serdülőknek nyújtanak
támogatást, szexuális és reproduktív jogaikra, illa
megfelelő védekezésre vonatkozóan.
3. A helyi közösségek és közösségi egészségügyi
szakdolgozóktámogatása– Brazíliában ápolók
felügyelik a közösségi egészségügyi dolgozókat
és így 32%-kal csökkent a csecsemőhalandóság
az utóbbi 5 évben. Marokkóban nehezen elérhető
közösségekben szülésznők végeztek serdülő lányoknál a HPV-szűrést.
ICN, ICM és a NursingNow
Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (ICN)130 nemzeti ápolási egyesületet foglal magába, így több, mint
20 millió ápoló érdekeit képviseli világszerte. Az ICN
kívánalmai a mindenki számára elérhető magas színvonalú ápolás, értékes egészségpolitika mindenhol a
világon, az ápolók ismereteinek bővítése, ill. az ápolói
szakma tiszteletének megteremtése világszerte, ill.
egy kompetens és elégedett ápolói réteg.
A Nemzetközi Bábaszövetség világszerte támogatja, képviseli és erősíti a szülésznők szakmai szervezeteit. Jelenleg 113 ország 132 bábaszövetsége működik
a föld összes földrészéről, így összesen 500 ezer szülésznőt képvisel.
A NursingNow egy világméretű kampány, melynek
célja az ápolás presztízsének és becsületének emelése. 2018 februárjában indult útjára, és ma már több
mint 40 országban számlál aktív csoportokat.

Néhány példa a sok közül:
1. A nemfertőző betegséggel küzdők ápolásának
irányítása – Sierra Leonéban szülésznők támogat-
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Fordítás:
Huppert Anna
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További információért
kérjük, olvassa el a készítmény
használati utasítását!
Lezárás dátuma: 2018.06.08.
2018. 32. évf. 2. szám
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EFN Közgyûlés
2018. április 12-13 között Brüsszelben került megrendezésre
az Európai Nővérszervezetek Szövetsége esedékes közgyűlése. Az eseményen a szervezeti kötelezettségeken túl alelnököt választottunk Nina Hahtela (Finn Ápolási Egyesület)
személyében, ezek mellett fő feladatunk az Európai Szociális Pillér (ESZP) adta lehetőségek megvitatása volt.
Maga a dokumentum húsz alapelvet fogalmaz meg, ebből
három olyan alapelvet vitattunk meg, amelyek az ápolói
pályát is érinthetik. A munka kiscsoportos formában zajlott, egyesületünk két témakör megvitatásában vett részt.
A munkaerő bizottság az ESZP hatodik alapelvét vette vizsgálat alá, amely a bérekkel kapcsolatos. Ezen belül áttekintettük az OECD által készített felmérést. Ezzel kapcsolatban arra a következtetésre jutottunk, hogy az adatok

több ország esetében torzítanak, ezért kezdeményeztünk
egy az EFN tagországokra vonatkozó adatgyűjtéstegyebek
mellett megfogalmazódott, hogy az ápolók bérének az országos átlag felett kellene lenniük.
A szakmai Bizottság az ESZP-t az oktatás szempontjából,
különösen a tanuláshoz való jog, a képzések és továbbképzések szempontjából tekintette át.
A csoportok munkája során részben módosították azt az
állásfoglalás terveztet melyet az ESZP-el kapcsolatban eljuttatunk az EU-tanácsnak.

Bugarszki Miklós

EFN Állásfoglalás a Szociális jogok európai pillére c. dokumentumhoz
A Szociális jogok európai pillére c. dokumentum a társadalmi változások fontos motorja Európában, mely iránymutatóként a működik a hatékony foglalkoztatás és annak
társadalmi következményei kérdésében. 20 elvet tartalmaz
három fejezetben: egyenlő esélyek, hozzáférés a munkaerőpiachoz, korrekt munkakörülmények, szociális védelem
és együttműködés.
Az EFN szeretné, ha a Szociális Pillér segítségével az egészségügy emberközpontúbbá válhatna elsősorban az alap – és
közösségi ellátás fejlesztésérén keresztül, illetve azáltal, hogy
az ápolók munkája és magánélete kiegyensúlyozottá válik.

Az EFN a következő javaslatokat teszi:
• A civil szervezetek és szakmai egyesületek tényleges
bevonása a tervezés minden szakaszába és a szociális
pillér megvalósulásának ellenőrzésébe, különösen az
ápolókat érintő területeken.
• A szociális pillér minden elvéhez jogi és nem jogi garanciákat javasol, mely emberközpontúbb egészségügyet
tenne lehetővé az alap- és közösségi ellátásban. Legyen
benne az egészségügy minden alapelvben.
• Biztatni kell a nemzeti kormányokat a szociális konvergációra, olyan kérdések kezelésével, mint minőségi oktatás, egyenlő esélyek és a méltó, biztonságos munkakörülmények
• Az Európai szemeszter bevonása

Tartalom
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szennyeződéseknek leginkább kitett „eszköz”
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közül a megfelelő kézhigiéniának van a legnagyobb hatása.
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