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A Magyar Ápolási 
Egyesület 2019-
ben, immár 30 éve 
civil szervezetként 
képviseli a tagság 
szakmai, bizonyos 
estekben munka-
vállalói érdekeit is. 
 
 
 

Egyesületünk fontosnak tartja tagjai elégedettségét, 
ezért programjaink szervezésben elsősorban a 
tagság igényei az irányadóak. Az elmúlt időszakban 
előtérbe helyeztük az ápolók bérkérdése mellett a 
nagyobb társadalmi- és erkölcsi megbecsülés 
elérését. 
Kezdeményezésünkre az Országgyűlés 
határozatban ismerte el a MAGYAR ÁPOLÓK 
NAPJÁT, melyet minden év február 19-én, 
Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóján 
ünnepelhetünk. 
A Magyar Ápolási Egyesület célul tűzte ki, hogy a 
szociális ágazatban dolgozó ápolókra-gondozókra is 
szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani, hiszen ezen 
területnek a szakmai képviselete ugyancsak 
gyerekcipőben jár.  
Az Ápolási Egyesület tagjai az egyesületi 
programokon minden esetben kedvezményesen, de 
esetenként térítésmentesen vehetnek részt. 
 

Az egyesületi tagság arra is lehetőséget ad, hogy  
· növeld a kreditpontjaid számát, 
· kapcsolatot teremts, 
· ismerd meg mások munkáját, 
· vedd át és add át az általad ismert jó 

gyakorlatot,  
· épülj, oszd meg másokkal kutatási 

eredményeidet, tapasztalataidat,  
· segítsd a társszakmákat, 
· lépj kapcsolatba az ellátás különböző 

színtereivel,  
· örülj velünk, hiszen az egyén öröme a csoport 

öröme, 
· - ünnepelj velünk, 
· - mutasd meg, hogy a szakmai munkádon kívül 

mi az, ami érdekel, 
 
de ami mindennél fontosabb, legyél aktív részese 
egyesületünk életének. 
 
Egyesületünk 2018. november 8-án csatlakozott a 
NURSING NOW kampányhoz, melynek célja, 
hogy minél szélesebb körben megismerhessük az 
ápolók munkáját Európa szerte.  
A képzés fejlesztésével, innovatív ápolói gyakorlat 
alkalmazásával, hozzá tudunk járulni a népesség 
egészségi állapotának javításához. Mi hisszük, ha 
az ápolói hivatás képviselete a döntéshozás 
legmagasabb szintjén meg tudna jelenni, az 
jelentősen emelné az ápolók társadalmi 
megbecsülését. 
 

Honlapunkon hozzájuthatsz továbbá az egyesület 
működési köréhez tartozó aktuális információkhoz, 
értesülhetsz rendezvényeinkről. Terveink szerint a 
honlapunk hamarosan lehetőséget ad arra, hogy 
megtekintsd az egyes rendezvények előadásait, 
összefoglalóit, és információkat szerezhetsz még a 
facebookon található Kossuth Zsuzsanna 
Emlékoldalon is. 
 

Egyesületünkre a területi és a szakmai szerveződés 
jellemző így könnyen csatlakozhatsz a hozzád 
közzel álló szakmai terület munkájához. Jelenleg az 
alábbi szekciók közül választhatsz: Szülésznői, 
Pszichiátriai, Szociális, Sürgősségi, Szakoktatói, 
Hematológiai, Epidemiológiai valamint 
Foglalkozás-egészségügyi Szekció, melyek évek 
óta rendkívül aktív módon látják el feladatukat.  
 

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

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


