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HUMIRA injekciós toll.

Betegeknek fejlesztve.
Irodalom:
1.  Kivitz A et al.: Clinical assessment of pain, tolerability, and preference of an autoinjection pen versus a prefilled syringe for patient self-administration of 

the fully human, monoclonal antibody adalimumab: the TOUCH trial. Clin Ther. 2006; 28(10):1619-29.
2.  Borrás-Blasco J et al.: Acceptability of switching adalimumab from a prefilled syringe to an autoinjection pen Expert Opin Biol Ther. 2010; 10(3):301-7.
3.  Kivitz A et al.: Humira pen: a modern autoinjection device for subcutaneous injection of the fully human monoclonal antibody adalimumab Expert Rev.

Med. Devices 4(2), 109-116 (2007)
4.  Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban alkalmazási előírás (EU/1/03/256/016) 2016. április 04.
* Az injekció beadása okozta fájdalom szignifikánsan kisebb mértékű, mint előretöltött fecskendő esetében.
**  A beadó eszköz megbízhatóságát, biztonságos alkalmazását szolgálja az aktiváló gomb idő előtti kioldását akadályozó szilvakék védőkupak és 

kupakzár, a tűt védő szürke védőkupak és a tűhüvely, a gyógyszer állagát láthatóvá tévő kémlelőablak valamint a beadás folyamatát jelző sárga indikátor.

Rövidített alkalmazási előírás Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben (EU/1/03/256/003)
ATC-kód: L04AB04 Minőségi és mennyiségi összetétel: 40 mg adalimumab előretöltött fecskendőben. Terápiás javallatok. 1. Rheumatoid arthritis: metotrexáttal együtt adagolva javallott középsúlyos, illetve súlyos aktív 
rheumatoid arthritisben szenvedő felnőtt betegek kezelésére, ha a betegséget befolyásoló reumaellenes szerek (disease-modifying antirheumatic drugs), beleértve a metotrexátot, nem hatásosak. Súlyos, aktív és progresszív 
rheumatoid arthritis betegségben szendvedő felnőttek kezelésére, akiket előzőleg még nem kezeltek metotrexáttal. A Humira metotrexát-intolerancia esetén, vagy ha a folyamatos metotrexát-kezelés nem megfelelő, 
monoterápiaként is alkalmazható. A Humira csökkenti a röntgen felvétellel kimutatott ízületi károsodás progressziójának mértékét és javítja a fizikai funkciókat, ha metotrexáttal kombinálva kerül alkalmazásra. 2. Juvenilis 
idiopathiás arthritis: 2.a Polyarticularis juvenilis idiopathiás arthritis: metotrexáttal kombinálva a polyarticularis juvenilis idiopathiás arthritis kezelésére javallott olyan gyermekeknél és serdülőknél 2 éves kortól, akik nem 
reagáltak megfelelően egy vagy több, betegséget befolyásoló reumaellenes szerre (disease-modifying antirheumatic drug, DMARDS). 2.b Enthesitis asszociált arthritis: az aktív, enthesitis asszociált arthritis kezelésére 
javallott 6 éves kortól olyan betegeknél, akik a hagyományos kezelésre nem reagáltak megfelelően vagy azt nem tolerálták.3. Arthritis psoriatica: javasolt felnőttkori aktív és progrediáló arthritis psoriatica kezelésére, ha a 
betegséget befolyásoló reumaellenes szerek (disease-modifying antirheumatic drugs) használata nem járt terápiás sikerrel. A Humira röntgenfelvételekkel igazoltan csökkenti a perifériás ízületi károsodások progressziós 
rátáját a betegség sokízületi szimmetrikus altípusában szenvedő betegek körében, valamint, javítja a fizikális funkciót. 4. Axiális spondyloarthritis: 4.a Spondylitis ankylopoetica (SPA): felnőttkori súlyos aktív spondylitis 
ankylopoetica kezelésére javallott, ha a beteg nem reagál megfelelően a hagyományos kezelésre. 4.b Spondylitis ankylopoeticának (SPA) megfelelő röntgeneltéréssel nem járó axiális spondyloarthritis: indikált az olyan, 
felnőttkori súlyos axiális spondyloarthritisben szenvedő betegeknél, akiknél az SPA-nak megfelelő röntgeneltérés nem mutatható ki, de a gyulladás objektív jelei emelkedett CRP-vel és/vagy MRI vizsgálattal igazolhatók, és 
akik nem reagáltak megfelelően a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerekre vagy nem tolerálták azokat. 5. Crohn-betegség: középsúlyos és súlyos aktivitású Crohn-betegség kezelésére javallott olyan felnőtt 
betegeknél, akik nem reagáltak a kortikoszteroiddal és/vagy immunszuppresszív szerrel végzett teljes és adekvát kúrára, vagy akik nem tolerálják ezeket a szereket, vagy akiknél e szerek alkalmazása orvosi szempontból 
ellenjavallt. 6. Gyermekkori Crohn-betegség: súlyos aktivitású Crohn-betegség kezelésére javallott olyan gyermekeknél (6 éves kortól), akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos kezelésre, beleértve a primer étrendi 
kezelést, egy kortikoszteroidot és egy immunmodulánst, vagy akik nem tolerálták ezeket a szereket, illetve akiknél ezek a kezelések kontraindikáltak. 7. Colitis ulcerosa: felnőttkori, középsúlyos-súlyos, aktív colitis ulcerosa 
kezelésére javallott olyan betegeknél, akik a hagyományos kezelésre, köztük kortikoszteroidra és 6-merkaptopurinra (6-MP) vagy azathioprinre (AZA) nem mutattak megfelelő terápiás választ, vagy nem tolerálják ezeket a 
kezeléseket, illetve orvosi szempontból ellenjavallt ezen gyógyszerek adása. 8. Psoriasis: javallott olyan felnőtt betegek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus, plakkos psoriasisának kezelésére, akik alkalmasak a 
szisztémás kezelésre. 9. Gyermekkori plakkos psoriasis: súlyos, krónikus plakkos psoriasis kezelésére javallott olyan 4 év feletti gyermekeknél és serdülőknél, akik nem megfelelően reagáltak vagy alkalmatlannak 
bizonyultak a helyi kezelésre és fényterápiákra. 10. Hidradenitis suppurativa: aktív középsúlyos, súlyos hidradenitis suppurativa kezelésére javallott olyan felnőtt betegeknél, akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos, 
szisztémás kezelésre. Adagolás és alkalmazás: 1. Rheumatoid arthritis: felnőttek esetében 40 mg adalimumab, kéthetente egy alkalommal egy adagban szubkután injekció formájában. A metotrexát folytatása javasolt a 
Humira-val való kezelés ideje alatt. Monoterápiában hatáscsökkenés esetén a dózis hetenkénti 40 mg-ra emelhető. 2.a Polyarticularis juvenilis idiopathiás arthritis: 2 12 éves korig 24 mg/testfelszín m2, kéthetente, legfeljebb 
egyszer adott 20 mg adalimumab (2-<4 éves betegek esetén) és kéthetente legfeljebb egyszer adott 40 mg adalimumab (4-12 éves betegek esetén) szubkután injekció formájában; a 13-17 éves serdülők adagja a testfelszíntől 
függetlenül minden második héten 40 mg. 2.b Enthesis asszociált arthritis: A Humira ajánlott adagja enthesitis asszociált arthritisben szenvedő betegeknek 6 éves kortól 24 mg/ testfelszín m². A maximális egyszeri adag 
kéthetente adott 40 mg adalimumab szubkután injekció formájában. Az injekció térfogatát a beteg magassága és testtömege alapján kell meghatározni. 3. Arthritis psoriatica vagy 4. axiális spondyloarthritis:40 mg 
adalimumab kéthetente egy alkalommal szubkután injekcióban. 5. Középsúlyos-súlyos Crohn-betegség: felnőttek indukciós kezelésére 80 mg a 0. héten, majd 40 mg a 2. héten. A terápiás hatás gyorsabb eléréséhez a 
készítmény alkalmazható a 0. héten 160 mg, a 2. héten 80 mg dózisban a mellékhatások nagyobb kockázatával. Fenntartó kezelés: javasolt adag 40 mg minden második héten, szubkután injekcióban. Hatáscsökkenés esetén 
a dózis hetenkénti 40 mg-ra emelhető. 6.a Gyermekkori Crohn-betegség, 40 kg alatti betegek: indukciós kezelés: a 0. héten 40 mg, amit a 2. héten 20 mg követ. A terápiás hatás gyorsabb eléréséhez a 0. héten 80 mg, a 2. héten 
40 mg is alkalmazható a mellékhatások nagyobb kockázatával. Fenntartó kezelés: javasolt dózis minden második héten 20 mg szubkután adott injekció. Nem megfelelően reagáló betegnél a dózis heti 20 mg-ra emelhető. 6.b 
Gyermekkori Crohn-betegség, legalább 40 kg-os betegek: indukciós kezelés: a 0. héten 80 mg, amit a 2. héten 40 mg követ. A terápiás hatás gyorsabb eléréséhez a 0. héten 160 mg, a 2. héten 80 mg is alkalmazható a 
mellékhatások nagyobb kockázatával. Fenntartó kezelés: javasolt dózis minden második héten 40 mg szubkután adott injekció. Nem megfelelően reagáló betegnél a dózis heti 40 mg-ra emelhető. 7. Középsúlyos-súlyos colitis 
ulcerosa: felnőttek indukciós kezelésére 160 mg a 0. héten, majd 80 mg a 2. héten. Az indukciós kezelést követően a javasolt adag 40 mg minden második héten, szubkután injekcióban. Ha csökken a terápiás hatás, a dózis 
heti 40 mg-ra emelhető. 8. Psoriasis: felnőtt betegeknél kezdő dózis 80 mg szubkután, melyet egy hét múlva kéthetente 40 mg-os dózisok követnek szubkután. A 16. hét után a nem megfelelően reagáló betegnél a dózis heti 
40 mg-ra emelhető. Ha a gyakoribb adagolással elérték a megfelelő választ, a dózis ezután csökkenthető kéthetente 40 mg-ra. 9. Gyermekkori plakkos psoriasis: 0,8 mg/ttkg (adagonként legfeljebb 40 mg) szubkután 
alkalmazva hetente az első két dózisig, és ezt követően minden második héten. 10. Hidradenitis suppurativa: indukciós kezelésre 160 mg első nap, majd a 15. napon 80 mg, a 29. naptól pedig heti 40 mg. Antibiotikum adható 
mellé. Fertőtlenítő lemosó használata ajánlott. Speciális esetek: Idős betegeknél az adagolás megváltoztatása nem szükséges. Csökkent vese- illetve májműködés esetén nem állnak rendelkezésre adatok, így dózisra javaslat 
nem tehető. Ellenjavallatok: a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Aktív tuberkulózis vagy más súlyos fertőzés, mint szepszis vagy opportunista fertőzések. Középsúlyos, súlyos 
szívelégtelenség (NYHA III/IV). Mellékhatások: A leggyakoribb mellékhatások a fertőzések (pl. nasopharyngitis, felső légúti fertőzés és sinusitis), az injekció beadási helyén jelentkező reakciók (erythema, pruritus, suffusio, 
fájdalom vagy duzzanat), a fejfájás és a mozgásszervi eredetű fájdalom. Súlyos mellékhatásokról is beszámoltak a Humira alkalmazása során. A TNF-antagonisták, így a Humira is befolyásolja az immunrendszert, és 
alkalmazásuk megváltoztathatja a szervezet fertőzésekkel és daganatokkal szembeni védekezőképességét. A Humira alkalmazása során beszámoltak fatális és életveszélyes fertőzésekről (beleértve a sepsist, az 
oppurtunista fertőzéseket és a TBC-t), a HBV reaktiválódásáról és különböző malignus betegségekről is (beleértve a leukaemiát, a lymphomát és hepatosplenicus T-sejtes lymphomát). Súlyos haematologiai, neurológiai és 
autoimmun folyamatokról is beszámoltak, mint pl. pancytopenia, aplasticus anaemia, központi és perifériás demyelinisatiós betegségek néhány esete, lupus erythematosus, lupus–szal összefüggő betegségek és Stevens-
Johnson szindróma. Nagyon gyakori mellékhatások: légúti fertőzések, leukopenia, anaemia, emelkedett lipidszint, fejfájás, hasi fájdalom, hányinger, hányás, emelkedett májenzimszintek, bőrkiütés (beleértve az exfoliativ 
bőrkiütést is), mozgásszervi eredetű fájdalom, az injekció beadási helyén jelentkező reakció. Gyakori mellékhatások: szisztémás fertőzések (beleértve a sepsist, candidiasist és az influenzát is), bélfertőzések (beleértve a 
vírusos gastroenteritist is), bőr- és lágyrészfertőzések (beleértve a paronychiát, cellulitist, impetigót, necrotisáló fasciitist és a herpes zostert is), fülfertőzések, oralis fertőzések (beleértve a herpes simplexet, oralis herpest 
és a fogfertőzéseket is), a nemi szervek fertőzései (beleértve a vulvovaginalis mycoticus fertőzéseket is), húgyúti fertőzések (beleértve a pylonephritist is), gombás fertőzések, ízületi fertőzések, bőrrák, kivéve a melanomát 
(beleértve a basalsejtes carcinomát és a planocellularis carcinomát is), jóindulatú daganat, leukocytosis, thrombocytopenia, hypersensitivitás, allergiák (beleértve a szezonális allergiát is), hypokalaemia, emelkedett 
húgysavszint, kóros nátriumszint a vérben, hypocalcaemia, hyperglykaemia, hypophosphataemia, dehidráció, hangulatváltozás (beleértve a depressziót is), szorongás, insomnia, paraesthesiák (beleértve a hypasthesiát is), 
migraine, látásromlás, conjunctivitis, blepharitis, szem környéki duzzanat, vertigo, Tachycardia, hypertensio, kipirulás, haematoma, asthma, dyspnoe, köhögés, gastrointestinalis vérzés, dyspepsia, gastrooesophagealis 
reflux betegség, sicca-szindróma, súlyosbodó, illetve újonnan kialakuló psoriasis (beleértve a palmoplantaris pustulosus psoriasist), urticaria, suffusio (beleértve a purpurát is), dermatitis (beleértve az eczemát is), 
onychoclasia, hyperhydrosis, alopecia, pruritus, izomspasmus (beleértve a kreatinin foszfokinázszint emelkedését is a vérben), beszűkült vesefunkció, haematuria, mellkasi fájdalom, oedema, láz, véralvadási zavar vagy 
vérzékenység (beleértve az aktivált parciális thromboplastin-idő megnyúlását is), az autoantitest vizsgálat pozitívvá válása (beleértve a kettős szálú DNS-ellenes antitestet is), a vér laktát dehidrogenáz-szintjének 
emelkedése, halláskárosodás. Termékenység, terhesség és szoptatás: az adalimumab alkalmazása nem javasolt terhességben. Fogamzásképes nőbetegek esetében fokozottan ajánlott a fogamzásgátlás a Humira-kezelés 
alatt, illetve az utolsó kezelést követő öt hónapban. Tekintettel arra, hogy a humán immunglobulinok kiválasztódnak az anyatejbe, az utolsó Humira kezelést követően legalább öt hónapon keresztül szoptatni nem szabad. 
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Alkalmazási előírás dátuma: 2016. április 04. Forgalomba hozatali engedély jogosultja: AbbVie Ltd., Maidenhead, SL6 4UB, Nagy-Britannia. Forgalomba 
hozatali engedély jogosultjának helyi képviselete: AbbVie Kft. Budapest Lechner Ödön fasor 7. Telefonszám: +36 1 455 8600. Kiadhatóság: Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist 
követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 275 090 Ft. Támogatás összege: 0 Ft. Térítési díj: 275 090 Ft. Forrás: www.oep.hu. Letöltés: 
2016.04.01. Az aktuális árak megtalálhatók a www.oep.hu oldalon. A Humira 2012. február 1-től tételes finanszírozás keretében érhető el (OENO kód: 06052) Finanszírozott indikációs kör: rheumatoid arthritis, spondylitis 
ankylopoetica, arhritis psoritica, juvenilis idiopathiás arthritis; Crohn-betegség felnőtt- és gyermekkori, colitis ulcerosa, psoriasis. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet alapján
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Tisztelt Olvasók!

Elérkezett az idő, hogy ismét 
beszámoljunk az évből eddig 
eltelt időszakról, betekintést 
nyújtva egyesületünk munká-
jába és az egészségügy jelen-
legi helyzetébe.

Az idei évet rendhagyóan kezd-
tük mivel a Ptk. hatályosítás 
miatt az éves rendes küldött-
gyűlésünket a szokásos tavaszi 
időpont helyett jan. 26-ig meg 
kellett tartanunk. E kötelezett-
ségünknek eleget tettünk, a 

bíróság a benyújtott módosítást elfogadta. A részletes 
közhasznúsági jelentést és a felügyelőbizottság beszámo-
lóját lapunkban tesszük közzé. Ezt követően már a meg-
szokott kerékvágásban folytak a munkák, megrendeztük 
a Magyar Ápolók Napja országos ünnepségét ezúttal új 
helyszínen, a Duna Palotában. Itt a már hagyománnyá vált 
ünnepi ülésen miniszteri és egyesületi kitüntetések átadá-
sára került sor. Örömünkre szolgált, hogy a hagyomány-
teremtés meghozta eredményét és az országban egyre 
több helyen rendezik meg az ünnepséget és avatnak 
emlékhelyeket Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségének 
ápolására. Szakmai munkánk ebben az időszakban az ak-
tuális működési feladatokon túl a nyári, őszi konferenciák 
előkészítésére koncentrált, lapzártáig sikerült újra ala-
kulnia egyesületünk szakoktatói szekciójának is, mely öt 
vezetőségi taggal megkezdheti munkáját. Ezúton is sze-

retném egyesületünk köszönetét tolmácsolni a leköszönő 

vezetőségnek kiemelve dr. Halmos Tamásné érdemeit a 

szekció tevékenységében.

A mindennapi munka mellett a nehézségeket is meg kell 

említeni. Bár az ágazati kollektívszerződés készülőben 

van, a munkaterhelés, a létszámhiány és az alacsony fi-

zetések továbbra is nyomasztólag hatnak az ellátórend-

szer teljesítményére. Az intézmények adósságállomá-

nya lassan eléri az egy évvel ezelőtti szintet, a rendszer 

fenntarthatósága visszatérő problémát jelent. Nap, mint 

nap jelennek meg hírek a tarthatatlan helyzetről, kriti-

kus humánerőforrás hiányról. A kormányzat a 2017. évi 

költségvetési ígéretekkel próbál enyhíteni az egyre foko-

zódó ágazati elégedetlenségen. Egyesületünk álláspontja 

továbbra is az, hogy azonnali beavatkozásra, a finanszí-

rozás javítására és számottevő béremelésre van szükség, 

középtávon pedig elkerülhetetlen egy életpályamodell 

életbeléptetése. A szakmai átalakítás, amely a krónikus 

ágyakat érinti, csak konszenzus alapján lehet eredményes, 

erre az ágazat szereplőivel kell szakmai szempontok alap-

ján egyezségre jutni.

Bugarszki Miklós

elnök

ELNÖKI BEKÖSZÖNÔ

FELHÍVÁS
 

A Magyar Ápolási Egyesület 2016 októberében Visegrádon 
összevont szekció-konferenciát rendez.

A rendezvényen sor kerül több szakmai szekciónk pontszerző továbbképzésére.
A részletek; tervezett program, információk és jelentkezési lap, hamarosan 

egyesületünk honlapján, (www.apolasiegyesulet.hu.) lesz elérhető.

 
 
 

 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 

A kedvezményezett adószáma:  
 

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

 
TUDNIVALÓK 
 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabv
méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a . 
 
FONTOS! 

, ha a nyilatkozaton a 
kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ 

ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.  
A lezárt, aláírt borítékot küldje el az illetékes adóhivatalnak, vagy adja át a 
munkáltatójának. 
 

 
A rendelkező nyilatkozat a www.apolasiegyesulet.hu főoldalán elérhető.
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Magyar Ápolók Napja 
Országos Ünnepsége 2016.

2016. február 22-én immár hatodik alkalommal, ezút-
tal a Duna Palotában került megrendezésre a Magyar 
Ápolók Napja országos ünnepsége, melyről Bugarszki 
Miklós a Magyar Ápolási Egyesület elnökének beszá-
molóját olvashatják:

Az Egyesület elnökeként nagy örömmel köszöntöttem va-
lamennyi résztvevőt a Magyar Ápolási Egyesület Magyar 
Ápolók Napja tiszteletére rendezett ünnepségen. Hatodik 
alkalommal voltunk együtt ezen a napon amióta elhatá-
roztuk, hogy a magyar ápolóknak kell egy közös ünnep 
azért, hogy összefogásunknak, a magyar ápoláshoz és a 
magyar polgárokhoz való elkötelezettségünknek hangot 
adhassunk. Mára ezt a törekvésünket már az országgyűlés 
is elismerte, így nem csupán egyesületünk tagjai, de vala-
mennyi magyar ápoló számára ünnep ez a nap.

Ennek a napnak története, célja és küldetése van.
Az első ünnepen még csak Egyesületünk tagsága volt jelen, 

később ez a kör bővült és minden év hozott valami előre-
lépést. Egyre többen csatlakoznak e küldetéshez és egyre 
szélesebb körben válik ismertté a Magyar Ápolók Napja.

Szükség is van erre, hiszen a borúsabb becslések szerint már 
több mint tízezer ápoló hiányzik a biztonságos ellátáshoz, a 
leterheltség egyre nagyobb, és most ismét átalakítás előtt 
áll az egészségügyi rendszer, ez számunkra az ápolás szem-
pontjából az egyik legnagyobb ápolási szükségletű terüle-
tet, a krónikus ellátást is érinti. A világon szinte mindenhol 
gondot jelent a megfelelő ápolói létszám biztosítása, a 
nálunk gazdagabb országok már felismerték, hogy ez csak 
akkor orvosolható, ha megfelelő alternatívát, kiszámítható 
életpályát, szakmai fejlődést és előmeneteli lehetőséget kí-
nálnak e hivatás gyakorlóinak.

Nagy örömömre szolgál, hogy a mindennapok nehézségei 
mellet is időt szenteltek az ünnepnek, mert nem kétséges 
ünnepelni kell. Erőt ad a leküzdendő nehézségekhez, és 
értelmet ad törekvéseinknek is, ha látjuk egymás apró si-
kereit.

Mi, mint az utóbbi öt évben is tettük, ünnepelni jöttünk. 
Emlékezni a Magyar Ápolás emblematikus alakjára az or-
szág első főápolójára, aki a 48-as szabadságharc idején 
megszervezte a sebesültek ellátását. Minden akadályt le-
győzve azon munkálkodott, hogy a harcokban megsérült 
katonák olyan ápolásban részesüljenek, ami segíti felépü-
lésüket, vagy ha ez nem lehetséges, megnyugvással lelkük-
ben haljanak meg. 

Mára e nap ismertsége elvitathatatlan a szakmai körökben, 
nekünk azonban az a célunk, hogy a társadalom mind szé-
lesebb rétegei tudják azt, hogy a Magyar Ápolóknak van 
egy napja, amely róluk szól, arról az áldozatos munkáról 
melyet a magyar lakosság egészségi állapotának javítása 
érdekében végeznek nap mint nap. Ez az egy nap legyen 
csak az Önöké, és legyenek büszkék arra, hogy Magyar 
Ápolók lettek.
 
De ez a nap nem csupán emlékezés!
Tisztelettel és elismeréssel adózunk egymásnak, saját kol-
légáinknak, mindazoknak, akik kitartással, állhatatos mun-
kával kiérdemelték, hogy ezen a napon átvehessék kitün-
tetéseiket.

A Magyar Ápolók Napja alkalmából köszöntünk minden 
MAGYAR ÁPOLÓT!
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Akikre büszkék vagyunk

2016. február 22-én, a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kitüntetést vehetett át:

Batthyány-Strattmann László-díj

        Kovács Erzsébet ápolási igazgató Zala Megyei Kórház

Pro Sanitate

 Dr. Lantosné Kovács Tímea vezető ápoló Bács-Kiskun megyei Kórház

 Lászlóné Holtay Andrea vezető szakfelügyelő ápoló Vas Megyei Kormányhivatal, Körmendi Járási Hivatal

 Mészáros József osztályos vezető ápoló Toldy Ferenc Kórház és RI

 Rézmanné Pauer Mónika osztályvezető főnővér Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

 Virág Jánosné telephelyi ápolási igazgató helyettes
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház, Sántha Kálmán Szakkórház

Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele

 Brunnerné Silye Anna minőségügyi vezető Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

 Gerdei Helga vezető szülésznő Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

 Greksza Lászlóné ápolási igazgató Orosháza Városi Kórház

 Gyöngyösi Zoltánné ápoló Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 Kátainé Jäkl Anna csecsemő- és 
 gyermekgyógy. oszt.vez ápoló

Kátai Gábor Kórház

 Kocsis Anita osztályvezető ápoló Szent Rókus Kórház és Intézményei

 Kovácsné Pataki Dorottya ápoló Komlói Egészségcentrum

 Márta Józsefné ápoló Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet

 Milkovicsné Szőke Tünde dietetiku Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
 Olajos Lajosné Élelmezési Osztály megbízott 
 osztályvezető

Gróf Tisza István Kórház

 Petrovics Józsefné csecsemő és gyermekápoló Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

 Takács Julianna osztályvezető főnővér helyettes Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

 Tüzes Andrásné osztályvezető szülésznő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház

 Zsibrita Mihályné kardiológiai szakasszisztens Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. Belgyógyászati Osztály

 Villányi Mária Ildikó rendelőintézet vezető Balassa János Kórház

Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskolája, Egészségügyi Szakoktatói 
Munkaközösség

vezető: Szegedi Judit Katalin szakmai igazgatóhelyettes
tagok: Beregi Erika, Borzáné Kádár Marianna, Illés Éva 
Ágnes, János Enikő Éva, Kolozsváry Ágnes, Konczné Kiss 
Krisztina, Litványi Józsefné, Nagy Nóra

Kossuth Zsuzsanna-díj

Horváthné Király Valéria a Magyar Ápolási Egyesület Nógrád megyei vezetője

Lehoczky János Róbertné a Magyar Ápolási Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezetője

Minya Tünde a Magyar Ápolási Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vezetője

Tiszteletbeli Ápoló

Dr. Stankovics Éva főigazgató Albert Schweitzer Kórház, Hatvan 
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Akikre büszkék vagyunk

Horváthné Király Valériának több, mint 35 éve pályakez-
dő ápolóként kezdődött karrier-életútja a Dr. Kenessey 
Albert Kórházban. Nem elégedett meg az általános 
ápolói képesítéssel, mert tudta, hogy a neurológiai osz-
tályon több tudásra van szüksége.

Két évvel később már megszerezte a felnőtt ideg és-elme 
szakosító bizonyítványt.

Közel egy évtizedes gyakorlata után osztályvezetői felada-
tokkal bízták meg. Tudta, hogy ha teljes körűen meg akar 
felelni az új kihívásnak ismét tanulnia kell. 
1995-től az osztályvezető főnővéri munkája mellett a POTE 

főiskolai kar diplomás ápolói szak hallgatója.

1998-től, mint diplomás főnővér vezeti osztályát, de mindig 
tudja, hogy mikor van szüksége és milyen jellegű tovább-
képzésre. 
Nagy türelemmel végzi, a pályakezdő ápolók fogadását, 
betanítását, beilleszkedésük elősegítését. 
Munkatársaival együtt elkötelezett a betegellátás és a gya-
korlati oktatás minőségének fejlesztésére. 

Osztályvezetői munkáját a hivatás iránti elkötelezettségre 
való nevelés és a betegek tisztelete és szeretete jellemzi.

Vali a Magyar Ápolási Egyesület Nógrád megyei szervezeté-
nek alapító tagja. 2002-től megyei vezetője. feladatát tag-
társai elégedettségére lelkiismeretesen látja el. 

Megyei kezdeményezője 2003-ban az „Év ápolója-díj” 
megalapításának. 
Évente a megyében szakmai konferenciát szervez, hagyo-
mányteremtő szándékkal két éve szervezik meg a nővér-
bált mindenki elégedettségére. 

Horváthné Király Valiéria a hazai ápolás ügyéért és Egye-
sületünkben vállalt fáradhatatlan tevékenységéért, példa-
értékű emberi nagyságáért a Magyar Ápolási Egyesület 
elnöksége Kossuth Zsuzsanna-díjban részesíti. 

Horváthné Király Valéria

Lehoczky Jánosné egészségügyi pályája a gimnáziumi 
érettségi után a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 
Tüdőgondozójában segéd asszisztensként kezdődött. 

Ezt követően a munka melletti tanulás jellemezte szakmai 
előmenetelét.  általános ápoló és asszisztens képesítést 
szerzett, majd tüdőbeteg-szakgondozói képesítést. Ezt kö-
vetően röntgen asszisztensi végzettséget szerzett 2000-től 
diplomás ápoló hallgató. A szakképesítések és a diploma 

megszerzésével párhuzamosan azon a bizonyos ranglétrán 
mindig feljebb lépett.

A Tüdőgondozó Intézet vezető asszisztense, majd 2012-től 
jelenleg is a Rendelőintézet vezető asszisztense. Támogatja 
és segíti kollégái szakmai fejlődését, továbbképzéseit. 

Munkája mellett első auditorként tevékenykedik és a helyi 
dokumentáció ellenőrző bizottság tagja. 

Ildikó karrier életútja minden ápoló, asszisztens számára 
példaértékű.

Helyi szinten továbbképzéseket, rendezvényeket szervez 
kollégái fejlődése érdekében.

A Magyar Ápolási Egyesületnek 1996 óta tagja, 2005 óta 
a Magyar Ápolási Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szervezetének vezetője.

Munkája elismeréseként a Magyar Ápolási Egyesület Kos-
suth Zsuzsanna-díj kitüntetésben részesíti. 

Lehoczky Jánosné

2016. február  22-én a Magyar Ápolási Egyesület országos Magyar Ápolók Napja 
ünnepségén Kossuth Zsuzsanna-díjat vehetett át:

2016. február  22-én a Magyar Ápolási Egyesület országos Magyar Ápolók Napja 
ünnepségén Kossuth Zsuzsanna-díjat vehetett át:
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Akikre büszkék vagyunk

Minya Tünde egészségügyi életpályája a nyíregyházi ok-
tatókórházban 1986-ban pályakezdő ápolóként indult. Az 
egészségügyi főiskola diplomás ápolói szak elvégzését 
követően osztályvezető ápolóként vezette a Sürgősségi 
Betegellátó Centrumot. 

Jelenleg minőségirányítási és fejlesztési csoportvezető, auditor. 
Tündéről elmondható, hogy az élethosszig tartó tanulás pél-
daképe. Szakmai életútját a napi munkája mellett a folyama-
tos tanulás és továbbképzés jellemzi. 
Másoddiplomáját a debreceni népegészségügyi iskolában sze-
rezte. Számos speciális tanfolyamon vett részt, mely mind az 
egészségügyi ellátórendszer minőségi fejlesztésére irányult. 
Ilyen a „Regionális katasztrófavédelmi és baleseti ellátási rend-
szerek menedzsmentje” című továbbképzés is.
Tünde nem csak fejleszti tudását, elméleti és gyakorlati ta-
pasztalatait igyekszik átadni másoknak úgy helyi szinten, mint 
országos programokban való közreműködésével. 
Számos területen szakértői munkát végez, illetve lektori 
felkéréseknek tesz eleget. 

Felsorolni nem lehet azt a sok ápolásszakmai fejlesztést me-
lyekben közreműködött. 

Ilyen például:
A Sürgősségi szakápoló képzés tantervi követelményének ki-
dolgozása, és a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó ápolás szak-
mai algoritmusok készítése. Részt vett a Magyar Egészség-
ügyi Ellátási Standardok valamint a mentő ápolók távoktatási 
programjának kidolgozásában. 

Oktatási tevékenysége óraadóként jelen van az ápolók elmé-
leti oktatásban és helyi szinten pedig az újító jellegű gyakorlati 
képzés közreműködője.

Aktívan részt vett a sürgősségi orvos című továbbképzésben. 
Feladatának tekintette a speciális szakápoló beavatkozások 
bemutatását, és az indikátor alapú mérések hatékonyságának 
fontosságát. Nevéhez kötődik a kórházban a betegbiztonsági 
standardok bevezetése, oktatása, tanácsadása.
A Magyar Ápolási Egyesület legnagyobb szervezetének, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetnek 11 éve vezetője. 
A legnagyobb taglétszámmal aktív kapcsolatot tart a megyei 
intézetekben dolgozó tagtársakkal, havonta fogadóórát tart 
a számukra.

Egyedül álló a civil szervezetekkel való kapcsolta. Közös ren-
dezvényeken kollégáival. önkéntes segítőként is közreműködik. 

A szakmai tapasztalatait kutatási eredményeit publikálja, illet-
ve konferenciákon, kongresszusokon bemutatja. 

Minya Tünde szakmai karrier-életútja minden kolléga számára 
példaértékű, ezért a magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsu-
zsanna-díjban részesíti.

Minya Tünde

Dr. Stankovics Éva a hatvani Albert Schweitzer Kórház első 
számú vezetője, sikeres menedzsere.
Ő az a személy, aki intézetében igyekszik a bizalomteljes 
légkört megteremteni, hisz tudja, hogy a jó emberi kap-
csolatokon is múlik az általa vezetett intézet sikere.

Ő nem orvos-vezető, de szakmai tudását és gyakorlati tapasz-
talatát nap-mint nap bizonyítja az intézet működése során.

Biztos jövőképe van, tájékozottsága bizonyított a jogi, gazda-
sági, egészségügyi, szociális, kulturális, és műszaki területen is.
Vállalkozó szemléletű, céltudatos gondolkodásával, jó kapcso-

latteremtő képességével képes harmonikusan együttműköd-
ni a kórház különböző végzettségű személyzetével.

Jó kapcsolatot tart fenn az egészségügyi ellátórendszeren be-
lül és kívül működő személyekkel annak érdekében, hogy az 
általa vezetett kórház eredményesen működjön.
A kórház legnagyobb szakmai csoportját alkotó szakdolgo-
zók, mindig és minden tekintetben fordulhatnak hozzá segít-
séget remélve. Kollégái tudják, hogy bízhatnak a főigazgató 
asszonyban.
A korábbi munkahelyen a Pest Megyei Szent Rókus Kórház-
ban gazdasági igazgatójaként helyet biztosított a magyar 
Ápolási egyesület Országos Irodájának. 

Mindenki számára látható kreativitása, állandóan kezdemé-
nyező, nagy teherbírása biztos módszertani tudáson és ki-
emelkedő intelligenciáján alapul, ezért munkatársai motiválá-
sát szinte napi feladatának tekinti.

A Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna misszióját in-
tézetében messzemenően támogatja, a kórházi rendezvénye-
ket mindenkor segíti. 

Dr. Stankovics Éva főigazgató asszonyt a Magyar Ápolók Nap-
ja alkalmából, segítő támogató értékteremtő munkájáért tisz-
teletbeli ápolóvá fogadja.

Dr. Stankovics Éva 

2016. február  22-én a Magyar Ápolási Egyesület országos Magyar Ápolók Napja 
ünnepségén egyesületünk Tiszteletbeli Ápolóvá avatta Dr. Stankovics Évát.

2016. február  22-én a Magyar Ápolási Egyesület országos Magyar Ápolók Napja 
ünnepségén Kossuth Zsuzsanna-díjat vehetett át:

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
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MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET KÜLDÖTTGYŰLÉSE
2016. január 25. Budapest

Felügyelô Bizottság jelentése

Tisztelt Küldöttgyűlés!

A MÁE 1989. évi alapításától példaértékűen, az ápolás/gon-
dozás szakma érdekeinek képviseletében működik. A magyar 
ápolói társadalom legnagyobb országos civil szervezete, mely 
közhasznú szervezetként tevékenykedik.
A Felügyelő Bizottságnak, mint a Küldöttgyűlés által megvá-
lasztott testületnek a feladata, az alapszabálynak megfelelő 
működés felügyelete, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról előírásainak 
érvényesítése, a működés, a gazdálkodás során. 
A gazdálkodás ellenőrzése magába foglalja a létesítő okirat-
ban meghatározott cél megvalósítása érdekében történő 
önálló gazdálkodás értékelését, az Egyesület vagyonának 
változásával, pénzeszközeinek a felhasználásával való 
előírásoknak való megfelelőség vizsgálatát. A könyvve-
zetési kötelezettségre vonatkozó szabályok betartásának, a 
nyilvántartások, a pénzügyi és statisztikai kimutatások és be-
számolók elkészítésének a kontrollját. 

A Felügyelő Bizottság az előző évek gyakorlatának megfe-
lelően a hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, belső sza-
bályzatoknak való megfelelést szem előtt tartva végezte 
el az Egyesület alapszabály szerinti működésének a vizsgála-
tát.
A tapasztalatokat az alábbiakban ismertetjük:
A MÁE az állandó változások között is megtalálta helyét, és 
szerepét összhangba tudta hozni az Egyesület céljait tagjai 
egyéni és társadalmi érdekeltségét. Az Egyesület tevékeny-
sége egyaránt értéket jelent az ápolás szakma fejlesztése, 
oktatása, információ áramlása és érdekképviselete vonat-
kozásában. 
Az ápolás szakmára jellemző magas fluktuáció sajnos az 
Egyesület életében is megjelent, mely a korábbi évek 5 ezer 
fő körül stabilizálódó létszámához képest 2015. évben több 
mint 15 %-kal csökkent. 
A Megyei és helyi szervezetek szerepének felértékelődése 
2015. évben is érvényre jutott a tagság közelébe vitt helyi 
programok biztosításával, tudományos ülések, konferenciák 
szervezésével. A tagok szakmai és etikai érdekeinek helyi szin-
tű képviseletével. Ezt szolgálta a Megyéknek nyújtott pénz-
ügyi támogatás a helyi programok szervezéséhez.  A 2015. 
évben 10 megye 48 megyei rendezvényt bonyolított le, me-
lyeken 7 166 fő regisztrált. Ezúton is köszönjük a fáradozásu-
kat. Kiemelkedő (Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Pest Megye 
és Győr-Moson-Sopron megye) tevékenysége.

A kialakított tagdíjfizetési rend továbbra is a fenntartható, 
eredményes működést biztosította. 
Az elnökségi, vezetőségi ülések az alapszabálynak megfe-
lelően az előírt számban megtartásra kerültek. 
Az alapszabály szerint a vezetőségnek legalább évi két al-
kalommal az elnökségnek negyedévente meg kell tartania 
üléseit, ez a 2015 évben öt alkalommal történt meg. Három 
vezetőségi – elnökségi és két külön elnökségi ülés került meg-
tartásra. 
A 2015. évi határozatokat a közgyűlésről az elnökségi, veze-
tőségi ülésekről készült emlékeztetők tartalmazzák. Erről az 
Egyesület a határozat tárat folyamatosan vezette, a dön-
tési arányok rögzítése megvalósult. A határozatokat megva-
lósították.
A Felügyelő Bizottság 2015. évi pénzügyi ellenőrzési köte-
lezettségének a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
reprezentatív mintavételes eljárás módszerét alkalmazva 
tett eleget. 

Az Egyesület a Számviteli politikáját az alábbiak szerint ala-

kította ki:
- kettős könyvvitelt, és analitikus nyilvántartásokat vezet
- a civil és közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályo-

kat alkalmazza
- beszámolási formája: egyszerűsített éves beszámoló 

mérlege és
- eredmény kimutatása, mely összköltség eljárással készül
- az Áfa körbe nem tartozik, egyéb adónemekben az adó-

jogszabályoknak megfelelően adózik
- értékcsökkenést az adótörvény szerint a lineáris leírási 

kulcsokkal számolja el
- a tárgyi eszközöket beszerzési áron tartja nyílván, a mér-

legben nettó értéken mutatja ki
- készletnyilvántartást nem vezet, az anyagokat egyből a 

költség nemen számolja el 
- értékvesztést nem számol el.
Az előírt szabályzatokkal rendelkezik: számlarend, szám-
latükör, pénzkezelési és leltározási, valamint selejtezési sza-
bályzattal. A szabályzatok alkalmasak az előírások szerinti 
működtetés megítélésére. 

Áttekintettük a kettős könyvvitelt vezető szervezet egyszerű-
sített beszámolóját a közhasznúsági mellékletét alátámasztó 
alapbizonylatokat, és az azok alapján készített nyilvántartáso-
kat, összesítő kimutatásokat. 
Az alapbizonylatok ellenőrzésén keresztül megvizsgáltuk a 
számviteli és adó szabályok érvényre juttatását. 
A kialakított bizonylati rendet és fegyelmet, az ügyvitelszer-
vezést az előírásoknak megfelelőnek találtuk. 
A főkönyvi könyvelés megbízható alapot nyújtott az egy-
szerűsített éves beszámoló és mérleg összeállításához. A 
mérleg leltárral alátámasztott. 
A banki és pénztári kifizetés valamint a bérszámfejtés doku-
mentumai rendezetten, teljes körűen és áttekinthető formá-
ban, a formai és tartalmi követelményeket kielégítve rendel-
kezésre állnak. 
Megvizsgáltuk a készpénz kezelés rendjét, az előleg és szi-
gorú számadású nyomtatványok kezelését. Megállapítható, 
hogy az előírásokat betartva vezették az előírt nyilván-
tartásokat. 

A Megyék elszámoltatása a Küldöttgyűlés által elfogadott 
belső szabályzatnak megfelelő rendben történik. Az elszá-
moltatást a MÁE Központi Iroda munkatársai végzik, ellenőr-
zését a főkönyvi könyvelést vezető kolléga ellátja. Az ellenőr-
zés olyan szabálytalanságot, – mely az egyesület pénzügyi és 
számviteli rendjét sértené – nem tapasztalt.

A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabálysze-
rűen kiállított bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok 
az egyesület nevére szóltak, és az egyesület céljaival és 2015. 
évi tevékenységével összhangban álltak. A kifizetések szám-
lával, bérjegyzékkel, szerződéssel alátámasztottak. Bizonylat 
nélküli kifizetés nem történt.
Az APEH felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezett-
ségét az Egyesület rendszeresen teljesítette. Az adó folyó-
számla az adófizetési kötelezettségnek megfelelőn tartal-
mazta a bevallási és befizetési adatokat, hátraléka nincs az 
Egyesületnek.

Az Egyesület a 2015. évben is a küldöttgyűlés által elfoga-
dott éves költségvetési terv alapján végezte a gazdálko-
dását. Vállalkozási tevékenységet nem végzett, kizárólag köz-
hasznú alaptevékenységet folytatott. A költségvetés pénzfor-
galmi szemléletben, a tevékenységgel és ellátott feladatokkal 
összhangban kialakított bevételi és kiadási struktúrának meg-
felelően tartalmazza a működést meghatározó tételeket. A 
bevétel-kiadás egyensúlyát 2015. évben megőrizték. 
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A 2015. évi bevétele 26 326 ezer Ft, fedezetet nyújtott a 
kiadásai 25 735 ezer Ft teljesítésére. Annak ellenére, hogy 
a 2015. évi bevétel a 2014. évi bevételnek csupán 70 %-a 
volt. 
A tagdíjak abszolút értékben 1 788 ezer Ft-tal elmarad-
tak az előző évitől. Ennek ellenére a bevételek között a 
tagdíjak részaránya 80,7 %-ról 95,34 %-ra emelkedett, ami 
azt jelenti, hogy alig volt egyéb bevétele az egyesületnek. 

Mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy a jelentős mér-
tékű bevétel csökkenés ellenére az Egyesület a kiadásait 
hozzá tudta illeszteni a bevételeihez, és az évet 591 ezer Ft 
pozitív eredménnyel zárta. 
A ráfordításokon belül a személyi jellegű ráfordítások az 
előző évhez képest csupán egymillió Ft-tal növekedtek, a 
részarányuk 40 %-ot képvisel. Az anyagjellegű ráfordí-
tások 11 919 ezer Ft-tal csökkentek, biztosítva az ered-
ményes működtetést. 

A közhasznúsági jelentésben szereplő MÉRLEG FŐÖSSZEG 
18 millió 070 ezer Ft. Az eszköz oldalon a befektetett esz-
közök 172 ezer Ft-tal, a forgó eszközök 17 millió 898 ezer 
Ft-tal szerepel. A forgóeszközök között a pénzeszközök 92 
%-os részaránya biztonságot nyújt a jövőbeni működtetés-
hez. A pénzeszközök 631 ezer Ft-tal növekedtek.
 A forrás oldalon a saját tőke 16 millió 731 ezer Ft, és a rövid 
lejáratú kötelezettség 1 339 ezer Ft. 
A saját tőke az előző évhez képest 591 ezer Ft-tal növeke-
dett így az Egyesület 2015. évi közhasznú tevékenysége 
nyereséges lett. 

Összességében megállapítható, hogy a gondos gazdál-
kodás következtében a 2015. évben 4 %-os vagyonnöve-
kedés következett be. 

JAVASLATOK:
Célszerűségi: 
 A tagság csökkenésének megállítása, erre stra-

tégia kidolgozása.
A szervezettség javításának prioritást kell kapnia, kiemelten 
fókuszálva az új dolgozókra. Ebben a Megyei és helyi szer-
vezeteknek a szerepe meghatározó. Mindenhol meg kell 
találni a szervezet céljai iránt elkötelezett embereket. 
 Az elkövetkezendő időszakban tekintsék felada-

tuknak a jelenleg még passzívabb Megyék hoz-

záállásának javítását, bevonását az Egyesület 
céljainak megvalósításába 

 A pontszerző továbbképzések jó gyakorlatát 
őrizzük meg, törekedjünk minél több ilyen ren-
dezvény szervezésére.

 A gazdasági egyensúly további megtartása cél-
jából nagy hangsúlyt kell helyezni a kiadás-bevétel 
egyensúlyának állandó monitorozására. 

 Az egyesület fenntartható, eredményes működ-
tetése érdekében a rendezvények lebonyolítása 
előtt mindig készüljön pénzügyi terv, és pénz-
ügyi kalkuláció, a döntés erre alapuljon.

Szabályszerűségi: 
 A civil törvény 30. § (4) bekezdés szerint, ha a 

civil szervezet saját honlappal rendelkezik, ak-
kor a közzétételi kötelezettség kiterjed a be-
számoló, valamint a közhasznúsági melléklet 
saját honlapon történő elhelyezésére is. Biz-
tosítsuk ezt az előírást a 2015. évi beszámoló 
esetében is.

 Szabályzatok aktualizálását a jövőben is szem 
előtt kell tartani, különösen igaz ez a számviteli 
politika, számlarend esetében.

A Felügyelő Bizottság jelentését összegezve:
Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a pénzügyi be-
számoló, a mérleg, az eredmény kimutatás és a közhasznú-
sági jelentés valós, megbízható adatokat tartalmaz. 
Az egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabállyal és a 
2015. évi munkatervvel összhangban állt, annak céljait szol-
gálta.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, 
hogy az elhangzottak szerint a 2015. évi közhasznú egy-
szerűsített beszámolót 18 070 ezer Ft mérleg főösszeg-
gel, az alaptevékenység eredmény kimutatást 26 millió 
326 ezer Ft bevétellel, és 25 millió 735 ezer Ft ráfordítás-
sal és 591 ezer Ft adózás előtti eredménnyel szívesked-
jenek elfogadni.

További eredményes munkához erőt, egészséget kívá-
nunk!

Harsányi Imréné
 FB. elnök

FELHÍVÁS
A Magyar Ápolási Egyesület pályázatot hirdet 

2016. szeptember 14-16 között megrendezésre kerülő 
XVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási és 

XIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia részvételi díjának támogatására. 

A támogatás iránti igényt elektronikus levélben 
a mae@apolasiegyesulet.hu címre kell eljuttatni 2016. július 10-ig.

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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A Magyar Ápolási Egyesület 
Közhasznúsági Jelentése 2015. évrôl
Elhangzott 2016. január 25-én a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlésén.

Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a 
2015. évben is a 2011. évi CLXXV tv. alapján látta el köz-
hasznú feladatait. E feladatokon belül első sorban az 
egészséges életmódra nevelés-oktatás, képzés, tovább-
képzés volt kiemelhető. Megyei vezetőink és bizottsá-
gi tagjaink továbbra is önkéntesként vesznek részt az 
egyesület munkájában.
A küldöttgyűlésen a közhasznú szervezetekre vonatko-
zó jogi szabályozásnak megfelelő pénzügyi és szakmai 
beszámolót terjesztettünk elő, amelyet küldöttek tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogad-
tak. A beszámolót az alábbiakban részletezem.

A beszámoló első részében a bevételi oldal 2015. évi tény 
adatait ismertetem, majd ugyanezzel a módszerrel a kiadási 
oldalt mutatom be. Bevételeink struktúráját tekintve tag-
díjbevételből, pályázatokból, konferencia részvételi díjaiból, 
támogatásokból és egyéb tételekből adódnak össze.

2015-ben elmondható, hogy az előző évnél kisebb pénzügyi 
ráfordítást igénylő működést terveztünk, mivel a 2014 évben 
a jubileumi évhez köthető kiadások tartalékok felhasználá-
sát is igényelték. A gazdálkodás területén elsődleges szem-
pont a stabilitás megőrzése mellett, a közterhek határidőre 
történő megfizetése volt, kiemelten az Egyesület közhasznú 
státuszára, és a pályázatokon való részvételi feltételekre.

Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbe-
fizetések képezték, amelyet 2015-re 27 000 000 Ft-ra ter-
veztünk, ami 92,9%-ra teljesült. A hiányzó 7 % okát kutatva 
az látszott, hogy a kincstári rendszerre történő átállás át-
menetileg a tagdíjutalásokat is érintette, így a decemberre 
tervezett tagdíjbevételnek csak töredéke érkezett meg a 
tárgyévben. 
Második legjelentősebb forrást a rendezvényekhez köthe-
tő bevételek jelentették, amelyek azonban valamennyi költ-
séget tartalmaztak, így a kiadási oldalon is jelentős tételt 
képviseltek. Összegszerűsítve a rendezvényekhez köthető 
bevétel 687 610 Ft volt szemben a tervezett 2 100 000 Ft-tal. 
Ez az összeg már a támogatásokat is tartalmazza.
Pályázati bevételi tervünk 2015-ben 25%-ra teljesült, ezen 
a soron 250 000 forint realizálódott. Ez megfelel a NEA tá-
mogatási intenzitásának.
Az egyéb bevételbe sorolható tételek 297 667Ft-ot jelentet-
tek, amely alacsonyabb volt az előző évhez képest.
A fentiek szerinti a 2015. évi. összes bevétel terv-tény ará-
nya 86 %. Ez az arány a tervezett összes bevételhez képest 
4  273 477 forint hiányt mutat a bevételi oldalon, amely 
azonban a szoros költségkontroll miatt nem okozott mű-
ködési problémát.

A kiadások az országos iroda és a területek működésével 
kapcsolatos, az egyesület céljainak való megvalósítás során 
felmerülő költségek voltak. Az előző évekhez képest kieme-
lendő, hogy területi felhasználás 2015-ben a teljes költségve-
tés közel 20%-a volt. 
A kiadási oldal bemutatásánál előbb a dologi költségeket 
mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 60,5%-a a 
fennmaradó 369,5%-személyi jellegű kiadás, amely a járu-
lékköltségeket is tartalmazza.
A kiadási oldal legnagyobb tételét a területi felhasználás 
jelentette, ez érthető, hiszen egyesületünk nagy hangsúlyt 
fektet a területek támogatására és a területi munka segíté-

sére. A területi támogatás összegszerűen 5 316 784 forint 
volt. A rendezvények szervezésére, melyek közül a Magyar 
Ápolók Napja emelendő ki összesen 2 415 754 forintot for-
dítottunk. Az Ápolásügy folyóirat éves kiadási költsége 
1 539 999 Ft volt.
A tárgyidőszakban nemzetközi tagdíjra 828 848 Ft-ot fizet-
tünk ki. Ennél a tételnél a forint árfolyam ingadozása jelen-
tős bizonytalansági tényező, mivel nemzetközi tagdíjainkat 
euróban kell teljesíteni. 
Az alapszabályban előírt számú vezetőségi ülésekre 185 117 
forintot használtunk fel.
A tárgyévben a tervezés során igyekeztünk pontosan beha-
tárolni az országos szervezet költségtérítését költségeket, 
így erre 1 000 000 forintot szántunk, amit 602 621 forinttal 
sikerült tartanunk. Konferenciák részvételi költségeire 400 
000 forintot terveztünk, amely 417 286 Ft felhasználással 
teljesült. Külföldi konferencián, EFN közgyűlésen 2015-ben 
két alkalommal vettünk részt, ez minden költséggel együtt 
(utazás, szállás, tolmácsolás) 693 249 Ft-ot jelentett.
Az egyéb költségekre, amely tartalmazza a kitüntetésekkel 
kapcsolatos költségeket, a felmerülő szerviz költségeket, 
könyvelést és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket mind-
összesen 1 856 999 Ft-ot költöttünk.
További kiadásaink a bérleti díj, 900 000 Ft, az irodaszerek 
110 463 Ft, valamint a kommunikációs költségek 378 416 Ft 
kiadást jelentettek.

Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, 
hogy a tárgyévi bevételek, ami 26 326 523 Ft volt fede-
zetet nyújtott a 25 735 293 Ft- kiadásra, így 888 314 Ft 
eredmény keletkezett. 
Egyszerűsített eredmény-levezetés ezer forintban:

Összes bevétel  26,286
Tagdíj 25,100
Bérköltség 10,382
Összes ráfordítás 25,735
Értékcsökkenés 297
Szervezet által nyújtott 
egyéb támogatások -
APEH által kiutalt 26

Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 2015. év-
ben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett. Kiemelt 
országos rendezvényt volt a Magyar Ápolók Napja és a 
tárgyévben első alkalommal megrendezésre kerülő Szociális 
Munka Napja ünnepség. Megyéink 48 további rendezvényt 
szerveztek, ahol 7166 fő vett részt. Ünnepségeinken 23 
egyéni és két csoportos (további 15 fő) miniszteri kitüntetés 
került átadásra. Az országos ünnepségeken három Kossuth 
Zsuzsanna díjat adtunk át és két tiszteletbeli szülésnőt avat-
tunk. Megyei kitüntetésben 30 fő részesült. Az alapszabály-
ban előírt kötelezettségeinknek eleget tettünk, az előírt 
elnökségi és vezetőségi értekezleteteket határidőre megtar-
tottuk. A kötelezőeken túl egy nyilvános vezetőségi ülést is 
tartottunk, ahol közel 100 fő vett részt. Szakmai szekcióink 
közül a pszichiátriai, szülésznői, foglalkozás egészségügyi, 
haematológiai szekcióink rendeztek pontszerző tovább-
képző konferenciát melyeken további közel 500 fő vehetett 
részt.

Bugarszki Miklós
elnök
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Magyar Ápolók Napja ünnepség 
Csongrád megyében

Az ápolókat köszöntötték, névadóval, szakmai előadá-
sokkal Szegeden a Magyar Ápolási Egyesület Csongrád 
megyei Szervezetének közreműködésével. 

Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klini-
kai Központ a Magyar Ápolási Egyesület közreműködé-
sével rendezte meg szakmai előadásokkal egybekötött 
ünnepséget 2016. február 18-án. Ezen a napon névadót is 
tartottak, ezen túl egy oktatóterem viseli Kossuth Zsu-
zsanna nevét. 

Az idei rendezvény kissé eltért az előző évekétől: az ünnep-
ség első részében megtartották a Klinikai Központ sajáterős 
beruházásaként újonnan kialakított oktató- és tankórterem 
névadó ünnepségét. A terem a továbbiakban Kossuth Zsu-
zsanna nevét viseli.

Ezt követően Prof. Dr. Facskó Andrea, a Szegedi Tudomány-
egyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke kö-

szöntötte az intézmény ápolóit és szakdolgozóit, majd az 
ápolói hivatás múltját és jövőjét három eladás mutatta be.

Ezután elismeréseket adtak át:

A Magyar Ápolási Egyesület díszoklevélét, és ezüst kitűzőjét 
vette át Dr. Szabóné Bálint Ágnestől, a Magyar Ápolási Egye-
sület megyei vezetőjétől:

• Gálné Róka Tünde, a Szegedi Tudományegyetem Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika asszisztense,

• Gyémánt Zoltánné, a Szegedi Tudományegyetem I.sz. Bel-
gyógyászati Klinika ápolója

• Halász Bernadett, a Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon 
ápolója,

• Molnár Hajnalka, a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinika ápolója.

Az ünnepség záró szakaszában – szakmai programrészként 
– három tudományos előadás hangzott el.

GYÓGYSZERNYILVÁNTARTÓ PROGRAM
Szociális otthonok részére

WINIDOKI EXTRA

A WDE könnyen kezelhető, jól áttekinthető program, alkalmas a gondozottakkal kapcsola-
tos teljes körű adminisztráció elvégzésére:

törzskarton – dekurzuslap – beutaló, betegszállító nyomtatása – leletek, zárójelentések sz-
kennelése – receptnyomtatás, erről teljes körű kimutatás, vényjelentés – irányított betegel-
látás – statisztika – létszámjelentés – eltávozások – intézményi alaplista kialakítása – intézeti, 
egyéni, névre szóló gyógyszerraktárak kialakítása – XML formátumú gyógyszerszámlák egy 
kattintással történő bevételezése – az ellátottak gyógyszerfogyasztásának részletes, sze-
menkénti bontásban történő nyilvántartása – leltározás – az ellátottakkal való teljes körű 
elszámolás, számlázás – szakorvosi javaslat – közgyógykeret igénylés – előgondozás
A WDE program futtatható Microsoft Windows XP vagy újabb operációs rendszeren. 
A program hálózatba kötött gépeken is működik.
Ára: 176.000 Ft, további gépekre 20.000 Ft/gép. Karbantartási díj 4400 Ft/hó.

Opál Art Bt. 2083 Solymár Bimbó u. 18. • Tel: 26/362-720, 30/9446-178
http://opalart.hu • klari@opalart.hu
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Magyar Ápolók (Vas megyei) Napja
Napi 24 órás hivatás - ünnepeltek a vasi ápolók

Vas megyében a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Köz-
pont volt a színhelye a Magyar Ápolók Napja ünnepi 
rendezvényének 2016. február 19-én.

A tudományos program délután kettőkor kezdődött, ezt 
követte a kulturális műsor, este pedig bállal zárult a rendez-
vény. A résztvevők között köszönthettük Dr. Bokor Nándor 
tiszteletbeli ápolót, valamint Iszak Péterné megyei vezető 
ápolót, Szabó Péterné MESZK Vas megyei elnököt, illetve a 
társintézmények, szociális intézmények, mentős szakdolgo-
zók képviselőit is.

A rendezvényt Wágner Vilmosné a MÁE Vas megyei szerve-
zetének vezetője nyitotta meg, és üdvözölte a résztvevőket, 
meghívott vendégeket. Köszöntőjében beszélt és megem-
lékezett Kossuth Zsuzsannáról, az első magyar főápolóról, 
továbbá az ápolói hivatásról. Kiemelte, hogy február 19-e a 
,,Magyar Ápolók Napja,, amit a Magyar Országgyűlés hivata-
losan elismert. Ezt követően a vasvári plébános emlékezett 
meg a résztvevőkkel együtt az elhunyt munkatársakról.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő folytatta 
a köszöntök sorát; elmondta, hogy a társadalom idősödik, 

egyre nagyobb szükség van az ápolókra. Tóth Balázs Vasvár 
polgármestere, az ápolók lelkiismeretes és szakmai munká-
ját méltatta. Dr. Wachter Walter járási tiszti főorvos kérte, 
hogy az ápolók maradjanak támaszai továbbra is a bete-
geknek. A köszöntők sorát Boros Károlyné, a MÁE régiófe-
lelőse zárta, aki a Magyar Ápolási Egyesületről, és a hivatás 
presztízséről beszélt.

Az ünnepi program tudományos előadásokkal folytatódott, 
hipertónia és a diabetes témakörben. Az előadók Dr. Pataky 
Pál vasvári háziorvos, Dr. Vásárhelyi László belgyógyász szak-
orvos, Horváth Istvánné diplomás ápoló, és Horváth László 
egyetemi ápoló voltak.

A kulturális műsorban Kapornaki Júlia, a helyi Bolyai János 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos tanulója 
elénekelte az Ápolók dalát. Ezt követően a bejcgyertyánosi 
nőkből álló, 18 fős, amatőr Napfény Dal- és Tánccsoport; fer-
geteges énekes-táncos műsora szórakoztatta a közönséget.

A báli kapunyitás este hét órakor kezdődött. A vendégeket 
a bejáratnál üdvözlő itallal fogadták. A finom vacsora után 
felélénkülve a táncparkett is lassan megtelt. A bál alatt Nagy 
Jonatán bűvész és a helyi amatőr gitár együttes is gondos-
kodott a közönség jókedvéről.

Kellemes élőzene kíséretében mindenki önfeledten ropta a 
táncot. Szinte elrepült az idő, amikor a báli tombolahúzásra 
került a sor. Rengeteg tombolatárgyat ajánlottak fel az ado-
mányozók. Szinte senki nem ment úgy haza, hogy ne nyert 
volna valamit.

Hála és köszönet jár a rendezvény valamennyi támogatójá-
nak, az adományozók önzetlenségének. Köszönet a segí-
tőknek is, akik nagymértékben hozzájárultak ennek a szép 
napnak a méltó megünnepléséhez.

Wágner Vilmosné
megyei vezető

Magyar Ápolók Napja a hatvani 
Albert Schweitzer Kórházban
A Magyar Ápolási Egyesület Heves Megyei Szervezete 

és a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 

közös rendezésében tartották meg Hatvanban 2016. 

február 25-én a Magyar Ápolók Napját.

Az ünnepség a kórház főépületében kezdődött el, ahol 
Laczik Csaba szobrászművész által készített Kossuth Zsu-
zsanna-dombormű felavatása történt.

Vörösmarty Attila ápolási igazgató felolvasta a hatvani 
ápolók missziós nyilatkozatát, majd Fekete Lászlóné nyug-
díjas főnővér csodálatos verset mondott, ezután koszorú-
zás következett.

Az ünnepség a szakrendelő aulájában folytatódott, ahol a 
térség országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt köszöntötte 
az ápolókat.

„Ma azoknak mondunk köszönetet, akik nagyon aktívan 
végzik a munkájukat az egészségügyben, s ezért a bete-
gek közössége hálával tartozik az ápolóknak” – vélekedett 
a képviselő.

Az intézmény főigazgatója, Dr. Stankovics Éva arról szólt: 
„az ápolásszakma kitartással, hűséggel műveli hivatását, 
nélkülük nem működne az egészségügy rendszere. A jól 
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érzékelhető szakemberhiány csökkentésére lépéseket tesz 
a kórház és az egészségügyi kormányzat is, például az 
életpályamodellek kidolgozásával a szakdolgozói karnak.” 
Megjegyezte: „a hatvani kórházban az ápolás területén 
dolgozók magas színvonalon teljesítik gyógyító teendői-
ket, még akkor is, ha több felújítás zajlik egyszerre az in-
tézményben.”

Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke kö-
szöntőjében hangsúlyozta: „ennek az ünnepnapnak törté-
nete, célja és küldetése is van: a cél, hogy az ápolók meg-
kaphatják az erkölcsi elismerést áldozatos munkájukért.

Nem csak kinőtt a földből ez a nap, és magától lett, hanem 
valakiknek tenniük kellett érte. Büszkék vagyunk arra az 
egyesület elnökségében, hogy az első lépéseket mi tehet-
tük meg az ünnep elismeréséért. 2014 februárjában adott 
közjogi elismerést az ünnephez az Országgyűlés” – idézte 
fel az elnök.

Salczerné Dr. Hok Mária független tanácsadó életútjáról és 
az ápolásról tartott színes és tartalmas előadást.

Az egyesület ezüst kitűzőjét vehette át Lilinger Zsuzsanna 
osztályvezető főnővér, a Mátrai Gyógyintézet munkatársa, 
Kerek Istvánné, a gyöngyösi kórház szülésznője és Tihanyi 
Tiborné, a hatvani Albert Schweitzer Kórház ápolónője.

A Széchenyi István Római Katolikus Középiskola diákjainak 
közreműködésével színesítette az ünnepséget.

Kátai Krisztián, a hatvani kórház belgyógyászatán hivatá-
sát gyakorló kolléganő kisfia megható hegedű eéelőadását 
hallgathatták a megjelentek.

Az ünnepség végén professzionális zenészek közreműkö-
désével, elő adták többek között Szabó Levente mentő-
ápoló, szerzeményét, a hatvani ápolók dalát (Útravaló).

Már hagyománnyá vált, hogy a Magyar Ápolók Napjának a 
tiszteletére a hatvani ápolók saját kezűleg készített szend-
vicsekkel és süteményekkel várják vendégeiket.

Magyar Ápolók Napja ünnepség, Pécs
2016. február 19-én a PTE Klinikai Központ, a MESZK Ba-

ranya Megyei Területi Szervezete, a Magyar Ápolási Egye-

sület Baranya Megyei Szervezetének és a Betegápoló 

Irgalmasrend Pécsi Házának közös szervezésében került 

sor a Magyar Ápolók Napjának Megyei rendezvényére 

a Hotel Palatinus Bartók termében. A méltó eseményen 

köszöntőt mondott Prof. Dr. Tóth Kálmán a Pécsi Tudo-

mányegyetem rektorhelyettese, a Klinikai Központ részé-

ről Prof. Dr. Decsi Tamás főigazgató, P. Morvay Imre Pio 

Atya házfőnök az Irgalmasrendi Kórház részéről, és Schäf-

fer Zsuzsanna a Magyar Á polási Egyesület területi veze-

tője. Az ünnephez méltó, Kossuth Zsuzsannára emlékezve 

az ünnepi köszöntőt Kozma Anita megyei vezető ápoló 

tartotta meg.

A köszöntők után Árpád-Házi Szent Erzsébet emlékok-

levelek, főigazgatói dicséretek, elismerések átadására 

került sor. A Magyar Ápolási Egyesület elismerő oklevelét 

kapta: Szarka Györgyné, Tamás Ibolya, Zsdrál Mária. Az 

ünnepélyes hangulat ünnepi műsorral zárult. Ezt követően 

egy továbbképzésen elhangzottakkal bővíthették tudásu-

kat a szakdolgozók. A kitüntetetteknek gratulálunk!
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Magyar Ápolók Napja
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolcon

A Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Szervezete Miskolcon, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Közgyűlés Dísztermében 2016. feb-

ruár 23-án rendezett ünnepséget a Magyar Ápolók 

Napja alkalmából.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött majd, 

ezt követően Szegedi Judit Magyar Ápolási Egyesület 

Szakmai Fejlesztési Bizottságának elnöke nyitotta meg. 

Többek között elmondta: Aki volt már beteg, az tudja, 

hogy az ápolók gondoskodása nélkül nem gyógyulhat 

meg. Az ápolók munkája alappillére a kórház működé-

sének. Mert egy közösség számára óriási erőt jelent, ha 

valakiből sugárzik a hivatástudat.

Mindannyian erőt nyerünk magunk számára betegként 

és munkatársként, amikor ezen a nagyon megterhelő 

pályán meg tudják őrizni mosolyukat, hozzáállásukat. 

Amikor egy-egy hosszú munkanap végén is derűsen és 

megértően fordulnak a segítséget kérőhöz.

Egy hivatás sohasem öncélú. Mindig kifelé, az emberek 

felé irányul.

Kívánom, hogy az ápolói munka méltó erkölcsi és anyagi 

megbecsülésben részesüljön, és kívánom, hogy minden 

ápoló tudja megőrizni mosolyát, derűjét. Kívánom, hogy 

Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségét megőrizve, hittel 

és szeretettel tegyük a dolgunkat, ott ahol erre szükség 

van. Rendezvényünk fővédnökeként, Török Dezső B.-

A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke méltatta az ápolókat, és 

kiemelte Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségének jelen-

tőségét. Mi Borsod megye szülöttei, büszkék vagyunk 

arra, hogy az első magyar főápolónő, Kossuth Zsuzsán-

na megyénk szülötte. Születésének közelgő 200. évfor-

dulóját méltó módon kívánja megünnepelni a megye.

Majd Dr. Kiss-Tóth Emőke ME Egészségügyi Kar dékánja 

köszöntötte a résztvevőket és Kossuth Zsuzsánna élet-

útját és munkásságát részletesen méltatta.

A köszöntők után a Magyar Ápolási Egyesület Ezüst Ki-

tűzőjének átadására került sor.

Az ünnepség keretében erkölcsi elismerésben három fő 

részesült. A kitüntetést Agócs Tamásné az Ózdi Almási 

Balogh Pál Kórház Belgyógyászati Osztály főnővére, Sza-

bóné Turzó Kinga a Miskolci Semmelweis Kórház szoci-

ális munkása és Szűcs Jánosné az Őszi Napsugár Otthon 

- Idősek Háza gondozónője vették át.

Ezután egy Katona Klári slágert hallgathattunk meg 

Zima Mónika előadásában, majd Tiszteletbeli Taggá ava-

tás következett.

Magyar Ápolási Egyesület elismerte Török Dezső B.-A.-Z. 

Megyei Közgyűlés elnöke a MÁE megyei szervezetéért 

és az ápolók támogatásáért tett munkáját és ennek elis-

merése jeléül az ünnepség keretében Tiszteletbeli Tag-

gá avattuk.

Ezt követően Lukács Lászlóné MÁE B.-A.-Z. megyei ve-

zetője köszöntötte a Miniszteri Elismerő Oklevélben ré-

szesülteket a megyéből, akik 2016.02.22.-én vehették át 

Budapesten a Duna Palotában a Magyar Ápolók Napja 

alkalmából megrendezésre került ünnepségen.

Megyénkből Miniszteri Elismerő Oklevélben Gyöngyösi 

Zoltánné B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 

Kórház II. Belgyógyászati osztály ápolója és a Miskol-

ci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi 

Szakközépiskola Egészségügyi Szakoktatói Munkakö-

zössége részesült.

Az ünnepséget a MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi 

Szakközépiskola tanulóinak felemelő műsora szebbé és 

még emlékezetesebbé tette. A megemlékezés a Szózat 

eléneklésével zárult.

Lukács Lászlóné

A fotót köszönjük a Kulcs Magazinnak
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Balatonfüred, Flamingó Wellness Hotel  2016. szeptember 14-16. (szerda–péntek)

Tervezett témáink

 

Ismert szekcióinkba várjuk az orvos- és ápolásszakmai, illetve menedzs-

KIEMELT  MÉDIA TÁMOGATÓ:

www.imeonline.hu

XVIII. MEDICINA 2000 
 ORSZÁGOS JÁRÓBETEG 
 SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA
 XIII.  ORSZÁGOS JÁRÓBETEG 
 SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA

„Együtt egy hatékonyabb ellátórendszerért”

K&M CONGRESS KFT.
www.jaro.kmcongress.com

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKDOLGOZÓI KAMARA

www.meszk.hu

MEDICINA 2000 
POLIKLINIKAI ÉS JÁRÓBETEG 
SZAKELLÁTÁSI SZÖVETSÉG
www.medicina2000.hu

MAGYAR ÁPOLÁSI 
EGYESÜLET

www.apolasiegyesulet.hu
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Az egyes terápiás készítmények betegek általi otthoni 

önadagolása ma már teljesen általánosnak mondható 

és azon sem lepődünk meg különösképpen, hogyha a 

gyógyszer beadása öninjekciózás révén valósul meg. 

Számos betegség gyógyítható/kezelhető manapság 

oly módon, hogy a gyógyászati célú készítményt – a 

kezelőorvos által meghatározott gyakorisággal - bőr 

alá adandó injekció kiszerelésben a beteg beadja ma-

gának.  

Ezek az un. szubkután (bőr alá) beadandó készítmények 

előretöltött fecskendő vagy előretöltött injekciós toll for-

májában kerülnek forgalomba. Mint orvostechnikai esz-

köz, az előretöltött fecskendő 13 éve, míg az injekciós toll 

10 éve szolgálja az emberiséget. A reumatológia szakterü-

letén hazánkban is több éves múltra tekint vissza az ilyen 

adagolású gyógyszerek használata. 

 A gyulladásos reumatológiai kórképek kezelésében a bio-

lógiai terápiák forradalmi változást hoztak. A hatóanyag 

- molekulák nagy mérete miatt alkalmazásuk leginkább 

intravénás, vagy szubkután formában lehetséges. tapasz-

talataink szerint a betegek – ha választaniuk lehet – akkor 

az otthoni öninjekciózást részesítik előnyben, a kórházi kö-

rülmények között alkalmazott infúzióval szemben. Ennek 

oka lehet, hogy otthon a megszokott közegükben, nyu-

godtabban, gyorsabban és „betegségtudat” érzése nélkül 

kezelhetik magukat. 

Az AbbVie Kft. által gyártott és forgalmazott Humira elő-

retöltött fecskendőt már 2006 óta alkalmazzák hazánk-

ban a gyulladásos reumatológiai kórképek gyógykezelé-

sére (rheumatoid arthritis, arthritis psoriatica, spondylosis 

ankylopoetica). A gyártó 2016 - os innovációja, - a Humira 

Toll - a kényelmesebb, kíméletesebb, megbízhatóbb és fáj-

dalom-mentesebb beadás miatt került kifejlesztésre. 

A Humira Toll-lal kényelmes és kíméletes az öninjekció-

zás, mert az adagoló toll mérete és praktikus kialakítása 

alkalmassá teszi arra, hogy könnyedén meg lehessen fogni 

és működtetni. Ez különösen fontos szempont a kéz kis-

ízületi deformitással rendelkező rheumatoid arthritises be-

tegek esetében. A betegek komfortérzetéhez hozzájárul 

továbbá, hogy nem látják a tűt. Ez nagyon fontos lehet 

azoknál a pacienseknél, akiket elborzaszt a tű látványa 

és ezért idegenkednek az öninjekciózástól. Az ilyen „tű-

fóbiás” betegeknél rendszerint valamely családtag, vagy 

egészségügyi dolgozó (pl. háziorvosi asszisztens) adja be 

az injekciót. Előfordul, hogy ezek a betegek úgy érzik, 

hogy ki vannak szolgáltatva az őket ellátó segítőknek és 

ez frusztrációhoz vezethet. A Humira Toll önadagoló esz-

köz, így nem a betegnek kell kivitelezni a tű beszúrását, 

s ez önmagában megnyugtató, egy a tűtől és a szúrástól 

idegenkedő személy számára. Lényeges újítás az is, hogy a 

Humira Toll esetében a tű 16%- al vékonyabb elődjénél. A 

karcsúbb tű lumene, ugyanakkor megtartott. Ez azt jelenti, 

hogy kisebb szúrási fájdalomérzettel, változatlan áramlási 

ráta mellett (beadási idő: kb. 10 másodperc) fecskendezi 

be a készülék a gyógyszert a beteg bőre alá. Ez a lassú, fo-

lyamatos intenzitású adagolás megóvja a beteget a gyors 

beadásból származó esetleges feszítő fájdalomtól. A fáj-

dalom érzet szempontjából fontos szerepe lehet továbbá 

a gyógyszer citrát tartalmának. Jelentős nóvum, hogy a 

Humira Toll-ban citrátmentes formula, így a beadás során 

az injekció nem „csíp”. A biztonságérzetet tovább fokozza, 

hogy a Toll egyetlen része sem tartalmaz latexet, így a la-

tex indukálta allergiás reakcióval sem kell számolni. 

Mint látjuk, a tűvédő kupak nemcsak a tű látványától kiala-

kuló félelemtől óv, hanem a szúrásos balesetek kivédésé-

vel a betegbiztonságot is szolgálja. Ezzel összefüggésben 

a – betegek védelmében - véletlen kioldás ellen a készülék 

biztonsági zárral van ellátva. A veszélytelen és megbízható 

beadást segíti a Humira Toll-ba épített un. „kémlelő ab-

lak” is, melyen keresztül ellenőrizhető a gyógyszer külleme 

(színtisztasága). Fontos továbbá, hogy az „ablakban” - be-

fecskendezéskor - megjelenő sárga színű indikátor jelzi a 

beadás végét.

Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a Humira Toll haszná-

lata a betegek túlnyomó többsége szerint egyszerűbb, s 

fecskendőről injekciós tollra váltás után jelentősen nő az 

önadagolást végző betegek aránya. A toll alkalmazása job-

ban tolerálható, szignifikánsan kevesebb fájdalommal jár 

és összességében a – az erre irányuló klinikai vizsgálatok-

ban résztvevő - betegek túlnyomó többsége a toll alkal-

mazását preferálja az előretöltött fecskendővel szemben1,2. 

A Humira injekciós toll egy előre töltött, egyszer hasz-

nálatos, megbízható önadagoló eszköz. Nem tartalmaz 

latexet, biztonsági zárral véd a véletlen kioldás - és tűvé-

dő kupakkal a tűszúrásos balesetek ellen. Citrátmentes 

formulájával és vékonyabb tű alkalmazásával csökkenti a 

fájdalomérzetet, s összességében hozzájárul a betegek jól-

létéhez és korszerűbb gyógyításához.

Domján Andrea dr. (jur)

DE ÁOK Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék 

Tanszéki vezető ápoló,

a Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesületének 

elnöke

1. Kivitz A et al. Clin Ther. 2006; 28(10):1619-29. 

2. Borrás-Blasco J et al. Expert Opin Biol Ther. 2010; 10(3):301-7.

Új terápiás eszköz a gyulladásos reumatológiai
kórképek kezelésben: Humira injekciós Toll®
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Megújult a Magyar Ápolási Egyesület 
Szakoktatói Szekciója

A Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói Szekciója 
2016. április 21-én megtartotta választó taggyűlését. 

A választások előtt az oktatást érintő jogszabályi vál-
tozásokról hallhattuk a következő előadásokat.

Az intézmények problémái, és megoldások a duális 
képzés bevezetésével, Krimmer Tünde Uzsoki Utcai 
Kórház.

A képző intézmények felkészülése a duális képzésre, 
Szegedi Judit Ferenczi S. Szki.

Az új OKJ és az SZVK megjelenésének jelentősége, 
Márton Mártonné MESZK.
Beszámoló az elmúlt időszakról, Dr. Halmos Tamásné.

Az előadások anyaga egyesületünk weboldalán a 
www.apolasiegysulet.hu elérhetőek.

A szekció tagsága 5 fős vezetőséget választott. 
A vezetőség tagjai: Szegedi Judit, Füvesné Horváth 
Katalin, Kaczur Ilona,Révészi Andrea, Windt Erika. 

EGYESÜLETI HÍREK
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Megemlékezés Kossuth Zsuzsanna 
emléktáblájánál

A Magyar Ápolók Napja alkalmából koszorút helyezett 
el Kossuth Zsuzsanna emléktáblájánál 2016. február 
19-én az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága 
képviseletében Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár; 
Az ENKK képviseletében Dr. Páva Hanna elnök és Rauh 
Edit alelnök, a Magyar Ápolási Egyesület képviseleté-
ben Bugarszki Miklós elnök és Vártokné Fehér Rózsa 
alelnök.

Az emléktáblát az EMMI Arany János utcai épületének 

halljában 2015-ben a Szakdolgozók Országos Kongresszu-

sának 45. évfordulója és a Magyar Ápolási Egyesület 25. 

évfordulója alkalmából egyesületünk a GYEMSZI-vel közö-

sen állította.
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Toyota Sakura
1033 Budapest, 
Szőlőkert u. 1.
Tel: 250 8900
Fax: 436 7545
www.sakura.hu

*Kiemelt kedvezményes Toyota ÉrtékŐr finanszírozásunk keretében 2016. május 1-től minden 
új Yaris (kivéve Yaris Van) esetében 250.000 Ft vételárkedvezményt biztosítunk. A képen látható 
gépkocsik illusztrációk. A 2 600 000 Ft-os kedvezményes vételár a Yaris 1.0 3 ajtós Start modell-
re vonatkozik, a futamidő: 5 év, kezdő részlet (50%): 1.300.000 Ft, havi részlet: 25.450 Ft, THM: 
6,9%. A kiemelt kedvezmény más központi vételárkedvezménnyel nem vonható össze. A Toyota 
Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású, zárt végű pénzügyi lízing kalkulációja, mely teljes 
körű casco megkötése esetén érvényes. Ennek díja előre nem ismert, így a THM értéke ezt a költ-
séget nem tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató 
nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A Toyota Pénzügyi Zrt. magára nézve kötelezőnek 
elfogadta az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló Magatartási Kódexet. Továb-
bi részletek a Toyota Márkakereskedésekben. A Yaris kombinált üzemanyag-fogyasztása 3,3-5,1 
l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 75-119 g/km.
**Datahouse B szegmens, 2016 január-március adatok alapján 

Yaris Selection
Stílusa válogatja

Yaris modellek Értékőr konstrukcióban 3+2 év garanciával már



A Kadcyla®

Hatóanyag:
Terápiás javallatok: 

Adagolás és alkalmazás módja: 
in vitro in situ hibridizáció 

Ellenjavallatok: 

 

A trasztuzumab 
Kiadhatóság:

TB támogatás: Fogyasztói ár:
-

Forgalomba hozatali engedély száma:

2. Kadcyla® alkalmazási 

trasztuzumab emtanzin

Kadcyla®

Hónapok
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HR=0,68
95% CI: 0,55-0,85
P<0,001

Kadcyla® 
(n=495)
Események száma: 149

lapatinib + Xeloda®

(n=496)
Események száma: 182

 30,9 
hónap

 25,1 
hónap

A Kadcyla®

meghosszabbodott a lapatinib + Xeloda® 1

2

A Kadcyla® önmagában alkalmazva olyan HER2-pozitív, inoperábilis, lokálisan 

 


