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Kedves Olvasók
2015 tavasza mozgalmasnak bizonyult az egészségügy számára. Az ellátórendszer átalakítása
újabb lépcsőhöz érkezett, megszűnt a GYEMSZI és megalakult
az ÁEEK. Ez önmagában nem sokat mond, de nekünk ápolóknak
ez egyben azt is jelentette, hogy
megszűnt az Országos Főápolói
Hivatal, így egy időre ismét távolabb kerültünk az egységes nemzeti ápolási stratégia
megalkotásának lehetőségétől. Az igazsághoz az is hozzá
tartozik, hogy úgy tűnik a szakmai szervezetek és más
támogatók együttes fellépése eredményeként az egészségügyi államtitkárságon belül mégis létesül egy szakdolgozói területet képviselő szervezeti egység. De nem csak
ezt hozta a tavasz. Az egészségügyi szakdolgozók május 12-én közel 11000 fő részvételével demonstráltak az
egészségügyben tapasztalható tarthatatlan állapotok és
az alacsony bérek miatt.

Napjának országos ünnepségét. Örömmel tapasztaltuk,
hogy idén már több helyi ünnepség is volt e jeles nap
tiszteletére. Az ezt követő legfontosabb esemény az áprilisban megrendezett V. Kongresszus és Küldöttgyűlés volt.
Mindezek mellett folyamatosan követtük az egészségügy
helyzetét. A Raul Wallenberg Iskola bezárásának hírére
azonnal levélben fordultunk a döntéshozókhoz, hogy
tiltakozzunk az egészségügyi szakképzések leépítése ellen és javasoltuk az egészségügyi szakképzések ágazati
irányítás alá vételét. Még márciusban levelet küldtünk az
EMMI-be az ápolási főosztály visszaállításával kapcsolatban és májusban eljuttattuk javaslatainkat az egészségügyi bértábla kialakításához.
Elmondhatjuk, hogy egy fontos időszakot tudhatunk magunk mögött, de ahhoz, hogy ezek az erőfeszítések ne
vesszenek kárba és ne merüljenek feledésbe, továbbra is
összefogásra van szükség.

De nem csak ezek az események jellemezték az elmúlt
időszakot. Egyesületünk végezte megszokott munkáját és még februárban megtartottuk a Magyar Ápolók

Bugarszki Miklós
elnök

Demonstráció a Hôsök terén
Május 12. az Ápolók Nemzetközi
Napja. Ezen a napon a világ országainak ápolói Florence Nightingalere
emlékeznek, és az ápolókat ünneplik.
Így volt ez Magyarországon is az elmúlt években, de 2015. fordulatot
hozott az eddigi gyakorlatban és a
Magyar Ápolók hosszú idő óta először
soha nem látott összefogásról tettek
bizonyságot, a mikor 2015. május 12-én
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara felhívására közel 7000 ápoló és más egészségügyi szakdolgozó
tiltakozott az állami egészségügyben
tapasztalható tarthatatlan állapotok,
és az alacsony bérek miatt. A Kamara
felhívásához több más civil szakmai szervezet mellett a
küldöttgyűlés felhatalmazásával Egyesületünk is csatlakozott. Szintén erre a napra hirdette meg demonstrációját
a Független Egészségügyi Szakszervezet a Clark Ádám
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térre, ahol becslések szerint 4000 szakdolgozó, zömében
ápoló gyűlt össze. A két csoport az egészségügyi államtitkárság épülete előtt egyesült, ahol ismertették követeléseiket és átadták petícióikat Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkárnak.

ELNÖKI BEKÖSZÖNÔ
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Magyar Ápolók Napja
2015. február 19.

Ez évben a Magyar Ápolási Egyesület 5. alkalommal
ünnepelte február 19-ét a Magyar Ápolók Napját. Az
ünnepségre az Emberi Erőforrások Minisztériumában
került sor.

Minden akadályt legyőzve azon munkálkodott, hogy a harcokban megsérült katonák olyan ápolásban részesüljenek,
ami segíti felépülésüket, vagy ha ez nem lehetséges megnyugvással lelkükben megbékélve távozzanak közülünk..."
Az ünnepség fővédnöke, mint minden évben ez alkalommal is Schmittné Makray Katalin tiszteletbeli ápoló volt, aki
meghitt köszöntőjében rámutatott az ápolás értékeire, az
ápolók nélkülözhetetlen szerepére.
Dr. Zombor Gábor államtitkár úr tolmácsolta a kormány elismerő szavait, és köszöntője egyértelműen tükrözte a tárca jóindulatát, de őszintén kijelentette az államtitkár, hogy
a szakdolgozók béremelését az idén nem tervezik, viszont a
bérpótlékot a közeljövőben alapbéresíteni kívánják.

Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási egyesület elnöke megnyitó beszédében köszöntötte a résztvevőket, és emlékeztetett: „Ötödik alkalommal vagyunk együtt ezen a napon
amióta elhatároztuk, 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 valamennyi magyar ápoló számára ünnep ez a nap.

A Magyar Ápolási Egyesület alelnökeként előadásomat
Kossuth Zsuzsanna születésének 198. évfordulóján történelmi visszatekintéssel kezdtem. A Magyar Ápolási Egyesület fennállásának 10. évfordulóján felvállalta a Kossuth
Zsuzsanna missziót és megalapította az 1999 óta adható
Kossuth Zsuzsanna-díjat, melyet ez évig 45 kolléganő kapott meg.

Látszik ez abból is, hogy az elkövetkező napokban az ország több városában rendeznek ünnepségeket a Magyar
Ápolók Napja tiszteletére. Nekünk azonban az a küldetésünk, hogy az idő múlásával minél szélesebb körben váljon
értékké a Magyar Ápolók napja. Reméljük, hogy egyesületünk felhívása sokakhoz eljutott és holnap kitűzik majd a
kék szalagot.
Egyesületünk 2011-ben az Önkéntesség Európai Évében
ünnepelte első alkalommal február 19-ét, a Magyar Ápolók Napjaként. Egyesületünk még az évben indítványozta,
hogy a Magyar Országgyűlés határozatban ismerje el február 19-ét a Magyar Ápolók Napjaként. Kértük ezt azért,
hogy ne csak az egyesület tagjainak ünnepe legyen e jeles
nap, hanem az ápoló hivatás iránt elkötelezett minden magyar ápoló és szakdolgozó együtt ünnepelje Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját.

Az is nagy öröm számomra, hogy a mindennapok nehézségei mellet képesek időt szentelni az ünnepnek, mert
nem kétséges ünnepelni kell, az ünnepekre szükség van!
Az ünnep bearanyozza hétköznapjainkat és reményt ad a
mindennapok nehézségei között, de erősíti az összetartozás kötelékét is.
Ma ünnepelni jöttünk, emlékezni a Magyar Ápolás emblematikus alakjára az ország első főápolójára, aki a 48-as
szabadságharc idején megszervezte a sebesültek ellátását.
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2014-ben egyesületünk alapításának negyedszázados évfordulójának évében bejelentésre került, hogy a Magyar
Országgyűlés közjogilag is elismerte február 19-ét a Magyar Ápolók Napjaként. Ezzel hagyományt teremtettünk
az ápolás történetében. Ez az elismerés igazolja, hogy az
ápolói hivatás államilag is megbecsült foglalkozássá vált, és
az állam mindenkor felelősséget vállalt az ápolói életpálya
fejlődéséért.
Felhívtam a figyelmet arra, hogy 2010 óta küzdünk az
ápolói életpályamodell bevezetéséért.
Olyan életpályamodell kidolgozására van szükség, amely
által az ápolói pálya vonzó, kiszámítható pozitív jövőképet

Egyesületi Hírek
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mutató hivatássá válhat, az átlátható, világos karrier-életút
motiválhatja a pályaválasztókat az egészségügy felé.
„Kossuth Zsuzsanna szültésének 198. évfordulóján ki kell
mondanunk, hogy ma sincs elegendő szakképzett ápoló a
magyar egészségügyi rendszerben. Azt tapasztaljuk, hogy
napról napra kevesebb ápolóval, egyre növekvő ápolási
szükségletet kell teljesíteni szűkös források mellett. Ezért
az illetményrendszer kidolgozásánál figyelemmel kell lenni
az ápolói tevékenység sajátos jellegére. Azokra a különleges feltételekre, melyek között az ápolói hivatás megvalósul. Kimondjuk, hogy az ápolószemélyzet alapjövedelmét úgy kell meghatározni, hogy arányban legyen
képesítésükkel, az ágazaton belüli felelősségvállalásuk
mértékével, jártasságukkal, szakmai életútjukkal és a
hasonló diplomák elismertségével.
Figyelembe kell venni a megszakítás nélküli munkarendet, a három műszakos rendszertelen beosztást, a
rendkívüli munkavégzést, a nehéz fizikai és pszichés
megterhelést, a gyakorlati oktatói tevékenységet, a
továbbképzési, önképzési hajlandóságot…

A 19. század egyik legnagyobb alakja; a magyar szabadságharc szellemi vezére, Kossuth Lajos, akinek legkisebb
húga Zsuzsánna, a magyar szabadságharc történetének
kiemelt egyénisége. Ő nőtársaival együtt részt vett az
1848-49-es forradalom és szabadságharc véres küzdelmeiben. Fejet kell hajtanunk Kossuth Zsuzsanna emlékének
és emberi nagyságának, mint nő, kiváló szervező, aki teljes
odaadással szolgálta lángeszű bátyja terveit. 1848 őszén
megindult a szabadságharc, sok a sebesült katona, kevés a
tábori orvos és nincs ápolónő…

mára, mert szülőföldjét mindennél jobban szerette.
„Kiűztek engem a szeretett, szenvedő hazámból, anélkül,
hogy leborulhattam volna földjére utolsó búcsúszót mondani”
A hazáját elhagyni kényszerült Kossuth Zsuzsanna élete örök
küzdés volt. Baráti levelezéseiből ismerjük a történelmi megpróbáltatásokat.
A magyar hősökre emlékeztető cselekedeteivel azt bizonyította, hogy helye ott van a hazai történelmi személyiségek
sorai között…
Az új hazában sem értek véget megpróbáltatásai.
A New Yorki lapok 1854. június 29-én megírták, hogy Kossuth legfiatalabb húga 37 évesen elhunyt. Egy New Yorki
köztiszteletben álló polgár családi sírboltját ajánlotta fel,
ahol a „Sokat szenvedett test nyugalomra tétetett, azon
édes remény mellett, hogy még egyszer egykor annak
pora a felszabadulandó kedves hazának rögei alatt fog
nyugodni.”
Akkoriban mindenki úgy gondolta, hogy hamarosan saját
síremléket kap majd Kossuth Zsuzsanna, sőt ha sikeres lesz
a szabadság-küzdelem megújítása, akkor a hamvakat a
család hazahozza a felszabaduló Magyarországra.
Sajnos a Kossuth család Amerikában maradt tagjai olyan
nyomorult anyagi körülmények között éltek, hogy a költséges síremlék állításra nem gondolhattak.
Annak sincs semmilyen nyoma, hogy bárki más, bármikor
foglakozott volna azzal, hogy máshová átvitesse Zsuzsanna koporsóját. Mivel jóformán lehetetlen, hogy ilyen akciónak a közösség történeti tudatában, hagyományaiban,
dokumentációjában ne maradt volna nyoma; így kijelenthetjük, hogy erre a lépésre nem került sor.

A betegellátással kapcsolatban a kormány és a katonai vezetés is azt az elvet vallotta, hogy a sebesülteknek gondos és
humánus ápolás jár, még akkor is, ha a csatatéren ellenség
volt… Kossuth Zsuzsanna tehetségét, egész életét az emberiség szolgálatába állította. Hősies, önfeláldozó tettei alapkövei
voltak a hazai ápolás fejlődésének…
Tudjuk, hogy Kossuth Zsuzsanna végsőkig kitartott a kórházak működtetése mellett, de a szabadságharc leverése után a
sötét börtönévek, a súlyos szenvedések következtek…
Majd kiutasítása szeretett hazájából döbbenetes hír volt szá-
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Tehát Kossuth Zsuzsanna ma is a Douglas család sírboltjában
nyugszik.
Egyesületünk - segítséget remélve - felhívást tett közzé a
világ magyarságának képes magazinjában - a Panorámában,
hogy hozzuk haza Kossuth Zsuzsanna földi maradványait Amerikából.
A Magyar Ápolási Egyesület szinte mottójaként hirdette, ezt
a felhívását. Ez a missziónk a jelenlegi információk birtokában nem valósulhat meg. Több éves kutatásunk eredményeként el kell fogadnunk a tényt, hogy Kossuth Zsuzsanna
nem nyugodhat szeretett hazája földjében, végső nyughelye a New Yorki temető marad.
A Első Presbiteriánus Templom levéltárosától kapott, valamint Rauh Edit főigazgató helyettes asszony személyes látogatása során szerzett információból tudjuk, hogy a modern
nagyváros kialakítása során a temetőt felszámolták.
A felszámoláskor a leszármazottak a hamvak nagy részét elszállították, ahol azonban nem éltek családtagok, vagy nem
akartak élni a lehetőséggel annak maradványait kegyelettel
befödték a templom északi oldalának gyeptükre alá.
Minden jel szerint ezek közé tartozott a Douglas sírbolt is,
mely Kossuth Zsuzsanna maradványait őrzi.

Az Első Presbiteriánus Templom levéltári dokumentumai
szerint a sírbolt a ma álló templom mellett elterülő egykori
sírkertben állt, 5-ös számon, George Douglas név alatt.
Szándékunkban állt a további kutatás, de New York állam
törvényei és a szövetségi törvény teljesen az egyházi közösség jogának tekinti, hogy engedélyezi-e a csontok utáni
kutatást a tulajdonában lévő területen.
Az egyház egyértelművé tette számunkra, hogy nem engedélyez ilyen jelegű kutatást. Ugyanakkor nagy valószínűséggel jóváhagynák, hogy a templomban, vagy a környező
gyeptükrön emléket állítsunk Kossuth Zsuzsannának.
A Magyar Ápolási Egyesület élni kíván a lehetőséggel és
születésének 200. év fordulójáig méltó emléket kíván állítani példaképének.
Rauh Edit igazgató helyettes asszony New Yorki látogatásakor az egykori temető földjéből szimbólumként egy kis
üveggel hazahozott, mellyel egyesületünket megajándékozta.
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E kis földet, mely Kossuth Zsuzsanna hamvait takarja, ikerlelkének Kossuth Lajosnak közelében kívánjuk elhelyezni.
Az ehhez a szükséges engedélyek beszerzését fővédnökünk segítségével megkezdtük. Kossuth Zsuzsanna Mis�sziónk ezzel nem ér véget. Folyamatban van emlékhelyek,
nevéhez kapcsolható létesítmények felkutatása.
Szülőháza Sátoraljaújhelyen áll. Jelzést kaptunk, hogy a
megyei önkormányzat együttműködést tervez egyesületünkkel, hogy egy közös emléket állítsunk a közeljövőben.
Új szimbólumokat, emlékhelyeket szeretnénk állítani és a
régiekkel együtt egy kiadványban megjelentetni.
Kossuth Zsuzsanna földi maradványait nem hozhatjuk
haza Amerikából, de örök érvényű szellemi hagyatékát,
míg ápoló lesz hazánkban, gondozni fogjuk. Bár végső
nyughelye távol a szeretett hazájától, mi méltó emléket állítunk Kossuth Zsuzsannának, és az utókornak megőrizzük
azt.” Ezzel fejeztem be előadásomat.
Az ünnepi előadást követően Dr. Zombor Gábor államtitkár úr miniszteri kitüntetéseket adott át, majd ezt követően az egyesület elnöke és alelnöke átadta a Kossuth
Zsuzsanna-díjakat.
A rendezvény kulturális programját Stein-Kovács Dalműhely és a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola
hallgatói biztosították.

Az ünnepség zárásaként a vendégek és az egyesület elnöksége megkoszorúzta a minisztérium aulájában 2014ben felavatott Kossuth Zsuzsanna emléktáblát.

Egyesületi Hírek

Vártokné Fehér Rózsa
alelnök
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Akikre büszkék vagyunk

2015. február 19-én, a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kitüntetést vehetett át:
Batthyány-Strattmann László-díj
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
Pro Sanitate-díj
Kass Istvánné osztályvezető ápoló
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház RI, Szolnok
Koszta Julianna osztályvezető főnővér
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
Lukács Károlyné ápolási igazgató
Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza
Nagy Ferencné osztályvezető ápoló
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
Dr. Oszlánczi Gáborné vezető főnővér
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Schäffer Zsuzsanna igazgató
Skóciai Szent Margit Gondozóotthon, Vásárosdombó
Simon Béláné osztályvezető főnővér helyettes
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Simkó Katalin főiskolai adjunktus
SE ETK, Budapest
Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele
Szabó Bakos Zoltánné ápolási igazgató

Bai Erzsébet szülésznő

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

Csikány Lászlóné ápoló

Dr. Kenessey Albert Kórház RI, Balassagyarmat

Csizmadia Csilla szülésznő

Orosházi Kórház

Farkasné Velényi Mónika ápoló

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház

Fodorné Barát Ágnes osztályvezető ápoló

SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged

Gáborné Farkas Tímea ápolási főmunkatárs

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

Hajzer Gizella ápoló

Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu

Janda Gyuláné mb. osztályvezető ápoló

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

Kamasz Éva általános ápoló és asszisztens

Mitró Jánosné osztályos főnővér

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Budapest
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Északi Pólus, Fehérgyarmat
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Szokol Zoltán ápoló

Toldy Ferenc Kórház, Cegléd

Károlyi Kálmánné higiénikus főnővér

Szolyákné Skoda Marianna műtéti szakasszisztens Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Körmendi Telephelye
Tolnai Gáborné főnővér

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

Vadné Molnár Andrea osztályvezető ápoló
Bács-Kiskun Megyei Kórház SzülészetNőgyógyászati Osztály munkacsoportja
Soproni Szociális Intézmény, Idősek Otthonának
Ápolói- Gondozói Munkacsoportja

Mezőtúri Kórház
Miklós Márta vezető szülésznő, Szabóné Gehér Éva vezető szülésznő
helyettes,
Balatonné Mészáros Margit, Fodor Györgyi, Nagy Anikó, Tóth Istvánné,
Válik Sándorné
Sipőcz Katalin intézetvezető, Németh Árpádné intézetvezető főnővér,
Jákli Ibolya részlegvezető ápoló, Merényi Szilvia részlegvezető ápoló,
Fábián Henrietta részlegvezető ápoló, Bujdosó Hajnalka részlegvezető
ápoló, Maulis Viola Anna részlegvezető ápoló, Bodáné Gyürü Vanda
Mária intézetvezető főnővér
Kossuth Zsuzsanna-díj

Babonits Tamásné nyugalmazott ápolási igazgató Péterfy Sándor Utcai Kórház, Budapest
Kónya Anikó ápolási igazgató
Balatonfüredi Állami Szívkórház, Balatonfüred
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Rauh Edit igazgató helyettes
Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
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Four Points by Sheraton
Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
T 0036 76 888 500 F 0036 76 888 501
Email: sales@fourpointskecskemet.com
Web: www.fourpointskecskemet.hu

A FOUR POINTS BY SHERATON KECSKEMÉT
AZ ÉV FRANCHISE SZÁLLODÁJA

A Starwood szállodalánc rangos elismerését a magyarországi hotel kapta.
Megnyitása óta folyamatosan magas a vendégelégedettségi
mutatója, és sorra kapja a szakmai díjakat a Four Points
by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont.
Mindközül azonban a legnagyobb elismerés, hogy az amerikai
Starwood lánc Európai, Afrikai és Közel-Keleti régiójában
2014-es teljesítménye alapján a kecskeméti szálloda kapta
„Az év franchise szállodája” rangos elismerést.
A döntés objektív mérőszámokon alapszik: a szállodalánc
a gazdasági mutatókon kívül öt adatot hasonlít össze,
melyben kiemelt helyet kap a vendég-elégedettséget mutató
GEI index, továbbá Health & Safety audit eredménye. A
kritériumok között volt az éves SPG (törzsvendég program)
beléptetési tervének elérése, a vendégek foglalásainak
részletes leírásával kapcsolatos adatfeldolgozás, illetve a
környezet-tudatos gazdálkodás.

A kecskeméti szállodában minden egy helyen van,
amire szüksége lehet üzleti utazása során: a magas
komfortfokozatú, kényelmes berendezésű szoba, a gazdag
büféreggeli és a probléma nélkül működő, szélessávú
internetkapcsolat. A hotel Bistorant étterme szezonálisan
változó kínálata alkalmanként a visszatérő vendégekre
gondolva speciális ajánlattal egészül ki. Mind az étlapon,
mind a bankett kínálatban az ételallergiás vendégekre külön
figyelnek. A negyedik emeleten kialakított Spa-részlegben
garantált a csendes, nyugodt környezet a feltöltődéshez.

A brand minőségi elvárásai eleve nagyon szigorúak,
emellett folyamatos innovációval, a vendégigények kiemelt
figyelemmel követésével igyekszik a szálloda kitűnni a
versenyből. Maximálisan a két legfontosabb szegmens,
az üzleti utazók és konferenciavendégek szolgálatában áll
minden szolgáltatás.

Díjak, elismerések
·
·
·
·

A hotel ez év elején 21. század egyik legmodernebb
érintőképernyős, prezentációs eszközét vásárolta meg. Az
LSK interaktív kijelző saját technikai eszközöket tekintve
egyedi a szállodai kínálatban, a hazai hotelek közül egyelőre
kizárólag a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és
Konferenciaközpontban érhető el. Ez az innovatív megoldás
új dimenziókat nyit a prezentációk lebonyolításában, a
résztvevők figyelmének fenntartására szolgál leginkább.

·
·
·
·
·

2013-ban a Starwood Exceptional Achivement Award
(Kiemelkedő Teljesítmény kategória) díj, 2013
Magyarország legígéretesebb 2013-ban megnyitott
szállodája – Aranynap-díj
Az év legjobb vidéki business hotele,
2014 – Business Traveller Hungary
Gault&Millau Kalauz
Top 10 Kelet-Magyarországi szálloda
A legmagasabb vendégelégedettséget
(GEI) elérő szálloda - Starwood , 2014
Tripadvisor.Com TOP 25 magyar
szálloda 2014
Travelers’ Choice® 2015
Turizmus Minőségi Díj, 2014
Építőipari Nívódíj, 2014

Akikre büszkék vagyunk
Babonits Tamásné
egészségügyi

Oktatói tevékenysége példaértékű. Gyakorlatvezető, óraadó

életpályája 1974-ben laboratóriumi

az ETI-ben. A Nyugat-magyarországi Egyetem egészségügyi

asszisztensként kezdődött.

menedzser szakán; a Semmelweis Egyetem Egészségtudo-

Az egészségügyi főiskola intézetve-

mányi Karán, ahol 2014-ben mesteroktatói cím elismerés-

zető-képző szak és az egészségügyi

ben részesült.

Babonits

Tamásné

menedzser szak elvégzését követően
a Péterfy Sándor Utcai Kórház Központi Laboratóriumának vezető as�szisztense.
1995-től az intézet ápolási igazgató helyettese; 2002-től
múlt év december 30-ig ápolási igazgatója.

2008-tól a MESZK Országos Szervezetének fekvőbeteg ellátási alelnöke. Aktívan részt vesz a szakképzés fejlesztésében,
közreműködik a szakmai érdekegyeztetéseken, az ápolásszakmai előterjesztések véleményezésében.
Konstruktív javaslataival építi a hazai ápolás fejlesztését.

Karrier-életútja során munkatársai képzését és továbbkép-

Munkáját 2003-ban Miniszteri Dicsérettel, 2012-ben Pro

zését kiemelt feladatának tekintette.

Sanitate kitüntetéssel ismerték el.

Rendkívül fontosnak tartotta a szakdolgozók élet- és munka-

Babonits Jutkát a hazai ápolás ügyéért vállalt fáradhatatlan

körülményeinek javítását, közös kulturális programok, harmo-

tevékenységéért a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsu-

nikus összejövetelek szervezését; az intézeti kultúra ápolását.

zsanna-díjban részesíti.

Kónya Anikó
Kónya Anikó a Balatonfüredi Állami Szívkórház ápolási igazgatója.
32 éve áll az egészségügy szolgálatában.
Ápolóként, fizioterápiás asszisztensként kezdte karrier életútját.
Munkája mellett folyamatosan tanult, tovább képezte magát, diplomás ápolóként majd egészségügyi szakmenedzserként
állt az ápolásvezetés szolgálatában. (10 évig osztályve-

Az Ápolási Szakmai (Szakdolgozói) Kollégium Tanács elnöke
Korábban öt évig a Kollégium tagja. E tisztségével a közigazgatásban is képviseli a szakdolgozókat.
A Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének régióvezetője.
A Magyar Ápolási Egyesület Tagja

zető főnővér, 11 éve ápolási igazgató.

A Menedzserklub vezetőségi tagja.

Az utánpótlás biztosítása érdekében fő feladatának te-

Munkáját 2014-ben miniszteri dicsérettel ismerték el.

kinti a hallgatók pályán tartását. Az egészségügyi főis-

Ez évben felvállalta szervezését az Egészségügyi Szakdolgozók 46. Országos Kongresszusának.

kola ápoló- illetve gyógytornász hallgatóinak évek óta
elhivatottan szervezi a gyakorlati képzéseket.
A lakosság körében a prevenció területén végzett oktatói-nevelő munkáját városa is elismerte.
2012-ben Balatonfüred „Egészségügyért” kitüntetésben
részesítette.
1994-ben már a dohányzás visszaszorításáról, készített
tanulmányt és tartott előadást.
Kónya Anikó szakmai tudását, gyakorlati tapasztalatait
össztársadalmi szinten is a köz szolgálatába állította.
A Magyar Kardiológiai Társaság szakdolgozói munka-
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csoportjának vezetőségi tagja. A szakmai profilnak megfelelő továbbképzéseket szervez és előadásokat tart.
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Megtette az első lépést a tudományos igényű pályamunkák felhívására, ezzel is motiválva az ápolókat,
szakdolgozókat a folyamatos tanulásra, előadásra való
felkészülésre.
Kónya Anikó ápolói hivatásának gyakorlása során mindig a beteg emberek, a rászorulók segítése áll munkájának fókuszában.
A prevenció területén és az ápolástudomány fejlesztésében való részvételéért példaértékű magatartásáért
a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna-díjban
részesíti.
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Akikre büszkék vagyunk
Rauh Edit
Rauh Edit megbízott főigazgató-helyettes, címzetes egyetemi docens.
Egészségügyi életpályája ápoló és
aneszteziológiai
szakasszisztensként
indult.
Szakoktatóként
végzett
az
Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, majd 1994-ben az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
Szociálpolitikai diplomát szerzett.
1981 és 1995 között a Budapesti Belvárosi Egészségügyi Szakközép Iskola szoktatója, később évekig igazgató helyettese.
Újító szellemmel küzdött az elméleti és a gyakorlati oktatás
minőségének fejlesztéséért, a szakdolgozói utánpótlás biztosításáért.
1993-tól 1996-ig a Népjóléti Minisztérium Ápolási Főosztályának külső szaktanácsadója. Feladatai közé tartozott az ápoló
curriculum fejlesztésének országos koordinációja is.
1995 és 2010 között a Jannus Pannonius Tudományegyetem
Felnőttképzési- és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet óraadó
oktatója.
A közigazgatás több területén is országos feladatokat
látott el főosztályvezetőként, később helyettes államtitkárként,
majd esélyegyenlőségért felelős szakállamtitkárként.
2010-től 2012-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás Főosztályának főosztályvezetője.

Jelenleg a GYEMSZI főigazgató helyetteseként egyebek
között a szakdolgozók képzését, továbbképzését, szakmai
fejlődését segíti, korszerű oktatástechnikai eszközök alkalmazásával. Számtalan publikációja és kiadványa jelent meg.
2004-ben Batthyányi Lajos-díjban részesült.
2014-ben együtt ünnepelhettük meg a Magyar Tudományos
Akadémián az Egészségügyi Szakdolgozók 45. Országos Jubileumi Kongresszusát és a Magyar Ápolók Napját.
Rauh Edit főigazgató-helyettes asszony 2013 szeptemberében magánúton New Yorkban járt, ismerve a Magyar
Ápolási Egyesület kutatómunkáját és a Kossuth Zsuzsanna
misszió célját eltökélt szándéka volt, hogy felkeresi Kossuth
Zsuzsanna temetkezési helyét.
Az egyesületünktől kapott dokumentumok birtokában és a
feltérképezett úti cél alapján eljutott az Első Presbiteriánus
Templomhoz és felvette a kapcsolatot annak vezetőségével.
Kossuth Zsuzsanna földi maradványa minden bizonnyal a
közös kriptában nyugszik. Az őt takaró földből Edit asszony
elhozott egy kis üveggel és átadta a Magyar Ápolási Egyesület vezetőségének még annak reményében, hogy e jelképet
hamarosan a hamvak hazahozatala követheti.
Rauh Edit főigazgató helyettes asszonyt a magyar ápolás
ügyének fejlesztéséért tett törekvéseiért, értékteremtő
szakmai munkájáért a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth
Zsuzsanna-díjban részesíti.

Magyar Ápolók Napja ünnepség
Borsod megyében
A Magyar Ápolási Egyesület Borsod−Abaúj−Zemplén
megyei szervezete a Magyar Ápolók Napja alkalmából
2015. február 26-án rendezte meg a Megyeháza
dísztermében megemlékezését az első magyar
főápolónőről, Kossuth Zsuzsannáról (Sátoraljaújhely,
1817. február 19 – New York, 1854. június 29.) és a szakma
jeles képviselői kitüntetést vehettek át.
A rendezvény fővédnöke Török Dezső úr, a Borsod−
Abaúj−Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke volt, aki ünnepi
beszédében kiemelte, hogy a társadalom számára mennyire
fontos az egészségügyi dolgozók munkája. Az ápolók iránti
megbecsülést fejezi ki, hogy megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt dr. Kovács János úr, a Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei Önkormányzat főjegyzője és Grúbert Roland úr, a
Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Vöröskereszt igazgatója.
Az ünnepséget Szegedi Judit képviselő asszony, a Magyar
Ápolási Egyesület Szakképzési Bizottsága elnöke, a Ferenczi
Sándor Egészségügyi Szakközépiskola szakmai igazgatóhelyettese nyitotta meg. Elmondta, hogy a Magyar Ápolási
Egyesület célkitűzései közé tartozik, hogy a magyar

2015. 29. évf. 1-2. szám

ápolás legnagyobb alakjának, Kossuth Zsuzsannának
szellemi örökségét gondozza, és iránymutatásként adja
át a felnövekvő ápoló generációnak. Munkásságának
véleménye szerint az egyik legfontosabb üzenete a ma
ápolói számára, hogy életszemléletük központjában mindig
a segíteni akarás, az emberek szeretete és tisztelete álljon.

Egyesületi Hírek
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Hiszen a beteg embernek bíznia kell ápolójában, éreznie kell,
hogy óvó, törődő, figyelmes, szakmájukat, hivatásukat értő
ápolók veszik körül. Elmondta, hogy a hivatás társadalmi
megbecsültségét növeli, hogy a Magyar Ápolási Egyesület
kezdeményezésére 2014. február 19-én megtörtént a Magyar
Ápolók Napjának közjogi elismerése: a Magyar Országgyűlés
február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját
határozatával a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.
A rendezvény első részében két előadást hallgathatott meg
a közönség. Először Vas Mónika, a Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
szervének vezető ápolója beszélt Kossuth Zsuzsanna
tevékenységéből majd saját tapasztalataiból kiindulva arról,
hogy az ápoló szakmában rendkívül fontos a személyes
példaadás és a nagy elődök megbecsülése.
Ezt követte Lukács Lászlóné, a Magyar Ápolási Egyesület
Borsod−Abaúj−Zemplén megyei elnökének előadása
Kossuth Zsuzsanna életéről. Érzékletesen mutatta be,
milyen problémákkal kellett megküzdenie az 1848-49-es
szabadságharc főápolónőjének, Kossuth Lajos „ikerlelkének”,
legkedvesebb
húgának
a
sebesültek
ápolásának
megszervezésekor. Arról is beszélt, hogy a Magyar Ápolási
Egyesület hogyan kutatta föl a magyar ápolásügy első
alakjának tevékenységét és milyen erőfeszítéseket tett, hogy
földi maradványait New York-ból hazaszállítva szeretett
hazája földjében helyezze örök nyugalomra.
Ezután Molnár Mária hegedűművész, a Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskola tanára Raff Cavatináját adta
elő. Zongorán kísérte: Balázs Adrienne, zongoraművész.
Az ünnep legszebb pillanata az elismerés, a kitüntetések
átadása volt azért az áldozatos és kitartó szolgálatért, amit
nap mint nap a betegágy mellett teljesítenek az egészségügyi
dolgozók.
A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst Kitűzőjét Török Dezső, a
Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Lukács
Lászlóné, a Magyar Ápolási Egyesület Borsod−Abaúj−
Zemplén megyei elnöke és Szegedi Judit a Magyar Ápolási
Egyesület Szakképzési bizottságának elnöke adta át.

A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst kitűzőjét kapta:
Belényesi Károlyné, az Aranykor Idősek Otthona
gondozási részlegvezetője; Gálné Pataki Zsuzsanna
Gabriella, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola
egészségügyi szakoktatója; Petőné Lázár Marianna,
kórházellátási csoportvezető és telephelyfelelős főnővér
a Borsod–Abaúj– Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Központ
mezőkövesdi telephelyén.
Köszöntötték azokat a megyei ápolókat, akik a Magyar
Ápolók Napja alkalmából február 18-án Budapesten,
az Emberi Erőforrások Minisztériumában dr. Zombor
Gábortól, az egészségügyért felelős államtitkártól vehették
át kitüntetésüket. Pro Sanitate–Díjat kapott Simon Béláné,
a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház osztályvezető főnővér-helyettese. Miniszteri
Elismerő Oklevelet vehetett át Mitró Jánosné, a Miskolci
Semmelweis Kórház Infektológiai osztályának osztályos
főnővére.
Ezután a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola
tanulóinak ünnepi műsorában Kossuth Zsuzsanna és
Florence Nightingale példáját fölmutató prózarészleteket,
az ápolói hivatás nagyszerűségét és a hazaszeretetet
közvetítő, szívhez szóló verseket, dalokat hallhatott a
közönség. A műsort Tóth Éva és Molnár Mária tanárnő
állította össze.
A Magyar Ápolási Egyesület Borsod−Abaúj−Zemplén
megyei szervezetének elnöksége úgy döntött,
hogy tiszteletbeli taggá fogadja Molnár Mária és
Tóth Éva tanárnőt, a Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakközépiskola tanárait, akik megkapták a Magyar
Ápolási Egyesület Bronz Kitűzőjét. Elismerése ez
annak a magas színvonalú és kitartó munkának,
amelyet a Magyar Ápolási Egyesületért, az egyesület
rendezvényeinek méltó lebonyolításáért műsoraikkal
hosszú évek óta végeznek.
A rendezvény méltó záróakkordja Dr. Fenyvesi Lóránt és
Fenyvesi Gabriella hazafias dalokból összeállított előadása volt.
Szegedi Judit

FELHÍVÁS
XVII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia
és XII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia
2015. szeptember 16-18.
Hotel Flamingó, Balatonfüred

Konferenciánkat a következő témák köré tervezzük felépíteni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az alap- és szakellátás együttműködésének lehetőségei
A politika és az egészségügy kapcsolata
Jogi buktatók, új nehézségek, veszélyek a munkavégzés során.
A járóbeteg szakellátás feladata a kórházi racionalizálás közepette
Úniós szervezet- és rendszerfejlesztési pályázatok eredményei
Külföldi tapasztalatok a független járó szakellátásban
Táplálkozás és metabolikus betegségek
Depresszió és szuicidium az egészségügyi munkahelyen: a dolgozók
rizikótényezői, a munkahelyi megelőzés lehetőségei.
• Népegészségügyi szűrések
További információ: http://jaro.kmcongress.com/
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A Magyar Ápolási Egyesület
Közhasznúsági Jelentése 2014. évrôl
Elhangzott 2015. április 29-én a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlésén.

Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a
2014. évben is a 2011. évi CLXXV tv. alapján látta el közhasznú feladatait. E feladatokon belül első sorban az
egészséges életmódra nevelés-oktatás, képzés, továbbképzés volt kiemelhető. Megyei vezetőink és bizottsági
tagjaink önkéntesként vesznek részt az egyesület munkájában.
A küldöttgyűlésen a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően pénzügyi és szakmai beszámolót kell előterjeszteni, amelyet az alábbiakban részletezek.
A beszámoló első részében a bevételi oldal 2014. évi tény
adatait ismertetem, majd ugyanezzel a módszerrel a kiadási
oldalt mutatom be. Bevételeink struktúráját tekintve tagdíjbevételből, pályázatokból, konferencia részvételi díjaiból,
támogatásokból és egyéb tételekből adódnak össze.
2014-ben elmondható, hogy tekintettel az egyesület megalakulásának 25. évfordulójára a költségvetést az előző évek
eredményeinek egy részének felhasználásával terveztük.
A gazdálkodás területén elsődleges szempont 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 tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2014-re 27 500 000 Ft-ra
terveztünk, ami 97,7%-ra teljesült.
Második legjelentősebb forrást a rendezvényekhez köthető bevételek jelentették, amelyek azonban valamennyi
költséget tartalmaztak, így a kiadási oldalon is jelentős tételt képviseltek. Összegszerűsítve a rendezvényekhez köthető bevétel 5 109 000 Ft volt szemben a tervezett 4 500
000 Ft-tal.
Pályázati bevételi tervünk 2014-ben 31%-ra teljesült, ezen
a soron 250 000 forint realizálódott. Ez megfelel a NEA támogatási intenzitásának.
A tervezet és a megvalósulás tekintetében nagyságrendben a következő tétel az egyes rendezvényekhez kapott
támogatások, illetve szerződésbe foglalt projektek volt. A
tervezethez képest ezt 52,6%-ra sikerült teljesíteni, ennek
oka a cégeket is érintő kedvezőtlen gazdasági környezet
volt. Az egyéb bevételbe sorolható tételek 105% teljesüléssel 525 145 Ft-ot jelentettek, amely kicsivel több volt az
előző évhez képest.
A fentiek szerinti a 2014. évi. összes bevétel terv-tény aránya 99,999%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez képest 1020 forint bevételi hiányt mutat, amely azonban nem
okozott működési problémát.
A kiadások az országos iroda és a területek működésével
kapcsolatos, az egyesület céljainak való megvalósítás során felmerülő költségek voltak. Az előző évekhez képest
kiemelendő, hogy területi felhasználás 2014-ben a tervezettet közel 40% mértékben meghaladta.
A kiadási oldal bemutatásánál előbb a dologi költségeket
mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 73,4%-a a
fennmaradó 26,6,%-személyi jellegű kiadás, amely a járulékköltségeket is tartalmazza.
A kiadási oldal legnagyobb tételét a rendezvények költsége jelentette, ez érthető, hiszen egyesületünk legnagyobb
súlyt, a képzésre, továbbképzésre helyezi, és ezeket elsősorban rendezvényeink biztosítják, így 2014-ben a rendezvényekre fordított összeg 9 100 198 Ft, amelyre az erre
a célra beérkező bevétel nem nyújtott fedezetet, de ezt
a költségvetés tervezésekor is tudtuk. A hiányzó részt az
előző évek eredménye biztosította. Az előző évekhez ké-
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pest magasnak mondható rendezvény költségét a negyed
százados jubileumhoz köthető három kiemelt rendezvény
indokolta. Az Ápolásügy folyóirat éves kiadási költsége
1 830 000 Ft volt.
A tárgyidőszakban nemzetközi tagdíjra 968 329 Ft-ot fizettünk ki. Ennél a tételnél a forint árfolyam ingadozása
jelentős bizonytalansági tényező, mivel nemzetközi tagdíjainkat euróban kell teljesíteni. A kiadási oldalon jelentkezik
a már említett területi felhasználás, amely az 8 735 473 Ft
volt az 5 500 000 Ft tervezetthez képest.
Az alapszabályban előírt számú vezetőségi ülésekre 241 000
Ft forintot használtunk fel.
A tárgyévben a tervezés során igyekeztünk pontosan behatárolni az országos szervezet költségtérítését költségeket,
így erre 1 000 000 forintot szántunk, amit 425 624 forinttal
sikerült tartanunk. Konferenciák részvételi költségeire 400
000 forintot terveztünk, amely 370 661 Ft felhasználással
teljesült. Külföldi konferencián, EFN közgyűlésen 2014-ben
két alkalommal vettünk részt, ez minden költséggel együtt
(utazás szállás) 803 000 Ft-ot jelentett.
Az egyéb költségekre, amely tartalmazza a kitüntetésekkel
kapcsolatos költségeket, a felmerülő szerviz költségeket,
könyvelést és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket mindösszesen 2 151 000 Ft-ot terveztünk ezzel szemben 2 347
920 Ft könyvelt költséget realizáltunk.
További kiadásaink a bérleti díj, 900 000 Ft, az irodaszerek
230 405 Ft, valamint a kommunikációs költségek 506 579 Ft
kiadást jelentettek.
Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható,
hogy a tárgyévi bevételek, ami 33 305 000 Ft volt nem
nyújtott fedezetet a 36 560 000 Ft- kiadásra, így az előző évek eredményéből a kiadások fedezésére 3 255 000
forint felhasználásra került.
Egyszerűsített eredmény-levezetés ezer forintban:
Összes bevétel				33 305
Tagdíj					26 888
Bérköltség				9 344
Összes ráfordítás				36 522
Értékcsökkenés				357
Szervezet által nyújtott egyéb támogatások APEH által kiutalt				84
Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 2014. évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett. Három
kiemelt országos rendezvényt szerveztünk. Megyéink 37
további rendezvényt szerveztek, amelyből 15 pontszerző
volt. A rendezvényeken közel 4700 fő vett részt. A kiemelt
rendezvények közül a Magyar Ápolók Napja nagy jelentőséggel bírt, mivel az Országgyűlés 2014-ben közjogilag is
megerősítette; ezen az ünnepen 300 fő vett részt. Jubileumi ünnepségeinken 19 egyéni és két csoportos miniszteri kitüntetés került átadásra a rendezvényt megtisztelte jelenlétével az EFN főtitkára. Megyei kitüntetésben 45 fő részesült.
A szakdolgozói rekreációs napokon 107 egyesületi tag vett
részt, tematikája az egészségtudatos életmód kialakítását
célozta meg.

Egyesületi Hírek

Bugarszki Miklós
elnök
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Magyar Ápolók Napja Hatvanban
A Magyar Ápolási Egyesület a magyar
ápolók munkájának elismeréseként,
valamint nemzeti identitásának erősítése érdekében Kossuth Zsuzsanna,
a magyar ápolók példaképének születésnapját, február 19-ét – a Magyar
Országgyűlés 2014-ben közjogi elismerésével megerősítve – a magyar
ápolók ünnepévé tette.

hiszen ők azok, akiknek nincsenek hétvégéik, éjszakáik, ünnepeik, állandóan,
odaadással értünk dolgoznak – mondta
a polgármester.
Az ünnepség alkalmat adott arra is,
hogy az egyesület a legjobbakat erkölcsi elismerésben is részesítse, így ezen a
napon megyénként három ápoló kapott
kitüntetést: Marossyné Peiker Nóra, a
Bugát Pál Kórházból, Kutasné Tokaji
Zsuzsanna, a Mátrai Állami Gyógyintézetből és Vargáné Katona Ildikó Albert
Schweitzer Kórház dolgozója kapott
Ezüst kitűzőt.

A Heves megyei szervezet Hatvanban, az
Albert Schweitzer Kórházban megrendezett ünnepségén emlékfal avatással
kezdte az ünneplést, ahol Vörösmarty
Attila, ápolási igazgató méltatása mellett az Ápolói Misszió gondolatait tartalmazó táblát lepleztük le. Szép hagyományt teremtve, ezt a napot a hatvani
kórház parkjában egy emlékfa ültetése
teszi még emlékezetesebbé.

A megemlékezést a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak
ünnepi műsora tette még emlékezetesebbé.

Az ünnepség további részében Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke arról beszélt, hosszú munka eredménye, hogy ma már országos szinten lehet ünnepelni ezt a napot.

Minden figyelmet és tiszteletet megérdemelnek munkatársaink, akik munkájukat a betegágyak mellett, a rendelőben, a műtőben, a diagnosztika területén tudásuk legjavát adva végzik nap, mint nap. A nehézségek ellenére is
kitartanak hivatásuk mellett, elkötelezettek a szakmájuk

iránt, és példát mutatnak a betegek tiszteletében, ápolásukban, méltóságuk megőrzésében.
Vártokné Fehér Rózsa előadásában Kossuth Zsuzsánna, ünnepségünk névadója életéről és munkásságáról,valamint
a Kossuth Zsuzsanna-misszió legújabb fejleményeiről tájékoztatta a megjelenteket.

Ezért úgy gondolom a Magyar Ápolók Napja 2015. évi
hatvani ünnepsége méltó tisztelgés volt a szakmánk, hivatásunk előtt. Köszönjük a helyi szervezeteknek, a hatvani kórház vezetésének, munkatársainak a kiváló szervezést, a kifogástalan vendéglátást.

A Magyar Ápolási Egyesület elismerte Szabó Zsolt államtitkár, az egészségügyért tett munkáját is, ennek elismerése jeléül tiszteletbeli ápolóvá avatták. A város korábbi
polgármestere úgy fogalmazott: hatalmas megtiszteltetés, és nagyon megható számára ez a cím, nem számított
a kitüntetésre. Hangsúlyozta, az ápolók jelentik a kórházak lelkét, ők a fő mozgatórugói az intézményeknek.
A résztvevőket köszöntő Stankovics Éva főigazgató is
méltatta az ápolók erőfeszítéseit, mint fogalmazott az
ápolók a hátukon viszik a kórház működését.
Horváth Richárd, Hatvan polgármestere személyes tapasztalatain keresztül méltatta, hogy az ápolók emberfeletti munkával mindent megtesznek a betegekért. Ezt az
alázatot és kötelességtudatot kell nekünk megköszönni,
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Bazsó Judit
MÁE Heves megyei szervezet vezetője
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Magyar Ápolók Napja Zala megye
egészségügyi intézményeiben
2014. február 19-én fogadta el a Magyar Országgyűlés a
Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezését követően,
hogy február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók Napjának nyilvánítsák. Már
akkor, a Magyar Tudományos Akadémia ünnepségén elhatároztuk, az elkövetkezendőkben e jeles napot a megye egészségügyi intézményeinkben is megünnepeljük.
Az idei évben Nagykanizsán a Kanizsai Dorottya Kórházban
az ünnepséget megelőzően - a Magyar Ápolók Napja alkalmából - a Magyar Ápolási Egyesület Nagykanizsai Szervezete 35 db Emléklapot kereteztetett be és helyezett el az intézmény szervezeti egységeiben, valamint a betegforgalom
szempontjából forgalmasabb csomópontokban.

ról - Filákné Gábor Erzsébet a Magyar Ápolási Egyesület helyi
vezetőjétől.
A nagykanizsai ünnepség után kreditpontos szakmai továbbképzésre került sor, ahol a sürgősségi ellátásról hallhattak előadásokat a megjelentek.
A Magyar Ápolási Egyesület javaslatára, a Magyar Ápolók
Napja alkalmából 2015. február 18-án az Emberi Erőforrások
Minisztériumában rendezett központi ünnepség keretében
Janda Gyuláné Marika, a kardiológia osztály mb. vezető ápolója Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.
A Zala Megyei Kórházban 2015. február 19-én köszöntöt-

A kitüntettek, balról jobbra Pintér Istvánné, Kulcsár Attiláné,
Bertók Mariann, Vellákné Bódi Lívia és Foggyasné Török Mária
Fotó: Szakony Attila

A kitüntetettek az ápolási igazgató társaságában. Pálfi Istvánné,
Kovácsné Gorza Marietta, Somos Eleonóra és Mészáros Erzsébet,
mögöttük Pais Tamásné és Kovács Erzsébet
Fotó: Katóna Tibor

A Kanizsai Dorottya Kórházban 2015. február 18-án, a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepségen Dénes
Sándor Nagykanizsa polgármestere beszédében a figyelmet
e nemes hivatásra, áldozatteli küldetésre irányította - „nehéz
feladat, hiszen olykor nem csak a testet, a lelket is gyógyítani
kell”. Tisztelet, köszönet és hála illeti mindazokat, akik napjaikat a betegek gyógyításával, ellátásával töltik – emelte ki az
ápolók méltatásában a polgármester.

ték az ápolókat, délelőtt szakmai program zajlott az onkológiai ellátás témakörében.

Dr. Brünner Szilveszter, az intézmény főigazgatója arról a
„néha embertelen” munkáról beszélt, ami az ápolókra hárul
nap, mint nap. Kitért arra is, hogy nem igazán megbecsült
szakmáról van szó: nyugaton sokkal jobban értékelik az ápolókat. Egyúttal reményét fejezte ki az iránt a főigazgató, hogy
az egészségügyi kormányzat a jövőben lépéseket tesz annak
érdekében, hogy az ápolói hivatás elismertebb legyen. Köszönet illeti a magyar ápolókat, hiszen ezt a munkát külföldön,
mind erkölcsileg, mind anyagilag jobban megbecsülik. Meggyőződése szerint nem létezik hatékony, jól működő egészségügy, kiemelkedő, szakmailag előremutató, empatikus ápolószemélyzet nélkül.
Az ápolók szerepe jócskán túlnő a formális feladatokon,
megértésükkel, kedvességükkel, türelmükkel jelentősen csökkenthetik a betegek félelmeit, szorongásait, hozzájárulhatnak
közérzetük javulásához – fogalmazott Péter Zsuzsanna ápolási igazgató.
Az ünnepi megemlékezésen Dr. Brünner Szilveszter főigazgató dicsérő okleveleket adott át a helyi egészségügyi intézmény több dolgozójának, Faggyasné Török Mária ápolónak a
neurológiáról, Pintér Istvánné asszisztensnek a pszichiátriáról,
Kulcsár Attiláné Krisztina ápolónak a fül-orr-gégészetről és
Vellákné Bódi Lívia ápoló a sürgősségi osztályról vett át elismerést.

A kreditpontos továbbképzést követő ünnepi megemlékezésen Halász Gabriella, a Zala Megyei Kórház főigazgatója mély
tiszteletét fejezte ki az ápolói hivatás iránt. Ígérte, mindent
megtesz a munkakörülmények javításáért, az ápolók mentális
állapotának karbantartásáért. Az ápolók az igazgatás számára központi helyet foglalnak el, a betegek szempontjából pedig nélkülözhetetlenek, az ápolók napja egyben tisztelgés is
az ő munkájuk előtt - mondta Halász Gabriella, az intézmény
főigazgatója.
Ezt követően Kovács Erzsébet ápolási igazgató emlékezett
Kossuth Zsuzsannára, a tábori kórházak főápolónőjére.
A zalaegerszegi kórház dolgozói közül Kovácsné Gorza Marietta az urológia vezetőápolója, Pálffy Istvánné a kardiológia
diplomás ápolója és Somos Eleonóra szülésznő kapott Kossuth Zsuzsanna emléklapot. Közülük többen már gyerekkoruk óta készültek az egészségügyi pályára.
Az ünnepségen Pais Tamásnét a pszichiátria osztály ápolóját,
Altingerné Berke Marianna helyi-, és Boros Károlyné megyei
vezető a Magyar Ápolási Egyesület Elismerő Díszoklevél
kitüntetésben részesítette.
A diákok véleménye alapján elismerést kapott még Mészáros
Erzsébet az év oktatója. Idén először jutalmaztak két olyan
hallgatót, Kalamár Pétert és Marton András Zoltánt, akik
szakmai gyakorlatukon helyzetfelismerésüknek köszönhetően életet mentettek.

A Magyar Ápolási Egyesület Elismerő Díszoklevelét Bertók Marianna szövettani asszisztens vehette át a patológiá-
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A Magyar Ápolási Egyesület V. Országos
Kongresszusa és Küldöttgyûlése, Visegrád
A Magyar Ápolási Egyesület 2015. április 28-29-én
tartotta V. Kongresszusát. A kongresszus kiemelt
programja az egészségpolitikai fórum volt, amelyre
a parlamenti pártok egészségpolitikusait hívtuk
meg. A cél az volt, hogy amint a blokk címe is
mutatja „kendőzetlenül” mutassuk be azokat a
legégetőbb problémákat, amelyek az egészségügyi
szakdolgozókat napjainkban érintik, illetve felhívjuk a
figyelmet a betegellátás biztonságának csökkenésére.
A meghívásnak a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
a Magyar Szocialista Párt, a Lehet Más a Politika
és Keresztény Demokrata Néppárt tett eleget. A
nagyobbik kormánypárt és a parlament Népjóléti
Bizottságának elnöke sajnos távol maradt.
A fórum a problémák vázolásával kezdődött, amelyek a
következők voltak:
• Az alacsony bérek, illetve az ágazat bérpozíciója a
közszolgáltatásokon belül
• A kedvezőtlen munkakörülmények, az egyre romló
fogyóanyag ellátottság, védőruha hiány, nagy fizikai és
pszichés leterheltség, az országos ápolási stratégia hiánya
• Az alacsony, inflációt évek óta nem követő finanszírozás
• Az ápolóképzés jelenlegi helyzete
• A szakmai egyeztetések elmaradása és a civil szakmai
szervezetek mellőzése

hiányosságokat. Vona Gábor elnök az őszinte politikai
párbeszéd szükségességét emelte ki. Ikotity István, a Lehet
Más a Politika képviselője fontosnak tartotta a találkozót,
mivel megerősítést kaptak, hogy amit az egészségügyben
tapasztalnak, annak valós alapja van. A KDNP-t képviselő
Csekey Éva elmondta, a bizottságukban ezekről a
kérdésekről sok egyeztetés folyik.
A fórum zárásán azt kértük valamennyi résztvevőtől, hogy
amit tőlünk hallottak, azt mondják el az országgyűlésben
és próbáljanak segíteni a változások érdekében.
A délután már a szakma jegyében folyt, két témakört is
érintettünk. Az egyik a szakdolgozók lelki egészsége,
amely napjainkban igen aktuális kérdés. Az előadók, akik
a SZSZBK Sánta Kálmán Tagintézményből érkeztek, nagy
szakértelemmel járták körbe a témát, hasznos mintát is
adva a lelki egészség megőrzéséhez.
A másik témakör, amelyről sosem lehet eleget beszélni
az inkontinencia ellátás és a krónikus sebellátás volt,
amely egymással bizonyos mértékig kölcsönhatásban
tárgyalandó.

A fentiek mellett külön kifejtésre kerültek az életpálya
modellel kapcsolatos elképzeléseink továbbá részletesen
beszéltünk az ápolóképzésről, kifejtve, hogy az
egészségügyi szakdolgozók képzése az egészségügyi
igazgatás szervezetén (EMMI Egészségügyért Felelős
Államtitkársága) belül lenne a méltó helyen.
A problémák felvetése után a szakpolitikusok kaptak
szót. Elmondható, hogy mindenki súlyosnak ítélte meg a
helyzetet és kifejtette, hogy ezeken a területeken meg
kell tenni a szükséges lépéseket. Korózs Lajos az MSZP
szakpolitikusa rávilágított a szakdolgozói humánerőforrás
kedvezőtlen korfájára, ami előre vetíti a szakdolgozói
utánpótlás hiányosságait és az ebből adódó ellátási
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Másnap a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlése
zajlott, ahol eleget téve jogszabályok által előírt
kötelezettségünknek az elnök beszámolt a 2014. évi
munkáról és gazdálkodásról, megtette közhasznúsági
jelentését, amelyet a küldöttgyűlés a felügyelő bizottsági
jelentés megismerése után elfogadott. Megszavaztuk a
2015. évi szakmai és gazdasági tervet. Kisebb módosításokat
végeztünk az alapszabályban és két fontos állásfoglalást
tettünk. Mindkettő a szakdolgozói érdekek képviseletére
vonatkozik:
A Magyar Ápolási Egyesület azon célokat, melyek
a munkabér és munkakörülmények rendezésével
kapcsolatosak támogatja. A támogatás kifejezésére a
fekete szalag viselését elfogadhatónak tartja. Munkaidőben
a fekete ruha viselését elutasítja.
A Magyar Ápolási Egyesület 2015. május 12-i demonstrációt
támogatja, azon részt vesz.

Egyesületi Hírek
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FELÜGYELÔ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET KÜLDÖTTGYÛLÉSE
2015. április 28-29. Visegrád
Tisztelt Küldöttgyűlés!
A közhasznú szervezetként működő Magyar Ápolási Egyesület életében ismét eltelt egy év, és a Felügyelő Bizottság az
Alapszabályban megfogalmazott feladatának eleget téve
ezúttal a küldöttgyűlésnek is beszámol az egyesület gazdálkodásának és működésének ellenőrzése során tapasztaltakról.
A Felügyelő Bizottságnak, mint a Küldöttgyűlés által megválasztott 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 Felügyelő Bizottság az előző évek gyakorlatának megfelelően a hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, belső
szabályzatoknak való megfelelést szem előtt tartva végezte el az Egyesület alapszabály szerinti működésének a
vizsgálatát, az év során folyamatosan figyelemmel kísérte a
szervezet tevékenységét.
A tapasztalatokat az alábbiakban ismertetjük:
A MÁE a létesítő okiratban megfogalmazott céljának
megfelelően példaértékűen tevékenykedik, az ápolás/
gondozás szakma érdekeinek képviseletében, a magyar
ápolói társadalom legnagyobb országos civil szervezeteként, közhasznú szervezetként működik.
A 2014. évben is kiemelt feladatának tekintette az ápolás
szakmai és etikai érdekeinek képviseletét. Az ápolás gondozás elméleti oldalának fejlesztése, az eredmények alkalmazása jelentős hangsúlyt kapott, színvonalas országos, és
megyei rendezvények, szakmai továbbképzések megvalósítása zajlott. A szakmai kongresszusok, rendezvények, tanfolyamok megyei, illetve helyi szintre történő kihelyezésével, a
hozzáférhetőség minél szélesebb szakmai kör számára vált
lehetővé.
Az Egyesület, amikor lehetősége volt, folyamatosan részt
vett a jogszabályok véleményezésében az egészségpolitika
alakításában. Indítványozója volt a Magyar Ápolók Napja
közjogi elismertetésének, melyet kitartó munkájaként sikerre is vitt. Mindig dolgozik az ápolás presztízsének emelésén,
az ápolói pálya társadalmi megbecsülésének, erkölcsi, anyagi
elismerésének ügyén.
A MÁE tagságának megtartásában továbbra is meghatározó volt, hogy megtalálta helyét és szerepét az új kihívások között, összhangba tudta hozni az Egyesület céljait tagjai egyéni és társadalmi érdekeltségét. Az Egyesület
tevékenysége egyaránt értéket jelent az ápolás szakma
fejlesztése, oktatása, információ áramlása és érdekképviselete vonatkozásában.
A 2014. évi gazdálkodás az Alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását szolgálta, ezt
támasztják alá a könyvelés adatai is.

18

ÁpolásÜgy

A Felügyelő Bizottság a gazdálkodást az alábbi szempontok
alapján vizsgálta:
reprezentatív mintavételes eljárás
jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelőség
vagyon változása, pénzeszköz felhasználása összhangban áll-e az Alapszabálynak megfelelő tevékenységgel
beszámolás az előírásoknak megfelelően történik-e
könyvvezetésre vonatkozó előírások betartásra
kerültek-e, az megfelel-e a közhasznú tevékenységre vonatkozó szabályoknak
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, 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.
Az előírt szabályzatokkal rendelkezik: számlarend, számlatükör, pénzkezelési és leltározási, valamint selejtezési szabályzattal. A szabályzatok alkalmasak az előírások szerinti
működtetés megítélésére. Ezen túl szabályozott a megyék
elszámoltatása.
Áttekintettük a kettős könyvvitelt vezető szervezet egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét alátámasztó alapbizonylatokat, és az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítő kimutatásokat.
Az alapbizonylatok ellenőrzésén keresztül megvizsgáltuk a
számviteli és adó szabályok érvényre juttatását.
A kialakított bizonylati rendet és fegyelmet, az ügyvitelszervezést az előírásoknak megfelelőnek találtuk.
A főkönyvi könyvelés megbízható alapot nyújtott az
egyszerűsített éves beszámoló és mérleg 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
rendelkezésre állnak.
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Megvizsgáltuk a készpénz kezelés rendjét, az előleg és szigorú számadású nyomtatványok kezelését. Megállapítható,
hogy az előírásokat betartva vezették a nyilvántartásokat.
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
2014. évi tevékenységével összhangban álltak. A kifizetések
számlával, bérjegyzékkel, szerződéssel alátámasztottak. Bizonylat nélküli kifizetés nem történt.
A 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 Egyesület a 2014. évben is a küldöttgyűlés által elfogadott éves költségvetési terv 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. A 2014. évben a bevétel-kiadás egyensúlyát
sajnos nem sikerült megőrizni.
A MÁE 2014. évi bevétele 33 305 ezer Ft, nem nyújtott
fedezetet a kiadásai 36 560 ezer Ft teljesítésére, így
3 255 ezer Ft veszteség keletkezett. Szerencsére erre a
saját tőke, az előző évek eredményes gazdálkodása fedezetet biztosított.
A tagdíjak abszolút értékű csökkenése 837 ezer Ft volt.
Míg 2013. évben a a tagdíjak a bevételek között 82 %-os
részaránnyal szerepeltek, addig a 2014. évben részarányuk 80,7%-ra csökkent.
A csökkenés sajnos a tagság csökkenését jelzi, de az egészségügyben tapasztalható fluktuációhoz képest elfogadható.
Pozitívan értékelhető, hogy az egyéb közhasznú bevételeknél nem volt csökkenés.
A 2014. évi összes bevétel a 2013. évi összes bevételhez
képest 502 ezer Ft-tal csökkent.
A ráfordítások viszont a 2013. évhez képest 2014. évben
5 098 ezer Ft-tal növekedtek, ez okozta a veszteséget.
A kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest 168 ezer Ft-tal csökkentek, és a kiadásokon
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belüli részarányuk is csökkent a 2013. évi 30,2 %-ról 2014.
évben már csak 25,5 % volt.
A kiadásokon belül meghatározó nagyságrendet 27 millió Ft-ot az anyagjellegű ráfordítások jelentettek, melyek
az anyagjellegű ráfordításoknál jelentősek, 5 230 ezer Ft-tal
növekedtek. Zömében a rendezvényszervezésekhez biztosítottak fedezetet, ez az előző évi hasonló kiadásához képest
124%-os növekedést jelent.
A közhasznúsági jelentésben szereplő MÉRLEG FŐÖS�SZEG 17 millió 472 ezer Ft.
Az eszköz oldalon a befektetett eszközök 233 ezer Ft-tal,
a forgó eszközök 17 millió 239 ezer Ft-tal szerepel. A forgóeszközök között a pénzeszközök 90,3 %-os részaránya
biztonságot nyújt a jövőbeni működtetéshez.
A forrás oldalon a saját tőke 16 millió 140 ezer Ft, és a rövid
lejáratú kötelezettség 1 332 ezer Ft.
A saját tőke esetében megállapítható, hogy a rendezvények költségeinek a növekedése következtében vagyoncsökkenés következett be, a saját tőke a 2013. évi saját
tőkének a 83 %-ára csökkent. Ez abszolút számban az
előző évhez képest 3 millió 255 ezer Ft csökkenést jelent,
melynek következtében Egyesület 2014. évi közhasznú tevékenysége sajnos veszteséges lett.
A 3 millió 255 ezer Ft veszteség nem ingatja meg az Egyesület működését, mivel az előző évek nyeresége lehetővé teszi
a stabil gazdálkodást, azonban a 2015-ös évben törekedni
kell a mérleg egyensúlyának helyreállítására, a pozitív szaldó
elérésére.
A 2014. évben az elnökségi, vezetőségi ülések az Alapszabálynak megfelelően az előírt számban megtartásra
kerültek.
A 2014. 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:
A fejlődést a jövőben is a szervezettségben, annak
megtartásában a lehetőségekhez képesti javításában látjuk, melyhez a megyék, helyi szervezetek
szerepének további erősítése szükséges. Megyei
szinten minden egészségügyi szolgáltatónál
meg kell ismertetni az Egyesület tevékenységét, az új belépő dolgozókra kiemelt hangsúlyt
kell fordítani. Meg kell találni a szervezet céljai
iránt elkötelezett embereket.
Az elkövetkezendő időszakban is tekintsék kiemelt feladatuknak a jelenleg még passzívabb
Megyék hozzáállásának javítását, bevonását az
Egyesület céljainak megvalósításába.
A pontszerző továbbképzések jó gyakorlatát
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őrizzük meg, törekedjünk minél több ilyen rendezvény szervezésére.
A gazdasági egyensúly helyreállítására dolgozzanak ki programot.
Az egyesület fenntartható, eredményes működtetése érdekében a rendezvények lebonyolítása
előtt mindig készüljön pénzügyi terv, és pénzügyi kalkuláció, és ezt követően hozzunk döntést.

Szabályszerűségi:
Szabályzatok aktualizálását a jövőben is szem
előtt kell tartani, különösen igaz ez a számviteli
politika, számlarend esetében.
A Megyék szerepének növekedésével a Megyei
szintű elszámoltatás szabályozásának újragondolása, aktualizálása szükséges, szigorú számadású nyomtatványok bevezetését javasoljuk
az elszámoltatások alapbizonylatai körében.

számoló, a mérleg, az eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat tartalmaz.
Az Egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabállyal és a
2014. évi munkatervvel összhangban állt, annak céljait szolgálta.
A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az
elhangzottak szerint a 2014. évi közhasznú egyszerűsített
éves beszámolót 17 millió 472 ezer Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást 33 millió 305 ezer Ft bevétellel, és 36 millió 560 ezer Ft ráfordítással és mínusz
3 millió 255 ezer Ft tárgyévi eredménnyel szíveskedjen
elfogadni.
A szakmai eredmények szépek, melyhez gratulálunk és
a további kitartó és eredményes munkához erőt, egészséget kívánunk!

A Felügyelő Bizottság jelentését összegezve:
Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a pénzügyi be-

Harsányi Imréné FB. elnök

Beszámoló a MÁE Foglalkozás-egészségügyi
Ápolói Szekció 2014. december 05-én
megrendezett Szakmai Napjáról és Szekció Ülésérôl
A Magyar Ápolási Egyesület Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekciója és a PÁNMED Egészségügyi és
Szolgáltató Bt. és Oktató Központ közös szervezésében 2014. december 05-én került megrendezésre immár tizenkilencedik alkalommal a foglalkozás-egészségügyi ápolók Szakmai Napja és Szekció Ülése. A
rendezvényen az ország minden területéről közel 60
foglalkozás-egészségügyi ápoló vett részt.
A szekcióvezető megnyitó szavait követően Bugarszki
Miklós a Magyar Ápolási Egyesület elnöke köszöntötte a
szakmai nap résztvevőit, hangsúlyozva a szakmai továbbképzések jelentőségét. Kiemelte, hogy a Magyar Ápolási
Egyesület szervezetén belül jelentős szerepe van a Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekciónak, a szakma érdekeinek képviselete, az információ áramlás biztosítása és a
szakterületen dolgozók összefogása területén.
Immár hagyományként került sor a MÁE Dicsérő Oklevelének átadására, melyet ebben az évben Somogyi Mária
Somogy megye vezetőségi tagja vehetett át, a vezetőségben és a szakmában eltöltött, több évtizedes munkája
elismeréseként.
Ezt követően a szekció vezetője felkérte Dr. Grónai Éva
főorvost, a MÜTT főtitkárát a Szakmai Nap levezető elnöki teendők ellátására, aki meleg szavakkal köszöntötte
a résztvevőket és elmondta, hogy Prof Dr. Cseh Károly
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nem tud részt venni az ülésen helyette Dr. Janik Leonárd
tanársegéd fogja megtartani az előadást, melyre felkérte, mint első előadót.
A szakmai napon az alábbi előadások hangzottak el:
A foglalkozás- egészségügy szerepe és jelentőségéről a népegészségügyi szűrővizsgálatokban,
A különböző foglalkoztatási formákban dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálata,
A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálata,
A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaköri alkalmasságának foglalkozásegészségügyi megítélése,
A foglalkoztathatósági vizsgálatok protokollja,
Budapesten vizsgált közfoglalkoztatottak vizsgálatának tapasztalatai,
Fogyatékos személyek munkaköri és szakmai orvosi alkalmasságának véleményezése – iránymutatások 1.- hallássérült személyek” címmel.
A Szakmai Nap az EEKH határozata értelmében pontszerző továbbképzésnek minősült. A továbbképzés pontértéke 17 pont volt.
Rövid szünet után a szakmai nap a Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció vezetőségválasztó ülésével folytató-

SZEKCIÓ ESEMÉNYEK

2015. 29. évf. 1-2. szám

dott. A levezető elnök - Farkas Ildikó foglalkozás-egészségügyi szakápoló, diplomás ápoló - felkérte a szekcióvezetőt beszámolója megtartására. A szekció vezetője Dr.
Téglásyné Bácsi Mária beszámolójában kiemelte, hogy a
nehéz gazdasági helyzet, illetve az egészségügyi struktúra átalakítása ellenére, az utóbbi időben többen érdeklődtek a szekció munkája iránt, tíz új tag lépett be a
szekcióba. Hangsúlyozta, hogy minden évben a beszámolókban kiemelésre került, tagnak csak az tekinthető, aki a
tagdíjfizetési kötelezettségének is eleget tesz. Reményét
fejezte ki, hogy elektronikusan az e-mail címek ismeretében gyorsabban el lehet juttatni a tagokhoz az információt, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar
Ápolási Egyesület (MÁE), a Magyar Üzem-egészségügyi
Tudományos Társaság (MÜTT) és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara (MESZK) honlapján sok hasznos információ található.
A Szekció vezetősége változatlanul fontosnak tartja a
tagok információval történő ellátását, a továbbképzések
biztosítását, figyelembe kívánják venni a tagok által is
szükségesnek tartott témaköröket, ezért várja a javaslatokat a következő szakmai nap témájára. Kiemelten
fontosnak tartja a szakképzett foglalkozás-egészségügyi
ápolók foglalkoztatását a szakterületen és az erkölcsi elismerés mellet az anyagi megbecsülésüket is.

és amelyen a foglalkozás-egészségügyi ápolók is igen
szép számban vettek részt. A résztvevők érdeklődése bebizonyította, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzet ellenére igény van az ismeretek bővítésére, a szakma magas
színvonalon történő művelése érdekében. A beszámolót
követően a levezető elnök tájékoztatta a résztvevőket
arról, hogy a vezetőségi tagok közül a 2010- óta többen
nyugdíjba mentek, illetve megszűnt a munkaviszonyuk,
ezért helyettük új vezetőségi tagokat kell választani, illetve azokat a vezetőségi tagokat akik továbbra is vállalják ezen feladatot újra kell választani. Javaslatot tett a
megyei vezetőkre, illetve a szekció vezetőjére vonatkozóan, melyet a résztvevők nyílt szavazással egyhangúlag
elfogadtak és megszavaztak. A szekcióvezető tisztséget
továbbra is Dr. Téglásyné Bácsi Mária tölti be. A szekcióvezető megköszönte a tagok további bizalmát és azon
vezetőségi tagok munkáját akik nem tudták vállalni továbbra is a vezetői funkciót, az új vezetőségi tagoknak
jó munkát kívánt. Ismertette a Szekció működési rendjét,
melyet a résztvevők szintén egyhangúlag elfogadtak és
megszavaztak.
Hozzászólás, kérdés nem lévén a levezető elnök az új vezetőségnek további eredményes munkát kívánva, megköszönte az aktív részvételt és a Szekció Ülést bezárta.

A szekció vezetője beszámolt mindazon rendezvényről,
eseményről melyet a MÁE, a MESZK, a MÜTT szervezett,

Dr. Téglásyné Bácsi Mária
				
szekció vezető

EFN Közgyûlés
Április közepén Brüsszelben tartotta az Ápolási Egyesületek Európai Szövetsége tavaszi közgyűlését, amelyen a Egyesületünk nem tudott részt venni. Huszonnégy tagállam jelent meg az ülésen, ezen kívül képviseltette magát az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (ICN),
az Ápolóhallgatók Európai Egyesülete és az Európai
Bizottság két tagja is.
A kétnapos eseményt az EFN elnöke, Marianne Sipila nyitotta meg. A megnyitó, az őszi közgyűlés jegyzőkönyvének és a jelenlegi közgyűlés napirendjének elfogadása
után előadások, kerekasztal tárgyalások és plenáris ülések
folytak. A legfontosabb pontok:
Megalakulóban van az Európai Ápolás Kutatási Alapítvány,
melynek az alkotmányáról a tagállamok döntöttek, belső
szabályzatáról a következő közgyűlésen témája lesz
A munkaerő bizottság feladata volt az ápolási asszisztensek problémája. Aggasztó, hogy több országban egyre
több olyan feladatot látnak el ápolási asszisztensek, amelyeket szakápolóknak kellene végezni. Országonként változó az asszisztensek szerepe, feladataik és szabályozásuk.
Emiatt nehéz lesz egy komplex, közös koncepciót kialakítani. Az EFN létrehoz egy alcsoportot, akik alapelveket
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fognak felállítani pl. az oktatásukról, vagy a szabályozásukról. Az alcsoport vezetője Peter Carter (Royal College
of Nursing) lesz, a tagok pedig Svédország, Portugália,
Norvégia, Finnország, Izland és Írország képviselői.
Az EFN új projektje az „Ellátást a közösségnek”, melynek
célja az alapellátás és a közösségi ellátás kibővítése, megerősítése.
Az EFN is kifejezi nemtetszését a Transzatlantik Kereskedelmi és Befektetési Partnerséggel (TTIP) kapcsolatban,
amit az EU Bizottságával is megoszt:
• A Bizottság egyértelműen utaljon az egészségügyi szolgáltatások kizárására a TTIP-ből.
• Biztosítani kell, hogy a tagállamok folytathassák a közérdekű célkitűzéseiket, anélkül, hogy félniük kellene az
amerikai befektetők jogi eljárásaitól.
• Meg kell tartani a nemzeti kormányok függetlenségét
abból a szempontból, hogy maguk szervezzék meg és
irányítsák az egészségügyi rendszerüket.
• Legyen átlátható és nyílt minden tárgyalás, amely a TTIPről szól.

NEMZETKÖZI Hírek
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Az EFN a magas színvonalú és biztonságos betegellátás érdekében fontosnak tartja a folyamatos szakmai fejlődést.
Ez a fejlődés biztosítja, hogy a betegellátás naprakész, az
ápolás eredményei jobbak, és a szakma társadalmi megítélése nő.
Az EFN felhívja az európai és nemzeti politikai döntéshozók figyelmét a következőkre:

szervezetek működjenek együtt a problémák megoldása céljából.
• Legyen lehetősége a fejlődésre a multidiszciplináris
egészségügyi teamnek is.
• A folyamatos szakmai fejlődés hatását vizsgálni kell: jobbak-e az eredményei a betegellátásnak, a betegbiztonság és az ellátás minősége növekedett-e?

• Minden tagállamnak biztosítania kell, hogy az ápolók
számára elérhető legyen a folyamatos szakmai fejlődés
lehetősége
• Meg kell oldani a felmerülő akadályokat: a rendelkezésre álló idő, emberi erőforrás és pénz vonatkozásában
• A kompetens hatóságok, a munkáltatók és szakmai

Az EFN több mint 4 000 eurós plusz bevétellel zárta a tavalyi évet. Az összes tagállam befizette a tagdíjat.
A következő közgyűlés októberben, Londonban kerül
megrendezésre.

Köszönet az ápolóknak
Az ország megyéiből mintegy 100 ápoló érkezett a KIOSK-

„Nagyon fontos számunkra, hogy minden évben, társadal-

ba, a Magyar Ápolási Egyesület közreműködésével 2015.

mi felelősséget vállalva, egy olyan érzékeny témára világít-

június 2-án. Az étterem egy közös ebéddel mondott köszönetet az ápolóknak, mindennapos áldozatos munkájukért, azzal a céllal, hogy viszonozzák azt a törődést, ame-
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sunk rá, amely támogatást érdemel. Ezért döntöttünk úgy,
hogy minden politikai vonatkozástól mentesen, idén az

lyet az egészségügyi dolgozók tanúsítanak mindennapos

ápolók helyzetére hívjuk fel a figyelmet” mondta köszön-

munkájuk során.

tőjében Hlatky-Schlichter Hubert, a KIOSK tulajdonosa.
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A szülésznôk megbecsülése

A XXIII. Országos Szülésznői Konferencia 2015. május
14-16-ig végig arról szólt, hogy hogyan tudják segíteni munkánkat, fejleszteni önállóságunkat az ország
szülészetein, oktatási intézményében dolgozó vezető
szülészek.
A rendezvényt szervező Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szülészete bevonult a magyar szülésznők történelmébe azzal,
hogy osztályukon hosszú évek óta önállóan vezetik a kolléganők az élettani szüléseket.
Ez a „magyar csoda”, – ami sajnos még mindig az, mert
még mindig nincs követője, – a Dél-pesti Kórházban túlélte
a főorvos váltást is. Dr. Csákány M. György valósította meg
minden szülésznő álmát az önálló szülésvezetéssel, mert
megbízott munkatársaiban és felkészítette őket a feladatra. Miután Dr. Belics Zorán lett az osztályvezető főorvos
nem a hazánkban „megszokott” módon vette át a vezetést, nem szűntette meg nagy elődje áldásos tevékenységét, és nem vonta vissza a szülésznők kompetenciáit a magyarországi rendszernek megfelelően. Ezen az osztályon
a szülésznők egyre aktívabban végzik munkájukat, mellyel
nagyon elégedettek az ott szülő édesanyák is.
Az elő este Jakupcsek Gabriella vezetésével néhány ott
szült édesanyától hallhattuk, – amihez Sági Szilárd apuka is csatlakozott, – hogy milyen sokat jelentett nekik a
magasan képzett, nagy empátiás készséggel rendelkező
szülésznők munkája. Csákány és Belics főorvosoknak a szülésznői hivatás iránti tiszteletének másik bizonyítéka, hogy
megszervezték az Országos Szülésznői Konferenciánkat,
még pedig úgy, hogy minden rólunk szólt, és mi is bemutathattuk munkánkat az ott lévő több mint 300 munkatárs
előtt. Gerdei Helga vezető szülésznő és csapata nem csak
a szervezésében jeleskedett, hanem kiváló előadásaikkal
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bemutatták a követésre érdemes Dél-pesti modellt. Az
ország szülésznőinek, továbbtanulási és munkahelyi problémáit nem csak meghallgatták az egészségügyért felelős
szakállamtitkárság képviselői, hanem meg is hallottak minket, és megkezdődtek az egyeztetések a problémák megoldására.
A hagyományoknak megfelelően a Magyar Ápolási Egyesület elnöke Bugarszki Miklós és a Szülésznői Szekció vezetőségi tagjai adták át ünnepélyes keretek között Dr. Ács
Nándornak a SE II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójának és Csordás Ágnesnek a Magyar Védőnő Egyesület elnökének a „Tiszteletbeli Szülésznő”-i címet.
Mindketten kiemelkedően sokat tettek és tesznek a magyar szülésznőség teljes értékű hivatássá fejlesztésében.
Oktatói és konferencia szervezői tevékenységük több évtizedes múltra tekint vissza. Szakmai tudásuk, elhivatottságuk példaként állítható minden egészségügyi szakember
elé. Nagyon köszönjük munkájukat és számítunk további
támogatásukra is.
A rendezvény végén megtörtént a vándorzászló átadása
Dr. Hagymásy László osztályvezető főorvosnak és Kaszás
Györgyné vezető szülésznőnek. Személyük is garancia arra,
hogy 2016-ban a Fejér Megyei Szent György Kórház szervezésében folytatódik a magas színvonalú szakmai munka
a XXIV. Országos Szülésznői Konferencián is.

SZEKCIÓ ESEMÉNYEK

Csetneki Julianna
Szülésznői Szekció
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Citosztatikumok felhasználásának gazdaságossági
vizsgálata zárt rendszer alkalmazása mellett
a Zala Megyei Kórházban
A citosztatikus keverékinfúzió előállítása során alap-

dolgozó nővérek morbiditási adatai az átlag női populá-

vetően három különböző szempontot kell figyelembe

cióhoz viszonyítva a pajzsmirigy rák, a vashiányos anémia,

venni. Az első és legfontosabb a beteg, melynek leg-

és a zsíranyag csere zavarok tekintetében szignifikánsan

hatékonyabb kezelését célozzuk meg a megfelelő ke-

magasabb. Mindezek együttesen fogalmazzák meg az

moterápiás szer megfelelő módon való szervezetbe
juttatásával.
Ezzel egy időben ügyelnünk kell dolgozóink védelmére, s mindezt úgy kell megvalósítanunk, hogy a lehető
legköltséghatékonyabb módon járjunk el.

igényt, a zárt rendszerek bevezetésére. Az előbbiekben
említett kontaminációs vizsgálat a zárt rendszer bevezetését követően is folytatódott, melynek eredményeképpen
mindhárom vizsgált területen szignifikánsan csökkent a
citosztatikumokkal való szennyezettség.

A Zala Megyei Kórházban összesen három osztályon folyik
kemoterápiás kezelés, (immunológia, onkológia, pulmono-

Természetesen a zárt rendszerek bevezetéséhez anyagi

lógia) összesen 90 ágyon, mintegy 7.000 beteget ellátva,

fedezet szükséges, melynek költséghatékonysági alapját a

közel 17.000 palackkal, több mint 151.000.000 Ft,- érték-

zárt rendszer alkalmazása mellett történő mikrobiológiai

ben.

stabilitás 28 napra való növekedése biztosít.

A citosztatikus keverékinfúzió előállítása során az egyik
legfontosabb meggondolás, hogy a legtöbb citosztatikum
szelektivitása csekély – egyaránt károsít minden osztódási
fázisban lévő sejtet – a szelektivitás legtöbb esetben pusztán azon múlik, hogy mely sejttípust találja az alkalmazása-

A Zala Megyei Kórház viszonylatában a normál finanszírozású készítmények (HBCS-ben történő finanszírozás) esetén a maximális 2-8 C o közötti tárolásnál megállapított 48
órás mikrobiológiai stabilitás figyelembe vételével - éves

kor osztódási fázisban és ezek közül melyek regenerációja

szinten - 5.000.000 Ft-ot meghaladó veszteség keletkezik.

gyorsabb. Éppen ezért fontos a kemoterápiás szer végkon-

Ez az összeg a nagy értékű tételes finanszírozású készítmé-

centrációjának és légtérfogatának pontos meghatározása,

nyeknél az 52.000.000 Ft,-ot is meghaladja. Amennyiben

melynek jelentősége a generikumok megjelenésével fel-

lehetőség nyílik a zárt rendszerek széles körű elterjedésére,

értékelődött.

és ezzel a 48 órás mikrobiológiai stabilitás 28 napra növekszik, normál finanszírozás esetén a veszteség alig 193.000

A dolgozók védelme érdekében használunk fizikális védőeszközöket, mint kesztyű, karvédő, köpeny, lábzsák,
védőszemüveg, valamint az egész gyártásmenet szigorú
szakmai protokollok betartásával történik, a racionális
készletezésen keresztül a gyártási folyamatok összehangolt megvalósításáig – CATO rendszer felügyelete mellett.

Ft,-, tételes finanszírozás esetén pedig nem haladja meg a
124.000 Ft,-ot. Mindez közel 58.000.000 Ft,- megtakarításhoz vezetne évente. Ennek az összegnek kell finanszírozni
a zárt rendszerek költségét.
Ha a költséghatékonysági oldalról vizsgáljuk a kérdést, ak-

A légtelenítést még az infúziós alapoldattal végezzük, a

kor a zárt rendszer alkalmazása a magas milliliter költségű

kontaminációs kockázat további csökkentése érdekében

készítményeknél térül meg, azonban a szakmai megköze-

minden munkaállomáson külön személyzet dolgozik, vala-

lítés alapja az alkalmazott készítmény citotoxikusságának

mint minden munkaállomás dedikált takarító-eszközökkel

mértéke. Továbbá, ha párhuzamba hozzuk ezzel a velük

bír.

dolgozó szakszemélyzet kontaminációjából eredő egész-

Mindezen intézkedések tekintetében joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy ez elegendő-e a citosztatikumokkal
való kontamináció kiküszöböléséhez. Egy a közelmúltban
lezajlott kontaminációs vizsgálat eredményeképpen meg-

ségkárosodását, a zárt rendszerek alkalmazásának előnyei
felbecsülhetetlenek, s az esetlegesen körükben, a későbbiekben kialakuló daganatos megbetegedések kezelési költsége a bekerülési ár sokszorosa az egészségbiztosítónak.

állapításra került, hogy jelentős mennyiségű szennyeződés
található – mindezek ellenére a box vízszintes felületén,

Dr. Batka Gábor

az előkészítő helyiség kilincsén valamint a betegek ki-

főgyógyszerész

szolgálására rendszeresített infúziós tálcákon. Tudjuk azt

Zala Megyei Kórház

is, hogy egy másik vizsgálat szerint a citosztatikumokkal
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STOP!

A VESZÉLY
LÁTHATATLAN!

Gyógyászati segédeszköznek
nem minősülő orvostechnikai eszköz.

Védelem a TE érdekedben
TEVA
ZRT.,
4042.
Debrecen,
Pallagi útút13.
TevaGYÓGYSZERGYÁR
Magyarország Zrt.
2100.
Gödöllő,
Repülőtéri
5.
További információkért
látogasson
el honlapunkra:
tevadaptor.hu
További információkért
látogasson el
honlapunkra:
www.tevadaptor.com

Az ICN
(International Council of Nurses, - Ápolók Nemzetközi Tanácsa)
nyilatkozata az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából

„Kedves Kollégák!

Az egészségügy költségei világszerte nőnek, ez az egészségügyi rendszer és a lakosság
számára súlyos anyagi terhet jelent. Az ápolók, mint a legnagyobb számú egészségügyi
dolgozók, kiemelt helyzetben vannak, mert növelhetik a betegellátás hatékonyságát a magas
szintű ápolás során.
Az ápolók tisztában vannak az egészségügy felépítésével, finanszírozásával, az ellátás
költséghatékonyságával és a költségekkel. A mindennapos munka során az ápoló döntéseivel
akár naponta többször is lényegesen befolyásolhatja a rendszer költséghatékonyságát. A
magas szintű, költségkímélő betegellátáshoz, az általános egészségügyi lefedettséghez és a
javuló népegészség eredmények eléréséhez elengedhetetlen az ápolók szerepe.
Ebben az évben az ICN az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a következő témát választotta:
„Ápolók: Erő a változáshoz: Ellátás és Költséghatékonyság”,
Ez az ICN elkötelezettségét tükrözi, hogy megerősödjön és fejlődjön az egészségügyi rendszer
a világ minden részén. Az ápolók és az ő aktív hozzájárulásuk és részvételük nélkül elérhetetlen
a globális egészség. Az ápolók és a társadalom minden szintjét elérik, így óriási szerepük van a költségek csökkentésében
és az ellátás minőségének növelésében.
Üdvözlettel:
Judith Shamian és David C. Benton

A Magyar Ápolók az Ápolók Nemzetközi Napján a munkakörülmények javítása, a bérrendezés és az ellátás
minőségnek javítása érdekében békés demonstrációval ünnepelnek

TARTALOM
Elnöki beköszönő				3. oldal

MÁE Felügyelő Bizottság Jelentése		

18 .oldal

Demonstráció a Hősök terén		

3. oldal

Magyar Ápolók Napja 2015. február 19.

4. oldal
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