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Vérplazmakészítmények
kutatás-fejlesztése, gyártása és értékesítése

HUMAN BioPlazma Kft.
Cím: 2100 Gödöllő,Táncsics Mihály út 80.
Telefon: +36 28 532 200
Fax: +36 28 532 201

www.kedrion.hu

Tisztelt Olvasók!
Március közepén járunk, de

Az egyesület sűrű programjai mellett az egészségpolitika

egyesületünk már több jelentős

az ápolókat érintő kérdésekben az év elején viszonylag

eseményt tudhat maga mögött.

csendes volt. Negatívumként értékeljük a minimál és garan-

Ha az időbeliséget követjük első
eseményünk január 11-én a Kossuth Zsuzsanna Emlékév hivatalos
megnyitása volt, ahol sajtótájé-

tált bérminimumok emelése következtében bekövetkező
ismételt bértábla „összecsúszást”. Továbbra sincs jelentős
elmozdulás az ápolói utánpótlás és leterheltség területén.

koztató keretében ismertettük

Pozitív törekvés az egészségügyi kormányzat részéről, hogy

az emlékév célját és fontosabb

dr. Betlehem József személyében miniszteri biztos foglalko-

eseményeit, továbbá rövid össze-

zik az ápolás egyes – elsősorban a felsőoktatást érintő új

foglalót adtunk a megjelent sajtónak Kossuth Zsuzsanna

képzési lehetőségek – kérdéseivel. Sajnos azonban ez nem

életútjáról. Szintén januárban, 26-án került megrendezésre

helyettesítheti az Országos Főápolót és a Nemzeti Ápolási

a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlése, ahol számot
adtunk a 2016. év szakmai és gazdasági munkájáról, illetve elfogadásra került a 2017. évi munka- és költségvetési

Stratégiát. Örvendetes, hogy megkezdődött a „formaruha”
program. Szintén a képzést érinti, hogy az ápolási főosztály

terv. Ezt követően már minden erőnkkel a Magyar Ápolók

kezdeményezte a régi képzési rendszerben szerzett általá-

Napja központi ünnepségére koncentráltunk. Az idei ün-

nos ápoló és asszisztens, valamint a felnőtt szakápolói vég-

nepség különösen fontos voltát az emlékév adja. A köz-

zettségek OKJ szerinti megfeleltetését annak érdekében,

ponti rendezvény mellett számos területi szervezetünk

hogy a két említett végzettséggel rendelkezők egyéb felté-

ünnepségeiről és az emlékévhez kapcsolódó programjairól

telek megléte esetén rövidített idejű képzésben szerezhes-

is beszámolunk lapunk hasábjain. Szintén fontos hír, hogy

senek a mai jogszabályok szerinti képesítést.

ismét megújult honlapunk. A fejlesztésnek köszönhetően
egy kezelhetőbb, modernebb felületet kaptunk. A honlap
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címe és az e-mailek továbbra is változatlanok.

Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával segíti munkánkat!
5(1'(/.(=ė1<,/$7.2=$7
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

19623317 – 1 – 42
A kedvezményezett neve: Magyar Ápolási Egyesület
TUDNIVALÓK
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabviQ\ PpUHWĦ ERUtWpNED DPHO\ H ODS
méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a Q\LODWNR]DWHOKHO\H]KHWĘOHJ\HQ.
FONTOS!
$ UHQGHONH]pVH FVDN DNNRU pUYpQ\HV pV WHOMHVtWKHWĘ, ha a nyilatkozaton a
kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.
A lezárt, aláírt borítékot küldje el az illetékes adóhivatalnak, vagy adja át a
munkáltatójának.

A rendelkező nyilatkozat egyesületünk weboldaláról letölthető.
(www.apolasiegyesulet.hu/aktuális/letölthető dokumentumok)
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A Magyar Ápolási Egyesület
Közhasznúsági Jelentése 2016. évrôl
Elhangzott 2017. január 25-én a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlésén.
Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a
2016. évben is a 2011. évi CLXXV. Tv. alapján látta el
közhasznú feladatait. E feladatokon belül elsősorban
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 2016. 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.
2016-ban elmondható, hogy az előző 2015-év után a tartalékok felhalmozását tekintettük elsődlegesnek, mivel már
készülnünk kellett a 2017. évi Kossuth Zsuzsanna Emlékév
miatt várható magasabb kiadásokra. A felelős gazdálkodás
mellett a közterhek határidőre történő megfizetése kulcskérdés volt kiemelten az Egyesület közhasznú státuszára,
és a pályázatokon való részvételi feltételekre.
Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2016-ra 26,000,000 Ft-ra
terveztünk, ami 107%-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 2,733,000 Ft volt szemben a tervezett
1,000,000 Ft-tal.
Pályázati bevételi tervünk 2016-ban 500,000 Ft-volt, ezzel
szemben az eddigi évekhez képest példanélküli volt, hogy
nem kaptunk semmilyen támogatást a Nemzeti Együttműködési Alapból. A tervezet és a megvalósulás tekintetében
jelentős tételt képviselt a rendezvényekhez köthető támogatások, illetve szerződésbe foglalt projektek. A tervezethez képest ezt 333%-ra sikerült teljesíteni. Az egyéb
bevételbe sorolható tételek 97% teljesüléssel 467,342 Ft-ot
jelentettek, amely kicsivel csökkent az előző évhez képest.
A fentiek szerinti a 2016. évi összes bevétel terv-tény arány
113%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez képest
3,696,744 forint eredményt mutat, amely jelentős tartaléknövekedést eredményez.
A kiadások az országos iroda és a területek működésével
kapcsolatos, és az egyesület céljainak való megvalósítás során felmerülő költségek voltak.
A kiadási oldal bemutatásánál előbb a dologi költségeket
mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 63%-a a
fennmaradó 37,%-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 2016-ban a
rendezvényekre fordított összeg 8,467,358 Ft, amely tartalmazza a Magyar Ápolók Napja, a szakmai konferenciák
és a kitüntetések költségeit továbbá a szervezeti kötele-
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zettségekből adódóan a küldöttgyűlés és a vezetőségi
értekezletek alapszabály szerinti gyakorisággal történő
megtartásának költségeit is. A dologi költségek között a
második legjelentősebb tételt az Ápolásügy újság kiadása
jelentette 2,048,500 Ft-tal. Ezt követte az iroda működésével kapcsolatos költség, amely nagyságrendileg 1,641,321
forintot jelentett és tartalmazta a bérleti díjat, a könyvelést, irodaszert és kommunikációt is. A költségtérítés 2016ban 1,488,988 Ft volt, ez a megyék költségtérítését is tartalmazza. A nemzetközi tagdíj kötelezettségünk 952,034
forint volt. Egyéb beszerzésekre, amelyek tartalmazzák a
karbantartás, javítás és banki költségeket 566,128 forintot
költöttünk. 2016-ban a tervezett dologi költségeink 90,6%ban teljesültek, így itt 1,668,469 Ft megtakarítást értünk el.
A bérköltségek tekintetében 2% megtakarítás jelentkezett ez forintban kifejezve 171,636 Ft volt.
Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevételek, ami 31,996,744 forint
volt 13%-al meghaladta a tervezetet így 3,696,744 Ft
többletbevételt eredményezett, ami azért is jó eredmény, mert a tagdíjbevétel emelkedése meghaladta
a minimálbér emelkedést, amiből látszik, hogy 2016ban gyarapodott a taglétszámunk. A kiadási oldalon
a tényleges teljesítés a tervezett összeg 90,6%-a így
itt megtakarítás mutatkozott és ez szintén javította a
2016. év eredményét. A megtakarítás és a bevételtöbblet 5,936,849 eredményt hozott.
Egyszerűsített eredmény-levezetés ezer forintban:
Összes bevétel
Tagdíj
Bérköltség
Összes ráfordítás
Értékcsökkenés
Szervezet által nyújtott egyéb támogatások
NAV által kiutalt

31,996
27,696
9,828
26,059
206
175

Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 2016. évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett. Három
kiemelt országos rendezvényt szerveztünk. Megyéink 33
további rendezvényt szerveztek, amelyen 1170 fő pontszerző rendezvényen vett részt. A rendezvényeink részvevőinek össz. létszáma 6566 fő volt. A kiemelt rendezvények közül a Magyar Ápolók Napja Országos ünnepsége
nagy jelentőséggel bírt, mivel az Országgyűlés 2014-ben
közjogilag is megerősítette. Ezen az ünnepen 250 fő vett
részt. A tárgyidőszakban 23 fő részesült miniszteri egyéni
elismerésben és további 15 fő csoportos oklevelet vehetett
át. Megyei kitüntetést 23 tagtársunk kapott. Szekcióink további hat továbbképzést szerveztek.

EGYESÜLETI HÍREK
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A Magyar Ápolási Egyesület
Felügyelôbizottságának jelentése a 2016-os évrôl
Elhangzott a MÁE Küldöttgyűlésén 2017. január 25-én
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az 1989 óta működő Magyar Ápolási Egyesület, – mint a
különböző intézményi keretekben működő ápolók, gondozók, szakdolgozók, technikusok, és egyéb egészségügyi
szakemberek társadalmi összefogására létrejött legnagyobb
országos civil szervezet – közhasznú szervezetként tevékenykedik.
A Felügyelő Bizottságnak, a Küldöttgyűlés által megválasztott tagokon keresztül az Alapszabálynak megfelelő működés felügyeletét gyakorolja.
Figyelemmel kíséri a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról előírásainak érvényesítését a működés, a gazdálkodás során.
A Felügyelő Bizottság a 2016. évben is eleget tett kötelezettségének és nyomon követte az Egyesület tevékenységét, a
hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelést szem előtt tartva, melyről a következő tájékoztatást adjuk:
A MÁE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
előírásainak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelően eredményesen tevékenykedik.
A 2016. évben is kiemelt feladatának tekintette az ápolás
szakmai és etikai érdekeinek képviseletét. Az ápolás, gondozás elméleti oldalának fejlesztése, az eredmények alkalmazása jelentős hangsúlyt kapott. Tevékenységét színvonalas
országos, és megyei rendezvények, szakmai továbbképzés
megvalósítása jellemzi.
Egyre erőteljesebb szerepet kapnak a minél szélesebb szakmai kör számára hozzáférhető megyei, illetve helyi szintű
szakmai rendezvények, kongresszusok, tanfolyamok színvonalas Ápolók Napi rendezvények.
Az Egyesület, mindig élt a lehetőséggel, amikor kikérték
véleményét a jogszabálytervezetekhez, szakdolgozói bérfejlesztésekhez. Folyamatosan dolgozik az ápolás presztízsének emelésén, az ápolói pálya társadalmi megbecsülésének,
erkölcsi, anyagi elismerésének ügyén.
Jelentős eredménynek számít, hogy a MÁE tagságát nemcsak meg tudta tartani, hanem fejleszteni is tudta. Köszönjük ezt azoknak az aktív helyi szervezeteknek, akik oda figyelnek az új dolgozókra, és felhívják a figyelmüket az egyesületre és meg tudják győzni, hogy miért fontos számukra
ennek a civil szervezetnek a tagjának lenni.
Az Egyesület tevékenysége egyaránt értéket jelent az ápolás szakma fejlesztése, oktatása, információ áramlása és
érdekképviselete vonatkozásában.
A 2016. évi gazdálkodást a Felügyelő Bizottság 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, határozathozatal az előírásoknak
megfelelően történik-e
könyvvezetésre vonatkozó előírások betartásra
kerültek-e, az megfelel-e a közhasznú tevékenységre vonatkozó szabályoknak
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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 megyék elszámoltatása szintén szabályzat
alapján történik.
Az Egyesület a 2016. 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 MÁE a 2016. évet pozitív eredménnyel
zárta, a bevétel-kiadás egyensúlyát nemcsak megőrizte,
hanem javította is.
A küldött közgyűlés által elfogadott kiadási tervet
96,4%-ra teljesítette, azaz 1 840 ezer Ft megtakarítást
ért el. A bevételi tervet 113%-ra túlteljesítette, azaz
3 697 ezer Ft többletbevételt ért el.
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.
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.
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A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok az egyesület nevére szóltak, és az egyesület céljaival és
2016. évi tevékenységével összhangban álltak. A kifizetések
számlával, bérjegyzékkel, szerződéssel alátámasztottak. Bizonylat nélküli kifizetés nem történt.
Az adóhatóság felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségét az Egyesület rendszeresen teljesítette. Az adó
folyószámla az adófizetési kötelezettségnek megfelelőn
tartalmazta a bevallási és befizetési adatokat, hátraléka
nincs az egyesületnek.
A MÁE 2016. évi bevétele 31 947 ezer Ft, fedezetet nyújtott a kiadásai 25 060 ezer Ft teljesítésére, így 5 887 ezer
Ft közhasznú tevékenység nyeresége keletkezett. Ez a
mérlegben a saját tőke növekedését, a vagyon gyarapodását eredményezi.
A tagdíjak abszolút értékű növekedése 2 596 ezer Ft
volt. Míg 2015. évben a tagdíjak a bevételek között 95,3
%-os részaránnyal szerepeltek, addig a 2016. évben részarányuk 86,7%-ra csökkent.
A csökkenés a valóságban a tagdíjnövekedés mellett a támogatások növelését jelzi.
A 2016. évi összes bevétel a 2015. évi összes bevételhez
képest 5 621 ezer Ft-tal növekedett.
A ráfordítások viszont a 2015. évhez képest 2016. évben
675 ezer Ft-tal csökkentek.
A kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások 10 382
ezer Ft-ról 9 468 ezer Ft-ra, azaz az előző évhez képest 914
ezer Ft-tal csökkentek, melyből a vezető tisztségviselők
személyi juttatásai 393 ezer Ft csökkentek.
A kiadásokon belül meghatározó nagyságrendet 16 386
ezer Ft-ot az anyagjellegű ráfordítások jelentettek, melyek az előző évhez képest 1 330 ezer Ft-tal növekedtek. A
növekedés a nemzetközi tagdíjak emelkedésének és a rendezvényszervezésekhez biztosított fedezetnek tudhatók be.
A közhasznúsági jelentésben szereplő MÉRLEG FŐÖSZSZEG 22 millió 799 ezer Ft.
Az eszköz oldalon a befektetett eszközök 52 ezer Ft-tal,
a forgó eszközök 22 millió 747 ezer Ft-tal szerepel. A forgóeszközök között a pénzeszközök 96,6 %-os részaránya
biztonságot nyújt a jövőbeni működtetéshez.
A forrás oldalon a saját tőke 22 millió 618 ezer Ft, és a rövid
lejáratú kötelezettség 181 ezer Ft.
A saját tőke esetében megállapítható, hogy az eredményes gazdálkodás következtében vagyonnövekedés következett be, a saját tőke a 2015. évi saját tőkének a 135,2
%-ára növekedett. Ez abszolút számban az előző évhez
képest 5 millió 887 ezer Ft növekedést jelent, melynek következtében az Egyesület 2016. évi közhasznú tevékenysége
a stabil gazdálkodásnak köszönhetően nyereséges lett.
A 2016. évben az elnökségi, vezetőségi ülések az Alapszabálynak megfelelően az előírt számban megtartásra
kerültek.
A 2016. évi határozatokat a közgyűlésről az elnökségi, vezetőségi ülésekről készült emlékeztetők tartalmazzák. Erről az Egyesület a határozat tárat folyamatosan vezette,
a döntési arányok rögzítése megvalósult.
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JAVASLATOK:
Célszerűségi:
- A fejlődést a jövőben is a szervezettségben, annak megtartásában a lehetőségekhez képesti javításában látjuk,
melyhez a jelenleg gyengébben teljesítő megyék, helyi
szervezetek szerepének további erősítése szükséges. Megyei szinten minden egészségügyi szolgáltatónál meg
kell ismertetni az Egyesület tevékenységét, az új belépő dolgozókra a jövőben is 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 őrizzük
meg, törekedjünk minél több ilyen rendezvény szervezésére országos és megyei szinteken egyaránt.
Szabályszerűségi:
- Szabályzatok aktualizálását a jövőben is szem előtt kell
tartani, különösen igaz ez az állandóan változó számviteli
törvényhez kapcsolódó szabályzatok és a számviteli politika, számlarend esetében.
- A civil törvény 30. § (4) bekezdése szerint, ha a civil
szervezet saját honlappal rendelkezik, akkor a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint a
közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Biztosítsuk ezt az előírást a 2016. évi beszámoló esetében is.
A Felügyelő Bizottság jelentését összegezve:
Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a mérleg, az eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat tartalmaz.
Az Egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabállyal és a
2016. évi munkatervvel összhangban állt, annak céljait szolgálta.
A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az
elhangzottak szerint a 2016. évi közhasznú egyszerűsített
éves beszámolót 22 millió 799 ezer Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást 31 millió 947 ezer Ft bevétellel, és 25 millió 060 ezer Ft ráfordítással és plusz
5 millió 887 ezer Ft tárgyévi eredménnyel szíveskedjen
elfogadni.
A gazdasági és szakmai eredményekhez gratulálunk.
A vagyon növekedése is hozzájárulhat a Kossuth Zsuzsanna Emlékév méltó megünnepléséhez.
A további kitartó és eredményes munkához erőt, egészséget kívánunk!
Harsányi Imréné
FB. elnök
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Ápoljuk a hagyományt!
2017. január 11-én hivatalosan is megkezdődött a Kossuth Zsuzsanna Emlékév,
megnyitója sajtótájékoztató keretében történt.
A Magyar Ápolási Egyesület által 2017-re meghirdetett
Kossuth Zsuzsanna Emlékév megnyitó rendezvényeként
tartott sajtótájékoztatón kiadott sajtóközleménye.

azért is kiemelkedő jelentőségű, mivel a világ által is elismert
Florence Nightingalet megelőzve szervezett keretek között
foglalkozott az ápolás ügyével, mégpedig számtalan önkéntes bevonásával. (Ez utóbbira is ez volt az első példa!)
Munkája, habár korszakalkotónak számított, mégis jórészt
ismeretlen a közvélemény előtt. Ebben része lehet annak
is, hogy a hatóságok zaklatásai miatt elhagyni kényszerült
szülőhazáját, és a folyamatos megpróbáltatások miatt fiatalon, mindössze 37 évesen halt meg. Földi maradványai az
Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban nyugszanak
– jóllehet akarata ellenére, hiszen utolsó kívánsága az volt,
hogy ha életében nem is, de halálában újra szeretett hazájában lehessen.
Életműve azonban maradandó. Az ő tiszteletére nyilvánította a magyar Országgyűlés – a Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére – Kossuth Zsuzsanna születésének
napját, február 19-ét a Magyar Ápolók Napjává.
De mi is az az ápolás, és kik is az ápolók? Manapság, habár jól ismert a fogalom, mégis kevéssé ismerjük e fontos
hivatást. Az európai Uniós direktívák szerint ma az lehet regisztrált ápoló, aki 4600 órás képzés keretén belül 50-50%
elméleti és gyakorlati arányban a tananyagot elsajátítja, és
erről vizsgát tesz.

Kossuth Zsuzsanna a magyar történelem azon nőalakja,
aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a
magyar egészségügyi ellátásban és a sebesültek ápolásában olyan maradandó cselekedetet valósított meg,
amellyel jóval megelőzte saját korát.
Születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar
Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna emlékévet hirdetett 2017-ben.
Az ápolók ott vannak életünk kezdetén és az elmúlás pillanatában is. Munkájukat természetesnek vesszük, róluk és a
hivatásuk történetéről mégis keveset tudunk. Számtalan történetet és dicső tettet ismerünk az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc idejéből, az egyik fontos azonban az idők
folyamán lassan feledésbe merült, pedig jelentőségében vetekszik az akkori katonai sikerekkel.
A Kossuth család tettei révén hazánk legismertebb családjai
közé tartozik – nem kis részben köszönhető ez a ’48-49es események idején tanúsított cselekedeteiknek. Jó tudni azonban, hogy nem egyedül Kossuth Lajos volt az, aki
maradandót alkotott! Meghatározó szerep hárult húgára,
Kossuth Zsuzsannára is, aki abban az időben a harctéri sebesültek ápolására újonnan létrehozott Országos Főápolónői Hivatal vezetőjeként fejlesztette annak a hivatásnak az alapjait, amit ma ápolásként ismerünk. E cselekedete
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Munkájukat sokszor nehéz körülmények között, anyagilag
sem kellően megbecsülve végzik, mégis ebből az általuk
ápolt betegek keveset érzékelnek. Kossuth Zsuzsanna emléke és az általa létrehozott hivatás mind jobb megismerése mellett a szervezők a mai, hazai ápolási hivatásra és az
abban résztvevőkre is rá kívánják irányítani a figyelmet, az
egész éven át tartó Kossuth Zsuzsanna Emlékévvel.
Az Emlékév alatt sor kerül majd emléktáblák elhelyezésére és avatására, a munkásságához kapcsolódó pályázatra és
konferenciára, valamint országszerte számos tudományos
és egyéb programmal emlékeznek majd meg születésének
200. évfordulójáról.

Az 1989-ben alakult Magyar Ápolási Egyesület a hazai
ápolók és az ápolási hivatás meghatározó képviselője.
Munkatársai azon fáradoznak, hogy az ápolást, mint hivatást el- és megismertessék a közvéleménnyel, illetve a
döntéshozói réteggel is. Céljaik között szerepel az ápolás közjogi elismerése, az illetménytábla szerkezetének
átdolgozása, illetve az ápolói életpályamodell mielőbbi
bevezetése. Az idők során számos kezdeményezés és
eredmény köthető a nevükhöz, ezek közül a legújabb az
idén elindult Kossuth Zsuzsanna Emlékév.
Ennek során az egész 2017-es esztendőben különböző
programokkal, projektekkel, kommunikációs anyagokkal
kívánják felhívni a közvélemény figyelmét az ápolás és
ápolók fontosságára, Kossuth Zsuzsanna életútján, munkáján és örökségén keresztül.

KOSSUTH ZSUZSANNA EMLÉKÉV
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Magyar Ápolók Napja országos ünnepsége Budapest, 2017. Duna Palota
2017-ben hetedik alkalommal került megrendezésre a
Magyar Ápolók Napja országos ünnepsége. A méltó
helyszínt az előző évhez hasonlóan ezúttal is a Duna
Palota biztosította, így a Kossuth Zsuzsanna Emlékévben is lehetőség nyílt a méltó megemlékezés körülményeinek megteremtésére. Tekintettel az emlékévre az
eddigiektől eltérően az ünnepséget megelőzően sajtótájékoztatót tartottunk, ahol emlékévünk és ünnepségünk fővédnöke, Schmittné Makray Katalin méltatta
Kossuth Zsuzsanna munkásságát, hazaszeretetét és
mai ápolók áldozatos tevékenységét.

rő Zrt. által kibocsátott Kossuth Zsuzsanna Emlékérmét adott át Mucha Márkné
az egyesület örökös elnöke, Schmittné
hmittné
Makrai Katalin fővédnök, Tiszteletzteletbeli Ápoló, Bugarszki Miklós elnök
nök és
Vártokné Fehér Rózsa alelnök asszony
szony
számára.
Az ünnepi hangulatról az idei évben
vben
is a Stein-Kovács Dalműhely és a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi
ügyi
Szakgimnázium diákjai gondoskododtak. Az ünnepséget Tiszta szívvel
vel
című műsorával a Sipos-VadkertitiZsapka Trió zárta. A professzionáális levezetésről Torda Júlia gon-doskodott.

A sajtótájékoztatón a Magyar
Nemzeti Bank képviseletében
Dr.
D Kandrács Csaba is jelen volt,
aki a bicentenáriumra a MESZK
ak
közbenjárására a Magyar Nemzeti
köz
Pénzverő Zrt. által kiadott Kossuth ZsuPénzve
zsanna emlékérmet, és az azt megalkotó művészt mutatta
be. A méltatás és a bemutató mellett dr. Balogh Zoltán a
MESZK elnöke és Bugarszki Miklós a MÁE elnöke az ápolást érintő aktuális kérdéseket is felvetett.
A sajtótájékoztatót követően az ünnepség kezdődött
melyet megtisztelt jelenlétével Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, aki köszöntőjében méltatta
a magyar ápolók munkáját. A köszöntők és az ünnepi
megemlékezés után Pro Sanitate, Miniszteri Dicséretek és
Kossuth Zsuzsanna-díjak átadása következett, majd Dr. Balogh Zoltán a MESZK elnöke Kossuth Zsuzsanna misszióban
végzett tevékenységük elismeréseként a Nemzeti Pénzve-
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Tisztelt Ápolónôk és Ápolók!
A Magyar Ápolók Napja és a Kossuth Zsuzsanna emlékév alkalmából Magyarország Kormánya nevében
köszönetünket fejezzük ki egész éves áldozatos munkájukért, amellyel nap mint nap a betegek ápolásáért
és gyógyításáért tesznek.
Elhivatottságukat és felelősségteljes munkavállalásukat
tiszteljük és elismerjük.
Magyarország Kormányának meggyőződése, hogy a betegellátás színvonalemelésének első, alapvető lépése az,
hogy az ápolók anyagi és erkölcsi megbecsülése erősödjön.
Ennek érdekében, több éves kiszámítható béremelési
program indult el, így 2019-re átlagosan 65%-kal emelkednek az ápolói bérek.
Magyarország Kormányának célja, hogy ne csak az emléknapon, hanem az év minden napján érezzék támogatásunkat és megbecsülésünket.

Köszönjük, hogy ezt a hivatást választották, munkájukhoz pedig további sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel,

Rétvári Bence

Ónodi-Szűcs
di S ű Zoltán

Nyitrai Zsolt

államtitkár

egészségügyért

miniszterelnöki

felelős államtitkár

megbízott

Akikre büszkék vagyunk

2017. február 17-én, a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kitüntetést vehetett át:
Pro Sanitate
Barti Péterné
Bodáné Gyürü Vanda
Deák Gyuláné
Kóczián Éva Erzsébet
Molnár Jenőné
Nyilas Judit
Molnár Rita
Sugárné Dudás Ildikó

Bárányné Koncz Katalin
Baráth Ágnes
Benczik-Tóth Eszter Éva
Berkiné Kossuth Anett
Boros Istvánné
Kalcsó Péterné
Kókai-Nagy Ferencné
Lőrincz Katalin
Mészáros Tibor
Oroszi Zsuzsanna
Papp Lászlóné
Rácz Sára Izabella
Szabó Gergelyné
Szalóczi Istvánné
Wéber György
Zsiga Imréné

osztályvezető ápoló, diplomás ápoló, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
megbízott vezető, Soproni Szociális Intézmény Idősek Otthona
sztómaterápiás ápoló, Békés Megyei Központi Kórház
ápolási igazgató, Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
Egészségügyi Központ
osztályvezető főnővér, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
ápolási igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
tanszékvezető ápoló, PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Prevenciós és
Rehabilitációs Tanszék
fül-orr-gégészeti szakasszisztens, audiológiai szakasszisztens, Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelőintézet
Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele
osztályvezető főnővér helyettes, diplomás ápoló, Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet
részlegvezető ápoló, diplomás ápoló, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
részlegvezető, diplomás ápoló, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
gondozási részlegvezető, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár
Otthon
ápoló, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
főnővér, Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet
szülésznő, Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
osztályvezető ápoló, Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
ápolási igazgató helyettes, Budapesti Szent Rókus Kórház és Intézményei
főápoló, Váci Jávorszky Ödön Kórház
anaestheziológiai szakasszisztens, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
vezetőápoló helyettes, szakoktató, Bács-Kiskun megyei Kórház
ápolásszakmai igazgatóhelyettes, PTE KK Neurológiai Klinika
ambulanciavezető nővér, intézetvezető főnővér helyettes, Szegedi Tudományegyetem
ÁOK Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ Sebészeti Klinika
kardiotechnikus, PTE KK Szívgyógyászati Klinika
részlegvezető, Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház
Kossuth Zsuzsanna-díj
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Bognár Márta

ápolási koordinátor Fejér Megyei Szent György Kórház

Koszta Julianna

osztályvezető főnővér Pándy Kálmán Kórház

Lukács Lászlóné

nyugalmazott ápolási igazgató
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A Magyar Ápolók Napja országos ünnepségén
Kossuth Zsuzsanna-díjat vehetett át:
Bognár Márta
A Fejér Megyei Szent György Kórházban csecsemő és gyermekápolóként kezdte egészségügyi pályáját.
Ápolói életútját folyamatos tanulás és szakmai karrier jellemzi. Tudományos tevékenységével hozzájárul a magyar ápolás ügyének fejlesztéséhez. 1998 óta tagja a Magyar Ápolási
Egyesületnek, 2006 óta a Fejér megyei szervezet vezetője.
Az egészségügyi szakképzés és az ápolásügy fejlesztésében
nyújtott kimagasló tevékenységnek elismeréseként Bognár
Márta részére a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna-díjat adományozott.

Koszta Julianna
35 éve pályakezdő ápolóként indult egészségügyi életútja
a Pándy Kálmán kórházban. Később szakoktatói, majd
közgazdász és menedzserszakon szerzett oklevelet.
A Magyar Ápolási Egyesület alapító tagja. Jelenleg békés
megyei szervezet vezetője. A több évtizeden át végzett, az
ápolás fejlesztéséért tett szakmai munkájáért elismeréseként Koszta Julianna részére Kossuth Zsuzsanna-díjat adományozott.

Lukács Lászlóné
Egészségügyi pályája 42 éve kezdődött, majd később nyugállományba vonulásáig a szociális szférában dolgozott ápolási
igazgatóként. Élethosszig tartó tanulásával, példamutató, lelkiismeretes munkájával motiválta munkatársait és a pályakezdő ápolókat az ápolási hivatás szeretetére, a beteg ember
tiszteletére. Alapító tagja és harmadik választási ciklus óta
vezetője a Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei szervezetének. A hazai ápolás fejlesztéséért végzett
kimagasló tevékenységének elismeréseként Lukács Lászlóné
részére a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna-díjat
adományozott.

FELHÍVÁS
EGY PERC RÓLUNK
Egyesületünk a Kossuth Zsuzsanna Emlékév keretén beül létrehozta a
„Kossuth Zsuzsanna Emlékév” facebook oldalt.
Az oldalon szeretnénk minél több információt adni az emlékévről, Kossuth Zsuzsannáról,
de az ápolóknak is teret adunk, hogy elmondják miért lettek ápolók, miért jó ápolónak lenni,
vagy éppen milyen nehézségekkel kell megküzdeni e hivatás gyakorlása során.
A minél szélesebb részvétel biztosítása érdekében várjuk tagtársaink rövid, maximum egy perces
videóját a fenti témakörökben. Fontos, hogy a szerző vállalja arcát is.
A videókat a mae@apolasiegyesulet.hu címre várjuk. A videóval együtt kérjük,
küldjék meg nyilatkozatukat arról, hogy a videót saját maguk készítették és közzétételéhez hozzájárulnak.
Megosztásuk tartalomellenőrzés után történik.
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Ki is volt a magyar ápolók példaképe?
Kossuth Zsuzsanna tehetségét és egész életét az emberiség szolgálatába állította.
Elismert tény, hogy az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc katonai egészségügye és az önkéntesek
bevonása az egészségügyi ellátásba, az ápolásba jóval
megelőzte saját korát.

utasítást és neki felelni, az általa kitűzött kötelességek
teljesítéséről…”
Az ápolás terén Flór minőségi változást remélt a nők alkalmazásában, de a honvédorvosok nem mindegyike értett
vele egyet.
A hazai egészségügy fejlődése az 1848-49-es események véres káoszában olyan minőségi előremutató változást eredményezett, ami a világon elsőként hazánkban valósult meg.
A tábori kórházakban a beavatkozások alatt a műtétekhez
altatták a betegeket.
Flór Ferenc kiemelt feladatának tartotta, hogy a műtéti beavatkozásokhoz (amputáció) legyen elegendő kloroform és
éter. (Négy évvel később a krími háború idején az angol tábori kórházakban még altatás nélkül amputáltak)
Az országos főápolónő átérezte küldetésének fontosságát
mély emberi érzéssel azonnal megkezdte intézkedéseit.
Kinevezését követően felhívást intézett a tábori kórházak
igazgatóihoz és az asszonyok, lányokhoz.

A kormány és a katonai vezetés is azt az elvet vallotta, hogy
a sebesültnek gondos, humánus ápolás jár, még akkor is, ha
a csatatéren ellenség volt.
Kossuth és Flór Ferenc felismerték, hogy a sebesültek ápolására, ellátásuk szervezésére külön felügyeletet kell biztosítani, ezért Kossuth Országos Főápolói Hivatalt hozott létre
és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát – akit ikerlelkének is nevez – hogy vegye át a tábori kórházak ápolásfelügyeletét.
A kinevezés valamennyi egészségügyi intézmény feletti felügyeletet jelentett. Igen, egy NŐT - ami eddig lehetetlen
volt - országos jelentőségű feladattal bízott meg a kormány,
vállalva ezzel a negatív kritikákat is.
Kossuth tudta, hogy húga képes a háborús viszonyok alatt
teljes odaadással a sebesült, beteg embert szolgálni.
Fő feladata volt az ellenőrzés, a helyszíni szemle, javaslat a
tábori kórházak létrehozására, az egészségügyi osztály részletes útiterve alapján.
A főápolónő részt vett a betegek ellátásában a sebesültek
elhelyezésében egyaránt.
Első szemleútja Nagykárolyba vezetett, ahol száz személyre
létesült tábori kórház. Flór Ferenc javaslatára a gyöngyösi
kórház ellenőrzése következett. Figyelmébe ajánlották a
váci, a gödöllői, a hatvani és a balassagyarmati kórházakat is.
Flór együttműködéséről biztosította az országos főápolónőt, mert látta a közös célokért tett törekvéseit. A kórházparancsnokokat utasította, hogy a főápoló felhívásának
tegyenek eleget:
„Kötelességül tűzetik ki minden katonai kórház igazgató és parancsnokainak az Országos Főápolónő akár
ideiglenes, akár állandósított rendszabályait sikeresíteni,
s úgy gazdászati, mint ápolási szempontból tőle venni
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„Legyen szíves haladék nélkül azon hiányokról tudósítani, amelyek az orvosi segedelmen kívül a betegeknél
szorosabb értelemben vett ápolás, az élelmezés és a
tisztaság fenntartása körében mutatkoznak, miszerint
addig is amíg a szükséges javításokról személyes tapasztalást szerezhetnék, a hiányok elhárítása körül haladék
nélkül intézkedhessem.”
Szervezte az önkéntesek bevonását a betegápolásba. Felhívására egyre több nő kapcsolódik be a betegellátásba, ami
áttörést jelentett a kor egészségügyi ellátásában.
Kossuth Zsuzsanna szemleútjaira Barna Ignác főorvost nevezik ki: „Jelen rendelet erejénél fogva Ön ezennel az
Országos Főápolónő mellé vezényeltetik azon tudósítással, hogy tábori kórházak megszemlélése végett megkezdendő körútjában a kórházaknál leendő intézkedéseiben
szakértelmiségi szempontból segédül szolgáljon”
Az országos főápolónő töretlenül de már betegen a sebesültek iránti őszinte együttérzéssel járja az országot gyalog
és szekérrel, hiszen akkoriban vonat csak Szolnokig közlekedett.
Minden kórházat felkeres,
 72 tábori kórház felállításhoz nyújt segítséget.
 Szigorú követelményeket, alapelveket, működési rendet
állítanak fel.
 A munka mellett betanították az önkénteseket.
 Pontosan meghatározták a kornak megfelelő kórházi felszereléseket.
 Szabványosították a műszerezettséget
 Biztosították a gyógyszer és kötszer ellátást
Barna Ignác főorvos már az első útjukról jelentést írt az
Egészségügyi Osztálynak. „megütközve tapasztaltuk”… írja,
hogy megdöbbentették az iszonyú körülmények, de a szakértelem hiánya a fegyelmezetlenség a kötszer és gyógyszerhiány csak súlyosbította a betegellátás helyzetét.
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Kossuth Zsuzsanna csak pár napra tért vissza Debrecenbe
kislányát és édesanyját meglátogatni, majd folytatta küzdelmes tevékenységét.
Az önkéntes nőegyleteken belül melyeknek sógornőjével
együtt alapítója volt szervezte a gyűjtési munkákat. Felhívása nyomán, az önkéntes nőegyleteken belül megalakultak a
Betegápoló Egyletek. Az asszonyok lányok lepedőket, gyolcsokat gyűjtöttek, azt kilúgozták, és tépéseket készítetek a
sebkötözéshez.
A főápoló Debrecenben raktárt létesített és onnan biztosították a kórházaknak a működésükhöz szükséges eszközöket és anyagokat.
Pesten folytatta a sebesültek ellátását. A kórháznak kijelölt
Károly–kaszárnya körüli ellentmondásos tábornoki utasítások nagyon zavarták, miszerint mégsem lehet katonai kórház a már majdnem rendbe hozott épület. Az ott elhelyezett sebesülteket is tovább kell szállítni.
Zsuzsannát ez írásra késztette, segítséget remélve bátyjától,
mivel ő nevezte ki erre a hálátlan feladatra.

deletet adtál a Károly-laktanyának kórházzá leendő átalakítása iránt, és az elhagyott, rongált épületet forcírt szorgalommal javítattam.
A Hadügyminisztérium a szekerész kart odarendeli, s ez
foglalja a tisztázott termeket. A fent maradt osztályokon
tovább rendelkezem a kórház részére.
A Hadügyminisztérium tegnap hivatalosan utasítja a kórházi főparancsnokságot, miszerint ma háromszáz-egynéhány
beteg szállíttatik a Károly-laktanyába, felvételéről illő úton
gondoskodjunk.
Ma reggel bejött a miniszter-elnök maga és szóval azt
mondja; egyetlen beteget sem szabad felvenni, mert ez
nem lesz kórház. Ehhez nem kell többet szólni, mindenki
belátja, hogy rend nem lehet.”
Zsuzsanna a bátyjától remélt hatáskört nem kapta meg, de
ez nem gátolta meg abban, hogy a végsőkig kitartson a kórházak működése mellett, de a szabadságharc leverése után
a sötét börtönévek következtek.

„Most oly sok a parancsoló, például tényt hozok fel: Te ren-

Vártokné Fehér Rózsa

Magyar Ápolók Napja - Koszorúzás
az Emberi Erõforrások Minisztériumának
Arany János utcai épületében
Az emléktáblát 2014 februárjában – az EMMI Arany János utcai épületében – Kossuth Zsuzsanna és a Magyar Ápolók Napja tiszteletére állította a Magyar Ápolási
Egyesület és az akkori GYEMSZI Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága, együtt
az Egészségügyi Szakdolgozók XLV. Jubileumi Országos Kongresszusának közönségével.
2017. február 20-án Kossuth Zsuzsanna születésének kétszázadik évfordulója alkalmából,
dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, dr. Németh László az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, dr. Páva Hanna, az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságának vezetője és Bugarszki Miklós, a
Magyar Ápolási Egyesület elnöke koszorút helyezett el az EMMI Arany János utcai épületében Kossuth Zsuzsanna emléktábláján.

Egyesületünk weboldala megújult. A magyar ápolói társadalom legnagyobb civil szakmai szervezetének egyik fontos feladata, hogy a működésével kapcsolatos információkat mind szélesebb körben megismertesse az érdeklődő olvasókkal. Ennek megfelelően honlapunkon friss információkat kívánunk továbbadni minden kedves tagtársunknak, érdeklődőnek az egyesület helyi, megyei szervezeteinek életéről, tevékenységéről, valamint regionális és
országos rendezvényeinkről, a szakmai szekciók munkájáról. Ugyancsak teret kívánunk biztosítani az ápolásban
bekövetkezett szakmai fejlesztések, tudományos kutatások bemutatásának, az ápolókat, asszisztenseket érintő jogi
változások ismertetésének.
Weboldalunk továbbra is a www.apolasiegyesulet.hu címen érhető el.
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1848-49: Az ápolók harcai
A Magyar Ápolási Egyesület sajtóközleménye március 15-e alkalmából

A végül vesztett ügyekhez sokszor a történelmi kény-

ban a debreceni országgyűlésen ennek újjászervezéséről is

szer vagy saját meggondolatlanságunk vezet el. Ugyan-

intézkedtek, a minél hatékonyabb működés, valamint új tá-

akkor minden éremnek két oldala van: habár a vesztes
oldalon állunk az események végén, az időközben elért
vívmányok, cselekedetek miatt valami olyan maradandó
is létrejön, ami hazánk és a világ hasznára is szolgál.

bori kórházak felállítása végett.
Érdemes megjegyezni, hogy nem mindenki értett egyet a
kinevezésével. A tiltakozók között volt például Görgey Artúr
is, aki nehezményezte, hogy egy ilyen fontos és összetett

E gondolat igaz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

feladatot egy nőre bíztak.

időszakára. Abban az időben ismét a saját kezünkbe vettük
a sorsunkat és szembeszálltunk Európa akkori egyik legnagyobb hatalmával – sőt, az események vége felé mindjárt
kettővel is: a Habsburg- és az Orosz Birodalommal.

Kossuth Zsuzsanna hamar belátta, hogy elsősorban a higiénián, az ápolók létszámának növelésén, valamint a mobilitáson kell először változtatni: az újonnan felállítandó tá-

Az eseményeket, azok okait és következményeit mindany-

bori kórházakban az akkoriban megszokottnál korszerűbb

nyian jól ismerjük, ezzel együtt a győztes, vesztes csatákat

formában látták el a sebesülteket, ügyeltek arra, hogy ne

is, a vitéz katonákat, tábornokokat, és még némely császári

legyen túlzsúfoltság, valamint hogy a harctér közelében, de

tiszt neve is felmereng. E két év azonban nem csak katonai,

úgy a hátországban is legyen hol ellátni a sebesülteket.

hanem számos társadalmi vívmányt is eredményezett, gondoljunk csak a híres 12 pontra.
A hadi eseményekben mindig van egy közös pont: a győztes és vesztes csaták sérültjei, sebesültjei. Mi az ő sorsuk, ki

Dolgozóból, ápolóból azonban továbbra is hiány volt, ezért
egy héttel kinevezése után Zsuzsanna kiáltványt intézett

foglalkozott velük, ki látta el őket, hogyan vészelték át, ho-

a magyar nőkhöz, felhívva figyelmüket arra, hogy háború

gyan élték túl a harcokat?

idején milyen nagy szükség van az ő munkájukra a sérültek
ápolásában. Kérése meghallgattatásra talált, hiszen önkén-

1849 áprilisában járunk, a harcok csaknem egy éve zajlanak.
A magyar honvédség ebben az időszakban aratja legna-

tesek százai csatlakoztak az újonnan felállított tábori kórházaihoz.

gyobb győzelmeit, ez a dicsőségesnek is mondott tavaszi
hadjárat. A pontos terv magyar részről arra irányult, hogy
a császári csapatokat bekerítsék, az ostromlott Komáromi

Nem telt el sok idő, immár 72 tábori kórház fogadta a harc-

erődöt felmentsék, az ún. mellék-hadszíntereken pedig Er-

térről érkező sérült katonákat – akár barátról, akár ellen-

délyből és a Délvidékről is kiűzzék a császári csapatokat.

ségről volt szó. Sokan a szemére vetették azt is (politikusok,
katonák egyaránt), hogy nem tudja magát függetleníteni

Volt azonban még egy esemény, ami erre az időszakra esett:
miután a debreceni országgyűlés április 14-én a Függetlenségi Nyilatkozatban kimondta a Habsburg-ház trónfosztását,
Kossuthot pedig ideiglenes államfővé, kormányzó-elnökké
választották, az ő egyik első intézkedései közé tartozott

a „filantrópiájától”, miszerint mindenkinek egyformán akar
segíteni, legyen szó hős honvédről vagy ellenségről. Akkor
még nem tudhatta, hogy éppen ez fogja majd megmenteni a szabadságharc bukása után a sokéves börtöntől, hiszen

1849. április 16-án húgát, Zsuzsannát kinevezni „az összes

császári tisztek tanúskodtak mellette, mondván, ők is ugyan-

tábori kórházak főápolónőjének”.

olyan ápolásban részesültek, mint a magyarok.

Mivel a honvédség sebesültjeinek és betegeinek ellátása
továbbra sem volt túlzottan szervezettnek mondható (kiváltképpen az isaszegi csata után), Zsuzsannának feladatául
a harcoló csapatok számára létesítendő tábori kórházak felállítását szabták.

Habár a magyar szabadság ügye elbukott, a Kossuth Zsuzsánna által alkotott, szervezett keretek között végzett
ápolás, mint szakma létrejött. Számos, általa bevezetett
újítás miatt pedig a sebesültek, betegek ellátása feljavult,

Jóllehet már korábban is létezett a Hadügyminisztériumon

szervezettebbé vált, olyannyira, hogy azt a későbbiekben is

belül egészségügyi osztály (Flór Ferenc vezetésével), azon-

alkalmazták idehaza és külföldön egyaránt.
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Magyar Ápolók Napja ünnepség a miskolci
Ôszi Napsugár Otthonban
2017. február 16-án a Magyar Ápolási Egyesület helyi
szervezete ünnepi megemlékezést szervezett Kossuth
Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából.
Az Őszi Napsugár Otthon dolgozói megemlékeztek az
első főápolónőről és ünnepi műsorral készültek erre az
alkalomra. A rendezvény díszvendége volt intézményünk

egyik lakója, Dongó Istvánné Katika néni, aki 1999-ben vehette át a Magyar Ápolási Egyesület által alapított Kossuth
Zsuzsanna-díjat.
Blachné Papp Eleonóra intézményvezető asszony és Lukács
Lászlóné a Magyar Ápolási Egyesület BAZ Megyei vezetője,
intézményünk nyolc kollégáját részesítette elismerésben
áldozatos és kimagasló szakmai tevékenységéért.

Magyar Ápolók Napja ünnepség a
Kossuth Zsuzsanna Emlékév alkalmából
a Kátai Gábor Kórházban
A karcagi Kátai Gábor Kórház, a Kátai Gábor Alapítvány
és a MÁE helyi alapszervezetének támogatásával és szervezésében 2017. február 27-én a Magyar Ápolók Napja
alkalmából ünnepséget rendezett az Intézmény.

Az ünnepségen a kórház vezetői mellett meghívott vendégek is jelen voltak: Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés
elnöke, Pánti Ildikó asszony, Karcagi Nagy Zoltán és Molnár Pál önkormányzati képviselők. A MÁE Megyei elnök
asszonya Lehoczky János Róbertné is meghívott volt, de
sajnos csak levélben tudta üdvözölni a részvevőket.
Az ünnepséget a Kátai Medi-Song kórus rövid műsora
nyitotta meg. Nagyné László Erzsébet főigazgató nyitó
beszédében kiemelte a 2014-es kormányrendelet fontosságát (mely Kossuth Zsuzsanna születésnapját a Magyar
Ápolók Napjává nyilvánította), és az ápolók elkötelezett,
gondoskodó és nélkülözhetetlen munkáját. Ezt követően
Kovács Sándor mondott ünnepi köszöntőt, hangsúlyozva
az ápolók egészségügyi ellátásban betöltött szerepét és
lélekgyógyító hatásukat.
A hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került
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Magyar Ápolók Napja alkalmából elismerték az kiemelkedő közösségi, szakmai tevékenységet és tudományos munkát végzett ápolókat.

kásságát, ismertette életútját a reformkor és az 1848-as
eseményekbe foglalva, színes képdokumentációval illusztrálva.
Az ünnepséget Czinegéné Bődi Szilvia mb. ápolási igazgató asszony zárta, megköszönve az ápolók elkötelezett
munkáját, a vendégek megtisztelő jelenlétét.
A szívet melengető ünnepség után szerény vendéglátás
várta a részvevőket a MÁE támogatásával, a beszélgetések közben a teremben a szervezők által készített kiállítást
lehetett megtekinteni, mely a Kossuth család és forradalmi
események képdokumentációiból készült.
Az ünnepségen a helyi sajtó munkatárai is jelen voltak,
mely lehetővé tette, hogy a média által a lakosság is informálódjon erről a jeles eseményről - növelve ezzel az ápo-

Elismerő Oklevelet kiváló közösségteremtő tevékenységéért Fazekas Lajosné mb. aneszteziológiai vezető asszisztens, példamutató szakmai tevékenységéért Kovácsné
Oszláczki Judit diabetológiai szakasszisztens, kiemelkedő
tudományos munkájáért Horváthné Tóth Katalin a Sürgősségi betegellátó osztály ápolója vehetett át. Az oklevél
mellé a MÁE bronzkitűzőjét, valamint a Kátai Gábor Alapítvány támogatásaként 10.000 Ft-os könyvvásárlási utalványát is átvehettek.
A díjazást követően Kabai Annamária a MÁE helyi alapszervezetének vezetője méltatta Kossuth Zsuzsanna mun-
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lók, az egészségügyben dolgozók erkölcsi megbecsülését.
Az esemény színvonalas voltát a pozitív visszajelzések igazolják.
Minden évben szeretnénk emlékezetessé tenni a Magyar
Ápolók Napját.
Karcag, 2017. március 1.
Kabai Annamária
a MÁE helyi alapszervezetének vezetője
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Emléktábla avatás Szegeden
Kossuth Zsuzsannára emlékezve a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Ápolásvezetési és Szakdolgozói Igazgatás) és a Szegedi
Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar (Ápolási Tanszék) – a Magyar Ápolási Egyesület Csongrád megyei szervezete közreműködésével
– egyéves programsorozatot hirdetett meg „Kossuth
Zsuzsanna emlékév – 2017. Szeged” néven.
A „Kossuth Zsuzsanna emlékév – 2017. Szeged” fő témája Kossuth Zsuzsanna élete és munkássága, kiemelten az
ápolásért tett példaértékű cselekedetei, melyek a mai napig hatással vannak az ápolói hivatásra.

Cél, hogy Kossuth Zsuzsanna életútjáról, tevékenységéről
tájékoztassák az érdeklődőket, ezzel is motiválva a résztvevőket, hogy maguk is mélyebben megismerkedjenek a
kiváló asszony munkásságával, pályafutásával és tragikus
sorsával.
Magyarország első főápolónőjének munkássága előtt tisztelegve különböző színes ápolásszakmai, kulturális és
szabadidős programokkal várják az érdeklődőket.
Alkotói pályázatok révén teret kínálnak a szakmában dolgozó, vagy még tanuló tehetségeknek a bemutatkozáshoz
illetve tehetségük kibontakoztatásához.
2017. február 23. – Emlékév megnyitása
Magyarország első főápolója, Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából, 2017. február 23-án
a Magyar Ápolók Napján közösen avatott emléktáblát a
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ és a Magyar Ápolási Egyesület (MÁE) az SZTE Petri Gábor Klinikai Tömb aulájában.
A rendezvényen a megjelenteket az egyetem orvos- és
egészségtudományi karainak képviselői köszöntötték, az
emléktáblát állító szervezetek nevében Lázár György professzor, a Klinikai Központ általános elnökhelyettese és
Bugarszki Miklós, a MÁE elnöke mondta el ünnepi gondolatait.

Magyar Ápolók Napja
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolcon
A Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a Magyar Vöröskereszt Borsod-AbaújZemplén Megyei Szervezetének támogatásával ünnepséget rendezett 2017. március 2-án a Magyar Ápolók
Napja alkalmából Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Dísztermében.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, ezt követően Lukács Lászlóné a Magyar Ápolási Egyesület megyei
vezetője nyitotta meg a rendezvényt.
A vendégek köszöntése után többek között elmondta,
hogy napjainkban egyre inkább felértékelődik az ápolás, az
ápolók helyzete. A lakosság elöregedett és egyre betegebb.
A hírek arról szólnak, hogy mennyi ápoló hagyta el az országot, mennyien hiányoznak a betegágy mellől és minden
nehézség ellenére mennyien maradtak itthon.
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Az ápolás hivatás, melynek nagyszerűségét és önzetlen odaadását csak az tudja átlátni, aki valamilyen módon, akár betegként, akár hozzátartozóként, akár munkatársként kapcsolatba került már az ápolókkal, a gondozókkal.
Ezen a napon a Magyar Ápolók Napját ünnepeltük és Kossuth Zsuzsannára emlékeztünk. Köszöntöttük azokat az
ápolókat, akik Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségét őrzik,
ennek szellemében adják át a szolgálat és haza iránti szeretetet és tiszteletet.

Megköszönve azoknak az áldozatos munkáját, amelyet a
betegágy mellett végeznek nap, mint nap hangsúlyozta,
hogy „Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségének legfontosabb üzenete számunkra, hogy nekünk ápolóknak olyan
életfilozófiát kell magunkévá tenni, amely mindig, és mindenkor a segíteni akarást, az ember szeretetét és tiszteletét
tükrözi.”
Ezen gondolatok jegyében nyitotta meg az ünnepi megemlékezést a Magyar Ápolók Napja és a Kossuth Zsuzsanna
- Emlékév alkalmából.
Dr. Kovács János B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat főjegyzője
köszöntötte a résztvevőket és Kossuth Zsuzsanna életútját
és az ápolók munkáját méltatta.
Tájékoztatta az ünnepelő közönséget arról, hogy a Megyei
Közgyűlés tíz Emlékplakettet adományoz a megyében dolgozó kiváló ápolóknak, a Magyar Ápolási Egyesület B.-A.-Z.
Megyei szervezete javaslatára. Elmondta azt is, hogy megyénk szülötte előtti tiszteletünket kifejezve domborművet
avatunk fel a Megyeháza falán, ahol minden évben a Magyar Ápolók Napján koszorút helyez el a Közgyűlés elnöke
és a Magyar Ápolási Egyesület B.-A.-Z. megyei vezetője.
Biztosította továbbá az egybegyűlteket arról, hogy minden
támogatást megad a Borsod Megyei Közgyűlés elnöke a
Magyar Ápolási Egyesület B.-A.-Z. Megyei szervezetének,
hogy méltón emlékezzenek meg a Kossuth Zsuzsanna munkásságáról, születésének 200. évfordulója alkalmából.
Szegedi Judit a Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói szekció vezetője, a Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tagintézmény vezető helyettese a Magyar Ápolási Egyesület tevékenységét mutatta
be. Elmondta, hogy az elmúlt 28 évben a Magyar Ápolási
Egyesület töretlenül dolgozott az ápolókért, szakdolgozókért aminek, köszönhetően a Magyar Ápolók Napját országszerte ünnepelhetjük.
Ünnepeljük a sikereket, eredményeket, legyünk hálásak
azért, hogy a sors ilyen szép hivatást adott nekünk, hogy
minden nap adhatunk valamit magunkból embertársainknak, akiknek hálás mosolya, szeretete újból és újból feledteti
problémáinkat. Legyünk büszkék azokra, akik évek óta ápolják - gondozzák Borsod - Abaúj - Zemplén megye lakosait.
A Magyar Ápolási Egyesület mindig kiáll az ápolókért és
mindent megtesz annak érdekében, hogy a hivatás társadal-
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mi megbecsülését növelje. Megkeresi azokat
a támogatókat, akiket
a nemes cél elérése érdekében az ápolás ügye
mellé tud állítani.
Az emlékév Kossuth
Zsuzsanna tiszteletére,
a Magyar Ápolók éve is.
Ez az év szóljon Kossuth
Zsuzsannáról és követőiről, a magyar ápolókról.
Akik nem hagyták el a
szeretet hazát, hanem
kitartanak a mindennapi gyötrő nehézségek
ellenére is, és itthon
maradtak.
Hittel, szívvel és szakértelemmel az ápolókért a betegekért, Kossuth Zsuzsanna
szellemében a magyar ápolásért, a Magyar Ápolási Egyesülettel.
Baranyi Ádám a Padlás c. musical Fényév távolság c. dalával
erősítette meg, hogy itt, hazánkban van feladatunk, itt kell
megvalósítanunk az álmainkat.
Ezután a Magyar Ápolási Egyesület Ezüst kitűzőjének átadására került sor.
A kitüntetést Füvesi Frigyesné a MSZC Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakgimnázium tanára, Patkó Eleonóra B.A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház SzülészetNőgyógyászat szonográfusa és Székelyné Szűcs Ilona MMJV
Önkormányzat Őszi Napsugár Otthon irányító gondozója
vették át.
Ezt követően Dukát Ádám a Mert egyedül néked adatott
kezdetű verssel és Baranyi Ádám a Korál együttes Maradj
velem c. dalával hangsúlyozta a betegágy mellett dolgozók
munkájának jelentőségét.
Szegedi Judit MÁE Szakmai Fejlesztési Bizottságának elnöke köszöntötte miniszteri kitüntetésben részesülteket, akik
Budapesten a Duna Palotában 2017.02.17-én vehették át az
elismerést.
Megyénkből Pro Sanitate díjban Nyilas Judit B.-A.-Z. Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ápolási igazgatója, Miniszteri Elismerő Oklevélben Berkiné Kossuth Anett MMJVÖ
Őszi Napsugár Otthon gondozási részlegvezetője részesült.
Kossuth Zsuzsanna-díjat Lukács Lászlóné, a MÁE B.-A.-Z megyei vezetője vehetett át.
Báki Barbara és Orosz Kata a hazaszeretet fontosságára
emlékeztetett Kis Kata Magyarnak lenni c. dalával. Ezt az
érzést fejezte ki Dukát Ádám is Reviczky Gyula Szeresd hazádat c. költeményével.
Ezután a nyugállományba vonult munkatársaknak mondott
köszönetet áldozatos munkájukért a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetősége nevében Lukács Lászlóné MÁE B.A.-Z. megyei vezetője. Emléklapot kapott Göncziné Takács
Magdolna, a MISEK, Kovács Andrásné, MMJVÖ Őszi Napsugár Otthon, Simon Béláné és Trajter Ferencné, a B.-A.-Z.
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház volt dolgozója.
Az MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumának
felemelő és megható Kossuth Zsuzsanna – emlékműsora
tette emlékezetesebbé az ünnepséget, ami a Szózat közös
eléneklésével zárult.
A rendezvényen elhangzott irodalmi és zenei alkotásokat
az MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumának tanulói tolmácsolták Molnár Mária és Tóth Éva tanárnő
felkészítő munkájával, hiszen az iskola a kezdetektől szoros
kapcsolatot ápol a Magyar Ápolási Egyesülettel.
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Kossuth Zsuzsánna – az ápolók példaképe
2017. február 20-án, Székesfehérváron a Hiemer házban köszöntöttük megyénk ápolóit. A Magyar
Ápolási Egyesület Fejér Megyei Szervezete és a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér
Megyei Szervezete közösen rendezte meg a Magyar Ápolók Napját, Kossuth Zsuzsanna születésének 200.évfordulója alkalmából.
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával megrendezett ünnepségre közel 160 vendég
kapott meghívás. A megye kórházainak ápolói, az egészségügyi és szociális intézmények vezetői, a Megyei Kormányhivatal képviselői mellett a szakmai, társadalmi és érdekképviseleti szervezetek képviselői is megjelentek.
Az emlékünnepség a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola diákjainak játékával kezdődött.
Az ünnepségen Bognár Márta, a Magyar Ápolási Egyesület
Fejér megyei vezetője átadta a Magyar Ápolási Egyesület
Elismerő Díszoklevelét.
Kitüntetettjeink: Dr. Andavölgyiné Tóth Márta, a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött –
Csecsemő és Gyermek Osztályának főnővére, Molnárné Bali
Mónika a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szülészet - Nőgyógyászati Osztályának dolgozója, Dr.

Juhászné Bordács Veronika a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet vezetőápolója.
Az elismerés mellé a MESZK Fejér Megyei Területi Szervezet elnöke Bokorné Sike Erika a Magyar Nemzeti Bank által
kibocsátott Kossuth Zsuzsanna ezüst emlékérmét adta át.
Köszöntöttük a MÁE országos ünnepségén Pro Sanitate elismerésben részesülő Molnár Jenőnét, a Fejér Megyei Szent
György EOK Szemészeti Osztály Osztályvezető főnővérét és
a Kossuth Zsuzsanna-díjjal kitüntetett Bognár Mártát, a Fejér
Megyei Szent György EOK Újszülött - Csecsemő és Gyermekosztály Osztályvezető főnővér helyettesét.

Zsuzsanna bál
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
2017. február 24-én Kossuth Zsuzsanna születése 200.
évfordulójának alkalmából az Emlékév tiszteletére „Zsuzsanna bált” szervezett a Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete.

A rendezvény Miskolctapolcán a Park Hotelben került megrendezésre. A terem díszítése kék és fehér színben, az Egyesület színeiben pompázott.
A rendezvény fővédnöke Török Dezső Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének elnöke és Lukács Lászlóné a Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vezetője köszöntötte a vendégeket, majd egy-egy szál tulipánnal
a teremben ülő Zsuzsannákat.
Ezt követően a Ködmön Táncegyüttes csoportja színvonalas
műsorával nyitotta meg a bált.
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A kitűnő vacsora után, meglepetés műsorral kedveskedtünk
a bálozóknak. Szendrei Orsolya gyógytornász kolléganő hastáncával kápráztatta el a közönséget, majd operetteket hallhattak Dr. Fenyvesi Lóránt és Fenyvesi Gabriella előadásában.
Műsorukkal a bál hangulatát fokozták.
Majd következett a hajnalig tartó tánc és mulatság. A remek
hangulatról a Szmoking zenekar gondoskodott.

Éjfélkor az est legizgalmasabb részére a tombola sorsolásra
került sor, ahol értékes ajándékokat sorsoltunk ki.
A bőséges svédasztalos vacsora után senki nem maradt
éhen. A báli hangulat fergeteges volt, a vendégek jól érezték magukat.
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Kossuth Zsuzsanna születésének
200. évfordulójára névadó ünnepség a
Kiskunhalasi Humán Szakképzô Iskolában
A Kiskunhalasi Humán Szakképző iskolában is megünnepeltük az ápolók napját. A Kiskunhalasi Kórház kezdeményezésére és az Ápolási Egyesület felhívásához
csatlakozva Kossuth Zsuzsanna emlékműsorral készült
az iskolánk és az ápolók hazai példaképéről neveztük el
az ápolástan demonstrációs szaktantermünket is.

A diákjaink az ünnepségen felidézték Kossuth Zsuzsanna
életútját, az ápolás múltját, jelenét és várható jövőjét is előrevetítették. A műsort a diákok az alkalomhoz illő dalokkal
is színesítették. A Semmelweis Kórház ápolási igazgatója, dr.
Kellner M. Barnabásné pedig arról beszélt, hogy ez a pálya
nagy elhivatottságot kíván napjaink ápolóitól is. Az emlékműsort egy névadó követte. Az iskola kórteremnek berendezett demonstrációs termét neveztük el Kossuth Zsuzsan-

náról, ezzel egyben a halasi ápoló-képzés szakoktatóinak is
emléket állítottunk.
A névadón több már nyugdíjas oktató is jelen volt. Ők gyűjtötték össze a szakteremnél kiállított hajdani ápolási, orvosi
eszközöket. A szalagot Molnár Nándor az iskolánk igazgatója vágta át. A kórházzal közös emlékműsor erősíti a jó
kapcsolatot. Az ünnepségen jelen lévő kórházi ápolók is elmondták, hogy a szakma nagyon számít a fiatalokra.
Kossuth Zsuzsanna maradandó életműve és az ápolás múltjának, jelenének feldolgozása diákjaink szakmai elhivatottságára is hatással van.

Kiskunhalas, 2017. február 20.
Egészségügyi szakmai munkaközösség

Kossuth Zsuzsanna születésének
200. évfordulója - Pécs
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulójára
meghirdetett emlékév adta meg az ünneplésünk kereteit Pécsett. Ismét együtt ünnepeltek az ápolók 2017.
február 20-án 170 meghívott kollégával a Palatinus Hotel
Bartók termében, a Magyar Ápolók Napi ünnepségen.

Az EMMI Egészségügyi Ágazati Humán Erőforrás és Ápolásügyi Főosztály részéről Vízvári László osztályvezető úr, a
Rektor úr képviseletében Prof. Dr. Decsi Tamás, Dr. Balogh
Zoltán a MESZK elnöke és Dr. Oláh András a PTE ETK dékán
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helyettese köszöntötte az egybegyűlteket. Természetesen a
szervező intézmények vezetői is köszöntötték a rendezvény
résztvevőit: Dr. Sebestyén Andor Klinikai Központ főigazgató, Tari Zsolt a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Irgalmasrendi
Kórház főigazgató és a Pécsi Egyházmegye képviseletében
Bognár Attila Atya. A köszöntőkben a szakdolgozók fontosságát, nélkülözhetetlenségét, szakmai képességeit méltatták és a jövőre vonatkozó gondolatok is elhangzottak.
Schäffer Zsuzsanna
MÁE Baranya megyei szervezete
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…Az ÁPOLÓI hivatás megint szép lesz…
A Magyar Ápolási Egyesület 2017-ben Kossuth Zsuzsanna
(Sátoraljaújhely,1817.02.19.-New York,1854.06.29.) Emlékévet
hirdetett, a születésének 200. évfordulója alkalmából. Az
Egyesület évek óta őrzi, gondozza emlékét.

szágos főápolónőről, életéről, munkásságáról. Erre az alkalomra
időzítettük a”Zsuzsanna Nővér” fa domborművének átadását is,
amelyet a kórház vezetősége is támogatott. Az alkotást, „Zsuzsanna Nővér” fa domborművét Mazur József szikszói fafaragó
mester, népi iparművész készítette el tölgyfából, emberi méretben, mintegy 8 hét alatt.
A megemlékezés szervezését időben elkezdtük, terveztünk, alkottunk, próbáltunk, segítettük egymást, hogy szép ünnepünk
legyen. Kossuth Lajos nótákkal (Fel, fel vitézek..) vártuk az érkezőket. Korhű ruházatba öltözött három sebészeti kolléganőnk, akik pogácsával, könyvjelzővel, névsorolóval, nemzeti színű
zászlóval fogadták a vendégeket. A korhű ruhákat Pető Józsefné
aneszteziológiai vezetőasszisztens munkatársunk készítette, ő ma
már nyugdíjban van. Tablót készítettünk Kossuth Zsuzsanna képeivel, nyilatkozataival, vers idézetekkel, amelyeket a Magyar Ápolási
Egyesület: Kossuth Zsuzsanna szellemi öröksége című példaértékű és hiánypótló kiadványából vettünk át.
Az ünnepi megemlékezés programvázlata:
Megnyitó/moderálás: Nyilas Judit ápolási igazgató
Himnusz
Ünnep méltatása: Dr. Valikovics Attila intézetvezető főorvos
Kossuth Zsuzsanna életrajza: Patkó Eleonóra MÁE helyi vezetője
Vers: A Magyar Ápolók Napjára: Violáné Kéry Ibolya saját versét
mondta el
Gondolatok: Miért lettem gyermekápoló?: Kramcsák Mónika
osztályvezető főnővér
Vers: Simon Ágnes: Ők még tudják: Krizsán Béláné Rákellenes
Liga aktivistája
Bemutatás: Mazur József munkássága: Balogh Lászlóné műtős
szakasszisztens
Áldásosztá: Gecse Attila református lelkész
Fadombormű avatása: Dr. Valikovics Attila, Nyilas Judit, Patkó
Eleonóra,Juhász Ildikó
Zene: Ápolók dala: Egri ápolók himnusza
Vendégfogadás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház örömmel csatlakozik az egész évet átölelő programsorozathoz, hiszen Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna szűkebb pátriánk szülötte. Tesszük ezt azért is, mert tudjuk, hogy az ápolásnak
meg kell újulnia, a betegellátást, ápolást-gondozást tovább kell
fejlesztenünk, a beteg emberek és a társadalom egészségének védelme és biztosítása érdekében. Az ápolók munkája folyamatos
figyelmet, tiszteletet és elismerést érdemel, mert nélkülük nincs
betegápolás, nincs magyar egészségügy.
Az elmúlt évben a Hivatásunk című MESZK lapban nyilatkoztam:
„remélem, hogy egyszer, valahol az országban felavathatjuk a névtelen ápolónő szobrát”. A szakdolgozók is megérdemelnek egy
szimbólumot, ezzel is értékelve az áldozatos munkájukat. Ezután
elgondolkodtam, hogy mit tudok tenni itthon, a kórházunkban a
cél elérése érdekében. Tudtam, hogy nincs több millió forintunk
egy szobor elkészíttetésére, de az Egészségügyi Szakdolgozók
„Fehér Szív” Alapítvány a szerény lehetőségeivel támogatta az
elképzelést, és ekkor jött a fa dombormű gondolata.
A fa dombormű helyéül a volt Egészségügyi Szakiskolát jelöltük ki,
amely 1957 óta fennállásáig, több ezer ápolót képzett ki a térség
egészségügyi intézményei számára. Az iskolánknak 2016. november 23-án gránit emlékkönyvet is állítottunk, tekintettel arra,
hogy ma már az Onkosebészeti Osztályrészünk működik a felújított épületben. Az emlékkönyv megtervezése Balogh Lászlóné
műtő-szakasszisztens, művészi vénával megáldott munkatársunk
nevéhez kötődik, de a fa dombormű megalkotásában is jelentős
szerepe volt.

Felemelő érzés volt a Magyar Ápolók Napját együtt megünnepelni. Sikerült az ápolóinknak a múlt-jelen-jövő névtelen ápolóinak
emlékhelyet kijelölnünk, ahol mindenkor tiszteleghetünk előttük.
Ők azok az ápolók és szakdolgozók, akik a betegágyak mellett
nappal és éjjel, az év 365 napján szolgálatot teljesítenek. Ezekről
az ápolókról nem neveznek el utcákat, tereket, díjakat. Nekik az
elégedett betegek köszönete a dicséret és a kitüntetés, ez
ad erőt, hogy emberséggel és szakértelemmel tovább végezzék
munkájukat. Ők a hétköznapok hősei. Becsüljük meg Őket.

„…Embernek lenni mindig és mindenütt,
Szolgálni az embert önzetlenül,
Szólni egy jó szót, felemelni ki elesett,
Aztán továbbmenni, mint ismeretlen…”

A Magyar Ápolók Napját kórházunkban 2017. február 15-én
ünnepeltük. Megemlékeztünk Kossuth Zsuzsannáról, az első or-
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2017.02.10. Kossuth Zsuzsanna Emléknap Balassagyarmat
Balassagyarmaton 2017. február 10-én Kossuth Zsuzsanna
Emléknapot rendeztünk a MESZK és a MÁE közös szervezésében százhúsz egészségügyi szakdolgozó részére.

Kalcsó Péterné a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet Infektológia osztályának főnővére, és
a MESZK Nógrád megyei területi szervezetének elnöke volt a
levezető elnök, aki varsányi népviseletben vezette a műsort. A
vendégeket házi pálinkával, frissen sütött farsangi fánkkal és
pogácsával várták a szintén gyönyörű, varsányi népviseletbe
öltözött hölgyek, a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet dolgozói: Magyar Mónika ápolási igazgató, a MESZK
Nógrád megyei területi szervezetének alelnöke, Bakóné Sívó
Erika gyógyszertári szakasszisztens és Tucsek Judit a krónikus
pulmonológia osztály adminisztrátora.
Az emléknapon Kossuth Zsuzsannára emlékeztünk, aki 200
éve született, ő volt hazánk első főápolója. Felidéztük Kossuth
Lajost és húgát, Kossuth Zsuzsannát a Gyarmati Színjátszó-kör
jóvoltából, és előadást hallhattunk életéről és munkásságáról.

ták a vendégeket.
A megemlékezés után a kitüntetések átadása következett.
A megye három kórházának jelképesen adtunk át díjakat. A
szakdolgozóknak járó elismerő okleveleket az ápolási igazgatók vehették át. Évente három szakdolgozó, ill. közösség veheti át a kitüntetést, olyan szakdolgozók, akik szakmai és etikai
magatartásukkal, a Magyar Ápolási Egyesületben és a MESZK
életében végzett munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ma ezen a jubileumi napon a megye három kórházának
szakdolgozóit tüntettük ki jelképesen, amit önzetlen munkájukért, szakmai hozzáállásukért, kitartásukért, empatikus magatartásukért méltán kiérdemeltek.
Ezután az ebéd következett, ahol hagyományos ételeket szolgáltak fel a vendégeknek. Volt hurka, kolbász, lucskos káposzta
és túrós lepény.
Ezt követte „Az ápolás 200 éves múltja és jelene” című tudományos konferencia, amely pontszerző továbbképzés is volt
egyben.
Öt előadás hangzott el:
 „Stroke helyzete Nógrád megye lakosságának körében” - Dr.
Szabó Géza a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház
főigazgató főorvosának előadása
 „Ép testben épp, hogy élek” divatsportok a gyógytornász
szemével - Juhász Dóra, Takácsné Salamon Katalin a pásztói
kórház gyógytornászainak előadása
 Az életmóddal kapcsolatos ajánlások megvalósítása
coxarthrózisos betegek körében - Molnár Mónika a pásztói
kórház diplomás ápolójának előadása
 „Méhnyak szűrés jelentősége életünkben” - Kovács Erika a
salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház diplomás ápolója
 ” Géppark az Intenzív osztályon” - Ádámné Nádudvari Tünde diplomás ápoló és Varga Szabolcs aneszteziológiai és intenzív szakápoló, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház
szakdolgozói

Köszöntőt mondott:
 Dr. Szabó Géza, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház főigazgató főorvosa
 Bugarszki Miklós, a MÁE országos elnöke, aki előadással is
készült Kossuth Zsuzsanna missziójáról.
 Dr. Balogh Zoltán, a MESZK országos elnöke
Vendégek közt köszönthettük a Kormányhivatalból:
 Bertókné Tamás Renátát főosztályvezető helyettes asszonyt,
 Békésiné Széll Máriát járási vezető ápolónőt,
 Juhász Péternét szakfelügyelő ápolót,
 Erdős Erzsébetet kistérségi vezető ápolónőt
Köszönthettük:
 Markó Józsefet, kórházunk gazdasági igazgatóját
 Lukács Józsefnét, a pásztói Margit kórház ápolási igazgatóját,
 Dr. Kadlótné Klement Szilviát, a salgótarjáni Szent Lázár megyei kórház ápolási igazgatóját,
 Magyar Mónikát a balassagyarmati kórház ápolási igazgatóját,
 Hanka Krisztinát, a MESZK pásztói helyi elnökét,
 Krasznai Kázmérnét, a MESZK salgótarjáni helyi elnökét
 Melo Anitát, a balassagyarmati szent Erzsébet Idősek otthonának főnővérét,
 Győriné Szép Katalint, a ludányhalászi Ipolypart Ápoló és Rehabilitációs Intézet képviseletében
 Rigó Máriát, Nógrád megye első Kossuth Zsuzsanna díjazottját,
 és nem utolsósorban a főszervezőnket Horváthné Király Valériát a MÁE megyei elnökét
A köszöntők közt Kossuth nótákat énekelt a „Felszállott a
Páva” című műsorból megismert Haraszti Julcsi és Marcsi, a bátonyterenyei ikrek. Nagyon szép és megható volt látni őket.
Gyönyörű népviseletben pompáztak és hangjukkal elvarázsol-
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Színvonalas előadásokat hallhattunk, amelyek érdekesek és figyelem felkeltőek voltak számunkra.
A komoly program után „Az ápolók kérték” című műsorral folytatódott a rendezvény, ahol a Gyarmati Színjátszó-kör
vidám jelenete, a Szügyi néptánc csoport tánca, a varsányi
Manci néni népdalai és a varsányi néptáncosok fellépése, a
balassagyarmati modern táncosok bemutatói, a krónikus pulmonológia nővéreinek paródiája és a Haraszti ikrek népdalai
szórakoztatták a vendégeket. Ezek után vacsora következett,
pörkölttel, töltött káposztával és rétessel. A napot bállal zártuk.
A bál nyitó táncát, a bécsi keringőt Horváthné Király Valéria
és Mravik Tamás táncolta el. Valika a MÁE megyei elnöke és a
MESZK Nógrád megyei területi szervezetének balassagyarmati
helyi elnöke, Tamás pedig kórházunk betegszállítója.
Az Emléknap reggel 9-től 23 óráig tartott, reméljük mindenki
jól érezte magát ezen a rendhagyó Kossuth Zsuzsanna Emléknapon.
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Magyar Ápolók Napja Zala megyében
A Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 2017. 02. 16-án
emlékeztek meg Kossuth Zsuzsa születésének 200. évfordulójáról - a Magyar Ápolók Napjáról. Az ünnepségnek a Neurogaléria adott otthont, ahol régi ápolásigyógyászati segédeszközökkel és fotókkal felvonultató

kiállítás színesítette a rendezvényt. Az ünnepségen Bognárné Laposa Ilona ápolási igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Halász Gabriella főigazgató mondott
beszédet. Méltatta a szabadságharc katonáit ápoló, tábori kórházakat szervező Kossuth Zsuzsanna tevékenységét. Rámutatott, hogy a megnövekedett átlagéletkor
miatt éveink egyharmadát valamilyen betegséggel küzdve töltjük, ezért az egészségügy intézménye nélkülözhetetlenné vált az emberek számára. Ez hatalmas feladatot
jelent, ráadásul nagyon kevés fiatal választja az ápolói
hivatást. Pedig ez a szakma egyike azon keveseknek,
amely azonnali pozitív visszajelzést ad művelőinek, amiből rengeteg pozitív energia meríthető.
Az ünnepségen részt vett dr. Páva Hanna, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató-helyettese is. Beszédében
felidézte Kossuth Zsuzsanna alakját, megrázó és önfeláldozó
életútját. Elismeréssel szólt a ma ápolóinak teljesítményéről.
Bejelentette, hogy szeptemberben ápolói ösztöndíjprogram
indul, s hamarosan kampányt szerveznek e hivatás presztízsének növelése érdekében. Örömmel jelezte, hogy csökkent a külföldön munkát vállalók száma, tavaly a korábbi
évekhez képest mintegy 100-al kevesebben, 470-en döntöttek így. Ezt követően Kovács Ilona megyei vezető ápoló szólt
az ünneplőkhöz, kitérve rá, hogy az ápolói létszámhiány világszerte kritikus, 2020-ra a 29 százalékot is elérheti. Zalában
ez az adat jelenleg 10,1 százalék, s reményre ad okot, hogy
öt éve nem csökken megyénkben a szakdolgozói létszám.A
rendezvényt Kertész Róbert szavalata és Kertész Ibolya
éneke színesítette, az ünnepség elismerések átadásával
zárult. Kossuth Zsuzsanna emléklapot kapott Bajzik Tímea
aneszteziológiai szakasszisztens, Joó Szilvia diplomás ápoló
(pszichiátria), Dóczi Csabáné szakápoló (kardiológia). A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az Év Oktatója díjban részesítette Fülöp Andreát, a fül-orr-gégészeti osztály
diplomás ápolóját, a Magyar Ápolási Egyesület díszoklevelét
pedig Raffai Lászlóné, a traumatológia vezető asszisztense
vehette át Boros Károlyné megyei vezetőtől.
Nagykanizsán, a Kanizsai Dorottya Kórházban 2017. 03.
02-án, a Magyar Ápolók Napja helyi ünnepségén, Kossuth Zsuzsanna Emlékév alkalmából emlékhely avatással
tisztelegtekMagyarország első főápolónője, Kossuth Zsu-
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zsanna emléke előtt a kórház főépületének bejáratánál.
Boros Károlyné a Magyar Ápolási Egyesület megyei vezetője ünnepi beszédében kiemelte - az emlékhelyet a Magyar
Ápolási Egyesület közreműködésével alakítottuk ki, ami
mérföldkőnek számít az ápolók és szakdolgozók életében.
Elemi érdekünk és erkölcsi kötelességünk védeni az ápolói
hivatás értékeit, megőrizni a jelen és utókor számára Kossuth
Zsuzsanna szellemi hagyatékát. Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc után Kossuth Lajos húga sokat tett a betegek
ellátásáért. Ez olyan nemes szolgálat, ami csak alázattal és
nagy akaraterővel teljesíthető. Hőseinkre emlékeznünk kell.
Tetteiket elfeledni nem hagyjuk, nem engedjük, hogy a feledés homályába merüljön az a személy, aki egész életét a
nemzet és az emberiség szolgálatába állította. Az emléktábla és az emlékhely létrehozásában köszönetét fejezte ki
Szabadics Zoltánnak a Holnapocska Alapítvány vezetőjének
és a Magyar Ápolási Egyesületnek, akik első szóra anyagilag
is támogatták az elképzelését, Dr. Brünner Szilveszter főigazgató főorvos úrnak, aki a helyet biztosított az emlékhely
kialakításához, Szlávecz Lászlóné gazdasági igazgatónak, aki
végigkísérte és segítette az elképzelés létrejöttét. A Kanizsa
Dorottya Kórházért Alapítványnak, akik az itt található bútorzat megvásárlását segítették.
Az emléktábla és emlékhely kialakításával nagymértékben
hozzájárulunk az ápolók, szakdolgozók kötődésének elősegítéséhez, ugyanis a múlt ismerete nélkül nincs továbblépés,
fejlődés. Megerősítést, mintát adunk a következő generációk számára is, melyek azok az értékek, ami mentén haladhatunk az elkövetkező évek, évtizedek során.

Igazán megható, ahogy Laczik Csaba szobrászművész Valló
Ede grafikus az ügy mellé állt és kreatív ötleteivel, elképzeléseivel, valamint az itt látható Kossuth Zsuzsanna emlékhely
létrehozásával kifejezte az ápolás, ápolók iránti elkötelezettségét. Mindannyiunk nevében köszönöm az alkotásukat fejezte be beszédét a megyei vezető.
Kossuth Zsuzsanna portrészobrát, Laczik Csaba szobrászművész alkotását Dénes Sándor polgármester és dr. Brünner
Szilveszter, a kórház főigazgató főorvosa leplezte le.
A Kossuth Zsuzsanna emlékhely átadásán Budai Fanni és
Knezics Elizabeth nagykanizsai Piarista Iskola 14. osztályos tanulói zenés-verses műsorukkal emelték az esemény meghitt
hangulatát és ünnep fényét. A jövő ápolói, Angyalosi Boglárka és Kercsmár Dóra 15.EE. ápoló hallgatók a Kossuth Zsuzsanna emléktábla megkoszorúzásával tiszteletüket fejezték
ki Kossuth Zsuzsanna életútjának, szellemi örökségének.
Dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgató főorvosa is el-
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ismeréssel beszélt Magyarország első főápolónőjének önfeláldozó munkájáról. Kitért arra is, hogy az összes tábori
kórház ápolásfelügyeletét ellátta, bár a nyughelye távol
van szeretett hazájától, a Magyar Ápolási Egyesület méltó
emléket kívánt állítani születésének 200. évfordulója tiszteletére. Felvázolta azt is, milyen szakmai elvárásoknak kell
megfelelnie ma egy ápolónak, majd hozzátette: az egészségügyi infrastruktúra korábban nem látott fejlődésen ment
keresztül az elmúlt időszakban. Az ünnepi megemlékezés
folytatásaként a városvezetés nevében Dénes Sándor polgármester köszönetet mondott az ápolóknak, akik nélkül
nem működik az egészségügy. Fontos szerepük van az ápolóknak – hangsúlyozta, hiszen először ővelük találkoznak a
gyógyulás reményében bízó betegek, nekik mindig van egy
kedves szavuk az emberekhez - tette hozzá a városvezető.

Kornélia, a krónikus belgyógyászati osztály ápolója, Takács
Margit, a neurológiai és stroke osztály ápolója és Temesvári
Judit, az intenzív osztály diplomás ápolója. A Magyar Ápolási Egyesület elismerő díszoklevelét Bóháné Kovács Katalin
szülésznő vehette át Boros Károlyné megyei elnöktől. A rendezvény szakmai nappal zárult a délutáni órákban.

A Magyar Ápolók Napja alkalmából a kórház hagyományosan elismerő okleveleket adott át a kiemelkedő munkát végző dolgozóinak. Az ünnepségen dicsérő oklevelet vehetett
át: Balassáné Horváth Erzsébet, a letenyei rendelőintézet
főnővére, Szíjártóné Gódor Teréz, a traumatológiai osztály
főnővére, Molnár Tiborné, az általános sebészeti osztály főnővére, Farkas Istvánné, a központi labor munkatársa, Koltainé Szabó Gabriella, a pszichiátriai osztály szakápolója, Pető

2017. augusztus – A mi hobbink – szakdolgozók alkotásaiból
kiállítás szervezése (kézimunka, fotók, rajzok, festmények,
fafaragás, stb.)

Zala megyében tervezett rendezvények a Kossuth Zsuzsanna emlékév során:
2017. május – Sétáljunk együtt az egészségünkért - közös
gyalogtúra már nyugállományba vonult és jelenleg is a hivatásukat gyakorló ápolókkal, ápolóhallgatókkal, a betegekkel
és a hozzátartozókkal.

2017. október – Az egészséges környezetért – faültetés.
Boros Károlyné
megyei vezető

Magyar Ápolók Napja a
Pest megyei Flór Ferenc Kórházban
Kórházunkban ebben az évben ünnepeltük első alkalommal a Magyar Ápolók Napját.
Az ünnepség közös szervezésében részt vett az intézmény vezetősége, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara, a Magyar Ápolási Egyesület.

A rövid ünnepségen részt vettek a kórház vezetői, dolgozói,
meghívott vendégként pedig részt vett a Magyar Ápolási
Egyesület elnöke Bugarszki Miklós.
Dr. Trombitás Zoltán főigazgató köszöntötte az ápolókat,
beszélt munkánk fontosságáról. Kossuth Zsuzsanna életét Simó Erzsébet az Egyesület helyi vezetője ismertette.
Bugarszki Miklós rövid visszatekintést tartott a Magyar Ápolók Napja történetéről.
A Magyar Ápolási Egyesület javaslatára, a Magyar Ápolók Napja alkalmából 2017. február 17-én a Duna Palotában tartott központi ünnepségen kolléganőnk, Papp
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Lászlóné a központi műtő
anaestheziológiai asszisztense Miniszteri Elismerő
Oklevél kitüntetésben részesült. Az ünnepségünkön
mi is köszöntöttük őt.
A Magyar Ápolási Egyesület
Elismerő Díszoklevelét és az
ezüst kitűzőt Prikkel Andrásné
gastroenterológiai
szakasszisztens vette át
az Egyesületünk elnökétől
Bugarszki Miklóstól.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából kiadott
nagy ezüst Emlékérmét Horváth Irén a Bőrgyógyászati
Osztály főnővére, a Területi Szervezet által adományozott
emlékérmeket Ágoston Gézáné- főműtősnő, Pénzes Mária
a Pszichiátriai osztály főnővére, Perlakiné Koczka Ilona a IV.
Belgyógyászat főnővére vette át Hrenkóné Kovács Magdolnától, a MESZK Pest Megyei területi szervezet elnökétől.
Kórházunkban az emeleti folyosón állandó kiállítás látható
Kossuth Zsuzsanna életéről is. Könyvtárosunk Várszeginé
Fodor Judit munkája. Az emlékév tiszteletére ezt a sorozatot kiegészítette- köszönet érte. Ezeket a képeket láthattuk
az ünnepség alatt.
Kossuth Zsuzsanna cselekedetei jóval megelőzték korát,
mindenkor példakép lehet a magyar ápolók számára. Emlékét igyekszünk megőrizni, ápolni.
Simó Erzsébet
helyi vezető
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MÁE Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció
Szakmai Napja és Szekció Ülése
A Magyar Ápolási Egyesület Foglalkozás-egészségügyi
Ápolói Szekciója és a PÁNMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. és Oktató Központ közös szervezésében 2016.
december 09-én került megrendezésre immár huszonegyedik alkalommal a foglalkozás-egészségügyi ápolók
Szakmai Napja és Szekció Ülése.

Járványügyi feladatok a foglalkozás-egészségügyben,
Blézer Zita közegészségügyi- járványügyi felügyelő /OTH
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály/
Élethosszig tartó tanulás a foglalkozás-egészségügyben,
Farkas Ildikó foglalkozás-eü. szakápoló /OTH Munkahigiénés
és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály/

A szekcióvezető megnyitó szavait követően Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesület elnöke és Dr. Pánovics József
ügyvezető igazgató köszöntötték a szakmai nap résztvevőit, hangsúlyozva a foglalkozás-egészségügyi ápolók szakmai
összefogásának, szemléletformálásának ,szakmai továbbképzéseiknek jelentőségét.

Foglalkozás-egészségügyi szakápolók egészség megőrzési,
egészségfejlesztési tevékenysége, jó gyakorlati példák
Dr. Téglásyné Bácsi Mária foglalkozás-eü. szakápoló, eü. menedzser/OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi
Főosztály

Immár hagyományként került sor a MÁE Dicsérő Oklevelének és ezüst kitűzőjének átadására, melyet ebben az évben
Rákosiné Molnár Enikő Hajdú-Bihar megye vezetőségi tagja
vehetett át, a vezetőségben és a szakmában eltöltött, több
évtizedes munkája elismeréseként. Ezt követően a levezető
elnök felkérte az előadókat előadásaik megtartására.
A szakmai napon az alábbi előadások hangzottak el:
Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület 20 éve az
egészségesebb munkavállalókért.
Kerek Judit főtitkár /Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület/
Egészséges munkahelyek minden életkorban,
Dr. Kudász Ferenc /OTH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály/
Lehetőségek a jó gyakorlati színlátással bírók szakmai alkalmasságának véleményezésében,
Dr. Simon Judit főorvos /OTH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály/
Gyakorlati tapasztalatok a foglalkozás-egészségügyben,
Dr. Grónai Éva főorvos /OTH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály/

Az akkreditált Szakmai Nap az ENKK határozata értelmében
pontszerző továbbképzésnek minősült. A továbbképzés
pontértéke 17 pont volt.
A szakmai előadások témái iránt nagy volt az érdeklődés,
számos gyakorlati kérdés hangzott el és került megvitatásra.
Rövid szünet után a Szakmai nap a Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció ülésével folytatódott. A Szekció vezetője hangsúlyozta, hogy változatlanul fontosnak tartja a tagok
információval történő ellátását, a továbbképzések biztosítását, továbbra is figyelembe kívánják venni a tagok által szükségesnek tartott témaköröket, ezért várja a javaslatokat a
következő szakmai nap témájára.
A szekció vezetője beszámolt mindazon rendezvényről,
eseményről melyet a MÁE, a MESZK, a MÜTT szervezett
és amelyen a foglalkozás-egészségügyi ápolók is igen szép
számban vettek részt. Felhívta a figyelmet az Egyesület
honlapjára, és az Ápolásügy c. folyóiratra, ahol hozzáférhetnek aktuális információkhoz, értesülhetnek rendezvényekről. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a szakmai programok
felkeltik a foglalkozás-egészségügyi ápolók érdeklődést és
csatlakoznak a Szekció tagságához, melynek programján
kedvezményesen vehetnek részt.
Hozzászólás nem lévén, megköszönte a tagok részvételét és
a Szekció Ülést bezárta.
Dr. Téglásyné Bácsi Mária
szekció vezető

Gliedné Tillmann Erzsébet a
Tolna megyei Balassa János Kórház
ápolási igazgatójának köszöntô beszéde
Elhangzott a Kossuth Zsuzsanna Emlékév alkalmából 2017. március 1-én Szekszárdon rendezett
Magyar Ápolók Napja ünnepségen
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Megjelentek!
Kedves Vendégeink!
Rendhagyó ápolók napja ez a mai. Rendhagyó a dátum tekintetében, a napot illetően, a szervezőket illetően, a résztvevők körét nézve, és a tartalmat illetően is.
Szeretnénk emlékezetessé, különlegessé, egyedivé, a megszokottól eltérővé tenni, mert a nap is különleges - Kossuth
Zsuzsanna emléknap - amely egyben az ápolók napja, a Magyar Ápolók Napja.
Albert Sweitzer gondolatait kölcsön véve: „Ahogyan a fa
minden évben ugyanazt a gyümölcsöt hozza, és az mégis
mindig új, ugyanúgy a maradandó értékű gondolatokat is
állandóan újra kell alkotni.”
Hazánkban 1982-től ünnepeljük az Ápolók napját, a nem-
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NEM KELL SOK,
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zetközi felhíváshoz csatlakozva, melyet az Ápolók Nemzetközi Tanácsa kezdeményezett és a világon mindenütt megünnepelnek, május 12 körül, Florence Nightingale születésnapján. (NCA 135 ápolókat tömörítő szervezet, mintegy 16
millió ápoló)

de vélhető, hogy a 2014 óta a Magyar Ápolók Napja elismeréseként Kossuth Zsuzsanna az őt megillető helyre került
és ennek alapján nem csak a magyar ápolástörténetben,
hanem nemzetközi viszonylatban is elismert személyiséggé
vált.

A Magyar Ápolási Egyesület fölismerte azt az értéket, melyet
nekünk Magyar Ápolóknak Kossuth Zsuzsanna személye és
útmutatása jelenthet, így 2011. február 19-én ünnepeltük
először Kossuth Zsuzsanna (Meszlényi Rudolfné 1817-1854.)
születésének évfordulóján - hagyományteremtő szándékkal
- a Magyar Ápolók Napját, melyet a magyar Országgyűlés
2014 februárjában az 5/2014. –es (II.7.) OGY) számú határozatával megerősített és hivatalosan is elismert.

Ehhez azonban elengedhetetlen volt a Magyar Ápolási
Egyesület elkötelezettsége, mely az 1989-es megalakulását
követő 10-dik évben 1999-ben létrehozta a Kossuth Zsuzsanna-díjat. Ez a magas rangú kitüntetés minden évben az
Ápolók Nemzetközi Napján került átadásra, egészen addig,
míg a Magyar Ápolók Napja nem vált hivatalos ünneppé
hazánkban.

Engedjenek meg egy rövid visszatekintést e két meghatározó eseményre, és e két meghatározó személyiségre, akiket
az Ápolás Nagyasszonyaiként is szoktunk említeni.
Florence Nightingale születésének dátuma (1820) május 12.,
az Ápolók Nemzetközi Napja. (1820-1910, élt 90 évet), Ez a
nap egy olyan embernek állít emléket, aki a modern ápolás
alapjainak kidolgozója, és aki egész életét arra áldozta, hogy
e hivatás méltó helyet kapjon a társadalomban, és elismert
foglalkozás legyen. A krími háború (1853-56) vérözöne kellett hozzá, hogy nemzete és a világ rádöbbenjen: az ápolónő munkája képzést, szakismeretet követel és tiszteletet
érdemel. Nightingale életéről és munkásságáról, a krími
háborúban végzett emberfeletti ténykedéséről viszonylag
sok irodalmi emlék maradt. Számos irodalmi művet ihletett
meg, pl. Kertész Erzsébet a Lámpás hölgy (1976) című regényéből is megismerhető életútja, mely saját korában kedvelt
„lányregénnyé” vált, és több film is készült, mely életét bemutatja.
A mindennapokban kutatásokat, egészségügyi létesítményeket, oktatási intézményeket neveznek el róla, vagy éppen Törökországban, Ankarában egy felhőkarcoló tetején
világítanak nevének betűi.
És egy legújabb találkozás Nightingale nevével: 2017 február 27-én hétfőn – azaz tegnap előtt Gundel Takács Gábor:
Maradj talpon című műsorában a következő volt a kvíz
kérdés: Mit fektetett le egy 19.sz-i angol ápolónő Florence
Nightingale? és a válasz: A modern betegellátást volt. ( A
válaszadó ugyan úgy fejtette meg, hogy: a modern betegvallatás, ami nem kis derültséget okozott a nézők körében.)
A választól függetlenül, a szívemet melengette, a tény, hogy
egy kvízműsorban szóba kerül Nightingale neve.
Nem mondható el ez a figyelem és elismerés, hazánk első
főápolónőjéről, Kossuth Zsuzsannáról, aki, a magyar szabadságharc idején (1848-49) hősies, önfeláldozó, emberséges
cselekedetei révén alapozta meg a hazai ápolás fejlődésének
irányát. A hazai ápolás fejlődésének és felemelkedésének
alapköveit köszönhetjük neki. Éleslátása és szervezőkészsége következtében kerültek felszerelésre az 1848-49-es szabadságharc tábori kórházai, és önkéntes ápolónők toborzásával biztosította az akkor magas színvonalú ápolást és
a hadisebesültek ellátását. Bár ugyancsak Kertész Erzsébet
tollából származik a Kossuth Zsuzsanna életéről szóló könyv
is, azonban sokkal kevesebb irodalmi mű, film emlékeztet
bennünket az ő munkásságára. Ennek okai sok mindenben
kereshetők, de nyilván a két életnek a hossza is meghatározó e tekintetben. Míg Nightingale hosszú élete során,
bár betegséggel küzdött, de volt ideje és ereje az ápolás
ügyének szentelni életét, addig Kossuth Zsuzsannának a történelmi események, súlyos betegsége és korai halála nem
tette lehetővé ugyanezt. (1853-ban költözött New Yorkba,
1854-ben meghalt)
Nightingale 90, Kossuth Zsuzsanna 37 évet élt.
Kossuth Zsuzsanna négy évvel előzte meg Nightingale tevékenységét, ami Nightingale érdemein mit sem változtat,
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Hazánk főápolónője hosszú ideig nem került a figyelem középpontjába, a Magyar Ápolási Egyesület azonban zászlajára tűzte azt a célt, hogy életét megismerje, és megismertesse, kutatásokat végezzen abban a tekintetben, hogy minél
több életrajzi adatot szedjen össze, ami teljessé teheti a róla
alkotott képet. Az Ápolási Egyesület küldetésének tekintette és tekinti, Kossuth Zsuzsanna életének kutatását, hagyatékának gondozását. Törekvései töretlenek, a tekintetben,
hogy a magyar ápolók és szakdolgozók példaképének méltó emléket állítson a hazai és nemzetközi ápolástörténet
palettáján.
Az Egyesület a 2017-es évet Kossuth Zsuzsanna emlékévnek
hirdette meg, születésének 200. évfordulója alkalmából. Ennek apropóján felhívást tett közzé, hogy a magyar ápolói és
szakdolgozói társadalom csatlakozzon ezen célkitűzéshez.
A Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, ezen keresztül az
intézmények ápolási igazgatói, és a szakdolgozói kamara is,
örömmel és lelkesen vették az üzenetet, és hozták létre az
intézmények jó részében, ha nem mindegyikében azt a csapatot, akik élére álltak a megvalósításnak.
Ennek következményeként országszerte megindult az emléknapok szervezése, sok helyütt emléktáblát helyeznek el
és avatnak, pályázatot hirdetnek és konferenciát szerveznek, valamint számos tudományos és egyéb programmal
emlékeznek meg erről a jeles napról. Ezzel méltó emléket
állítva annak az elődnek, aki kijelölte számunkra azt a hivatást, mely a beteg, elesett, segítségre szoruló emberek
szolgálatát jelenti. Elmondható, hogy ma már hazánkban
több iskola viseli Kossuth Zsuzsanna nevét, több helyen szoborállítással is emlékeznek rá.
Hiszem, hogy a Florence Nightingale és Kossuth Zsuzsanna
nevével fémjelzett Ápolók napja, akár Nemzetközi, akár Magyar, nem csak az ő ünneplésükről szól, hanem hivatásunkról, a mai kor ápolójáról és egészségügyi szakdolgozójáról is,
végezze tevékenységét bárhol és bármilyen formában.
2017, Kossuth Zsuzsanna emlékév. Az előzőekben említett
sokféle megemlékezés egyik eleme a faültetés gondolata.
A Tolna megyei Balassa János Kórházban is elültetésre kerül
az Ápolók fája, az Ápolók Nemzetközi Napján. Reményem
szerint ez egy olyan mementó, ami évtizedeken, ha nem
évszázadokon keresztül emlékeztet bennünket és környezetünket, mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek velünk,
betegeket, egészségeseket, családtagokat, az egészségügy
szereplőit, a múlt tiszteletére, a ma felelősségére, a ma és a
jövő feladataira, hivatásunk megőrzendő értékeire. Azokra
az értékekre, melyek semmilyen korban nem veszhetnek el,
és nem kerülhetnek háttérbe, ez a betegek magas színvonalú, etikus, emberséges, szeretetteljes ápolását, gondozását,
ellátását jelentik. Ezek, az ápolók és szakdolgozók alapértékei.
Ahogy ezt Kossuth Zsuzsanna fogalmazta „Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt!”
” Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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Tolna megyei Balassa János Kórház díjazottjai
A Tolna megyei Balassa János Kórház -, a Magyar Ápolási Egyesületének megyei szervezete -, és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2017.március 1. napján Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulójára emlékezett.
Tolna megye egészségügyi intézményeiben immár „40 + „éve dolgozó ápolók, szakasszisztensek, asszisztensek,
védőnők, intézményvezetők munkáját ismerték el Kossuth Zsuzsanna emlékérmével.

Kórházunk díjazottjai
Asztalos Györgyné, oktatásszervező, Böröcz Istvánné gyógyszertár vezető asszisztens, Csordás Mária szemészeti ápoló,
Duchainé Bucsi Gyöngyi rendelőintézeti asszisztens, Genczler Ádámné gasztroenterológiai osztály, ápoló, Gliedné Tillmann
Erzsébet ápolási igazgató, Gyöngyösi Sándorné sebészeti osztály vezető ápoló, Illés Sándor Istvánné laborasszisztens,
Klein Miklósné szociális ápoló-gondozó, Kocsis Józsefné szülésznő, Lencsés Lászlóné szülésznő, Miklóssy Dezsőné Képi
diagnosztikai szakasszisztens, Nichter Antal pszichiátriai szakápoló, Pápes Attila Árpádné onkológiai szakápoló/asszisztens,
Péter Erzsébet röntgen vezető asszisztens, Rigóné Szentgróti Mária traumatológiai ambulancia ambuláns nővér, Sárga Sándorné rendelőintézeti asszisztens, Szántóné Kolombusz Judit képi diagnosztikai szakasszisztens, Szívós Istvánné
rendelőintézeti asszisztens, Temesváry Lászlóné patológiai osztály szakasszisztens, Terjék Mihályné gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens, Vaszilevné Lukács Klára laborasszisztens, Zádori Zoltánné ortopédiai osztály, asszisztens.

Ápolói hitvallás megerôsítése
Hatvanban a Magyar Ápolók Napján
2017. március 02-án az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben tartották meg immár harmadik alkalommal
a Magyar Ápolók Napját, Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első főápolója születésének 200. évfordulója alkalmából.

Az ünnepség, Kossuth Zsuzsanna bronz emlékplakettjének
megkoszorúzásával, a hatvani ápolók hitvallásának felolvasásával és Tóth Józsefné nyugdíjas ápolónő, az ápolókról
szóló vers elmondásával kezdődött.
Az idei évben a nagykökényesi hagyományőrző, népviseletbe öltözött fiatalok tették színesebbé az ünnepet.
A megemlékezés ezután a Kórház járóbeteg szakrendelőjének aulájában folytatódott.
Dr. Stankovics Éva az Intézmény főigazgatója megerősítette,
hogy mindig számíthatott és számíthat az intézet szakdolgozóinak a munkájára.
Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesület elnöke kiemelte, hogy ez az év az ápolók számára nagy jelentőségű és
érdemes hinni, hogy helyes úton járnak.
Az ünnepi program során Laczik Ferencné nyugdíjas hatvani
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főnővér személyes élményeinek a felidézése vont párhuzamot a múlt és jelen ápolói munkája, hitvallása között.
Ezután kitüntetések átadása következett.
A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst Kitűzőjét és Elismerő Díszoklevelét Varróné Bánszki Mária vezetőasszisztens Gyöngyös, Bihari Mária főnővér Mátraháza és Rajna Györgyné
szülésznő Hatvanból kapta.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ezüst Kossuth Zsuzsanna emlékérméjét Kátainé Radics Anna Rózsa
ápoló érdemelte ki.
Ebben az évben a Tiszteletbeli Ápolóvá, Petikné Nagy Andrea menedzserasszisztenst avatták.
Az ünnepség színvonalát, Mészáros Árpi gitáros előadása,
Fekete Lászlóné nyugdíjas főnővér versmondása, a boldogi
Kaláris Néptánc együttes előadása, a hatvani Damjanich János Szakközépiskola és a Széchenyi István Római Katolikus

Gimnázium és Szakgimnázium egészségügyi osztály tanulói
– Ápoló leszek – műsora emelte.
Az ünnepség zárásaként Boldogy- Szabó Levente mentőápoló Hatvani Ápolók Dala (Útravaló), Laczik Ferenc előadó művész és zenész társai közreműködésével került bemutatásra, melynek forgatására a közelmúltban az Albert
Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben került sor.
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EASYPUMP® II
elasztomer pumparendszer


Biztonságos, egyszer használatos
rendszer mind kórházi, mind otthoni
használatra



Változatos felhasználási terület
(kemoterápia, antibiotikum-terápia,
fájdalomkezelés)



Használható intravénás, subcutan
és epidurális kezelésre

CELSITE®
® Portok
és PICC-Line katéterek

KÖNNYEBBÉ TETT KEZELÉS,
JOBB ÉLETMINŐSÉG

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest | Felhévízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346-9700 | Fax: +36 (1) 438-4900 | www.bbraun.hu



Könnyed, gyors bevezethetőség
minimális beavatkozással



Azonnali vénás hozzáférés



Gyors és megbízható ambuláns kezelés
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ELISMERT, HATÉKONY PARTNER
A BŐRÁPOLÁSBAN

CARE
Német, minőségi bőrvédő és
bőrápoló spray hamamelis
és kamilla kivonattal!
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042. Debrecen, Pallagi út 13.
További információkért látogasson el honlapunkra: www.teva.hu
Felelős személy: Laboratorium Dr. Deppe
GmbH Hooghe Weg 35 47906 Kempen Germany, www.dr-deppe.de

