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A Magyar Ápolási Egyesület felterjesztésére, a Szociális Munka Napja alkalmából az Emberi Erőforrások 
Miniszterének Elismerő Oklevelét a Parlamentben vehette át:

Deákné Németh Mária vezető ápoló, Soproni Szociális Intézmény Idősek Otthona 

Druberné Dunaveczki Éva intézményvezető, Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet

Kasza Hajnalka ápoló, Skóciai Szent Margit Gondozóotthon

Kerékné Nagy Erzsébet szociális munkás, Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Kocsis Ildikó szociális munkás, Jósa András Oktatókórház

A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst Kitűzőjét és Díszoklevelét a Visegrádon megrendezett 
Szociális Munka Napja ünnepségén vehette át:

Bánháziné Nyíri Tünde gyógyszeres nővér II. János Pál Pápa Idősek Otthona 

Kis Jánosné irányító gondozó Őszi Napsugár Idősek Otthona 

Lovas Imréné szociális gondozó és ápoló Szolnok Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmény
Szabóné Csipkés Anikó szociális gondozó és ápoló Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 

Szent Teréz Idősek Otthona Gondozóháza
Takó Szilvia ápoló Skóciai Szent Margit Gondozóotthon

Akikre büszkék vagyunk

A lassan végéhez közelgő 
2019-es esztendő, mozgalmas, 
eseményekben, rendezvények-
ben igen gazdag, különleges év 
egyesületünk életében. Mond-
hatjuk ezt azért is, mert...

-  Ez évben a Magyar Ápolók 
Napja rendezvényünk rendha-
gyó módon az egészségügyért 
felelős államtitkár, valamint a 
szociális ügyekért felelős állam-
titkár részvételével zajlott, ezzel 
megteremtettük azt a hidat a 
két terület között, amiről rég ál-
modtunk,

-  ez évben ünnepeltük egyesületünk megalakulásának 30. 
évfordulóját, ahol a generációk találkozására kínáltunk 
lehetőséget, hogy emlékekkel, élményekkel és a további 
értékteremtéshez kapott útravalókkal felvértezve vé-
gezhessük tovább vállalt feladatainkat,

-  ez évben a Szociális Munka Napja ünnepség és szekci-
ók összevont konferenciáján, a szakmaiságot szem előtt 
tartva, olyan közös gondolkodásra invitáltuk gyakorló 
szakembereinket, mely hiánypótlónak számít, hiszen a 
szakmapolitika képviselőit, a képző intézmények mun-
katársait és a napi gyakorlatot biztosító szakembereket 
sikerült megszólítanunk.

-  ez évben pontszerző továbbképzéseink országosan igen 
népszerűnek bizonyultak, ezért a szakmai képzéseinket 
a továbbiakban is a felmerülő igényekhez igazítjuk.

Az európai ápolók szövetségével (EFN) szorosan együtt-
működve, egyesületünk csatlakozott a Nursing Now kam-
pányhoz, mely 2017-2020. május 12–ig, Florance Nightingale 
brit ápolónő, a modern ápolóképzés kiemelkedő alakjának 
200. születésnapjáig tart.

A hároméves kampány célja, hogya fókusz az ápolók mun-
kájának fontosságára helyeződjön Európa szerte. Hazai 
körülmények között törekedtünk arra, hogy a figyelem 
irányuljon az ápolói munka megbecsülésre, az életpálya 
modell mielőbbi bevezetésére, az országos vezető ápoló 
kinevezésére, illetve a képzés-oktatás és utánpótlás fon-
tosságára. Ezen törekvéseink határozzák meg a következő 
év legfontosabb feladatait.

A rövid számvetést követően engedjék meg, hogy az 
egyesület országos vezetősége és munkatársai, valamint 
a magam nevében megköszönjem az támogatásukat, se-
gítségüket és egész évben végzett áldozatos munkájukat!

Valamennyi olvasónknak áldott karácsonyi ünnepet és egész-
égben gazdag, eredményes boldog új esztendőt kívánok!

Minya Tünde
elnök

Tisztelt Olvasók!
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„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott ahol vagy, de nagyon 
hiányozzál onnan, ahonnan elmész”

A Szociális Munka Napja november 12. 1997-ben az 
International Federation of Social Workers (Szociális 
Munkások Nemzetközi Szövetsége), kezdeményezte az 
emléknap bevezetését. Magyarországon először 1998-
ban került sor a megünneplésére. 

2016-ban a magyar Országgyűlés a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe emelte 
november 12-ét, mint a szociális munka napját, amely a 
személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgál-
tatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap 
lett. A társadalmi szolidaritás eszméje és a szociális mun-
kára való igény – ahogy a társadalomban együtt élő egyé-
nek természetes egymásra figyelése és segíteni akarása is 
– egyidős az emberiséggel. Az elesettek, szegények, be-
tegek támogatása széles körű társadalmi összefogást igé-
nyel, hiszen még a legfejlettebb társadalmakban is mindig 
lesznek olyanok, akik akár önhibájukból, akár azon kívül 
anyagi és emberi támasz nélkül maradnak, időszakosan 
vagy életük végéig kiszolgáltatottá és rászorulóvá válnak. 
Az ő felkarolásuk és támogatásuk mindannyiunk közös 
emberi és társadalmi felelőssége!

A Magyar Ápolási Egyesület negyedik alkalommal, a társ-
szakmákkal és a szekciókkal együttműködve rendezte 
meg a Szociális Munka Napja Ünnepséget 2019.11.18-án 
Visegrádon. 

Minya Tünde elnök asszony ünnepi megnyitó beszéde 
után Kocsis József a Szociális Igazgatók Magyarországi 
Egyesületének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Az ün-
nepi előadást Ráczné Németh Teodóra a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának 
vezetője tartotta.

Hagyományt teremtettünk azzal, hogy a kiemelkedő szak-
mai teljesítményt nyújtó tagjainkat miniszteri kitüntetésre 
terjesztjük fel. 2019. november 12-én az Emberi Erőforrá-
sok Miniszterének Elismerő Oklevelét 5 fő vehette át a 
Parlamentben.

Deákné Németh Mária, Druberné Dunaveczki Éva, Ka-
sza Hajnalka, Kerékné Nagy Erzsébet, Kocsis Ildikó

Őket egy-egy szál virággal köszöntötte Minya Tünde el-
nök asszony és Bugarszki Miklós alelnök úr, majd a Szociális 
Munka Napja alkalmából a Magyar Ápolási Egyesület Ezüst 
kitűzőjét és Díszoklevelét adták át Bánháziné Nyíri Tün-
de, Kis Jánosné, Lovas Imréné, Szabóné Csipkés Anikó, 
és Takó Szilvia részére.

A kitüntetetteknek gratulálunk! Az Ága-Bága Akusztik 
előadásával ünnepi hangulatot varázsolt a terembe.

Aznap délután két szakmai szekció, a Szakoktatói és a Szo-
ciális Szekció továbbképzésére került sor.

A Szociális Szekció felkért előadói:
-  Vaski Ferenc szupervizor Munkaerő megtartás és moti-

válás lehetőségei a szociális ellátásban, 

-  Bahor-Juhász Ágnes geriátriai szakápoló, szakértő Ma-
gyarországi aktualitások demencia témakörben, ápolók- 
gondozók legfontosabb feladatai,

-  Kőműves Zsuzsanna szakpszichológus autogén tréning 
elméleti háttere, és a mindennapok stresszoldó techni-
kái,

-  Tyukász Brigitta gyógytornász, szeniortánc oktató A sze-
niortánc élettani hatásai

-  Stressz oldó jógával zártuk a napot és ellazulva, feltöl-
tődve, tapasztalatokkal gazdagodva folytatjuk a hétköz-
napokat!

A rendezvény másnap a Pszichiátriai Szakápolói Szekció és 
a Sürgősségi Szakápolói Szekció szakmai napjával folyta-
tódott.

A rendezvényen készült képeket a MÁE weboldalán, a 
képgalériában megtekinthetik.

Burka Ildikó
szekcióvezető

MÁE Szociális Szekció

MÁE Szociális Munka Napja ünnepsége, 
Visegrád
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Semmelweis nyomában címmel 2019. június 24-én im-
már második alkalommal szerveztünk ápolótanulók-
nak játékos szakmai megmérettetést Lakatosné Török 
Andrea Szakmai Fejlesztési Bizottsági tagtársammal. A 
verseny lebonyolításban munkánkat segítették a kór-
ház gyakorlatvezetői és a Vásárhelyi Pál Tagintézmény 
Egészségügyi Munkaközössége.

1992 óta a Semmelweis-napi ünnepség minden év július 
1-jén az „anyák megmentőjének” születésnapján kerül 
megrendezésre. 2011. július 1-jétől a magyar egészségügy 
napja, az egészségügyben dolgozók számára munkaszü-
neti nap, amellyel az ország vezetése elismerte az egész-
ségügyben dolgozók mun-
káját.

Semmelweis Ignác születé-
sének 200. évfordulója tisz-
teletére, tavalyi évben első 
alkalommal zajlott szakmai 
verseny a nyári gyakorlatot 
töltő Szolnoki Szolgáltatási 
SZC Vásárhelyi Tagintéz-
mény ápolótanulóinak. Az 
évforduló remek alkalmat 
kínált egy játékos szakmai 
megmérettetésre, illetve 
egy versenysorozat elindí-
tásához, hagyományterem-
tő szándékkal. Célunk az 
egészségügyi ágazat vonzó-
vá tétele és az ápolótanulók 
motiválása. Legfontosabb szándék, hogy a tanulók empá-
tiával és szakmai szeretettel végezzék majd a munkájukat.

Ebben az évben a versenyen összesen 52 tanuló vett részt, 
5-6 fős mozaik csoportokban. A csapattagok hamar meg-
találták az összhangot egymás között, a feladatok megol-
dása vidám, jó hangulatban zajlott.

A tanulóknak 6 feladatot kellett megoldaniuk, és 100 pon-
tot gyűjthettek össze.

Szituációs feladatok:

1. Elsősegélynyújtás – sebkötözés

2. Elsősegélynyújtás – újraélesztés

3. Betegoktatás

Három szempont alapján történt az értékelés a gyakorlati 
feladatoknál: legfontosabb, hogy mindenki a szakma sza-
bályainak megfelelően teljesítsen, az aszepszis antiszepszis 
szabályait betartsa, valamint a beteggel folytatott kom-
munikáció is hangsúlyos volt az értékelésnél.

Kreatív feladatok:

1. 13 + 1 Totó

2. „Szólánc” fogalom meghatározás,

3. Plakát készítése „Ápoló leszek, mert…”

A plakát készítése a leglátványosabb feladat volt, ahol 
szárnyat adhattak kreativitásuknak a Z generációs csapa-
tok. Szakmailag igényes, ötletes alkotások születtek. 

A feladatok értékelése szakmai zsűri feladata volt. Az első, 
második, harmadik helyezést elért csapatok kerültek díja-
zásra. 

A verseny fődíját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara ajánlotta fel.  Az összesen 60.000 Ft 
értékű ajándékcsomagoknak a verseny első helyezett csa-
pata örülhetett, plusz jutalom volt a tanulók számára egy-
egy „Bonus gyakorlati nap” a következő tanévre. A máso-
dik helyezett csapattagjai 5000 Ft pénzjutalmat vehettek 
át a MESZK Területi elnökétől. A harmadik helyezést elért 
csapattagok egy-egy ajándék mozibérletnek örülhettek a 
Magyar Ápolási Egyesület jóvoltából. 

Külön szeretném megköszönni a Magyar Ápolási Egyesü-
let elnökének Minya Tündének a segítségét és támogatá-

sát a verseny lebonyolításá-
val kapcsolatban.

Gyorsan változik a megszer-
zendő tudásanyag, folya-
matos tanulás – tudásanyag 
bővítése szükséges. A jövő 
tanév új szakmai kihívások-
ról szól a gyakorlati képzés-
ben, a mindennapokban az 
egészségügyben megfelelő 
szaktudással rendelkező jó 
szakdolgozók képzése az 
utánpótlás kinevelése a leg-
fontosabb feladat.

És újabb verseny megszer-
vezése…

A rendezvényről készült képeket, és a tanulók munkáit a 
MÁE weboldalán a képgalériában megtekinthetik.

Szolnok, 2019.07.02.

Kövesdiné Kőszegi Erika
Szakmai és Fejlesztési Bizottság

Magyar Ápolási Egyesület

Semmelweis nyomában címmel verseny 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórházban
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A hajléktalan betegek kórházból történő távoztatása 
néhány évvel ezelőtt a krízis időszakban jelentett ne-
hézséget. Az elmúlt 3-4 évben kezdődött az a folya-
mat, melyben tapasztalhatóvá vált a nyári hónapokban 
is a hajlék nélküli ápoltak biztonságos elhelyezésének 
a problémája, így már az év minden szakában ezzel a 
nehézséggel szembe kell nézni.

Az egészségügyi intézmények számára az aktív ágyakon 
való tartózkodás csupán a beteg szociális helyzete miatt 
gazdaságilag megterhelő, valamit gátolja az új betegek 
felvételét. A kórházi aktív ágyon történő kezelés befeje-
ződésével az elhelyezés akadályokba ütközik, különösen 
nehéz a fekvő és pszichiátriai betegek részére megfelelő 
ellátó intézményt találni. 

A lakhatás hiánya miatt aktív kórházi ágyakon kezelnek 
olyan betegeket, akik az egészségi állapotukat tekintve 
otthonukba bocsáthatók lennének, pl. több hétig fekvő-
gipszet kell viselnie, de mivel nekik nincs biztos lakhatásuk 
ez nem valósítható meg, vagy a teljes ellátásra szoruló be-
tegek, akiket sem a krónikus osztályok, sem a hajléktalan 
ellátó intézmények nem vesznek át.

Az elhelyezést akadályozó tényezők:

- Kevés az olyan hely, ahol ilyen ápoltak fogadására fel-
készültek, 

- Előjegyzés alapján veszik fel a beteget, ami várakozási 
időt jelent. Kérdés, hogy mennyit és hol töltse el azt az 
időt, amíg lesz szabad hely? 

- Az intézményeknek csak egy része akadálymentesített, 
aki nem tud lépcsőn közlekedni, azt nem tudják átvenni.

- Ezekben az intézményekben sok olyan hajléktalan bete-
get ápolnak, aki daganatos, vagy krónikus betegségben 
szenved, így hosszas ápolásra szorul.

- Fenn kell tartaniuk helyeket azok számára, akiket köz-
vetlen az utcáról visznek oda, főleg éjszakai órákban.

- A hajléktalan emberek egy része megoldási stratégia-
ként használja az egészségügyi ellátást, szállás és lét-
fenntartásuk érdekében.

- A szociális otthoni elhelyezést kevés hajléktalan ember 
fogadja el, vagy rövid tartózkodás után otthagyják a 
szociális otthont és inkább a hajléktalan ellátó intéz-
ménybe térnek vissza.

- Vidékről is a fővárosba helyezik el a beteg hajléktala-
nokat. 

A beteg hajléktalan emberek helyzetének javítása, és az 
egészségügy tehermentesítése érdekében az Egészség-
ügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete 
(EüDSzM), a Budapesti Módszertani Központ és Intézmé-
nyei (BMSZKI), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) 
és a Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) intézményeivel 
történt egyeztetést követően felmérést kezdeményezett. 
Az adatgyűjtés Budapest és Pest megye fekvőbeteg osz-
tályaira és sürgősségi osztályára kerülő hajéktan betegre 
terjed ki, melynek időtartama: 2018. november 15-től 2018. 
december 15-ig terjedő időszak. A vizsgálat adatfeldolgo-
zását az EüDSzM végezete. 

A felkérésre néhány kivétellel minden egészségügyi in-
tézmény csatlakozott, ami tükrözi, az érdekeltségüket a 

hajléktalan betegek tekintetében. A felmérésben részt-
vevő kórházak az ellátott betegek számának megfelelő 
sorrendben szerepelnek. MH EK Honvédkórház, Péterfy 
Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Tra-
umatológiai Intézet, Szt. Imre Kórház, SE Klinikák (együtt), 
Uzsoki utcai Kórház, Jahn F. Kórház, Szt. János Kórház, 
Nyírő Gy. OPAI, Országos Korányi Pulmonológiai Inté-
zet, Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és 
Infektológiai Intézet, Károlyi Sándor Kórház, Tüdőgyógy-
intézet Törökbálint, Pest Megyei Flór F. Kórház, Szt. Margit 
Kórház, Szt. Rókus Kórház, Gottsegen Gy. Országos Kardi-
ológiai Intézet.

A nemek arányát tekintve közel negyedük (23%) nő, több 
mint háromnegyedük (77%) férfi. Átlagéletkor: 52 év. Élet-
kort tekintve a legfiatalabb: 18 éves, a legidősebb 93 éves, 
vagyis a felnőtt lakosság minden korosztálya érintett. Az 
ellátottak 85% 65 év alatti, és ha kizárólag az életkorukat 
tekintjük, akkor az aktív munkaképes korosztályhoz tar-
toznak. 

A hajléktalanok jelentős része közterületen tartózkodik, 
és nem megy be hajléktalan ellátó intézménybe. Preven-
ciós szempontból fontos tényező, ha a szélsőséges időjá-
rási körülményeknek nincsenek kitéve és megfelelő védett 
szálláshelyen töltik a mindennapjaikat. Amennyiben nem 
közterületen tartózkodnak, egyrészt a betegségek kiala-
kulásának esélye csökken, másrészt a szociális munkások 
látókörében a kezdődő megbetegedéseket korábban ész-
reveszik és könnyebben kezelhető állapotban kerülnek or-
voshoz. 

Az elmúlt időszak tapasztalata alapján kijelenthető, sürgős 
megoldás szükséges. Budapesten kevés az olyan hely, ahol 
hajléktalan beteg embereket tudnak fogadni. Fontos len-
ne a kórházakból történő kibocsátás érdekében a rendszer 
gördülékeny működésére.

Megoldás lehetőségek: 

- Több hajléktalan egészségügyi ellátást biztosító intéz-
mény, 

- A meglévőknél ágyszám bővítés,

- Területi ellátás meghatározása, 

- Beteg ellátotti létszám alapján, aki többet lát el, az kap-
jon több helyet/kvótát,

- Eloszlás egyenlő formában, a főváros kórházaiban. 

A kormány számos intézkedést tett a hajléktalan emberek 
életkörülményeinek javítása érdekében, mind szállás lehe-
tőségek, pénzbeli és természetbeni juttatások formájában. 
Ezen intézkedések gyakorlati megvalósulásában az önel-
látásra képes hajléktalan emberek feltételeit javította és 
nem tér ki az egészségükben károsodott személyekre. A 
beteg hajléktalanok számára biztosított ellátó helyek szá-
mának emelése, a meglévő források esetleges átcsoporto-
sításával is megvalósítható lenne. 

Berkes Gabriella
szociális munkás - EüDSzM

 
Veres Erzsébet

szociális munkás - EüDSzM

A hajléktalan betegek ellátásának nehézségei 
az egészségügy tükrében



9ÁpolásÜgyoláÁÁÁÁÁ2019. 33. évf. 3. szám

Mint az mindenki szá-
mára látható, ha te-
szünk egy kis történel-
mi visszaemlékezést, 
az egészségügy sem 
mentesül a gyors tech-
nológiai változásoktól. 
Igaz, ez sem a semmi-
ből pattant elő, hanem 
egy hosszú folyamat, 
melynek részesei, és 
szereplői vagyunk, mint 
annak a jelenségnek is, 
hogy a generációk köz-

ti eltérések egyre markánsabbá válnak. Mindezek hatást 
gyakorolnak a mindennapi munkánkra is. Sokat hallunk az 
X, Y, Z és Alfa generációkról, mégis felmerült bennem a 
kérdés, hogy mennyire kezeljük „generációtudatosan” sa-
ját új munkatársainkat?

Ez azonban nem a 21. század új keletű problémája, hiszen 
ha olvasunk egy „régi” könyvet, pl. a Sinuhe-t, ott is fel-
fedezhetjük az idősebbek és a fiatalabbak közötti világ-
nézeti különbségeket. Ismereteink szerint, talán soha nem 
volt ilyen mély szakadék az egy munkahelyen dolgozó 
aktív generációk között, mint mostanság. A változás oka 
talán egyszerűnek tűnik: az ipari társadalmat fokozatosan 
felváltotta az információs társadalom, majd a tudásalapú 
társadalom, amely teljesen átírja az emberek közötti kom-
munikáció rendjét.

A legtöbb munkahelyen jelenleg 5 generáció dolgozik 
együtt, s ez új kihívások elé állítja mind a munkáltatókat, 
mind a munkatársakat. Milyen kihívások ezek?

 egyrészt a különböző szakmai háttérrel rendelkező, el-
térően gondolkozó emberek hogyan dolgozzanak jól 
együtt,

 másrészt a generációs különbségekből adódó érték-
rendbeli különbségek, 

 az eltérő kommunikációs stílusok és 

 az eltérő munkahelyi szokások megnehezíthetik a közös 
munkát, 

 és veszélyeztethetik annak eredményességét. 

A különbségek legfőbb forrása a világ, amelyben az egyes 
generációk tagjai felnőttek, ami egyedi módon alakította 
az értékrendjüket, hitüket, valamint ezzel együtt a munka-
helyi szokásaikat és munkastílusukat is. 

A kutatások(Lester et al., 2012; Khera – Malik, 2014; Mencl 
– Lester, 2014), Néma generáció (Lester et al., 2012; Twenge, 
2000; Schullery, 2013) különböző jellemzőket sorolnak fel a 
generációkkal kapcsolatosan, mely alapján kategorizáljuk 
őket.

Néhányat felsorolok:

A Veteránok más néven Tradicionalisták: konformitás, 
hozzájárulás a közösségi jóhoz, áldozathozatal, késlelte-
tett jutalom, hatalom tisztelete, kötelességtudat, kemény 
munka, lojalitás, patriotizmus. Nem jártasak a technológi-
ában, a személyes megbeszélést preferálja az e-mail vagy 
a telefon helyett.

A Baby Boomer-ek: legfőbb munkahelyi értékeik: egyen-
lőség, optimizmus, lojalitás, bevonódás, minden megkér-
dőjelezése, csapatszellem. Ellenáll a technológiának, de 
felismeri a fejlődés szükségességét.

X generáció: gyakran gyerekként magukról kellett gon-
doskodniuk, megélték a rendszerváltást, szkeptikus, meg-
bízható, magas munkaelvárások, magasan kvalifikált.

Az Y generáció: más néven Millenium generációra hatás-
sal volt a rendkívül gyors technológiai fejlődés. Főbb mun-
kahelyi értékeik: magabiztosság, asszertivitás, diverzitás el-
fogadása, tolerancia, versenyszellem, praktikusság, spiritu-
alitás, azonnal akarás, törekvés, technológiában jártasság. 
Jelenleg az Y-ok munkába lépése jellemző.

A Z generáció: (1997-2020). Habár a munkavállalók csekély 
százalékát teszik ki, a Z generáció tagjai eltérő elvárások-
kal rendelkeznek már az Y-generációhoz képest is. Mun-
kahelyen a személyes kommunikációt, illetve az őszinte, 
nyílt stílust preferálják, sokkal jobban megértik az adott 
feladatokat, ha azokat szóban ismertetik velük, illetve ha a 
visszajelzéseket ugyanígy kapják.

A társadalom elöregedésének problémája és a munka-
erőpiac 

Az egészségügyben egyre nagyobb problémát jelent el-
öregedő társadalmunk. A jóslások szerint, az évszázad vé-
gére a várható élettartam a Földön az előzetes számítások 
szerint a jelenlegi 68 évről 81 évre növekszik majd. Ennek 
következtében kialakulhat az úgynevezett "egyharmados" 
népesség: a népesség egyharmada - azaz minden harma-
dik ember az időskorúak közé fog tartozni. (www.ksh.hu)

Ez a probléma nem csak a munkaerőpiacon okoz problé-
mát, hanem azt is be kell látnunk, hogy egyre több az idős, 
multimorbid beteg, aki ránk, ápolókra szorul, akik ellátását 
a családok tőlünk várják. Hogyan tegyünk ennek eleget, 
ha mi is kevesen vagyunk a feladathoz, akik pedig még a 
pályán vannak, azok zöme is lassan nyugdíjas korú lesz?
Ez a helyzet a prognózisok szerint csak rosszabb lesz: jóval 
kevesebb fiatal fog dolgozni a cégeknél, ezzel szemben 
magasabb lesz az idősebb korosztályok jelenléte. A mun-
kaerőpiac radikális átalakuláson megy keresztül. A munkál-
tatóknak fel kell készülni arra, hogy a munkavállalók egyre 
hosszabb időt kénytelenek a munkában tölteni. Ez komoly 
problémátfog jelenteni a fizikai és pszichikai megterhelést 
jelentő egészségügyi munkakörökben és munkahelyeken!

Készüljünk fel a változásra!

A fiataloknak új távlatokat kell nyitnunk, ahhoz, hogy az 
egészségügyet, azon belül pedig az ápolást válasszák hiva-
tásuknak. Nyitnunk kell új képzési formákkal, új szemlélet-
tel. Az Ő igényeknek megfelelően kell kialakítanunk mun-
kakörnyezetünket, s talán végre tényleg foglalkoznunk kell 
az életpálya modellel.

Nem minden 20 éves imádja a Snapchatet, és nem az ösz-
szes Baby Boomer iszonyodik a digitális kommunikációtól. 

Tehát ahhoz, hogy ne sztereotípiákban gondolkodjunk, és 
tudjunk felnevelni egy új ápoló generációt, nyitni kell egy 
új struktúra felé.

„Változás nélkül lehetetlen a haladás, és aki képtelen 
módosítani a véleményét, semmin sem tud változtatni.”
George Bernard Shaw

Generációváltás az egészségügyben
Pap-Szekeres Anita ápolási igazgató, MSc ápoló
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
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A két lábon való járás esetében a gerinces állatok kö-
zött viszonylag kevés van, aki ily módon közlekedik, de 
az élővilág evolúciója során nem az ember volt az első 
élőlény, aki két lábra állt. A láb jól adaptálódott a járás-
hoz, és a földi életmódhoz. Az ember nagylábujja nem 
áll el a többi ujjától, nem opponálható azokkal, tehát 
nem „fogóláb”. A lábon két ívboltozat alakult ki, ame-
lyek a lépésenkénti ütődésektől védik a csontvázat. 

A lábak professzionális gondozása az ókori Egyiptomban 
is létezett. Már 2400-ban, az egyiptomi királyok egykor 
ünnepelt orvosának, Ankmahor sírjának bejárata a kezek 
és a lábak terápiájának képi megkönnyebbülését mutat-
ja.  Hippokratész, az elsők között írta le, az alsóvégtagot 
ért lehetséges sérüléseket, felismerte a kemény bőr fizikai 
csökkentésének szükségességét, majd ezek eltávolítását. A 
Lábápolás fontosságát olyan vezetők is felismerték, mint 
pl.: Napóleon és Abraham Lincoln, akik saját podiátert al-
kalmaztak. 

Önálló orvosi specializációként a 20. század elején jelent 
meg a podiátria. 20. század fordulójáig a podiáterek el-
különültek a szervezett orvostudománytól. A podiáterek 
száma jelentősen nőtt a második világháború után. 

Podiáter olyan professzionális, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező egészségügyi szakember, aki képes saját kom-
petencián belül a láb elváltozásainak diagnosztizálására és 
kezelésére a prevenció minden szintjén, együttműködve a 
társszakmák képviselőivel.

Jelenleg 19 országban ismerik el önálló diszciplínaként. 
Ezen országokban több mit 100 000 podiáter dolgozik. 
Európa több országában is a diabeteses beteg komplex 
gondozását végző munkacsoportok szerves tagjai a diabe-
teses láb specialistái, az un. podiáterek. 

A Magyar Diabetes Társaság a 2011. évi Nemzeti Diabe-
tes Programban megfogalmazta, hogy a diabetes-ellátás 
javításának egyik fontos mutatója a végtag-amputációk 
számának csökkentése, ezért kezdeményezte a podiáter 
képzés elindítását. Két podiáter évfolyam végzett eddig, 
de a központi nyilvántartásban még nem szerepel a vég-
zettségünk. 

2019 Magyarország: Magyarországon nemzetközi össze-
hasonlításban közel 2,5-szeres az alsó végtagi major am-
putációk számaránya. Az amputációt 50%-ban cukorbe-
tegeken végzik. Évente 3-4000 nem traumás alsó végtagi 
amputáció történik a cukorbetegek körében, bár központi 
regiszter hiányában a pontos számadatok nem ismertek. 
Amputációt követően az 5 éves mortalitás 45%-55%, a túl-
élési adatok rosszabbak, mint prosztata-, mell-, vastagbél-
daganat vagy Hodgkin-kór esetében. Külföldi adatok azt 
mutatják az amputációk 85%-ban megelőzhetőek lenné-
nek podiátriai gondozás mellett. 

Jelenleg országunkban 30 podiáter van! A képzés egész-
ségügyi alap diplomára épülő szakirányú továbbképzés. 

A podiáterek prevenciós feladatai:

Primer prevenció

- Minden cukorbetegnek évente egyszer meg kell nézni 
és vizsgálni a lábait, még abban az esetben is, ha semmi 
panaszt nem említ.

-A cukorbetegek láb elváltozásait alacsony közepes vagy 

magas kockázatú csoportba soroljuk, ez alapján határoz-
zuk meg a kezelést és a kontroll vizsgálatok időpontját. 

Amennyiben nincs panasz, nincs elváltozás, alacsony 
kockázati csoportba tudjuk sorolni a betegeinket. Éven-
te egyszer szűrés jelleggel szeretnénk látni őket. Egyén-
re szabott edukáció szükséges. A betegeket képessé kell 
tenni a mindennapi lábápolásra és önvizsgálatra!  Ebben a 
diabetológiai szakápolók nagy segítségünkre vannak!

Az általunk végzett teljes lábvizsgálat kiterjed a részletes 
inspekcióra: az alaki és funkcionális elváltozásokra, a lábujj 
közökre, a körmökre, a kóros nyomáspontokra, az esetle-
ges sebekre, sérülésekre, deformitásokra. Problémák fel-
mérése után egyszerűbb vizsgálatok elvégzése és a szük-
séges lábápolás történik. 

Podiáterek feladatköre sok szakma határterületén helyez-
kedik el.

Az éves lábszűrésen az alábbi vizsgálatokat végezzük:

Neuropathia irányában végzett vizsgálatok: Hangvilla vizs-
gálat, Monofilament vizsgálat, TipTherm, Neuropad.

Ortopédiai jellegű vizsgálatok: Alaki és funkcionális elvál-
tozások megfigyelése. 

Angiopathia irányában végzett vizsgálatok: Perifériás erek 
vizsgálata (doppler uh, Boka-kar index mérés)

Secunder prevenció:- Gyógyító feladataink

Nem sebes, de kóros nyomáspontokon létrejött bőrkemé-
nyedések eltávolítása. Körmök rövidítése, vékonyítása. 
A sebek megfelelő ellátása, kötözése. Kötszerre tehermen-
tesítő eszközre, gyógycipőre javaslat tétel. Beteg edukáció, 
illetve reedukáció tekintettel a beteg igényeire. Holisztikus 
beteg gondozás! 

A podiátriában rejlõ lehetõségek
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Tercier prevenció:

A cukorbetegek számára megfelelő gyógycipőre javaslatot 
teszünk. 

Társszakmákkal együttműködve alakít-
juk ki a betegünk rehabilitációját.

Sebek szakszerű kezelése is fel-
adataink közé tarozik.

Ortézisek, tehermentesítési 
eszközök a sebgyógyuláshoz 
elengedhetetlenek. Ortopédi-
ával, angiológiával, szeptikus 
sebészettel szoros kapcsolatot 
ápolunk, mivel sem kötszer, 
sem gyógyászati segédeszköz 
felírási jogunk nincs.

A társszakmák számára zömében 
ismeretlenek vagyunk, ennek ellenére 
vannak szakterületek, akikkel helyi szinten 
jó az együttműködésünk.

Felhasznált irodalom:

https://renaissancefac.com/2016/05/11/important-facts-
about-the-history-of-podiatry/

h t t p s : / / w w w . h b c s . h u / u p l o a d s /
jogszabaly/2466/fajlok/diabetes_melli-

tus%20.pdf
Dr. Farkas Katalin, Dr. Kajetán Mik-

lós, Dr. Kolossváry Endre, Dr. Oláh 
Ilona Dr. Rédling Marianna Dr. 
Svébis Márk.  Az alsó végtag 
elvesztésének kockázatával élő 
cukorbetegek és/vagy periféri-
ás verőérbetegek szűrésének 
és ellátási rendjének javaslata a 
háziorvosi ellátás szintjén

Biriné Mika Borbála 
diplomás ápoló, 

egészségtantanár, podiáter
Sz .Sz. B Megyei Kórház és 

Egyetemi Oktatókórház 
Jósa András Oktatókórház 

Nyíregyháza IV. Belgyógyászat

A Magyar Ápolási Egyesület idén első alkalommal rendezi 

meg az egészségügyi szakképzésben tanuló 11. és 13. évfo-

lyamos nappali tagozaton tanuló diákok számára az ”Ér-

ted! Érte! Értünk!” szakmai versenyét, melyet szeretnék 

figyelmükbe ajánlani.

Az „Érted! Érte! Értünk!” szakmai verseny fókuszpontjá-

ban az egészségnevelés, az ápolás, elsősegélynyújtás té-

mák állnak. A versenyen való részvétellel a diákok próbára 

tehetik és gyarapíthatják is tudásukat a legfontosabb té-

makörökben.

Terveink szerint a két online fordulót követően a legjobb 

5-5 csapat személyesen mutathatja be hozzáértő tudását, 

remélve, hogy egy életre szóló élményre is szert tehet.

A legfontosabb tudnivalók a versennyel kapcsolatban:
 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, külön 11. 

és 13. évfolyamon tanuló csapatoktól
 a verseny három fordulóból áll, az első két for-

duló online valósul meg
 a döntő forduló egy interaktív és elméleti ál-

lomásokból álló, sokszínű esemény lesz Szol-
nokon, melynek helyszíne a Szolnoki Hetényi 
Géza Kórház.

Tervezett időpontja: 2020. április
A jelentkezés az alábbi online űrlap kitöltésével lehetsé-
ges: http://bit.ly/2OGl65V

Jelentkezési határidő: 2020. január 20.

A verseny során a feladatok az alábbi szakirodalmak segít-
ségével kerülnek meghatározásra:

Gondozástan
Marosiné Nemes Melinda, Dr. Póschné Bróda Ágota, 
Ridegné Cseke Irén, Lipienné Krémer Ibolya

Anatómia - élettan
Kardos Lídia

Állapotmegfigyelés
Ridegné Cseke Irén - Lipienné Krémer Ibolya

Elsősegélynyújtás - első ellátás
Pápai Tibor

Ápolási beavatkozások
Haris Éva, Matlákné Csizmadia Györgyi, Szabados Tímea

Sok szeretettel várjuk jelentkezésüket, diákjaik nevezésé-
re feltétlenül számítunk! Bármilyen kérés, illetve kérdés 
esetén keressenek bennünket a lakatosneta@gmail.com 
e-mail címen bizalommal!

Lakatosné Török Andrea 
diplomás ápoló, okleveles pedagógia 

és okleveles kollégiumi nevelőtanár 

Tisztelt Iskolavezetés!
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„Folyamatos megújulás 
az ápolói hivatásban”

„Az ápoló munkája három-
szoros érdeklődést kíván: 
szellemi érdeklődést az 
eset iránt, szívbéli érdeklő-
dést a beteg iránt, szakmai 
érdeklődést a gyakorlati 
munka technikája iránt”

Florence Nightingale

A konferenciát Dr. Ber-
csényi Lajos a Szent Lázár 
Megyei Kórház főigazgató 

főorvosa nyitotta meg, majd köszöntötte a megjelenteket 
Tóthné Bucsek Ildikó tagozatvezető asszony a MESZK kép-
viseletében, Minya Tünde a Magyar Ápolási Egyesület elnö-
ke. Elnök asszony bemutatkozott és ismertette az egyesület 
legfőbb célkitűzéseit, feladatait és a képzésekről tájékoztat-
ta a megjelenteket. 

Megtisztelték konferenciánkat részvételükkel: Skuczi Nán-
dor a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő.

Szabó Ádám harmonikaművész elkápráztatta a konferencia 
résztvevőit fergeteges műsorával. Feledtette a hétköznapi 
gondjainkat, problémáinkat.

A 30 éves MÁE és a 15 éves MESZK közös jubileumát ünne-
peltük egy közös tortával, amelyet a láng szimbólumaként a 
két szervezet megyei elnök asszonya gyújtott meg. 

Jó hangulatban következett a szakdolgozók elismerése, a 
díjak átadása és méltatása. 

MÁE Nógrád megyei szervezete Elismerő Díszoklevél ki-
tüntetésben részesült:

 Erdélyi Istvánné, a Dr. Kenessey Albert Kórház Csecsemő 
és gyermek osztályának szakdolgozója.

 Kurtán Attiláné, a Dr. Kenessey Albert Kórház Neurológia 
és Stroke osztályának szakdolgozója.

 Sütő Erika a Szent Lázár Megyei Kórház Neurológia osztá-
lyának szakdolgozója.

A kitüntetetteknek gratulálunk, és a továbbiakban kí-
vánunk jó egészséget, tartalmas és szeretetben gazdag, 
nyugodt nyugdíjas éveket!

Ezt követően előadások következtek. Megkezdődött a tu-
dományos munka.

Üléselnök: Magyar Mónika a Dr. Kenessey Albert Kórház 
ápolási igazgatója volt.

1. Marsiczki Renáta: Mi az ápolók, és ápolónők, amit tud-
ni kell, és érdemes róluk.

 Dr. Kenessey Albert Kórház Krónikus Pulmonológia osz-
tály szakdolgozója

2. Kisbalázs Dóra: A lapocka stabilizáló szerepe a vállízü-
leti problémák esetén

 Margit Kórház Pásztó gyógytornásza
3. Mester Imréné: „Ezerarcú betegség” együtt élni az 

SM-el
 Szent Lázár Megyei Kórház Ideg osztály szakdolgozója
4. Oláh Judit: Gyulladásos bélbetegségek
 Szent Lázár Megyei Kórház Endoscopia Labor vezető asz-

szisztense
 Rövid szünet után a II. szekció következett. Az üléselnök 

Füzér Csaba Istvánné a Margit Kórház ápolási igazgatója 
volt.

5. Fövényesiné Füle Judit: Akut ischaemiás stroke kezelése 
kórházunkban az ajtótól a tűig

 Dr. Kenessey Albert Kórház SBO szakdolgozója
6. Tóthné Jancsó Mónika: A colorectáliscarcinoma szűrés 

létjogosultsága
 Margit Kórház Endoscopia labor népegészségügyi ellenőr
7. Strehó Ildikó: Tapasztalataink az Omalizumab kezeléssel
 Dr. Kenessey Albert Kórház Aktív Pulmonológia osztály 

eü. menedzser
8. Sándor Katalin: Gondnokság alá helyezés napjainkban
 Dr. Kenessey Albert Kórház Addiktológiai osztályának 

szakdolgozója

A tudományos előadások után hozzászólások, értékelések 
következtek, valamint a zárszó, amit Horváthné Király Valé-
ria a MÁE Nógrád megyei elnök asszonya mondott:

„Megköszönöm a Megyei Önkormányzatnak a terem biz-
tosítását, az önzetlen segítségüket a konferencia megszer-
vezésében. A szakdolgozóknak gratulálok a színvonalas 
előadásukhoz, a mindennapi gondjaik mellett időt, energiát 
fordítottak a tudományos előadásuk elkészítéséhez.

A Szent Lázár Megyei Kórház ápolási igazgató asszonyának, 
Dr. Kadlótné Klement Szilviának és segítőinek köszönjük a 
színvonalas vendéglátást és a kórház dolgozóinak önzetlen 
segítségét.

Mindenkinek gratulálok a megérdemelt elismeréshez, és kí-
vánok a munkájához türelmet és kellő tiszteletet, valamint 
jó egészséget a további szakmai fejlődéshez, valamint a 
mindennapok elviseléséhez ”

A résztvevők pozitív visszajelzésüket már ott a helyszínen, 
valamint folyamatosan is küldik a konferencia megszerve-
zéséről.

Balassagyarmat, 2019. 10.16.                              

Horváthné Király Valéria
MÁE Nógrád megyei elnöke 

Megyei Szakdolgozói Konferencia
Szent Lázár Megyei Kórház 2019.10.09.
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Az Alzheimer café a demenciával élő személyek és 

hozzátartozóik részére és segítése céljából szervezett 

rendszeres találkozó, melyet szakember részvételé-

vel, oldott környezetben, rendszeres időközökben 

tartanak. Minden hónap meghatározott napján, meg-

határozott órában, 2-3 óra időtartamban.

A részvétel önkéntes és kötöttségektől mentes. Nyílt 

és tabuk nélküli dialógus kialakítására nyílik lehetőség 

a betegségről a szakemberek és az érintettek között. 

A betegek és hozzátartozóik szociális izolációjának 

megszüntetése, egy családias légkörben, amely le-

hetővé teszi a betegség empátiás megközelítését és 

elfogadását.

Kötetlen beszélgetésen, társas tevékenységben ve-

hetnek részt, megismerhetik a hasonló helyzetű csa-

ládok életét.

A demencia világszerte terjed, az érintett családok 

társadalmi méretű segítésére van szükség. Az éveken 

át tartó otthoni gondozás-ápolás nagy anyagi és lelki 

terheket ró a családra, bezárkózáshoz és elszigetelő-

déshez vezet, a hozzátartozók egészsége is károso-

dik. A demencia világszerte terjed, ezért az érintett 

családok társadalmi méretű segítésére van szükség.

A Hollandiában 1997-ben megtartott első ilyen találkozó 

óta több országban már egész hálózattá alakult.

Magyarországon is elterjedőben van, 2014 szeptemberé-

ben Győrött Dr. Menyhárt Miklós bőnyi háziorvos szerve-

zésében elindult a hazai gyakorlata, aki Franciaországban 

is praktizált és az ott szerzett tapasztalataira alapozott. 

Jelenleg 47 működik Magyarországon, fővárosban 6 és 

vidéken 41 helyszínen.

A  Nemzetközi Alzheimer Társaság (Alzheimer's 

Disease International, ADI)  1994. 09.21-i edinburghi 

konferencián a társaság alapításának 10. évfordulóját 

ünnepelte, ahol meghirdették az Alzheimer-világnapot 

(World Alzheimer's Day) szeptember 21.az Egészség-

ügyi Világszervezet (WHO) támogatásával. 

Évente  ezen a napon világszerte megrendezett ese-

ménysorozatot tartanak.

Cél, hogy felhívja a figyelmet az  Alzheimer-kór  és 

más demenciák terjedésének veszélyére, visszaszorításá-

nak, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogás-

nak szükségességére, a betegséggel élők körülményeinek 

javítására. A kezdeményezéshez több mint 80 nemzeti 

tagszervezetük csatlakozott, melyek a kampányt minden 

évben saját országukban szervezik.

2012-ben az ADI meghirdette az Alzheimer-világhóna-

pot  (World Alzheimer's Month) a figyelemfelhívó kam-

pányt egész szeptemberre kiterjesztette. A Nemzetközi 

Alzheimer Társaság minden évben ezen a napon teszi 

közzé a demencia globális terjedésével, visszaszorításá-

val, az aktuális tennivalókkal foglalkozó éves jelentését 

és ajánlásait.

2018-ban az Alzheimer Cafék „NEM VAGY EGYEDÜL!” 

címmel országos felhívást tettek közé, hogy minél több 

helyszínen szervezzenek sétákat szerte az országban 

minden évben szeptember 17-23. között azzal a céllal, 

hogy felhívják a figyelmet a demenciával élők és család-

jaik problémáira.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP 

1.9.4 –VEKOP-16-2016-00001 

„A Szociális Ágazat módszertani és információs rend-

szereinek megújítása” című kiemelt projekt keretében 

működő  Idősellátás Országos Hálózat módszertani 

segítséget nyújt a meglévő Alzheimer Cafék támogatá-

sához, létrehozásához, valamint személyes konzultáció 

keretében a hálózati szakértőkön és az Alzheimer Café 

koordinátoron keresztül.

Országos akciókat kezdeményez: „Művészetekkel a 

demenciával élőkért” és a „Nem vagy egyedül séta!”, Alz-

heimer Cafék találkozója.

Szakmai tájékoztató anyagokat készít, jó gyakorlatokat 

gyűjt melyet rendszeresen publikál.

Évente 4 alkalommal a Szociális Ágazati Portálon megje-

lenítve Hálózati Hírlevélben „Megtalált pillanatok” cím-

mel demencia témakörben bővíti az ismereteket.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprog-

ramja 2010-2020-hoz csatlakozva a szűrőkamionon a 

hálózati szakértők 55 év feletti személyek memória szű-

rését is végzik.

Az ápolás-gondozás szerepe egyre nagyobb hangsúlyt 

kap, ami a szociális szakemberek szerepvállalásának szük-

ségességét erősíti. Az országban több helyen megjelenő 

kezdeményezések, programok és a projekt tevékeny-

ségek eredménye, hogy a lakosság egyre többet tud a 

demenciáról, valamint a média érdeklődése is fokozódik 

a téma iránt. A demenciával kapcsolatos attitűd változik. 

A helyi szintű megmozdulások széles körű összefogásban 

valósulnak meg. A demenciával élők életminőségének 

növelésében elengedhetetlen a szakmák közötti együtt-

működés!

Burka Ildikó

Szociális Szekció vezető

 Hálózati Szakértő

Alzheimer Cafék Világa
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Az egészségügyi ellátás részeként, a fekvőbeteg-ellá-
tás területén, meghatározó feladataiban a szakdolgo-
zók általi tevékenységek kerülnek túlsúlyba.

A szakmaspecifikus eltérések jelentősen hozzájárulnak 
egy-egy szakmaterület jellemzőihez, ebből adódóan spe-
ciális szakmai adatok kigyűjtése segíti a biztonságos beteg-
ellátás megvalósulását.
A biztonság fogalmában az egészségügyi ellátás területén 
értelmezést kap a beteg és a személyzet biztonsága egy-
aránt.

Több területen központilag meghatározott kritériumok 
alkalmazásával már folyamatosan megvalósult a beteg-
biztonságot érintő események figyelése, adatelemzése 
(NEVES). A szakdolgozói biztonság vonatkozásában is 
szükséges a már megtörtént események elemzésével a 
biztonsági feltételek fejlesztése. Ebben a témában nem 
arra gondolok, hogy önvédelmi sporttal és egyéb védelmi 
rendszerekkel kell minden esetben számolnunk. Kiemelt 
fontosságot tulajdonítok a szakmai felkészültség fejleszté-
sében a kommunikációs módszereink kiegészítésének.

Tagintézményünk, az SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkór-
háza jelentős múlttal rendelkezik a pszichiátriai betegek 
ellátásában, 1896 óta. A múlt tapasztalatait átörökítve tu-
dunk a lehető legjobb minőségben megfelelni a jelen kor 
elvárásainak.

Több rendelet tanulmányozása során meg kell állapítani, 
hogy a pszichiátriai betegellátás környezeti és szakdolgo-
zói feltételei között nincs eltérés az egyéb belgyógyászati 
témájú szakmacsoportokhoz képest. Elengedhetetlen az 
újonnan érkező munkatársak számára, hogy a szakterület 
ismerői átadják gyakorlati tapasztalataikat, mely már egy-
értelműen a személyzetbiztonságát támogatja.

Intézményünk, szervezeti kultúrájából adódóan, gyűjti és 
elemzi a megtörtént eseményeket. 

1. számú  diagram 
SK MESZ beteg általi atrocitások 2009-2018 között

A diagram elemzésénél fontos, hogy minden irányú meg-
nyilvánulást kigyűjtöttünk, így a beteg-beteggel szembeni 
és a beteg-szakdolgozóval szembeni bántalmazásokat is. 
2017 óta külön kezeljük a dolgozókat ért fizikai atrocitáso-
kat, melynek alakulását az 1. számú táblázat tartalmazza 

év dolgozót ért atrocitás 

2017 12 eset 

2018 6 eset

A legfontosabb feladat a kigyűjtött adatok elemzése, és in-
tézkedési tervek meghatározása.
A szervezet biztonsági fejlesztései mellett - pánikgomb mű-
ködtetésének kiépítése, monitor megfigyelőrendszer mű-
ködtetése - kiemelt szerepet kap a szakdolgozók képzése is.

Az agresszió több tényező hatására alakulhat ki:
• beteg/betegség jellemzők
• környezeti jellemzők – kiemelném a szakdolgozói vi-

selkedést és kommunikációt
• szituációkra adott reagálások / inadekvát megnyilvá-

nulások.

A szakmai továbbképzések mellett kiemelt területként 
foglalíkozunk a személyiségfejlesztő és kommunikációs 
módszerek további erősítésével, melynek érdekében a Ma-
gyar Ápolási Egyesület Pszichiátria és Mentálhigiénés Ápo-
lási Szekciója szabadon választható akkreditált tovább-
képzési sorozatát folytatja. A képzések hatékonyságát a 
lineárisan csökkenő adatok is megerősítik 

2017-2019 közötti továbbképzési témánk volt a betegbiz-
tonság a pszichiátriában. Roadshow keretében több száz 
szakdolgozónak adhattuk át szakmai tapasztalatainkat 
több megye, például Bács-Kiskun és Szabolcs Szatmár Be-
reg megye ápolási egyesületi alapszervezeteinél.

Jelenleg akkreditációra nyújtottuk be „A kommunikáció 
központi szerepe a pszichiátriai ellátásban” című tovább-
képzési programot. A képzési sorozattal szeretnénk biz-
tosítani a pszichiátriában dolgozók napi szintű aktuális 
ismereteinek megőrzését, a tapasztalatok átadásának le-
hetőségét, és fő célként a biztonságban végezhető szak-
ápolási feladatok utánpótlásában a motiváltság, a pálya 
iránti elköteleződés megerősítését. 

Virág Jánosné 
szekcióvezető

Egészségügyi dolgozókat ért bántalmazások 
alakulása a pszichiátriai ellátásban 
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Magyar Ápolók Napja 2020. 

Kedves Tagtársak!

A Magyar Ápolási Egyesület 2020-ban is megrendezi 
a  Magyar Ápolók Napja országos ünnepségét. 

A rendezvény helyszíne a Duna Palota lesz. 

A hagyomány szerint a rendezvény fővédnökéül 
Schmittné Makray Katalin tiszteletbeli ápolót kérjük fel.

Kérem a kollégákat, hogy február 19-én helyi szinten is 
ünnepeljék meg a Magyar Ápolók Napját.
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Több száz textilterméket ajánlott fel a Pécsi Egyház-

megye gondozóotthona a nagykanizsai kórház pszi-

chiátriai osztályának. Az adományozó intézmény két-

ségkívül úgy cselekedett, ahogy Skóciai Szent Margit, 

az otthon védőszentje is tette volna.

Még el sem kezdődött az adventi adakozások időszaka, 

amikor a vásárosdombói Skóciai Szent Margit Gondozó-

otthon árnyas fákkal övezett feljárójáról kigördült egy 

adományokkal megrakott autó. A kocsi a Kanizsai Do-

rottya Kórházba tartott, ahol igencsak megfogyatkoztak 

a mindennapi fekvőbeteg ellátáshoz nélkülözhetetlen 

holmik. Ahogy pedig az utóbbi szükség nőtt, úgy jutott 

el a hír Schäffer Zsuzsannához, a vásárosdombói Skóciai 

Szent Margit Gondozóotthon igazgatójához. Többek kö-

zött az ő munkájának gyümölcse, hogy november 12-én, 

kedden nagy mennyiségű textilcsomag érkezett a kani-

zsai intézménybe.

„Az otthonban éveken keresztül gondosan őriztük az el-

látottak családjai révén itt maradt textíliákat, amelyeket 

a hozzátartozók ránk bízták. Mivel így több tucat ágyne-

mű, lepedő, pizsama, hálóing, törölköző és más textília 

került az állományunkba, szívesen ajándékoztunk belőle 

a kórház számára” – mondta Schäffer Zsuzsanna, majd 

összegezte az adományok sorát. Az inkontinencia ter-

mékek mellett 250 db paplan huzattal, 170 db lepedővel, 

270 párnahuzattal és 152 hálóruhával lett gazdagabb a 

Dorottya Kórház. A beszélgetés végén, az adományozó 

intézmény vezetője hangsúlyozta: igazi öröm volt, hogy 

cselekedetükkel segíthették a nagykanizsai kórház pszi-

chiátriai osztályát.

Szerencsés egybeesés, hogy az ajándékozás a Szociális 

Munka Napjára esett. Persze azt is meg kell hagyni, ez a 

történet igazán csak Skóciai Szent Margit szavaival lehet 

teljes: „Gyengék vagyunk felkarolni egész Földünk nyo-

morúságait. De ha a hozzánk forduló ínségest vigaszta-

lóan fogadjuk be, máris felemeltük benne az egész vilá-

got.” 

Újabb adományt kapott a kórház

Ezúttal a pszichiátriai osztályra érkezett nagy mennyiségű 

felajánlás.

Kisteherautónyi adományt kapott a Kanizsai Doroty-

tya Kórház pszichiátriai osztálya. A dobozok sok más 

mellett ágy- és ruhaneműt, textíliát, kötszereket és 

különféle inkontinencia termékeket tartalmaztak. 

A gondozottak mindennapos ellátásában nagy se-

gítséget jelentő felajánlás egy vásárosdombói intéz-

ményből érkezett.

Teljesen megtelt a rakodótere annak a kisteherautónak, 

amelyik a baranyai Vásárosdombóról szállította az ado-

mányokat a kanizsai kórházba. A pszichiátriai osztály 

dolgozói örültek a példátlan mennyiségű, és a minden-

napi munkájukat nagyban megkönnyítő felajánlásnak, 

különösen a több száz ágyneműnek és hálóruhának. – 

Nagy szükségünk van rá, mert fokozott ápolást igénylő 

betegek vannak itt, akik alatt naponta többször is kell 

ágynemű cserélni. De szociálisan hátrányos helyzetű be-

tegeink is vannak, akik nem tudnak magukkal pizsamát, 

hálóinget behozni, így nekünk kell azt megoldani, hogy 

át lehessen őket öltöztetni – mondta el kérdésünkre Bo-

ros Károlyné osztályvezető ápoló.

A dobozok sok más mellett még kötszereket, tápszere-

ket, inhalátort, poharat, tányért és inkontinencia termé-

keket tartalmaztak. Ezeket mind a Skóciai Szent Margit 

Gondozóotthon ajándékozta oda. A több mint hat év-

tizedes múltra visszatekintő, és ma már a pécsi egyház-

megye fenntartása alá tartozó intézményben száz idős 

embernek nyújtanak bentlakásos ellátást. – Mivel egyházi 

fenntartású intézmény vagyunk, szem előtt tartjuk, hogy 

adni és kapni egyformán nagyon jó, az embert nagyon 

jó érzéssel tölti el, ha adhat. Nem először fordult elő ez, 

ugyanis a közelben működnek hajléktalanok ellátásával 

foglalkozó intézmények és karitász csoportok. Amikor 

van feleslegessé vált ruhafélénk, oda szoktuk elvinni – 

tudtuk meg Schäffer Zsuzsanna igazgatótól.

A vásárosdombói intézmény raktárában még mindig ma-

radt feleslegessé vált textília, amelyet szintén a kanizsai 

kórháznak szánnak. Az újabb adomány a tervek szerint 

decemberben érkezik.

Vermes Nikolett

A cikk forrása: 

Pécsi Egyházmegye https://pecsiegyhazmegye.hu/

hirarchivum/3259-cselekedni-a-legjobb-belatas-szerint

Cselekedni, a legjobb belátás szerint
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Köszönetnyilvánítás

Jelentős mennyiségű adományt kapott a Kanizsai Do-
rottya Kórház Pszichiátria osztálya a vásárosdombói 
Skóciai Szent Margit Gondozóotthontól. A Pécsi Egy-
házmegye szociális intézményeként működő Skóciai 
Szent Margit Gondozóotthon Vásárosdombó község-
től két kilométerre, Margitmajorban található, ahol 
festői környezetben 100 lakó bentlakásos gondozását 
végzik nagy elhivatottsággal. 

Schäffer Zsuzsanna a szociális intézmény igazgatója, aki egy-
ben a Magyar Ápolási Egyesület Baranya megyei vezetője az 
Ápolási Egyesület októberi budapesti vezetőségi értekezle-
tén azonnal felajánlotta segítségét, amikor kötetlen beszél-
getésalkalmával szó esett a nagykanizsai pszichiátria osztály 
hétköznapjait megnehezítő problémákról. Még egy hónap 
sem telt el a megbeszélés óta és az Igazgató Asszony már je-
lezte, hogy mehetünk az adományért. A Kanizsai Dorottya 
Kórház Pszichiátria osztálya 53 betegággyal működik, több-
ségében fokozott ápolási igénnyel rendelkező, és nehezí-
tett szociális körülmények közül élő betegek ellátását vé-
gezzük osztályunkon. Rendszeresen találhatók az osztályon 
olyan betegek is, akiknek nincsenek hozzátartozóik vagy ha 
vannak, azok nem tudnak a bentfekvő betegről gondos-
kodni. A demens páciensek száma is jelentős az osztályon. 
Ebből adódóan a betegeknél naponta többször is szükséges 
ágyneműt, pelenkát cserélni. Vannak olyan betegek is, akik 
nem rendelkeznek váltó ruhaneművel vagy nem tudnak ne-
kik pizsamát, hálóinget behozni. Nagy szükségünk volt egy 
nagyobb készletre ágyneműből, pelenkából, inkontinencia 

betétekből, pizsamából, hálóingből a felmerült ápolási szük-
ségletek kielégítésére. 

A Pszichiátria osztály az elmúlt 25 évben nem kapott ilyen 
mennyiségű adományt, mint most a Skóciai Szent Margit 
Gondozóotthontól. Nagy örömmel fogadták a betegek és 
az ápolók is az ajándékot, azonnal megkezdték a haszno-
sítását. 

Az eszközök, használati tárgyak Vásárosdombóról a Kani-
zsai Dorottya Kórház Pszichiátria osztályára történő szál-
lításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket Kanizsai 
Dorottya Kórház menedzsmentje biztosította. A gondozó-
otthon igazgatója további adománnyal támogatja a Kani-
zsai Dorottya Kórházat. Legközelebb 2019 decemberének 
elején egy újabb textilszállítmányt bocsát rendelkezésünk-
re, amit a Kanizsai Dorottya Kórház arra igényt tartó osz-
tályain osztunk el.

Schäffer Zsuzsanna a Skóciai Szent Margit Gondozóott-
hon igazgatója a következőkkel bocsátotta a Pszichiátria 
osztály rendelkezésére e tárgyakat: „Használják őket, mi 
nagyon jó szívvel adjuk és örömmel!” 

Köszönetünket fejezzük ki az Igazgató Asszonynak e ne-
mes gesztusért és az adományért, amivel a Kanizsai Do-
rottya Kórház pszichiátria osztályának ápolásszakmai 
munkájátnagymértékben segítette.

Köszönettel: 
Boros Károlyné

Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria osztály  
vezető ápoló
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MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
TÁMOGATJA AZ ÁPOLÓKAT!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

72% 

20222019

 Béremelési program az ápolóknak

Köszönjük a magyar ápolók munkáját!

Nővérszállók fejlesztése Michalicza-ösztöndíj-lehetőség

Az ösztöndíj összege minimum:

320 000 Ft/félév
10 db

teljes körű
felújítás

4 db

új épület

30 db

energetikai
felújítás



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
 

Medirex Zrt.
1142 Budapest
Szatmár utca 46/a.
tel: +36 1 444 44 00
email: info@medirex.hu

 Nagyobb biztonság a pácienseknek 

• Alacsonyabb a szennyeződés veszélye az előre töltött rendszer révén.

A gyógyszerezési hibák kockázata csökken

• Átlátszó címke, a fecskendő tartalma látható.
• Egyértelműen feliratozott, jól olvasható címke.
• Színkódolt, a könnyű azonosításhoz.

A katéter sérülésének kockázata csökken

• A rendszerben – a 3 ml-es standard fecskendővel összehasonlítva – jelentősen alacsonyabb nyomás 
keletkezik.

• Minden méret megfelel a gyártó központi vénás katéterek öblítésére vonatkozó ajánlásainak.

Időtakarékos és hatékony

• A BD PosiFlush fi ziológiás sóoldattal előre feltöltött átmosó fecskendő használatra kész gyógyászati 
termék, ezért üvegpalackokra vagy ampullákra már nincs szükség. 

 Ez kevesebb munkafázist és időráfordítást jelent a vénás katéterek öblítéséhez való fecskendők 
előkészítésénél.

Kevesebb hulladék, alacsonyabb költségek

• A kompakt formája révén – a standard fecskendőkkel összehasonlítva – csökkenthető a hulladékter-
melés.

• A perifériás katéterekhez kisebb öblítési mennyiségnek (3 ml és 5 ml) választhatók.
• Csökkenti a környezetszennyezést.

BD PosiFlush
TM

 (NaCl 0,9%)
Intravénás katéterek optimális és biztonságos öblítéséhez a 
véráramfertőzések megelőzésére. 

bd.com

A BD PosiFlush előre feltöltött 
átmosó fecskendő úgy van 
kialakítva, hogy megakadályozza 
a öblítőrendszer által előidézett 
vérrefluxot.* Megfelel a vénás 
katéter ápolására vonatkozó 
klinikai irányelveknek.3


