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Az év első negyedévében meg-
tartott Magyar Ápolók Napja 
ünnepségeken még nyoma sem 
volt a mára kialakult válsághely-
zetnek, mely által egészen más 
értelmet kap a Nursing Now! 
üzenete, ami így hangzik „Kü-
lönleges szakma különleges 
éve”.

Ez az év kiemelt jelentőségű, 
hiszen 2020. AZ „ÁPOLÓK ÉS A 
SZÜLÉSZNŐK” éve.

A Nursing Now! kampány, 3 évvel ezelőtt azzal a céllal in-
dult útjára, hogy hangsúlyozzuk

-  a betegápolás jelentőségét,

-  az ápolók és szülésznők nélkülözhetetlenségét az 
egészségügyi ellátásban

-  és pótolhatatlan szerepüket az egész világban.

Ezzel egy időben Florence Nightingale születésének 200. 
évfordulójára is emlékezünk.

Ma azt látjuk, hogy hivatásunk fontossága megkérdőjelez-
hetetlen, hiszen munkánkkal az egész társadalom szolgá-
latában állunk. Hihetetlen terhelés közepette a végezzük 
feladatainkat, melyet az összefogás, a kitartás, a konstruk-
tív megoldáskeresés, és ami a legfontosabb, az együttmű-
ködés jellemez.

Gyorsan változó világunkban nehéz türelmesnek maradni, 
fegyelmezetten végezni a napi feladatainkat, miközben 
számos nehézséggel kell szembenézni. Segíteni beteg em-
bertársainkon, ott lenni a legsebezhetőbb kliensek mellet. 
Naponta szemtanúi vagyunk az erőnek és a fájdalomnak. 
Mi vagyunk azok, akik folyamatosan bebizonyítjuk, hogy 
mesterien uraljuk a technikai eszközöket, a modern orvos-
tudomány vívmányait, és mégis néha sokkal többet jelen-
tenek EMBERI hozzáállásunk és KEDVESSÉGÜNK egyszerű 
megnyilvánulásai.

2020-ban irányuljon figyelem valamennyi egészségügyben 
dolgozó munkatársunkra, ismerjék meg és becsüljék meg 
azt az áldozatos munkát, amit nap, mint nap végzünk má-
sok életének jobbá tétele érdekében.

Ehhez kívánok kiváló munkahelyi közösségeket, kitartást, 
jó egészséget minden kedves kollegának!

Tisztelt Olvasók!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:
19623317 – 1 – 42

A kedvezményezett neve: Magyar Ápolási Egyesület

TUDNIVALÓK
A nyilatkozatot tegye borítékba.

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, 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.

Magyar Ápolási Egyesület Országos Elnöksége és az Ápolásügy Szerkesztősége 
ez úton is kifejezi köszönetét a COVID19 miatt kialakult helyzetben folyamatosan 

helytálló, az ágyak mellett nap, mint nap rendkívüli teljesítményt nyújtó ápolóknak, 
orvosoknak, nem feledve mindazokat a munkatársainkat sem, 

akik a működéshez szükséges feltételeket biztosítják! 

Köszönjük a munkátokat, a kitartásotokat ebben a nehéz helyzetben! 
Köszönjük, hogy számíthatunk rátok!
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A Magyar Ápolási Egyesület 2020.02.24-én rendezte 
a Magyar Ápolók Napja országos ünnepségét. Nem 
is gondoltuk volna, de amikor utána számoltunk ak-
kor bizony világossá vált, hogy tízedik alkalommal 
vagyunk együtt a Magyar Ápolók Napja alkalmából. 
Visszagondolva az előző évekre elmondható, hogy 
ez a nap mit sem veszített fényéből, és még jelen-
tősége is megnőtt. Kitartó munka van emögött, sok 
támogatónak és egyesületi tagnak köszönhető, hogy 
mára már országszerte ez a szakdolgozók egyik leg-
nagyobb ünnepe.

A jeles alkalomra az ország minden tájáról érkeztek részt-
vevők. A megnyitón köszöntőt mondott Minya Tünde el-
nök asszony, aki kiemelte, hogy bár ma Kossuth Zsuzsan-
nára emlékezünk ez az esztendő más szempontból is nagy 
jelentőséggel bír. Egy három éves kampány lezáráshoz 
érkezünk, melynek célja a világ ápolóinak, szülésznőinek 
segítséget nyújtani, hogy hivatásukat megfelelő kompe-
tenciák biztosítása mellett, kellő elismerést kiérdemelve 
végezhessék. A kampány a Burdett Trust of Nursing prog-
ramja melyhez a WHO és az ICN támogatást nyújt, és a 
világon mára 122 ország Nursing Now! csoportja csatlako-
zott. Magyarországról a Magyar Ápolási Egyesület szere-
pel a hivatalos partnerek között.

Elnök asszonyt követően a Magyar Ápolók Napja fővédnö-
ke Makray Katalin köszöntötte a résztvevőket. 

Az Ő kedves szavai, biztatása és hazaszeretete min-
dig erőt ad a következő év feladatainak teljesítéséhez. 

Dr. Kásler Miklós miniszter úr üdvözletét és üzenetét Dr. 
Csiki Zoltán helyettes államtitkár közvetítette az ünneplő 
közönségnek.

Egyesületünk az előző évekhez hasonlóan javaslatot tett 
miniszteri kitüntetések adományozására, melyet nagy örö-
münkre dr. Kásler Miklós Miniszter Úr idén is elfogadott. 
A köszöntőket követően Dr. Csiki Zoltán helyettes állam-
titkár úr 18 egyéni, és 2 kollektíva részére adta át az EMMI 
miniszteri elismerő oklevelét. 

A hagyományokat követve idén is avattunk Tiszteletbeli 
Ápolót, és átadtuk az egyesületünk által alapított Kossuth 
Zsuzsanna-díjat is. A kitüntetettek névsora „Akikre büsz-
kék vagyunk” címmel lapunkban olvasható. 

A kitüntetések átadása után Szabó Ádám harmonikamű-
vész műsorával zárult az ünnepség, melyet a már szokásos 
állófogadás követett. 

Bugarszki Miklós
alelnök

Ünnep tízedszer!
Magyar Ápolók Napja országos ünnepsége, 
Duna Palota
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Akikre büszkék vagyunk

Az egyesületünk által 2020. február 24-én a Duna Palotában rendezett Magyar Ápolók Napja országos ünnepsé-
gén kitüntetést vehetett át:

Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele

Bagi Júlia főnővér-helyettes Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Infektológiai 
osztály

Bolla Orsolya vezetőápoló Kanizsai Dorottya Kórház Gyermekosztály
Böjtös Éva diabetológiai szakápoló Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza II. 
Belgyógyászati Osztály 

Bugarszkiné Sárközi Gizella ápolási igazgató Szent Rókus Kórház és Intézményei 
Dezsőfi Mónika vezetőápoló-helyettes Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Urológiai 
Osztály

Dobóczi Mónika gastroenterológiai szakasszisztens Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 

Dr. Bálintné Ignácz Erzsébet főnővér Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 
Traumatológia 

Fodor Jánosné szülésznő Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet.

Kállainé Gál Krisztina centrumvezető főápoló-helyettes Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Pszichiátriai és Pszichiátriai 
Rehabilitációs Centruma 

Kecskeméti Ferenc gazdasági ápoló Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

Kelemen Lajosné osztályvezető főnővér Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 
Bőrgyógyászat

Kozsdáné Pekker Renáta főnővér Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Onkológia Osztály

Luka Ilona Mária részlegvezető ápoló Hajdúszoboszlói Szent Lukács Görögkatolikus Idősek 
Otthona

Nagy Géza ápolási igazgató Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház 

Nagyné Szép Annamária főnővér-helyettes Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Neurológia és 
Stroke osztály 

Szabóné Paczári Katalin diplomás ápoló
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház Mátészalkai Kórháza - Decubitus Mobil 
Team 

Szelec Katalin vezető asszisztense Mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet 
Sziklai Emőke osztályvezető főnővér Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Csecsemő- és 
Gyermekosztálya ápolói

Pakai István Jánosné főnővér, és munkatársai Ancsa-
Molnár Lászlóné, Bánóczki Imréné, Borbásné Baur Mária, 
György Anita, Hugyec Róbertné, Hugyi Józsefné, Kovács 
Renáta, Lami Zsoltné, Molnár Katalin, Oláhné Szabó Mária, 
Országné Tallér Anikó, Szabó Dóra, Szlávik Rozália, Tesch 
Judit, Unczorg Judit, Vulmanné Kovács Éva

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet Gyermekosztály Újszülött Részlege

Dankó Zsuzsanna osztályvezető ápoló és munkatársai:

Baráth Ágnes részlegvezető ápoló, Berbai Éva, Berényi 
Tímea, Farkasné Tóth Erika, Fecske Janka, Horváthné Takács 
Éva, Konka Beatrix, Molnár Barbara, Molnár Lászlóné, 
Papp Gáborné Kádár Tímea, Pipisné Kovács Beáta, Sinka 
Vanessza, Szűcs Mariann, Telek Éva, Túriné Fekete Andrea, 
Zsarnai Éva 

Kossuth Zsuzsanna-díj

Dr. Oláh András habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánja, az 
Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet igazgatója

Tiszteletbeli Ápoló

Dr. Erdélyi Ágnes telephelyi orvosigazgató helyettes, SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház
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A Magyar Ápolók Napja országos ünnepségén 
2020. február 24-én a Duna Palotában 

Kossuth Zsuzsanna–díjat 
vehetett át Dr. Oláh András
A díjat a Magyar Ápolási Egyesület 1998-ban alapította. 
A Magyar Ápolási Egyesület Alapszabálya szerint „a Ma-
gyar Ápolási Egyesület a megalapítás és a fennmaradás 
nehézségein túljutva új célokat alkotott a nemzeti érzés, a 
közösség szolgálata és az ápolói hivatástudat erősítése ér-
dekében”. Az Egyesület kitüntetés alapí-
tását határozta el egyik alapvető céljának 
elérése – az ápolók és az ápolói hivatás 
társadalmi elismertségének növelése ér-
dekében. Odaítélésének fő szempontjai 
a kiváló szakmai munkán túl az ápolás 
és az ápolók, valamint ápolói közössé-
gek létrehozása érdekében kifejtett, az 
egyesület keretében végzett kiemelkedő 
tevékenység.

Dr. Oláh András habilitált egyetemi 
docens, a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Karának dékánja, 
az Ápolástudományi, Alapozó Egész-
ségtudományi és Védőnői Intézet igaz-
gatója. 

Elkötelezett és innovatív szemléletű képviselője mind a 
középfokú, mind a felsőfokú alap- és mesterképzésben 
az ápolók, illetve az ápolói hivatás támogatásának és fej-
lesztésének. Elnöke az egészségtudományi karok Dékáni 
Kollégiumának, a Magyar Ápolástudományi Társaságnak, 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Oktatási-, 

Továbbképzési- és Tudományos Bizottságának, az Egész-
ségügyi Szakmai Kollégium Ápolás és Szülésznői (Szakdol-
gozói) Tanácsának. Nemzetközileg elismert tudományos 
szakember, tudományos közleményeinek száma: 101; Út-
törő szerepet tölt be a megfelelő létszámú és összetéte-

lű ápolói kar megteremtése érdekében, 
többek között a szükséges javaslatok 
megfogalmazása, a betegellátás haté-
konyságának ápolói fókuszú fejlesztése, 
a nemzetközi jó gyakorlatok hazai átvé-
tele, a képzési rendszer- és a hatáskörök 
kidolgozása céljából. Kezdeményezte a 
kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterkép-
zés bevezetését Magyarországon, koor-
dinálta a képzéshez tartozó tantervek 
kidolgozását és bevezetését az egyete-
meken. Kezdeményezője és koordináló-
ja a "Javaslat Nemzeti Ápolásfejlesztési 
Stratégia Elemeire" című átfogó szakmai 
tanulmány elkészítésének. Nevéhez fű-
ződik a segédápoló-képzés bevezetésé-
nek kezdeményezése és a képzési prog-

ram kidolgozásának összefogása is.

A Magyar Ápolási Egyesület országos vezetősége a Ma-
gyar Ápolók Napja alkalmából Dr. Oláh András dékán urat 
Kossuth Zsuzsanna-díj kitüntetésben részesítette.

Tisztelettel gratulálunk!

A Magyar Ápolók Napja központi ünnepségén

Tiszteletbeli Ápolóvá avatták Dr. Erdélyi Ágnes 
telephelyi orvosigazgató helyettest
A Magyar Ápolási Egyesület alapszabálya lehetővé teszi, 
hogy Tiszteletbeli Ápolóvá válasszon olyan szakembere-
ket, akik munkásságukkal, elkötelezettségükkel előmoz-
dítják a magyar ápolói társadalom elismertségét. 2020-ban 
a Magyar Ápolási Egyesület Tiszteletbeli Ápolóvá avatja Dr. 
Erdélyi Ágnest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórhá-
za orvosigazgató-helyettesét.

SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház Orvos igazgatója-
ként és főorvosként is figyelmet fordít a szakdolgozók 
fejlesztésére, mind szakmai, mind személyes kompe-
tenciák vonatkozásában.

Fejlesztő gondolatai, kiegészítései, észrevételei folyamato-
san segítik az ápolással közös gondolkodást, melynek célja 

a betegek jobb ellátása, jó munkahelyi légkör, a szakmai 
biztonság megteremtése.
A Magyar Ápolási Egyesülettel 2005-ben találkozott, ami-
kor a szokásos helyi ápolók napja megrendezésében az 
Addiktológiai Osztályhoz tartozó parkban, mint házigaz-
da, részt vett.
Már akkor feltűnt, hogy a programok tartalma, a támo-
gatások méltóságteljessé tették az ápolók ünnepét. Az 
azt következő években személyesen is bekapcsolódott a 
tudományos szakdolgozói programok szervezésébe, részt 
vett előadóként a Magyar Ápolási Egyesület pszichiátriai és 
mentálhigiénés szekciójának akkreditált továbbképzésein.
2017-től 2 évig „A betegbiztonság a pszichiátrián” című 
továbbképzés aktív előadója, melyet az ország több pszi-
chiátriai kórházában megtartásra került. A jelenlegi akkre-
ditált képzésben a kommunikáció kapott hangsúlyos sze-
repet, melynek oktatásában szintén vezető szerepet vállal.
Igazgatónő személyes példamutatással vesz részt a be-
tegellátás szempontjából fontos team munkában, ahol 
egyenrangú partnerként kezeli az ellátáshoz kapcsolódó 
szakdolgozókat. Nem feledkezik meg soha a háttérszolgál-
tatást nyújtó munkatársak fontosságáról.
Példamutatása meghatározó az orvostársadalom számára, 
aki elismeri az ápolás-szakmai tudás nélkülözhetetlenségét.
Orvosi munkássága során a betegek iránti együttérzés, 
empátia, tisztelet példaértékű valamennyi egészségügy-
ben dolgozó számára.

Tiszteletbeli Ápolóvá avatása 
alkalmából, szívből gratulálunk!
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Kommunikáció központi szerepe a 
pszichiátriai ellátásban 

A Magyar Ápolási Egyesület Pszichiátriai és Mentálhigi-
énés Ápolói Szekciójának szervezésében 2020. február 
28-án 11 órától kezdődően SZSZBMK Sántha Kálmán 
Szakkórház Lovagtermében pontszerző Szakmai Napot 
tartottak. A továbbképzés a „Kommunikáció központi 
szerepe a pszichiátriai ellátásban” címet viselte.

A rendezvényt megnyitotta Virág Jánosné a MÁE Pszichiát-
riai és mentálhigiénés ápolói szekció vezetője, ápolási igaz-
gató helyettes. A szakmai napon a résztvevőket köszöntöt-
te Dr. Erdélyi Ágnes SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház 
telephelyi orvos-igazgató helyettese, az Addiktológiai osz-
tály osztályvezető főorvosa. Rövid beszédet mondott Hado-
básné Kiss Hedvig SZSZBM Kormányhivatal megyei vezető 
ápolója. A Magyar Ápolási Egyesület nevében Juszku Erzsé-
bet megyei vezető üdvözölte a jelenlévőket.

Az előadások megkezdése előtt a Magyar Ápolók Napja 
alkalmából a MÁE dicsérő oklevelét és az egyesület ezüst 
kitűzőjét vehette át két kolléganő kiváló, áldozatos, minő-
ségi munkájáért.
Az egyesület megyénkét évente három kitüntetést adomá-
nyoz, melyet az ápolók napján adnak át. Ez évben Kisvár-
dán Tóth Irén, a SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórházban 
ketten pedig részesültek kitüntetésben: Bunkóczyné Földi 
Zsuzsanna diplomás ápoló és Vida – Szász Edina Agáta a 
Gerontopszichiátriai Osztály gazdasági nővére.

A Szakmai Nap az előadásokkal folytatódott.
- Dr. Erdélyi Ágnes Kommunikáció fontossága a Pszichiátriai 

ellátásban című előadása izgalmas és rendkívül tanulságos 
volt.

- Betegbiztonság, személyzet biztonság és a kommunikáci-
ós kultúra kapcsolata nem csak a pszichiátrián című elő-
adást Hadobásné Kiss Hedvig Szabolcs Szatmár Bereg Me-
gyei Kormányhivatal vezető ápolótól hallhattuk, kiemelve 
a minőségügyi és komplex szemléletet. 

- Karacs Magdolna MSc ápoló az I. Pszichiátria osztályve-
zető ápolója a Kommunikáció alapjairól beszélt, melyet a 
mindennapos ellátás során szem előtt kell tartani.

- Arató Miklósné BSc ápoló SZSZBMK Sántha Kálmán Szak-
kórház Gerontopszichiátria I. osztályvezető ápolója a 
Transzkulturális ismeretek a helyes kommunikáció meg-
valósításához című előadásában felhívta figyelmünket a 
téma fontosságára – kutatással alátámasztva.

- Virág Jánosné MSc ápoló, telephelyi ápolási-igazgató he-
lyettes a Pszichiátriai ápolás kommunikációs hátteréről 
adott át alkalmazandó ismereteket.

A szakmai nap befejezéséül a résztvevők az állófogadáson 
beszélhették meg az előadásokon elhangzottakat, illetve 
gratulálhattak a kitüntetetteknek is. Az előadások nagyon 
színvonalasak, minden nap alkalmazható információkat tar-
talmaztak, mindemellett érdekesek és tanulságosak voltak. 
Jó lenne minden SZSZBMK dolgozónak hallania.

Összességében a SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház ve-
zetése, dolgozói és a Magyar Ápolási Egyesület Pszichiátriai 
és Mentálhigiénés Ápolói Szekciója egy igazán remek és ní-
vós napot szervezett a kitüntetettek – szívből gratulálunk 
nekik – és a dolgozók részére ezen az esős napon.

Juszku Erzsébet
MÁE megyei vezető

„ÉRTED! ÉRTE! ÉRTÜNK!”
Ápoló tanulók versenye

 
A Magyar Ápolási Egyesület  2019 / 2020. tanévben első alkalommal hirdette meg az egészségügyi szakképzésben 

tanuló 11. és 13. évfolyamos nappali tagozatos diákok számára, az „Érted! Érte! Értünk!” szakmai versenyét.

A szakmai tudás erőpróbájára több mint 30 oktatási intézményből 99 csapat regisztrált. 
A versenyben hangsúlyos szerepet kap az egészségnevelés, az ápolás, és az elsősegélynyújtás.

Két online fordulót követően a legjobb 10 csapat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – 
Rendelőintézetben méri majd össze tudását.
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Az Egészségügyi Világ Szervezet (WHO) kitüntetett 

figyelemmel kíséri a 2020. évet, melyet az Ápolók és 

Szülésznők Évének nyilvánított. 

2020.február 19.-én a Fejér Megyei Szent György Egyetemi 

Oktató Kórház a Magyar Ápolók Napja alkalmából ünnep-

séget és szakmai szimpóziumot szervezett.

Kossuth Zsuzsanna szobránál a kórház „Rózsaligetében” 

emlékeztünk, melyet születésének 200.évfordulója alkal-

mából 2017-ben avattunk fel, azóta évről – évre itt koszo-

rúzzuk és ünnepeljük a Magyar Ápolók Példaképét.

A Magyar Ápolók Napja alkalmából tiszteletét fejezték ki 

intézményünk vezetősége és dolgozói, a megye és a vá-

ros nevében dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés 

elnöke, Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere, 

Östör Annamária városunk egészségügyi tanácsnoka, Dr. 

Balogh Zoltán, a MESZK országos elnöke, az egészségügyi 

szolgáltatók és alapítványok képviselői. 

A MÁE Fejér megyei elnökeként nagy tisztesség volt meg-

emlékező beszédet mondanom Kossuth Zsuzsanna példa-

értékű életéről és szellemi örökségéről. Az „Ország Első 

Főápolója” a 1848-49-s szabadságharc idején 3 hónap alatt 

70 tábori kórházat szervezett, amely során, a világon egye-

dül álló fejlesztéseket vezetett be, mint a fertőző betegek 

elkülönítése, altatási technikák alkalmazása a műtétek so-

rán. Elsőként intézett felhívást a magyar nőkhöz is, akik 

számára ápolóképzést szervezett. 

A koszorúzást követően a Romhányi Auditóriumban ün-

nepséggel és tudományos szimpóziummal folytatódott 

a program. Szabó-Bakos Zoltánné ápolási igazgató kö-

szöntőjében elmondta, hogy a Magyar Ápolási Egyesület 

kezdeményezésére február 19-e, Kossuth Zsuzsanna szü-

letésnapja 2014 óta hivatalosan is a Magyar Ápolók Napja, 

ezzel missziójára emlékezve, ez a hazai ápolásügy elisme-

rése is. Dr. Balogh Zoltán, a MESZK országos elnöke ün-

nepi beszédében kiemelte, hogy a nemes előd hősies és 

önfeláldozó cselekedete volt az alapköve a hazai ápolási 

szakma fejlődésének, amely négy évvel megelőzte Floren-

ce Nightingale angol ápolónő, a modern nővérképzés, va-

lamint betegellátás reformerének tevékenységét is. „ Tud-

juk, hogy 2018 óta az ápolói hivatás került a nemzetközi 

szervezetek fókuszába „A Nursing Now! – Ápolás most! 

Kampány az ICN, az Ápolók Nemzetközi Tanácsa, a WHO 

és Katalin cambridge-i hercegnő összefogása révén.”

Intézményünk Romhányi Auditóriumában hagyományo-

san díjátadásra került sor a hivatás elismeréseként – Az év 

ápolója címet 2020-ban Bíró Krisztina a II. sz. Belgyógyá-

szat főnővér helyettese, - Az év asszisztense címet pedig 

Szabó István a pszichiátriai gondozó vezetőasszisztense 

kapta, tiszteletbeli ápoló lett Dr. Hertelendi Annamária 

foglalkozás-egészségügyi főorvos. 

Az ünnepség fényét emelte a Szent György Kórus kitűnő 

műsora, Tóka Szabolcs karnagy vezetésével.

2020.február 22.-én Sárbogárdon is megemlékeztünk Kos-

suth Zsuzsannáról.

A MÁE Fejér Megyei Szervezete nevében koszorút he-

lyeztünk el a Sárbogárdi Rendelőintézet parkjában. Az 

intézmény dolgozói, a város vezetői rendkívül büszkék 

arra, hogy Kossuth Zsuzsanna családjával a Fejér Megyei 

Sárbogárdon telepedett le, ahol nagyon boldog házasság-

ban élt gróf Meszlényi Rudolffal és gyermekeikkel. A város 

rendelőintézetét Kossuth Zsuzsannáról nevezték el, az in-

tézmény előtt egész alakos szobor áll, amely egyedülálló 

az országban, Balás Eszter alkotását 1977-ben avatták fel.

Magyar Ápolók Napja a Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktató Kórházban

„Tiszteletbeli Ápoló” avatás a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórházban
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2020. február elsején a fenti mottóval került megrende-
zésre a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rende-
lőintézet, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 
a Magyar Ápolási Egyesület és a Minőségi Betegellátás 
Alapítvány által szervezett 28. Jótékonysági Nővérbál.
A rendezvénynek immár sokadik alkalommal a Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
um adott helyet. 

A bál fővédnöke Prof. Dr. Horváth Ildikó PhD az EMMI 
egészségügyért felelős államtitkára, védnökei: Dr. Balogh 
Zoltán PhD a MESZK elnöke, Minya Tünde a Magyar Ápo-
lási Egyesület elnöke, Dr. Czira Szabolcs Nagykőrös város 
polgármestere, valamint Tankó Ágota a Nagykőrösi Reha-
bilitációs Szakkórház és Rendelőintézet főigazgatója voltak.
A Nővérbál idei szervezőinek erős kapcsolata volt az égiek-
kel, hiszen erre a napra valóban tavaszi idő kerekedett. Már 
csak a virágözönről kellett gondoskodni, és ezt is sikerrel 
teljesítettük, hiszen a hölgyek és urak öltözékeiben rendre 
vissza-visszaköszönt a virágmotívum. 
Az évről-évre megrendezendő jótékonysági bál célja, hogy a 
Minőségi Betegellátás Alapítvány részére támogatást gyűjt-
sön. Az alapítványt Vágány Tamásné Ica – a kórház nyugal-
mazott ápolási igazgatója – azzal a céllal hozta létre, hogy 
a szakdolgozók szakmai fejlődését segítse, támogassa. E 
cél elérése érdekében a képzések/továbbképzések anyagi 
hátterét ebből az alapítványi forrásból biztosítjuk. Így te-

remtünk lehetőséget arra, hogy munkatársaink újabb szak-
képesítés, illetve új ismeretek birtokában legyenek, mindezt 
a betegellátás minőségének fejlesztésére fordítsák.

Az asztaloknál lévő ültető kártyák szerint mind a 232 ven-
dég megtalálta a helyét, így lehetőség nyílt baráti beszélge-
tésekre is. Az örökzöld dallamokat Varga Péter és zenekara 
biztosította. Műsoruk alatt a táncparkett pillanatok alatt 
változott táncolókkal teli dús virágoskertté.

Az este folyamán két meglepetés műsorszám adott alkalmat, 
hogy a lábak helyett a tapsoló kezek is feladatot kapjanak. 
Elsőként a Grapevine Tánciskola növendékei hófehér ruhában 
mutatták be táncukat, majd két fiatalember akrobatikus ele-
mekkel tűzdelt lendületes produkciót mutatott be.

A bál immár hagyományos, állandó programja a kórházi dol-
gozók által bemutatott meglepetés műsor, mely a közönség 
körében olyan nagy sikert aratotta hosszú hetek munkájával 
begyakorolt tavaszi szalagtánc, valamint a fergeteges tem-
póval előadott rocky, hogy a vendégek nagy örömére ismét 
előadták azt.

Az est folyamán több kolléga is tombolavásárlásra buzdí-
totta a megjelent vendégeket, akik a rendelkezésre álló 
valamennyi tombolát értékesítették. A sok tombola megvá-
sárlásával nemcsak a nyerési esélyeiket akarták növelni, ha-
nem sokkal inkább az alapítvány nemes célját is támogatni 
kívánták.

Éjfél után tartottuk a tombolasorsolást, ahol hasznos, értékes 
felajánlások találtak gazdáikra.  Három fődíj került kisorso-
lásra, melyet a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 
a Magyar Ápolási Egyesület és a Country Tours ajánlott fel.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Magyar Ápolási Egyesület 
nagylelkű és értékes tombola (könyvutalvány) felajánlását!

Köszönetünket fejezzük ki Tankó Ágota főigazgató asz-
szonynak, aki minden évben szívvel-lélekkel támogatja, és jó 
tanácsokkal segíti az alapítvány kuratóriumi tagjai munkáját 
a jótékonysági bál sikeres megvalósítása érdekében!

A bál szervezői és vendégei valamennyien elismerően nyi-
latkoztak az estről. A jó hangulatról, a vidámságról a bálon 
készült képek és video tanúskodnak!

Csépleő Viktória
ápolási igazgató

„Tavaszi virágözön”

A hatvani Albert Schweitzer Kórház immár kilencedik 
alkalommal rendezte meg az alapítványi bált, amely az idők 
során a térség egyik meghatározó társasági eseményévé 
nőtte ki magát. A közel kétszáz résztvevő között 
megközelítőleg hárommillió forint értékű tombolaajándék 
került kisorsolásra. Információink szerint a bál nettó bevétele 
elérte a négymillió forintot.
A bálon az egészségügyi dolgozók mellett részt vesznek 
a helyi vállalkozók, támogatók, akik adományokkal és 
tombolaajándékokkal támogatják az éppen kitűzött célt. 
Az idei évben lehetőségeihez képest egyesületünk is részt vett 
a támogatásban, és Elnök Asszony meghívottként jelen volt a 
rendezvényen is. Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján 
a bál bevétele a traumatológiai ambulancia műszerparkjának 
bővítésre kerül felhasználásra. 

Bugarszki Miklós 
alelnök

Fotó: Hatvanonline

Alapítványi bál Hatvanban
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A hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet és a 
Magyar Ápolási Egyesület helyi szervezete 2020.03.05-
én rendezte meg a Magyar Ápolók Napja ünnepséget. 
A kórházban már hagyomány, hogy minden évben 
megemlékeznek erről a napról. Az ünnepség Kossuth 
Zsuzsanna emléktáblájának megkoszorúzásával vette 
kezdetét, majd a köszöntőkkel folytatódott. 

Dr. Stankovics Éva főigazgató mellett Szabó Zsolt a térség 
országgyűlési képviselője is méltatta a szakdolgozók 
munkáját, kiemelte, hogy nélkülük az egészségügyi ellátás 

elképzelhetetlen. Az ünnepi köszöntők után Bugarszki 
Miklós tartotta meg előadását amelyben beszélt a 2020-
as év kiemelt fontosságáról a világ, így a Magyar Ápolók 
számára is. Összefogásra, a Nursing Now! program 
alapvető értékeinek követésére és Kossuth Zsuzsanna 
szellemiségének ápolására kérte a Hatvani Ápolókat.

A köszöntők és az előadás után három tehetséges fiatal 
előadó tette emlékezetessé ezt a napot. Természetesen 
az elismerés sem maradhat el az ünnepen, két dolgozónk, 
Gólya Sándorné a traumatológiai osztály főnővére 
és Maksáné Burda Borbála gyermekápoló munkájuk 
elismeréseként a Magyar Ápolási Egyesület dicsérő 
oklevelét és ezüst kitűzőjét vehette át. A kórházban 
hagyomány, hogy a Magyar Ápolók Napja alkalmából 
tiszteletbeli ápolót is avatnak. Az idei évben ezt a címet 
Bognár Katalin nyerte el, aki a humánpolitikai irodában 
nap, mint nap segíti az egészségügyi szakdolgozókat a 
munkaügyi kérdéseik rendezésében. Az ünnepség végén 
a kórház vezetése állófogadásra invitálta a résztvevőket. 

Bugarszki Miklós
alelnök

Magyar Ápolók Napja ünnepsége a 
hatvani Albert Schweitzer Kórházban

2020. február 19-én a Szegedi Tudományegyetem Kos-
suth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola 
„Diák napot” tartott gazdag programokkal. A nap vé-
gén a Magyar Ápolók Napja alkalmából megemlékez-
tünk a 203 éve e napon született Kossuth Zsuzsannáról, 
aki iskolánk névadója. Egy csokor virággal és gyertya-
gyújtással tisztelegtünk előtte.

Meghallgatunk életútjából néhány momentumot Balla 
Noémi és Jenei Fruzsina végzős gyakorló ápoló tanulók 
tolmácsolásában.

Kossuth Zsuzsanna 1817. február 19–én születetett Sátoral-
jaújhelyen, szerény körülmények között élő család ötödik 
gyermekeként. Édesapja Kossuth László ügyvédként dol-
gozott, irodája csak szűkös megélhetést biztosított a né-
pes családnak.

Legidősebb testvére Lajos, és még 3 lánygyermek után szü-
lei nagyon szerettek volna fiúgyermeket. Abban az időben 
a fiút többre tartották a lánynál, a fiú előtt nyitva állt min-
den pálya, a lány csak a család szűk körében maradhatott.

Egy korabeli írás így jellemezte a fiatal Zsuzsannát: „Nem 
külső szépsége tette érdekessé, gyönyörű nagy kék szemei 
valóságos Kossuth szemek voltak, s feltűnő magas, deli ter-
mete minden tekintetben szabályos és kifogásolhatatlan 
vala. Dús sötétszőke haja lebontva csaknem sarkáig hullott 
alá, s feltűzve egyész fejét beborítá. Arca azonban inkább 
szabálytalan volt, vonásai bájolónak nem voltak nevezhe-
tők, de homlokáról oly érthetően jegyezte jellegét az ész, 
a szellem és az értelem, hogy ki Őt beszélni hallá gyakran 
el-elbájoltaték…”

Serdülő leányként, 1833-ban szüleivel együtt Pestre ke-
rült, ahol megélhetésükről Kossuth Lajos gondoskodott. 
Későn született gyermekként 22 éves volt, amikor Édes-

apja meghalt. Bátyja, Lajos ebben az időben börtönben 
ült, így a családnak nem volt anyagi támogatója. Rendkí-
vül szűkös anyagi körülmények között éltek édesanyjával, 
jóbarátoktól kaptak segítséget. Az egyik jóbarát Vörös An-
tal volt, akivel gyakran levelezett. Zsuzsanna 23 éves volt, 
amikor 1839-40 telét hideg házban töltötték, ekkor kez-
dődött betegsége. Így írt levelében Vörös Antalnak: „… 
nem írhatok többet, szombat óta beteg vagyok, 3 nap óta 
ágyban fekvő – nem veszélyes, ugyan –  de igen kellemet-
len, örökös fulladás, annyira elvagyok bágyadva, hogy e 
rövidke levelet is 3 napja írom Önnek.” Ekkor még felépült 
betegségéből, de a kór a következő években fel-felütötte 
fejét.

Magánélete pozitív fordulatot vett, Kossuth Lajos 1841-
ben megnősült, feleségül vette Meszlényi Teréziát, akinek 
fivére, Meszlényi Rudolf lett Zsuzsanna férje. Szerelmi há-
zasság volt. Sárbogárdra költöztek, két lányuk született, 
Gizella és Ilona. 1840-ben, Lajos kiszabadulását követően 
Zsuzsanna és Rudolf támogatta őt politikai tevékenységé-
ben, pl. az Országos Védegylet megszervezésben. Ők ala-
pították meg az első Fejér megyei védegyletet. 

1848-ban férje Meszlényi Rudolf váratlanul meghalt. Kisfi-
uk, a kis Rudolf néhány héttel az apa halála után született 
meg.

1848. március 15-én kitört a forradalom és szabadságharc. 
Ez év szilveszterének éjszakáján Zsuzsanna a kormánnyal 
együtt Debrecenbe tartott. A hadszíntéren folyt a visz-
szavonulás, Görgey semmibe vette Kossuth utasításait. 
Ezalatt Teréz, Kossuth felesége teadélutánokat tartott, 
ahol zászlókat hímeztek. Zsuzsanna is részt vett egyszer 
ezen, hogy rábeszélje az asszonyokat, hogy a rongyokból 
tépést csináljanak, és ne zászlót hímezzenek, mert nincs a 
sebesülteknek elég kötszer. Zsuzsanna azt is megemlítette, 

Diák Napi megemlékezés a 
Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziumban
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hogy eljön az idő, amikor minden ráérő asszonynak, lány-
nak be kell állnia önkéntes ápolónőnek. Kijelentéseit meg-
döbbent csend fogadta. Teréz, Kossuth felesége elmesélte 
Zsuzsanna meghökkentő szavait férjének, aki megértően 
bólintott és ezt mondta „az egészségügyi ellátás valóban 
katasztrofális. Zuzinak igaza van”. 1949. április 16-án Kos-
suth levelet írt testvérének, melyben az összes tábori kór-
házak főápolónőjévé nevezte ki. Hogyan fogjak a munká-
hoz? - töprengett Zsuzsanna. Mi kell egy tábori kórházban 
a betegeknek? Matrac, lepedő, vánkos, vánkoshéj, takaró, 
ing és tépés. Nem szabad előfordulnia, hogy bármelyik 
kórházban a készletből bármelyik hiányozzék

Miután átvette hivatalát máris útra készült. Tudta, hogy 
az íróasztal mellől nem láthatja a kórházakat, nem sze-
rezhet tudomást a hiányokról. Mennie kell! Egy pillanat-
ra sem merül fel benne, hogy gyenge tüdejének árthat a 
szekerezés. Csak arra gondolt, hogy a sebesülteket el kell 
látni. Közlönyben hívta fel a „hon mindazon leányait” akik 

élelmezés és a tisztaság felügyelésére, valamint közvetlen 
betegápolásra vállalkoznak, hogy jelentkezzenek az elöl-
járónál vagy a lelkésznél. A vállalkozásra megkívánt tulaj-
donságok: a rend, pontosság, józan, szelíd erkölcsi viselet, 
önfeláldozási hűség. Ezen erények örök értékűek szüksé-
gesek minden segítő szakmát választónak!

Szeged, 2020. 02. 19.

Szerkesztette:
Dr. Szabóné Bálint Ágnes 

MÁE Csongrád Megyei Szervezete
Farkas Rózsa 

szakoktató

Forrás:

http://civilnaplo.hu/s_!news/i_hirek_esemenyek_7/i_kossuth_zsuzsanna_
elete_22915/t_Kossuth%20Zsuzsanna%20%C3%A9lete/index.html

Kertész Erzsébet Nők a történelemben Kossuth Zsuzsanna Kossuth könyv-
kiadó 1983.

Advent első vasárnapját megelőzően Adventi várakozás 
címmel kreatív versenyt hirdettünk a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház munkatársai körében. A hirdetésre 24-en 
jelentkeztek, összesen 35 pályamunkával. Nagyon sok-
színű, érdekes munkák születtek.

Legnagyobb örömet az jelentette számomra, hogy több 
áttörést is megélt a lassan hagyománnyá váló év végi alko-
tópályázat. Idén először jelentkezett egy munkatárs a szeg-
halmi egységből, és először vett részt férfi a versenyen. Na-
gyon sok munkakör képviselte magát: ápolók, asszisztensek, 
orvosírnokok, szülésznő, gyógytornász, dietetikus, főnővér, 
osztályvezető, beteghordó.

Az elkészített munkákat az Árvay teremben állították ki a 
dolgozók, saját elrendezés alapján. Voltak mézeskalácsból 
készült csodák, foltvarrott adventi naptárak, textil díszek, 
manók, cukorból készült mikulásvirág, karácsonyi bon-bo-
nok, szaloncukrok, horgolt díszek, bőrből készült kopogta-

tók, asztali díszek és karácsonyfadíszek, fából, szalagból ké-
szült asztali díszek, s ezek kombinációi. A környezettudatos-
ság is megjelent a munkákban, több karácsonyi dísz (adventi 
naptár, ajtódísz, karácsonyfa) is újrahasznosított anyagokból 
készült.

A háromtagú szakértő zsűri nehezen tudott dönteni az 
első három helyezést illetően, ezért létrehoztak egy új „le-
gek” kategóriát. Valamennyi résztvevő kapott díjat, melyek 
megvalósulásában segítséget nyújtott az Ápolási Egyesület 
mellett, a MESZK, a Szakszervezet, Ápolás Igazgatás, és civil 
felajánlók.

Remélem, hogy a következő évben is ilyen kellemes délutánt 
tudunk majd együtt tölteni, megcsodálva egymás munkáját. 

Kuti Árpádné Romvári Éva
szervező MÁE helyi szervezet vezető

Kreatív verseny a 
Békés Megyei Központi Kórházban
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Bemutatkozás:

Sebők Erika vagyok, ápolónő.
1988 óta dolgozom a szentesi Dr. Bugyi István kórház-
ban, jelenleg főállásban a belgyógyászaton, és félállás-
ban a sürgősségi osztályon. Egyik osztály sem könnyű, 
mint az köztudott, mégis azt érzem, semmi pénzért 
nem csinálnék mást.
A több mint 30 év betegágy mellett eltöltött idő által 
hiszem, ha valaki egyetlen egyszer is meglátja, felis-
meri és átérzi azokat a csodálatos pillanatokat, melyek 
elvarázsolnak, és a pályán tartanak, akkor megtalál-
hatják azt a különleges életcélt, amit keresnek.
Be kell vallani azonban azt is, nehéz, embert próbáló 
hivatás. Ezen a pályán elindulni nem könnyű, hosszú 
éveken át maradni és szolgálni talán még nehezebb. 
A lelki nehézségeken túl gyakran meg kell küzdeni a 
hiányos tárgyi és személyi feltételekkel, az anyagi és 
erkölcsi megbecsültség hiányával.

Sokan sokféleképpen vélekednek az ápolókról, a hétköz-
napok néma hőseiről. Akik minden nap azért kelnek fel 
reggel, vagy hagyják otthon a meleg családi fészket este, 
hogy mások életét mentsék, támogassák és segítsék, aktí-
van hozzájáruljanak gyógyulásukhoz, vagy békét adjanak 
az út végén. Mindezt töretlen hittel, alázattal, türelemmel 
és szeretettel.

Sajnos az a tapasztalatom, hivatásunk elveszítette egye-
dülállóan nemes voltát. 
Ez ösztönöz arra, hogy kinyissam nővérlelkem, és megmu-
tassam a világnak, valójában kik is vagyunk, azokat az érté-
keket, melyeket képviselünk mindennapjainkban.  
Miért fontos nekem az ápolók helyzete? Mert én itt nőt-
tem fel… Alig 17 évesen, szinte gyermekként kerültem a 

betegágy mellé. Az évek, melyeket itt töltöttem sok min-
denben formált, alakított. Olyan egyedi, máshol meg nem 
tapasztalható értékeket adott nekem, melyeket egy éle-
ten át őrzök, elkísér minden napomon a civil életben is.

Hamarosan megjelenik a könyv: Ápolónő – egy nővér 
mindennapjai címmel.

Ez a könyv rólunk, ápolókról szól, a mi életünkről, lelkünk 
egyedülálló, csodálatosan különös világáról. Azonban nem 
csak nekünk.
Napjainkban olyan sorsokkal, és általuk érzésekkel találko-
zunk, amely egy kívülálló számára láthatatlan, átélhetet-
len. Arról az örök párhuzamról, amelyben élünk és tevé-
kenykedünk.
A napi 12-14 óra emberekkel való foglalkozásról, a nehéz 
sorsokkal való szembesülésről, a mesés születés és a szo-
morú elmúlás örök párhuzamának átéléséről, és a közben 
levő tragikus időről.
Mosoly és könnyek... bánat és boldogság... Hit, remény és 
reménytelenség...

Írásom olvasása közben lehetőség nyílik arra, hogy mások 
is belépjenek velünk együtt a kórterembe. Láthatják, amit 
mi látunk, átérezhetik, amit mi érzünk. 
Mindezt olyan jegyzetek segítségével, melyek évek alatt 
nővérlelkemben születtek a betegágy mellett.

Ezzel a kiadvánnyal szeretnék hozzájárulni az Ápolók és 

Szülésznők Évében ahhoz, hogy nemes lényünkhöz méltó 

megbecsülés által teljenek mindennapjaink, és egyre töb-

ben válasszák életcéljukká embertársaink szolgálatát.

Sebők Erika

Könyvajánló

Sebôk Erika: 
Ápolónô - egy nôvér mindennapjai

"Ha ajtót nyitunk a demencia fantasztikus összetett világá-

ra, a tanulás végeláthatatlan folyosójára lépünk, ahol ezer-

nyi ajtót nyithatunk ki, amely ezernyi témakört jelképez-

nek és szó szerint soha véget nem érő tanulást kínálnak."

/Juhász Ágnes/

Szentes az Alföld szívében helyezkedik el, a Tisza és 
a Kurca folyó ölelésében. A város szociális ellátórend-
szere előkelő helyen szerepel az országos ranglistán, 
melyhez a fenntartó város, a szakemberek innovatív 
attitűdje és az interperszonális, hálózati együttműkö-
dés is hozzájárul. A Gondozási Központ 33 éve fejti ki 
segítségét a rászoruló személyeknek. Nyolcféle szociá-
lis alapszolgáltatást nyújt, a város több telephelyén. A 
célcsoportokat tekintve elsősorban idős/demens sze-
mélyeknek nyújt szolgáltatásokat. Az ellátottak létszá-
ma megközelíti az 530 főt.

A szervezet küldetése: az ellátottak személyközpontú 
gondozásának megvalósítása, magas szakmai színvona-
lon, innovatív módszertani eszközökkel.

Néhány szakmai kezdeményezés a teljesség igénye 
nélkül.

• Alzheimer Cafe működtetése
• „Idősen is fiatalosan”, senior foglalkoztatás, senior 

örömtánc
• gyaloglóklub működtetése
• szakmai konferenciák szervezése, szakmai workshopok 

tartása
• demencia érzékenyítő tréning
• Reminiszcencia, múltidézés

A továbbiakban szeretném bemutatni a múltidézés mód-
szertanának előzményeit és bevezetését szervezetünknél.

Előzmények: Egy hollandiai tanulmányút során ismerked-
tem meg a szentendrei skanzen „demencia séta” nevű 
képzési programjával (Active Ageing and Heritage in Adult 
Learning), melyet több európai országban modelleztek. A 
folyamatosan és gyorsuló ütemben növekvő idősödés-
nek társadalmi, gazdasági és személyes hatásai vannak és 
lesznek is, melyre tudatosan és felelősséggel kell készülni 
minden érintettnek. 

„Emlékek a bôröndben”- Innováció a 
demenciával élôk aktivitásáért Szentesen 
Az aktív idôsödés és örökség hagyománya
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A fent említett országok felismerték a demenciával élők 
segítésében lévő társadalmi és közösségi kihívást, így a 
kulturális intézmények is kidolgozták erre vonatkozóan a 
szakmai elképzeléseiket. Egy ún. demencia mintaprogra-
mot hoztak létre, mely az idősek életminőségének javí-
tását célozza, segíti a hozzátartozókat és a szakemberek 
képzését is támogatja. Közvetlen cél a demenciával élők 
emlékezőképességének fejlesztése és kiértékelése, kö-
tetlen baráti látogatások, foglalkozások „múltidéző prog-
ramok” által.

A szakemberek azt gondolják, ha aktivizálják a demenciával 
élők csoportjait, olyan környezetet, stimulációkat (tárgyak, 
hangok, képek) létrehozva, amely élményekkel igyekez-
nek visszahelyezni Őket fiatal korukba, az emlékek idézé-
sével jobb lesz a demenciával élők hangulata és kevesebb 
ellátási-gondozási idő kell, sőt addig (azon időre) a beteg-
ségtudatuk is háttérbe szorul. Természetesen senki nem 
gondolja, hogy ettől meggyógyulnak, de abban hisznek, 
hogy a demenciával élőknek lehetőséget teremtenek az 
értelmes tevékenységre és az élvezetes időre. Összegezve 
nem a betegségre összpontosítanak, hanem hogy jól érez-
zék magukat, kevesebb idő teljen panasszal.

Szentesi kezdeményezés előzményei

A nemzetközi és hazai tanulmányutak motiváltak bennün-
ket a módszer bevezetésére. Az első lépés a helyi és térségi 
múzeumokkal (Péter Pál Polgárház, Fridrich fényirda..)való 
szakmai kapcsolatkiépítése volt. A Gondozási Központ 
három klubjából is látogatást tettünk a fent nevezett in-

tézményekben. Előtte felkészítettük, mind a demenciával 
élőket, mind a gondozókat és a múzeum munkatársa-
it is a program céljára. Egy alkalommal 8-10 fő látogató 
(demenciával élő) vehet részt, akiket minimum 3 fő segí-
tő kísér. A kísérők feladata egyrészt a fizikai szükségletek 
segítése, (mozgás, folyadékpótlás), valamint az ellátottak 
érzelmeinek, viselkedésének, pszichés reakcióinak megfi-
gyelése és dokumentálása.

Tapasztalatok, konklúziók: Az idős személyek a látoga-
tások során nagyon jól érezték magukat, többször elő-
fordult, hogy elementáris erővel törtek elő élményeik. 
Legtöbbször a gyermekkoruk, fiatal koruk, munkájuk által 
használt tárgyak, eszközök elevenítettek fel bennük gaz-
dag érzelmeket. 

Külön felkészülést igényel, amikor „szomorú” esemény, 
történet elevenedik meg, az idős személyeknél. Ilyenkor 
nagy empátiával, türelemmel szükséges segíteni a nega-
tív érzelem megélését majd elcsendesedését. Fontos az 
utánkövetés, értékelés, mivel a kollégák a foglalkozást 
segítők és a hozzátartozók, valamint maguknak az érin-
tetteknek is szükséges megfogalmazni érzéseiket, javas-
lataikat, melyeket be kell építeni a következő programok 
alakításába.

Puskásné Halál Ágnes
Szentes Város Gondozási Központja

intézményvezető

BEVACIZUMAB + FOLFIRI 
protokoll kezelésalatt álló 
daganatos betegek 
életminôségének vizsgálata
Bevezetés
Az onkológiai megbetegedések között az egyik leggya-
koribb előfordulású a vastagbélrák. Világszerte népegész-
ségügyi problémát jelent a daganatok okozta halálozás, 
bár a betegség krónikussá válásával, az időben felismert és 
kezelt daganatos betegek egyre nagyobb eséllyel élhetnek 
meg aktív éveket. Ezzel szemben a mortalitása magas a ké-
sőn felállított diagnózis miatt, de hatékonyabb „onkológiai 
éberség” és prevenció mellett csökkenthető a halálozás.

Az onkológiai betegek életében különösen fontos szere-
pet tölt be az életminőség. Szakirodalmi adatok is alátá-
masztják, hogy a colorectalis daganatos betegek körében 
összefüggés van a beteg pszichoszociális állapota és az 
életminősége között. 
A colorectalis daganat (CRC) kezelésének fejlődésében 
nagy áttörést eredményeztek a citosztatikus kezelésre 
már nem reagáló betegek esélyét növelő biológiai szerek, 
úgymint a bevacizumab (Avastin), a cetuximab (Erbitux) és 
a panitumumab (Vectibix).

Az általunk vizsgált daganatos betegségeknél alkalma-
zott célzott biológiai terápiáknak két ismert formája van: a 
célzott angiogenesis gátlás, mely a daganat érképződését 
gátolja a bevacizumab hatóanyagú szerrel, a másik kezelési 
forma a célzott EGFR gátlás, mely a daganat növekedését 
és osztódását gátolja az Erbitux és a Vectibix nevű gyógy-
szerekkel.  

Átmeneti életminőség romláshoz vezetnek a kemoterá-
pia okozta mellékhatások: hányás, hányinger, hasmenés, 
étvágytalanság, gyomor-hasi fájdalom, alvászavar. Továb-
bi problémát okozhatnak a kórházi körülményekhez való 
alkalmazkodás, az idegen emberekkel való összezártság 
lehetősége, a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság, valamint 
a betegségtől, haláltól való félelem. A daganatos betegség 
diagnózisával szembesült betegben emocionális reakciók 
figyelhetők meg, úgymint a félelem, a harag, a szorongás 
vagy a depresszió.



13ÁpolásÜgyoláÁÁÁÁÁ2020. 34. évf. 1. szám

A CRC beteg kezelésének következtében további változá-
sok léphetnek fel a beteg munkahelyi és baráti kapcso-
lataiban, valamint párkapcsolatában.Krízis léphet fel a 
vendégnyílás (stoma) kialakításaés kezelése miatt, ezért 
elkeseredés, düh, szégyenérzet fordulhat elő. A minden-
napi életvitelt nehezíti a beteg testkép sérülése, a szexuális 
életben felmerülő problémák, a társadalmi funkciók zava-
ra, az izolálódás, valamint a szociális kapcsolatok kerülése. 

Kutatásunk célja volt felmérni, a metasztikuscolorectalis
carcinomával diagnosztizált, vastagbél műtéten átesett, 
BEVACIZUMAB + FOLFIRI protokollkezelésben részesült 
betegek szorongásos zavara és depressziója mellett azt is, 
hogy a kezelés okozta mellékhatások hogyan határozzák 
meg a betegek életminőségét.

Anyag és módszer
A vizsgálat a Jósa András Oktatókórház Onkoradiológia 
Osztályán és Ambulancia Részlegén történt olyan bete-
geknél, akik a betegségükből kifolyólag BEVACIZUMAB + 
FOLFIRI protokoll szerinti kemoterápiás kezelés alatt álltak, 
és hozzájárultak a kutatásban való részvételhez.
A vizsgálat során 100 kérdőív került kiosztásra, ebből 46 am-
buláns és 35 osztályos kérdőív volt értékelhető, férfiak és a 
nők aránya: ambulancián - 24 férfi és 22 nő, az osztályon – 6 
férfi és 29 nő. Nem volt értékelhető 12 kérdőív, 7 kérdőív 
nem került vissza, így a vizsgálatban 81 fő vett részt. 
Életkoruk 30 évtől 70 évig terjedt. Korcsoport átlag: 3,1 (51-
60 év) korcsoport, medián: 3 

Adatok gyűjtésére két validált kérdőívet a Spielberger-féle 
Állapot- és Vonásszorongás (STAI-S és STAI-T) kérdőíveket, 
valamint a depresszió mérésére szolgáló Beck Depresszió 
Skála kérdőívet alkalmaztuk. A kérdőívek megbízhatósági 
értéke, Cronbach-alfa megfelelő: a STAI-S kérdőív (r: 0.93), 
STAI-T kérdőív (r: 0.916), Beck Depressszió Skála (r: 0.8756). 
Az életminőség vizsgálatára egy saját szerkesztésű kérdő-
ívet használtunk. A kérdőívek önkitöltősek voltak, és kitöl-
tésük 30 percet vett igénybe. 

Statisztikai elemzések
Az adatok elemzésére leíró statisztikát: esetszám, átlag, 
szórás (SD), valamint összehasonlító statisztikai módszere-
ket: F-próba, t-próba, Khi négyzet próba, varianciaanalizis 
(ANOVA), főkomponens analizis (PCA) alkalmaztunk. 
A szórások homogenitását a Levene Teszttel végeztük. 
A teszt eredményei szerint a szórások homogének, nincs 
szignifikáns eltérés egyik csoport szórásai között sem, ezért 
a továbbiakban a kétfaktoros ANOVA tesztet (Variancia-
elemzés) végeztük, amellyel a kezelés Helye, a Nem és az 
Állapot - Vonásszorongás adatainak az összefüggéseit vizs-
gáltuk. Mivel a kezelés Helyszíne nem volt hatással a függő 
változóra, ezért a két Hely adatait a továbbiakban a statiszti-
kai próbákban összevontuk. Az adatok feldolgozása az SPSS 
22.0 statisztikai programcsomag segítségével történt.

Kutatási hipotézisek, vizsgálati eredmények és azok 
értékelése 

H1: Feltételezzük, hogy mindkét csoportban szignifi-
káns összefüggésben van a szorongás és a depresszió 
az életminőséggel.

Először az Életminőség, a STAI értékek és a Beck értékek 
összevetésére került sor Főkomponens analízissel (1. 
táblázat),majd az Állapot-Vonásszoron-
gás és a depresszió értékeket hasonlítottuk össze az Élet-
minőség paramétereivel (2. táblázat).

A Főkomponens analízis alapján a STAI és a Beck értékek 
függetlenek az Életminőség paraméterektől. A betegek 
akkor is szoronghatnak, és lehetnek depressziósak, ha az 
életminőségük jó, és akkor is lehetnek szorongás- és de-
pressziómentesek, ha rossz (2. táblázat), ezért az 1. hipoté-
zis nem került alátámasztásra. 

H2: Feltételezzük, hogy a kezelések számának előre-
haladásával mind a két csoportba tartozó daganatos 
betegek életminősége az átlagosnál szignifikánsan ala-
csonyabb.

A kezelések száma (kategória) szerint a betegeket há-
rom csoportba bontottuk:
1. csoport tagjai: 2-4 kemoterápiát kaptak,
2. csoport tagjai: 5-7 között és

 

Component Matrixa

.834 -.116 .394 -.030

.829 -.045 .395 -.027

.781 -.122 .285 .109
-.676 .068 .366 .017
.292 .768 -.169 -.197
.322 .726 -.253 -.079
.239 .704 -.370 -.228

-.084 .695 .219 .336
-.016 .375 .558 .035
-.473 .241 .491 -.345
-.340 .341 .424 -.300
-.150 .377 .062 .837

STAI-T
STAI-S
BECKtotal
Életminőség
Étvágytalanság
Hányás
Gyengeség
Vérnyomás
Hasmenés
Gyomorfájás
Görcs
Alvászavar

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analys is .
4 components extracted.a. 

1. táblázat: A Három kérdőív Főkomponens analízise 
(saját kutatás)

Rotated Component Matrixa

.925 .023 -.065 -.079

.915 .080 -.037 -.047

.828 .004 -.179 .026
-.047 .859 -.034 -.003
.095 .845 .108 .084
.084 .818 -.026 .152

-.187 -.033 .776 -.070
-.115 .103 .691 -.014
-.401 -.294 .564 .174
.237 .090 .552 .291

-.109 .013 -.067 .923
-.013 .377 .327 .634

STAI-T
STAI-S
BECKtotal
Gyengeség
Étvágytalanság
Hányás
Gyomorfájás
Görcs
Életminőség
Hasmenés
Alvászavar
Vérnyomás

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analys is . 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 

2. táblázat: Rotált Főkomponens mátrix (saját kutatás)
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3. csoport tagjai 8-nál több kemoterápiás kezelésben ré-
szesültek.

Ezt követően az Életminőség változóit: étvágytalanság, 
gyengeség hányás, gyomorfájdalom, görcs, hasmenés, al-
vászavar és vérnyomás csoportosítottuk, és Főkomponens 
analízist végeztünk. A Főkomponensek azt mutatják, hogy 
a PCA változók hogyan korrelálnak az eredeti változókkal.

Látható, hogy az Életminőség pl. a gyomorfájással, a görcs-
csel és a hasmenéssel kerül egy csoportba (PCA2), tehát 
ezek szabják meg. Az alvászavar és vérnyomás külön cso-
port (PCA3). Az étvágytalanság gyengeség és hányás az 
első csoport változói (PCA1) (3. táblázat).

Component

1 2 3

Étvágytalanság .858 .073 .080

Gyengeség .834 -.011 .016

Hányás .818 -.036 .157

Gyomorfájás -.028 .789 -.081

Görcs .088 .728 .004

Életminőség -.344 .655 .207

Hasmenés .169 .450 .234

Alvászavar -.009 -.035 .938

Vérnyomás .384 .324 .628

3. táblázat: Az Életminőség változóinak Főkomponens 
analízise (saját kutatás)

Ezt követően ábrázoltuk a Főkomponens átlagokat a keze-
lések számának függvényében (1. ábra). Ez az ábra mutat-
ja a kezelések számának és az Életminőséget befolyásoló 
tüneteknek az összefüggéseit.Láthatjuk, hogy a PCA2 volt 
szignifikáns (p=0.001), a PCA1 és PCA3 nem mutatott szigni-
fikáns (p>0.05) eltérést. A PCA2-ben van az életminőség ne-
gatív előjellel, a gyomorfájás, görcs és hasmenés. Ez azt je-
lenti, hogy a kezelések számának előrehaladásával, ezek az 
életminőséget negatívan befolyásoló tünetek egyre inkább 
előtérbe kerülnek, ezért a 2. hipotézis alátámasztásra került.

1. ábra: Az Életminőség változóinak PCA oszlopdiagramja 
(saját kutatás)

H3: Feltételezzük, hogy a szorongás és a demográfiai 
adatok befolyásolják az életminőséget.

A Három teszt – STAI, BECK és Életminőség - összehasonlí-
tását láthatjuk a demográfiai adatokkal (4. táblázat), misze-
rint az Életminőség az életkorral gyengén, de a STAI-T-vel 
szignifikánsan (p=0.049) korrelál, nincs összefüggés sem a 
kezelések száma, sem az életkor, sem az iskolai végzettség 
tekintetében, ezért a 3. hipotézis is bizonyításra került.

Összefoglalás 
Kutatásunk célja volt eltérő környezetben az áttétes 
colorectalis daganat diagnózisa miatt Bevacizumab + 
FOLFIRI kezelésben részesülő páciensek körében felmérni 
a szorongásra való hajlam és a depresszió súlyossági foka 
mellett az ambuláns és fekvőbeteg „Hely”kezelés okozta 
mellékhatás kihatását a beteg életminőségére. 

Összességében az tapasztalható, hogy az áttétes 
colorectális daganatban szenvedő, Bevacizumab + FOLFIRI 
kezelést kapó páciensek Állapotszorongását 

(pillanatnyi szorongás), valamint a Vonásszorongását (szo-
rongásra való hajlam) a kezelés helye nem befolyásolta. A 
kezelés helyétől függetlenül a nőknél enyhe depressziós 
értéket mértünk. A kezelések előrehaladásával nő a de-
presszió mértéke, de nincs a kezelések számának hatása a 
depresszióra. A Nemek esetében viszont eltérés mutatko-
zott, ugyanis a nők jóval nagyobb fokú állapotszorongást 
éltek meg, mint a férfiak. 

A kezelések száma nem növeli, de nem is csökkenti a Vo-
násszorongást (STAI-T), valamint az Állapotszorongást 
(STAI-S), de a nők itt is szorongóbbak. Az analízis eredmé-
nye alapján nincs a kezelések számának hatása a depresszi-
óra, viszont a szorongóbb páciensek nagy valószínűséggel 
depressziósabbak is. 

A „célzott” biológiai gyógyszerek főleg a daganatsejte-
ken fejtik ki hatásukat, az egészséges sejteket kevésbé 
károsítják, mellékhatásaik csekélyek, a beteg életminősé-
gét meglehetősen javítják. A kutatásból kiderült, hogy az 
életminőséget a kezelésre jellemző mellékhatások tünetei 
nagymértékben befolyásolták. 

Javaslatok 
1. Célszerű lenne a jövőben a daganatos betegek életmi-
nőségének elemzésére további vizsgálatokat végezni, azaz 
milyen egyéb tényezők befolyásolásával lehetne a páciens 
életminőség megtartásában segíteni, különösen a női be-
tegek esetében.  2. Fontos lenne a betegnek és családjá-
nak már a diagnózist követően a colorectalis daganatos 
betegséggel kapcsolatos pszichoszociális problémáinak 
felmérése, ugyanis az életminőség már a diagnózis közlé-
sével megváltozik. 

3. Továbbá kulcsfontosságú a kiterjedtebb, személyre sza-
bott információ átadása a betegségről, a kemoterápiás ke-
zelésről, valamint annak mellékhatásairól. 

4. A lelki tünetek korai felismerése, és a rendszeres pszi-
chológiai konzultációk mellett az önsegítő betegklubok 
segítséget jelentenének a szorongás és depressziós tüne-
tek enyhítésével az életminőség javításában. 
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5. A betegek az ápolókkal történő beszélgetések alkalmá-

val igyekeznek minél több információt beszerezni a be-

tegségről, annak kimeneteléről és a kemoterápiás kezelés 

várható mellékhatásairól. Megoldást jelenthetne erre a 

problémára, ha a daganatos beteg ellátásában a kezde-

tektől fogva, a kezeléseken át, egészen a betegkövetésig 

és a rehabilitációig onkológiai gyakorlattal rendelkező MSc 

ápoló is részt vehetne. 

6. Az MSc képesítéssel rendelkező ápoló további szerepét 
a betegoktatás kiterjesztésében látnánk, ugyanis megál-
lapítást nyert, hogy a kezelés helyétől függetlenül jelent-
keznek lelki tünetek, és az Életminőséget a kemoterápia 
jellemző mellékhatásai is befolyásolják. 

Bugáné Berecz Ilona okleveles ápoló (MSc) 
Dr. Olajos Judit PhD főorvos 

Sz-Sz-B MK JAOK, Nyíregyháza 
Onkoradiológiai Osztály 
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Correlation is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is  significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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