
2014. 28. évf. 1. szám   KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Fe
la

dó
:

M
ag

ya
r Á

po
lá

si
 E

gy
es

ül
et

14
31

 B
ud

ap
es

t, 
P

f: 
19

0.

ÁpolásÜgy
Magyar Ápolók Napja 

február 19.



Védelem a TE érdekedben

Teva Magyarország Zrt. 2100. Gödöllő, Repülőtéri út 5.
További információkért látogasson el honlapunkra: www.tevadaptor.com

STOP! A VESZÉLY 
LÁTHATATLAN!

Tevadaptor hirdetes Fustos A4.indd   1 2013.04.05.   17:17

Teva Gyógyszergyár Zrt. 2100. Gödöllő, Repülőtéri út 5.
További információkért látogasson el honlapunkra: www.tevadaptor.hu



3ÁpolásÜgy2014. 28. évf. 1 szám

Tisztelt Olvasók! 

Beköszöntvén a tavasz a ko-

rai jó idővel, időszerűvé vált, 

hogy áttekintsük mi is történt, 

illetve mi várható az egyesület 

házatáján. Az már biztosan ál-

lítható, hogy 2014. fontos év 

lesz egyesületünk életében. 

Több kiemelt jelentőségű ese-

mény áll még előttünk, de az 

ország szempontjából is fontos 

döntések születhetnek. Nézzük 

hát, hogyan is indult ez az esztendő.

A január lázas készülődéssel telt, kapacitásainkat a Magyar 

Ápolók Napjának méltó ünneplése és e nap közjogi elis-

mertetése kötötte le. A rendezvény szervezésében nagy 

segítségünkre volt az Egészségügyi Szakdolgozók Orszá-

gos Kongresszusát szervező GyEMSZI – ETI mb. igazgatója 

Rauh Edit asszony és szervező csapata. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy három éves munkánk eredményeként végre 

az idei évben hazánk Országgyűlése Kossuth Zsuzsanna 

születésének napját hivatalosan is a Magyar Ápolók Nap-

jává nyilvánította.

A februári ünnep után gőzerőt vett egyesületünk IV. Or-
szágos Kongresszusának szervezése is, amely két okból is 
rendhagyónak mondható. Az egyik, hogy idén ünnepeljük 
a Magyar Ápolási Egyesület alakulásának 25. évfordulóját, 
a másik pedig, hogy a küldöttgyűlés egyben választó kül-
döttgyűlés is lesz. Az a tény, hogy idén országgyűlési, sőt 
európai uniós választások is lesznek külön jelentőséget ad 
munkánknak, hiszen nekünk is meg kell határoznunk azo-
kat a főbb irányokat, amelyeket az elkövetkező ciklusban 
érvényesítenünk kell.

Az elkövetkező időszakban több szakmai rendezvény 
mellet hagyományteremtő céllal idén júliusban első alka-
lommal rendezzük meg a „Szakdolgozói Rekreációs Napo-
kat” amelyen a kiégési szindróma megelőzése mellett fő 
szerepet az egészségtudatos életmód kap.

Visszakanyarodva a Magyar Ápolók Napjához, jelenlegi 
lapszámunkat jelentős részt annak szenteljük, hogy azok, 
akik nem lehettek jelen ezen a szép napon, legalább 
gondolatban osztozhassanak Kossuth Zsuzsanna szellemi 
örökségében.

Bugarszki Miklós
elnök

ELNÖKI BEKÖSZÖNÔ
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Összefoglaló a Magyar Ápolók Napja ünnepségrõl 
(február 19-20.)

Felbecsülhetetlen értékű rendezvénynek lehettünk ré-
szesei február 19-20-án, a Magyar Tudományos Akadé-
mián.

Történelmet írtunk azzal, hogy az Egészségügyi Szakdolgo-
zók Országos Kongresszusát negyvenöt éven keresztül élet-
ben tartottuk. Másodszor is történelmet írtunk a Magyar 
Ápolók Napja közjogi elismerésének alkalmával.

2014. február 19-20-án a Magyar Tudományos Akadémián 
ünnepelhettük a Magyar Ápolók Napját és az Egészségügyi 
Szakdolgozók 45. Jubileumi Országos Kongresszusát.
A helyszín kötelezett bennünket, hisz a tudomány felleg-
várában ünnepelhettünk, olyan tudományos tanácskozást, 
amit 45 évig az egészségügyi szakdolgozók tartottak élet-
ben.

A Magyar Ápolási Egyesület legfőbb célja teljesült akkor, 
mikor a Magyar Országgyűlés 5/2014(2.07.) OGY.sz határoza-
tával február 19-ét Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordu-
lóját, a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.

A döntés bejelentésére a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében került sor Dr. Kovács József, az Egészségügyi 
Bizottság elnöke által.
Most már tudjuk, hogy 2011-ben benyújtott indítványunk 
fontos és kiemelt jelentőségű kezdeményezésnek bizonyult. 
Ezúton is köszönetet mondunk a szakmai és politikai dön-
téshozóknak minden magyar ápoló nevében.
Nagy öröm számunkra, hogy ez évtől nem csak a Magyar 
Ápolási Egyesület tagjainak ünnepe Kossuth Zsuzsánna szü-
letésének évfordulója, hanem az ápolói hivatás iránt elköte-
lezett minden magyar ápolóé, szakdolgozóé.

A délelőtti program, mely a köszöntéseké és a Magyar 
Ápolók Napjának Ünnepi megemlékezéséé volt, Rauh Edit 
igazgatóhelyettes asszony köszöntő szavaival kezdődött, aki 
mindkét napon vállalta a moderátor szerepét.

A Magyar Ápolási Egyesület nevében Bugarszki Miklós el-
nök úr köszöntötte a Magyar Ápolók Napja alkalmából ked-
ves vendégeinket.

Már hagyománnyá vált, hogy két fővédnökünk Schmittné 
Makray Katalin és Szócska Miklós államtitkár úr köszönti a 
rendezvényt. Mindketten az első Magyar Ápolók Napja Ün-
nepség óta vállalnak fővédnökséget a rendezvény felett. 
Jómagam a felkérésnek eleget téve ez évben is szívesen em-
lékeztem meg Kossuth Zsuzsannáról. Ezt követően az egye-
sületünk által felterjesztett miniszteri kitüntetések, majd a 
Magyar Ápolási Egyesület által alapított Kossuth Zsuzsan-
na emlékérem átadása következett, valamint a tiszteletbeli 
ápoló avatása.
A kongresszusi visszatekintést az elmúlt 45 évről ismét rám 
bízták, előadásom címe: „a Déri Múzeumtól a Magyar Tudo-
mányos Akadémiáig" volt. (1970-2014)

A délutáni programok a plenáris üléssel kezdődtek. Este a 
Magyar Állami Operaházban Boito Mefistofele című előadá-
sát tekintettük meg.

A második nap február 20-án Kossuth Zsuzsanna emléktáb-
lájának avatására került sor az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának földszinti aulájában. Az emléktáblát a jeles alka-
lomból a GYEMSZI állította. Avatásán Dr. Török Krisztina a 
GYEMSZI főigazgatója, Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási 
Egyesület elnöke és Benede Attila helyettes államtitkár tar-
tott beszédet.

Ezt követően folytatódott a plenáris ülés az előadásokkal.
A rendezvény zárásaként átadásra került a Kongresszusi 
Emlékkönyv, és a GYEMSZI által készíttetett jogar, Kónya 
Anikó a balatonfüredi Szívkórház ápolási igazgató asszonya 
számára. Így 2015-ben a Szakdolgozók 46. Országos Kong-
resszusa Balatonfüreden kerül megrendezésre, melyhez sok 
sikert kívánunk.

Öröm számunkra, hogy az 1970-ben Debrecenben útjára in-
dult tudományos program továbbra is folytatódik, valamint 
bízunk benne, hogy számunkra e szép dátum, február 19-e 
beépül tudatunkba és minden magyar ápoló büszke lesz 
példaképünk, Kossuth Zsuzsanna szellemi hagyatékára.

A közös ünneplés után tovább kell haladnunk. Egyesületünk 
célja, hogy hozzuk haza Kossuth Zsuzsanna földi maradvá-
nyait Amerikából.

"Egynek minden nehéz, 
soknak semmi se lehetetlen" 

Széchenyi

Vártokné Fehér Rózsa
alelnök

MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA
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Onkológiai ápolás: 
ügyelj magadra, ezzel másokat is megvédesz!

Két nemrégiben megjelent tanulmány is felhívja a figyel-

münket arra, hogy az onkológiában használt készítmé-

nyek nem csak a szakdolgozók egészségére ártalmasak, 

de a készítmények okozta szennyeződések más kórházi 

területekre is tovább terjednek, ezáltal veszélyeztetve 

az ott dolgozók egészségét is!

Kanadai szerzők  azt vizsgálták, hogy a kórházon be-

lül milyen területekre jutnak el a citosztatikumokból 

származó szennyeződések, és ezekkel kik kerülnek 

közvetlen kapcsolatba. Hat kórházban végeztek min-

tavételt különböző kórházi dolgozók kézfejéről és te-

nyeréről, cyclophosphamid szennyeződés nyomait ke-

resve. Összesen 225 mintát vettek, amelynek 20%-a volt 

a szennyezettségi határérték felett (0.36 ng/kendő). A 

szennyezettség mértéke 0.36 ng és 22.8 ng között vál-

tozott. Megdöbbentő módon azok kezét találták leg-

szennyezettebbnek, akik közvetlen módon nem vettek 

részt a citosztatikumok keverésében, így pl. az onko-

lógus orvos, a dietetikus és a kisegítő személyzet volt 

legjobban cyclophosphamiddal szennyezett. A legna-

gyobb szennyeződést olyan személyen sikerült kimutat-

ni, akinek semmilyen közvetlen kapcsolata nem volt a 

cyclophosphamid készítéssel, mégis kapcsolatba került 

vele. A szerzők egyértelműen felhívják a figyelmet arra, 

hogy nem csak az ápolószemélyzet, de orvosok és más 

szakdolgozók, és a kisegítőszemélyzet tagjai (étel- és 

beteghordók) is veszélynek vannak kitéve, mivel az on-

kológiai szerek a kórházakban különböző felületeket ké-

pesek beszennyezni.

Francia szerzők  pedig arra irányítják rá a figyelmünket, 

hogy az infúziós szerelékek légtelenítése közben is fenn-

áll a szennyeződés kockázata, amely közvetlen veszélyt 

jelent az ápolószemélyzetre. A vizsgálat során 4 hétig 

követték nyomon a doxorubicin és cyclophosphamid 

szennyezettséget az ápolók által viselt kesztyűk felüle-

tén, miután a szereléket a bekötés előtt légtelenítették. 

59 kemoterápiás kezelés után a kesztyűk 30.5% volt 

szennyezett. A doxorubicin esetében 190 és 2500 ng kö-

zött változott a kimutatott szennyeződés mennyisége 

(átlagosan 1600 ng volt), míg a cyclophosphamid ese-

tében 130 és 32 600 ng között találtak (átlag 2700 ng-

ot) az ápolónők kesztyűjén. Mindezek alapján a szerzők 

láthatatlan, de gyakori problémának tekintik a szennye-

zettség kérdését, és arra szólítanak fel, hogy az infúziós 

szerelékek légtelenítését az intézeti gyógyszertár kere-

tein belül, a megfelelő szabályok és munkavédelem be-

tartása mellett lenne szabad elvégezni.

A fentiekhez hasonló kockázattal jár a megfelelő mun-

kavédelmi eszközök hiányában, az urológiában vég-

zett hólyaginstilláció is. A hólyagba felhelyezett katé-

teren keresztül alkalmazott pl. epirubicin, mitomycin 

és doxorubicin előkészítése és befecskendezése során 

számos lehetőség nyílik a szennyeződésre (az ampulla 

felnyitása után kiáramlanak a gázok, az ampulla eltöré-

se esetén kifolyik a gyógyszer, a katéterbe juttatáskor 

melléfolyik a gyógyszer, a katéter kivételekor elfolyik a 

(1. ábra). Tevadaptor katéter adapter
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gyógyszer, a beteg vizeletével távozik a gyógyszer). Az 

ilyen szennyeződések, a fenti vizsgálatok szerint is, át-

terjednek az urológiai osztály munkatársaira, orvosokra 

és nővérekre egyaránt, de a betegre kerülve a hozzátar-

tozók, és mindazok is szennyeződnek, akik a beteggel 

kapcsolatba kerülnek. A megelőzésre az egyik legbizto-

sabb megoldás a Tevadaptor katéter adapter használata, 

amely az ampulla felnyitása és a katéterbe fecskende-

zés között nem engedi a gyógyszert a környezetünkbe 

jutni. A katéter adapter egyszerűen illeszkedik minden 

katérterbe, használata könnyű és biztonságos (1. ábra). 

A katéter adapterrel kapcsolatban további információ: 

Körmendi Krisztina termékmenedzser, 

krisztina.kormendi@teva.hu

Irodalomjegyzék:

1. Hon, C.Y. és mtsai (2014). Antineoplastic drug contamination on the hands of employees working throughout the hospital 
medication system. Annals of Occupational Hygiene, Mar 18. 

2. Rioufol, C. és mtsai (2014). Administration of anticancer drugs: exposure in hospital nurses. Clinical Therapeutics, 36, 401-407. 

Vörösmarty Attilát a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet ápo-

lási igazgatóját a Magyar Kórházszövetség XXVI. Siófokon megrendezett kon-

gresszusán "Erőszakmentes Kórház" című előadásáért Dr. Ajkay Zoltán emlék-

díjban részesítették.

A Magyar Kórházszövetség 2010-ben alapította a Dr. Ajkay Zoltán emlékdíjat. A díj 

minden alkalommal a Magyar Kórházszövetség éves kongresszusán kerül átadásra. Az 

elismerést az kapja, aki az elnökség által külön erre a célra létrehozott szakmai bíráló 

bizottság véleménye alapján a legszínvonalasabb előadást tartja a kongresszuson.

Szívből gratulálunk, és sok siker kívánunk további munkájához.

Dr. Ajkay Zoltán - emlékdíjban részesítették 
Vörösmarty Attilát a hatvani Albert Schweitzer 
kórház ápolási igazgatóját

ELSÔ ÉRTESÍTÉS

A Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciója
2014. június 19-21-én rendezi meg XI. Országos Konferenciáját

Helyszín: Laterum Hotel****, Pécs

A tervezett program, információk és a jelentkezési lap egyesületünk honlapján, 

(www.apolasiegyesulet.hu.) elérhető.
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Akikre büszkék vagyunk

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

2014. február 19-én, a Magyar Ápolók Napja alkalmából, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen 
kitüntetést vehetett át:

Pro Sanitate

Bartha Barna diplomás ápoló Gróf Tisza István Kórház

Jakabovits Ferencné ápolási igazgató Bugát Pál Kórház

Emberi Erőforrás Miniszteri Elismerő Oklevele

Berkes Krisztina diplomás ápoló, osztályvezető főnővér 
helyettes

SOTE Kútvölgyi Klinikai Tömb, 
III sz. Belgyógyászati Klinika

Kerek Lászlóné felnőtt szakápoló Albert Schweitzer Kórház 

Szilágyi Gáborné asszisztens
SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
Mátészalkai Kórház

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szülészeti Osztálya (20 fő):

Ale Bernadett, Benke Lajosné
Bognár Józsefné, Csúziné Egyed Mária
Halász Jánosné, Karai Éva, Kovácsné Hegyi Klára
Máténé Török Katalin, Mihaliczkó Józsefné
Molnár Mónika, Nemes Ilona, Némethné Hazafi Andrea
Pintér Sarolta, Sisák Gyöngyi, Szlávikné Király Judit
Tóth Istvánné, Tóthné Szatmári Szilvia
Ugranyecz Károlyné, Újváriné Kőrösi Erzsébet, 
Undi Zsuzsanna

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

Tiszteletbeli Ápoló

Schmittné Makray Katalin olimpikon

Kossuth Zsuzsanna-díj

Dr. Balogh Zoltán, elnök Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szülészeti Osztályának kitüntetett dolgozói
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Akikre büszkék vagyunk

Dr. Balogh Zoltán – a 
Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara elnöke, a 
Semmelweis Egyetem Egész-
ségtudományi Kar Ápolástan 
Tanszékének docense, tanszék-
vezetője.

Szakmaterülete a neurológiai-, 
pszichiátriai ápolás, a közösségi 
ellátás, az otthoni szakellátás, és 
a rehabilitáció. Ehhez az alapot 
1994-ben megszerzett diplomás 
ápoló kitüntetéses, illetve az 
1995-ben megszerzett gyógy-
tornász oklevele mellett a fekvőbeteg-ellátás és az otthoni 
szakápolás területén eltöltött gyakorlata adta.

Tudományos előmenetelét a brit Exeter Egyetemen 1997-
ben az egészségügyi szakképzés területéről megszerzett 
egyetemi fokozata alapozta meg. Tudományos fokozatát a 
Semmelweis Egyetem Doktori Iskolában szerezte 2008-ban. 

Jelenleg is az egyetem több kép-
zésében ápolói-, gyógytornászi-, 
védőnői-, valamint egészségtan 
tanári szakirányon oktat.

1994-től a Magyar Ápolási Egye-
sület tagja, majd 1999-től az 
egyesület vezetőségi tagja. 2001-
2003 között a Magyar Ápolási 
Egyesület alelnöke, jelölt elnöke, 
2003-2006 között az Egyesület 
elnöke.

2003-tól a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara Szerve-

ző bizottságának elnöke, 2004-től ideiglenes elnöke, 2004 
őszétől napjainkig a kamara elnöke.

A Magyar Ápolási Egyesület országos vezetősége a Magyar 
Ápolók Napja alkalmából Dr. Balogh Zoltán docens urat 
Kossuth Zsuzsanna-emlékérem és Díszoklevél kitüntetésben 
részesíti.

Schmittné Makray Katalin 
olimpikon a Magyar Ápolók 
Napja ünnepségének fővédnö-
ke, akinek aktív közreműködé-
sével értük el, hogy ne csak a 
Magyar Ápolási Egyesület tagja-
inak ünnepe legyen február 19-e 
Kossuth Zsuzsanna születésének 
évfordulója, hanem minden ma-
gyar ápolónak, szakdolgozónak.

Makray Katalin közéleti tevékeny-
sége a nemzet számára példaértékű. Beírta nevét a magyar 
sporttörténetbe, mint olimpikon, motivált mindannyiunkat 
egészségünk megőrzésére az elsődleges prevencióban való 
részvételével.

Újító szellemű kezdeményezője a hazai aerobik meghono-
sításának, a szövetség létrehozásának aktív közreműködője.

Makray Katalin számos jótékony-
sági ügy elkötelezettje, köztük a 
Hospice Szolgálat működésének 
is. Láthattuk őt a tornász világ-
bajnokságon, mint protokolligaz-
gatót. Képviselte hazánkat, mint 
köztársasági elnökné és diplomata 
feleség. A protokoll és viselkedési 
kultúra szakértője, ezt példamuta-
tásával bizonyította.

Egy ország ismerhette meg 1976 
és 1985 között, amikor a magyar 
televízión keresztül három lányával 

együtt mozgásra buzdította a nézőket.

Makray Katalin három gyermek édesanyja hat gyermek 
nagymamája a Magyar Ápolási Egyesület példaképe, Kos-
suth Zsuzsanna szellemi örökségének támogatója.

A Magyar Ápolási Egyesület, a Magyar Ápolók Napján 
Makray Katalint tiszteletbeli ápolóvá fogadja.

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁSODIK ÉRTESÍTÉS
A Magyar Ápolási Egyesület 2014. május 19-21 között, Visegrádon rendezi meg 

IV. Országos Ünnepi Kongresszusát
abból az alkalomból, hogy egyesületünk ez év május 20-án ünnepli megalakulásának 25 éves évfordulóját.

Az ünneplésen túl a kongresszus célja, hogy a Magyar Ápolási Egyesület fórumot biztosítson valamennyi az országban 
dolgozó ápoló, asszisztens számára, hogy első kézből kaphasson információt az ágazatot, ezen belül is az ápolókat asz-
szisztenseket érintő változásokról és történésekről. Emellett azt is szeretnénk elérni, hogy valós problémák megvitatása 
mellett olyan konszenzusnyilatkozattal fordulhassunk a jogalkotók felé, amelyek sorsunkat és szakmai körülményein-
ket jobbító szándékkal befolyásolni képesek.

A tervezett program:
2014. május 19. 14.00 – 17.00 Megnyitó, majd  „Közös gondjaink” –Vitafórum
2014. május 20. 09.30 – 12.30 25 év az ápolás szolgálatában - a MÁE régióinak, szekcióinak 25 éves munkája
2014. május 20. 15.00 – 17.00 „Negyed század” ünnepi ülés a visegrádi Királyi Palotában
2014. május 21. 09.00 – 13.00 Választó küldöttgyűlés

További információk és jelentkezési lap, hamarosan egyesületünk honlapján, (www.apolasiegyesulet.hu.) lesz elérhető.
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Megemlékezés Kossuth Zsuzsánnáról

Vártokné Fehér Rózsa  alelnök asszony 2014. február 
19-én a Magyar Ápolók napja ünnepségen  elhangzott 
beszéde: 

Köszöntöm a meghívott vendégeket, és a kollégákat 
Kossuth Zsuzsanna születésének 197. évfordulóján, a Magyar 
Ápolók Napján.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Ápolási Egyesület 2011-ben az Önkéntesség Eu-
rópai Évében ünnepelte első alkalommal a Magyar Ápolók 
Napját, Kossuth Zsuzsannát a magyar szabadságharc törté-
netének kiemelt egyéniségét, az ország első főápolóját a 
Magyar Ápolási Egyesület példaképét.

Elismert tény, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc katonai egészségügye jóval megelőzte saját korát. 
A magyar szabadságharc betegápolása, az önkéntesek be-
vonása az egészségügyi ellátásba, a hadifoglyokkal való hu-
mánus törődés történelmi jelentőségű bizonyítéka annak, 
hogy Kossuth Zsuzsanna helye ott van a hazai történelmi 
személyiségek sorában.
Azt szeretnénk, hogy Kossuth Zsuzsanna neve is olyan hang-
súlyt kapjon, mint az 1848/49-es szabadságharc férfi hősei.

Tisztelt Hallgatóság!

A kormány egy nőt bízott meg országos jelentőségű feladat-
tal, ő nem más, mint Kossuth legkisebb húga, Zsuzsánna.

A betegellátással kapcsolatban a kormány és a katonai ve-
zetés is azt az elvet vallotta, hogy a sebesülteknek is gondos, 
humánus ápolás jár, még akkor is, ha az a csatatéren ellenség 
volt.

Kossuth Országos Főápolói Hivatalt hozott létre és 1849. 
április 16-án felkéri húgát (akit ikerlelkének is nevez), hogy 
vegye át a tábori kórházak ápolás felügyeletét.

„Téged kedves Nővérem, ezennel az összes tábori kór-
házak főápolónőjévé kinevezlek.”

Kossuth tudta, hogy húga képes a háborús viszonyok alatt 
teljes odaadással a beteg, sebesült embereket szolgálni. Ez-
zel olyan cselekedetet hajtott végre, hogy örökre beírta ne-
vét a magyar betegellátás és ápolás történetébe.

Nekünk ápolóknak fejet kell hajtanunk Kossuth Zsuzsanna 

emléke előtt, hisz életútján olyan maradandó örökséget ha-
gyott ránk, mely a ma és a jövő ápolója számára egyaránt 
példaértékű.

Rövid élete során egy másik korban olyan történelmi esemé-
nyeknek volt részese, mely mai ésszel, szinte felfoghatatlan.
Tettei rámutattak arra az értékrendre, arra a filozófiára 
melynek hiányában nem beszélhetünk minőségi ápolásról.
Tudta, hogy mit kell tenni, mi a jó és kívánatos a betegek 
és a sebesültek számára. Erős intuíciója, biztos tudáson és 
személyes tapasztalatán alapult, közösségi tevékenysége 
példaértékű.

Intelligenciája, kiváló szervező készsége, mások megértése, 
szakszerű és következetes döntéshozatala bizonyította al-
kalmasságát az Országos Főápolói Hivatal vezetésére.
Kossuth Zsuzsanna hősies, önfeláldozó humánus csele-
kedete alapköve volt a hazai ápolás fejlődésének, ami 
négy évvel megelőzte annak a nemzetközileg elismert 
ápolási rendszernek a bevezetését, amelynek kidolgozá-
sa Florence Nightingale nevéhez kötődik.

Tisztelt Hallgatóság!

Kossuth Zsuzsánna fő feladata az ellenőrzés a helyszíni 
szemle, javaslat a tábori kórházak létrehozásra, valamit a sé-
rültek elhelyezése, az ellátásuk segítése és irányítása.
Flór Ferenc együttműködéséről biztosította az országos fő-
ápolónőt, mert látta a közös célok érdekében tett törekvé-
seit.

A kórházparancsnokokat utasította a főápoló munkájának 
támogatására.
Zsuzsánna tudta, érezte küldetésének fontosságát. Mély em-
beri érzéssel azonnal megtette és megkezdte intézkedéseit.

Kinevezését követően felhívást intézett a tábori kórházak 
igazgatóihoz és az asszonyokhoz, lányokhoz.
Szervezte az önkéntesek bevonását az ápolásba, az egész-
ségügyi ellátásba.

Majd megkezdte országos szemleútjait, amelyre kísérője-
ként Barna Ignác tábori főorvost nevezték ki.

„Jelen rendelet erejénél fogva Ön ezennel az Országos 
Főápolónő mellé vezényeltetik, azon tudósítással, hogy 
tábori kórházak megszemlélése végett megkezdendő 
körútjában a kórházaknál leendő intézkedéseiben szak-
értelmiségi szempontból segédül szolgáljon”

Az Országos Főápolónő töretlenül, de már betegen a sebe-
sültek iránti őszinte együttérzéssel járta az országot.

Általános érvényű rendszabályokat fogalmaztak meg, utasí-
tást adtak a betegek ellátását illetően. 
Szigorú követelményeket, alapelveket állítottak fel. Pon-
tosan meghatározták a szükséges kórházi felszerelése-
ket, szabványosították a műszerezettséget, biztosították a 
gyógyszer és kötszer ellátást és betanították az önkénte-
seket.

Minden kórházat felkerestek, több mint 72 tábori kórház fel-
állításához nyújtottak segítséget.

Barna Ignác főorvos már az első szemleútjukról jelentést írt 
az egészségügyi osztálynak.
„Megütközve tapasztaltuk…” írja, hogy megdöbbentették 
az iszonyú körülmények, a szakértelem hiánya a fegyelme-
zetlenség. 
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A kötszer és gyógyszerhiány csak súlyosbította a betegellá-
tás helyzetét.

Kossuth Zsuzsánna az Önkéntes Nőegyleteken belül (amely-
nek alapítója is volt) szervezte a gyűjtési munkákat. 1849 
áprilisában már 125 ágyas készletet adtak át Gödöllőnek, és 
folyamatosan biztosították a működéshez szükséges eszkö-
zöket, és anyagokat.

Kedves Kollégák, Tisztelt Vendégek!

Kossuth Zsuzsanna legfontosabb üzenete számunkra, hogy 
nekünk ápolóknak olyan életfilozófiát kell magunkévá ten-
ni, amely mindig és mindenkor a segíteni akarást, az ember 
szeretetét és tiszteletét tükrözi.

Kedves Kollégák!

Mi tudjuk, hogy az ápolás nem más, mint nemes szolgálat, 
amelynek paradoxona az, hogy egyszerre van jelen egyik 
betegnél az öröm a bizakodás, a másiknál pedig a nagy 
szenvedés, együttérzés, olyakor pedig a hozzátartozó gyá-
szai is.
Az ápoló munkájában az öröm és a bánat elválaszthatatlan.
Egy másik emberről való gondoskodás az ő helyzetének át-
élése adja az ápolói hivatás szeretetét, örömét, de nagyon 
sokszor a bánatát is.
Mi ápolók részt vállalunk az emberek mindennapi élettevé-
kenységéből és ezek a tevékenységek, beavatkozások olya-
nok, melyekre a legbizalmasabb helyzetekben kerül sor, 
hisz egy embertársunk legszemélyesebb, legbensőbb, legin-
timebb életszférájába avatkozunk be.

Kossuth Zsuzsanna végsőkig kitartott a kórházak működése 
mellet, de a szabadságharc leverése után a sötét börtönévek 
a súlyos szenvedések következtek.
Viszontagságos, küzdelmes és egyaránt tragikus életútja 
száműzetésbe kényszerítette.

Kiutasítása a szeretett hazából döbbenetes hír volt számára, 
hisz szülőföldjét mindennél jobban szerette.

„Kiűztek engem a szeretett szenvedő hazámból, anél-
kül, hogy leborulhattam volna földjére utolsó búcsúszót 
mondani”

Kossuth Zsuzsanna rövid élete során a szabadságért küz-
dött, a minden ember számára kijáró életért. Az egymás 
iránti tiszteletet és szeretetet tartotta legfontosabbnak.

„Olyan mérhetetlen vigasz volt számomra, hogy da-
colhattam a viharral, megoszthattam a nyomorúságot, 
hogy szenvedhettem és küzdhettem letiport, vérző ha-
zámban. Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, 
ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem”

A New York-i lapok megírták, hogy 1854. június 29-én Kos-
suth Lajos legfiatalabb húga 37 évesen elhunyt.

„Politikai bűne volt, hogy hazáját buzgón szerette, igaz-
ságos forradalmukban tehetsége szerint tevékeny részt 
vett, amennyiben megsebesült és betegült honvédjeink 
számára ápoló intézeteket állított, s azoknak fenntar-
tására és kezelésére nőtársulatokat alakított. Szóval ki 
honleányi kötelességét fáradhatatlanul teljesítette.”

Tisztelt Hallgatóság!

Egy New York-i köztiszteletben álló polgár családi sírboltját 
ajánlotta fel, ahol „A sokat szenvedett test nyugalomra 
tétetett azon édes remény mellett, hogy még egyszer, 
egykor annak pora a felszabadulandó kedves hazának 
rögei alatt fog nyugodni”
A Magyar Ápolási Egyesület négy éve azért küzd, hogy tel-
jesítse példaképének utolsó kívánságát.

Hozzuk haza Kossuth Zsuzsanna földi maradványait!

Kedves Kollégák!

Lélekemelő nagy pillanatnak lehettünk tanúi, amikor beje-
lentésre került, hogy az Országgyűlés határozatban ismerte 
el a Magyar Ápolók Napját.

Számomra ennek a gesztusnak az az üzenete, hogy az 
ápolói hivatás államilag megbecsült foglalkozássá vált és az 
állam mindenkor felelősséget vállal az ápolói életpálya fejlő-
déséért, hisz ez olvasható ki a Semmelweis-tervből is.

ELSÔ ÉRTESÍTÉS

Szakdolgozói Rekreációs Napok –Várgesztes
A rendezvény mottója az egészségtudatos életmód népszerűsítése

Háromnapos kikapcsolódást biztosít az érdeklődő kollégáknak a 
Magyar Ápolási Egyesület 2014. július 10-12-én.

Helyszíne a Várgesztesi Villapark
Tervezett programok. Főzőverseny, túra, kirándulás, 

zene tánc, közös torna, sportversenyek, Bagdi Bella előadás, stb. 

További információk és jelentkezési lap, hamarosan egyesületünk honlapján, 
(www.apolasiegyesulet.hu.) lesz elérhető.



Útmutatás online
Az infúziós terápia kockázatait és azok gazdasági és egészségügyi követ-
kezményeit dolgozza fel a www.biztonsagosinfuziosterapia.hu címen el-
érhető tematikus weboldal. A honlap rendszerezve, kutatási eredmények-
kel alátámasztva ismerteti meg a látogatóval mindazt, amit az infúziós 
terápiáról a hatékony, biztonságos és gazdaságos egészségügyi ellátás 
érdekében tudni kell, valamint bemutatja azokat a legújabb technológi-
ákat, amelyek hozzájárulnak a megfelelő szakellátáshoz, a betegek és az 
ellátó személyzet nagyfokú biztonságához.

Biztonságos 
infúziós 
terápia

A modern kor orvostudománya szinte elképzelhetetlen infúziós terápia nélkül. Legyen az gyógyszer-, 
táplálék- és folyadékbevitel vagy vérpótlás, az intravénás terápia a kezelési gyakorlat nélkülözhetetlen 
része. Azonban éppúgy, mint bármely más terápiának, ennek is megvannak a maga kockázatai mind a 
betegre, mind pedig az egészségügyi dolgozóra nézve. Ezek a kockázatok gyakran nehezen beazonosít-
hatók, hiszen következményeik nem válnak azonnal nyilvánvalóvá, így azokat könnyű más forrásoknak 
tulajdonítani. A Sharing Expertise filozófia jegyében a B. Braun a nyílt kommunikáció útján fokozza a 
tudatosságot és támogatja ügyfeleit innovatív termékeibe épített biztonsági rendszereivel.



Első helyen 

a biztonság

Hazánkban az egészségügyi ellátásban történő tűszúrá-
sos sérülések egyik fő oka a hiányos és/vagy hibás védő-
felszerelésekben keresendő, azonban megfelelő termékek 
alkalmazásával a balesetek kockázata csökkenthető. A B. 
Braun Vasofix® Safety intravénás kanülje kiváló megol-
dást nyújt az ilyen sérülések kivédésére. Az egészségügyi 
dolgozók tapasztalatai alapján alkalmazása könnyű és 
biztonságos, használata pedig nem igényel külön okta-
tást, hiszen ugyanúgy kell vele szúrni, mint bármelyik int-
ravénás kanüllel.

Tavaly ősszel lépett hatályba 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának a 2010/32 
EU irányelvre vonatkozó 
ren delete (51/2013. (VII. 15.) 
az egészségügyi szolgálta-
tás keretében használt, éles 
vagy hegyes munkaeszkö-
zök által okozott sérülések 
megelőzésére, az ilyen esz-
közök használatából eredő 

kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi 
tevékenységet végző személyek tájékoztatásá-
ra és képzésére vonatkozó követelményekről. A 
munkavédelmi hatóság 2014 első félévében, 
azaz jelenleg is ellenőrzi a szolgáltatóknál az 
éles-hegyes orvosi eszközökkel okozott sérülések 
megelőzésére tett, az EMMI-rendelet által előírt 
intézkedéseket. A www.biztonsagosinfuziostera-
pia.hu/eu-iranyelv oldal részletes megvalósítási 
útmutatót kínál a tűszúrásos balesetek megelő-
zésére.
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A Magyar Ápolási Egyesület elemi érdeke és erkölcsi 
kötelessége védeni az ápolási hivatás értékeit,

tudományos megalapozottsággal elősegíteni, és 
megőrizni a jelen és az utókor számára 
Kossuth Zsuzsanna szellemi hagyatékát.

 

Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségének
legfontosabb üzente számunkra, hogy nekünk ápolóknak 
olyan életfilozófiát kell magunkévá tenni, amely mindig, 
és mindenkor a segíteni akarást, az ember szeretetét és 

tiszteletét tükrözi.

 

A beteg ember csak akkor lehet elégedett, 
ha tudja, hogy bízhat az ápolójában, 

érzi, hogy óvó, törődő,  figyelmes, szakmájukat értő 
ápolók veszik körül, akik azonnal segítséget nyújtanak, 

ha szükség van rá.

 

Kossuth Zsuzsánna hősies, önfeláldozó, humánus 
cselekedete alapköve volt a magyar ápolás fejlődésének,

ami négy évvel megelőzte annak a nemzetközileg 
elismert ápolási rendszernek bevezetését, amelynek 
kidolgozása Florence Nightingale nevéhez kötődik.

A Magyar Ápolási Egyesület 
alaptevésként kimondja:

A jövőben ciklusokon átívelő, következetes ápolás fejlesz-
tési stratégiára van szükség az ápolói pálya presztízsének 
növeléséhez.
Az egészségpolitika megvalósításának szerves része az ápo-
lás úgy is mint gyakorlati tudomány, úgy is mint külön disz-
ciplína, amelyek része az ápolás menedzsmentje, az ápolás 
gyakorlata a képzés, az oktatás és a kutató munka
Az ápolás egészét átfogó minőségfejlesztési politikára van 
szükség, amely nem csak az ápolók, teljesítményére vonat-
kozik, hanem azokra a környezeti körülményekre is, amely-
ben a betegellátás történik.

 

Olyan sikereket nyújtó életpályamodell kidolgozására van 
szükség, amely által az ápolói pálya vonzó, kiszámítható po-
zitív jövőképet mutató hivatássá válhat.
Hazánkban az ápolás jövője a betegellátás minősége, és az 
egészségügyi rendszer fenntartása azon múlik, hogy van-e 
elegendő, megfelelő képzettségű, motivált, hivatása iránt 
elkötelezett ápoló.

 

Az ápolóknak példamutatásukkal el kell érniük, hogy a tár-
sadalom, a nemzet számára a legfőbb érték az egészség le-
gyen, és tegyenek is annak megőrzéséért. 

Szemelvények Vártokné Fehér Rózsa 
Kossuth Zsuzsánna szellemi öröksége 
címû könyvébõl

MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA

KÖNYVAJÁNLÓ

A Magyar Ápolási Egyesület alapításának 25. évében időszerűvé vált, hogy az ápolás 
legnagyobb magyar alakja, Kossuth Zsuzsanna szellemi öröksége szerint áttekintsük azo-
kat a legfontosabb üzeneteket, amelyek a ma ápolója számára erkölcsi iránymutatásként 
szolgálnak.
A könyvet, amit a kezében tart, igyekeztünk úgy összeállítani, hogy megjelenésében 
méltó, üzeneteiben hasznos, tartalmában lebilincselő olvasmányt nyújtson a hivatását 
gyakorló ápolónak, de a laikus érdeklődőknek is.
Kívánom, hogy mindenki találja meg az üzenetek között azt, mely számára kellő erőt ad 
ahhoz, hogy az ápolás nemes hivatását a magyar hazában, a magyar betegek megelége-
dettségére, és saját személyiségének, meggyőződésének megfelelően gyakorolja.

Bugarszki Miklós
elnök
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Nevelési, oktatási filozófiánk:

A tananyag ápolásfilozófiájának arra az alapvető ismeretre 
kell épülnie, hogy az elméleti tudás és a gyakorlati tapasz-
talat elválaszthatatlan egymástól. Mindegyik befolyásolja a 
másikat, ezért az elméleti oktatásnak és a szakmai gyakor-
latnak együtt kell fejlődnie.

 

Az elmélet és a gyakorlat egységét a tantermi követelmé-
nyeknek is tartalmazniuk kell.
Olyan curriculum kidolgozása szükséges, mely teljesítése biz-
tosítja az ápolóknak a működésükhöz szükséges képzettsé-
gi szintet (szakmai kompetenciát).

 

Olyan országos érvényű szakmai standardok kidolgozására 
és alkalmazására van szükség, amelyek az ápolás gyakorla-
tát vezérlik, és az egységes kritériumok szerint ellenőrizhe-
tővé válnak.

 
Az ápolás gyakorlati tudomány, ezért legitim klinikai de-
monstrációs oktatási egységek működtetésére van szükség, 

ahhoz, hogy a hallgató felkészülhessen az ápolás küldeté-
sére. 

 

A gyakorlati oktatás legfőbb célja kell legyen, hogy az ápoló 
hallgató tapasztalja meg azt az értékrendet, melyre a jövő-
beni hivatása épülni fog.

 

A hallgatónak olyan szakmai környezetben kell felkészülni-
ük hivatásuk gyakorlására, ahol alkalmuk van egyéni igénye-
iknek megfelelő professzionális tudásszint elérésére.

 

A gyakorlati képzés során olyan tanítási módszert kell meg-
választani, amely a hallgató számára a legkönnyebben elsa-
játítható, s amitől a betegellátás nem sérül.

 

Az ápolási gyakorlat célját és erkölcsi irányát úgy kell meg-
határozni, hogy fókuszban mindenkor az etikailag helyes és 
a gyakorlatban hasznos cselekvés álljon.

MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA

A hivatásuk iránt elkötelezett ápolók erényei 
a Magyar Ápolási Egyesület megfogalmazásában:

A jó ápoló:

 Az egészségügyi struktúra minden szintjén szakmai alá-
zattal, átgondolt és tudatos módon válaszol az ápolási 
problémákra. Felkészült, tudatos, cselekvő.

 Kritikusan gondolkodó, elméleti tudását és szakmai 
ismereteit a gyakorlatban igényesen, a szakmai szabá-
lyoknak és az etikai követelményeknek megfelelően 
alkalmazza.

 Mélyrehatóan ismeri az egészség, az egészségromlás és 
a betegség fogalmát, a hozzá kapcsolódó tényezőket.

 Hivatása gyakorlása közben mindenek elé helyezi az 
emberi élet és méltóság tiszteletben tartását. 

 Szakmai klinikai gyakorlata során az észlelt informáci-
ókat megőrzi, megfelelően rendezi, dokumentálja, és 
tudományos célokra felhasználja.

 Felelősséget vállal személyes szakmai fejlődéséért, az 
általa nyújtott beavatkozásokért, és az új technikák és 
technológiák alkalmazásáért.

 Jártas az új hazai és nemzetközi szakirodalom alkalma-
zásában.

 Felismeri és tudja, hogy mikor és milyen területen van 
szüksége önképzésre, továbbképzésre.

 Oktatói és kutatómunkával hozzájárul az ápolási gya-
korlat minőségének fejlesztéséhez.

 Példás magatartásával motiválja környezetét a kultu-
rált, egészséges életmódra.

 A gyógyító team tagjaként azonosul az intézet / osztály 
küldetésével. 

 Személyében a pozitív ápolói imázst sugározza.

A Magyar Ápolási Egyesület által kiadott, Vártokné 

Fehér Rózsa  „Kossuth Zsuzsanna szellemi öröksége" 

című könyv megrendelhető a Magyar Ápolási Egye-

sület központi irodájától az egyesület tagjai számára 

személyes átvétel esetén 800 Ft-ért, nem tagok szá-

mára 1600 Ft-ért. 

Postai küldeményként a megadott árat postaköltség 

terheli.
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Március 24. -  Nemzetközi Tuberculosis Nap
Évente csaknem kilencmillió ember fertőződik meg 
TBC-vel, azonban az egyharmaduk nem kap megfelelő 
kezelést. Az ICN (Ápolók Nemzetközi Tanácsa) TBC pro-
jektje azon dolgozik, hogy minél felkészültebbek, tapasz-
taltabbak legyenek az ápolók a TBC megelőzése, ellá-
tása szempontjából. Az ápolók olyan különleges helyet 
foglalnak el az egészségügyben, amely képes áthidalni 
a szakadékot az egészségügyi szolgáltató szervek és a 
közösség között, azt a szakadékot ahol 3 millió ember 
veszik el. Az egészségügyi szolgáltatások hatékony inte-
grálásával és a helyi közösségek részvételével az ellátás 
folytonossága biztosítható, melynek célja, hogy min-
denki, aki tüneteket tapasztal, áteshessen a megfelelő 
vizsgálatokon, és akit tuberculosissal diagnosztizáltak, 
azt a terápiát kapja meg, amely az életstílusának legjob-
ban megfelel.

TBC-re szakosodott ápolók a világ különböző részéről:

• Kínában először Meng Guiyun végezte el ezt az ICN által 
kezdeményezett szakot 2010-ben. Azóta több mint 1000 
egészségügyi dolgozót oktatott ebben a témában. Ő és 
kollégái adtak ki egy kézikönyvet börtönökben dolgozó 
kollégáiknak, hogy segítsék őket a tünetek felismeré-
sében és a gyógyításban a foglyok között.

 Infekciókontroll szempontjából is nagy eredményeket 
értek el.

 Egy vizsgált TBC osztályon az UV lámpák kihelyezé-
sével és a szellőztetés javításával 27-ről 5-re csökkent a 
megfertőződött szakdolgozók száma.

•	 Oroszországban	elsőként	Irina	Lyapina	végezte	el	az	ICN	
TBC szakot 2009-ben. Ő azt kutatja, hogy 
milyen mértékben áll fenn depresszió 
a TBC-vel és HIV-vel is megfertőződött 
betegek között, és hogy milyen ápolói 
beavatkozások szükségesek a depresszió 
kontrolljában. Tény, hogy a TBC-HIV terá-
pia mellékhatása nagyon gyakran de-
presszió. Az ápolók feladata a betegek 
érzelmi jóllétét monitorozni és megfelelő 
támogatást nyújtani.

Forrás: www.icn.ch 

fordította Tari Kinga
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Emléktábla avatás az Egészségügyi 
Államtitkárság épületében

2014. február 20-a jelentős nap a magyar 
ápolás történetében. Már reggel negyed 
kilenc körül szervezők és egészségügyi 
dolgozók izgalommal várták a kitűzött idő-
pontot, hogy megkezdődjön Kossuth Zsu-
zsanna emléktáblájának avatása, melyre az 
Egészségügyi Szakdolgozók 45. Országos 
Kongresszusán belül a Magyar Ápolók Nap-
ja alkalmából állítottak a kongresszus részt-
vevői. 

Az avatáson beszédet mondott Benede Attila 
helyettes államtitkár, Török Krisztina főigaz-
gató asszony, Rauh Edit igazgató asszony és 
Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesü-
let elnöke. Az ünnepi méltatásokból Kossuth 
Zsuzsanna érdemei mellett kiemelésre került, 
hogy azzal, hogy az emléktáblát ezen a helyen helyeztük 
el az az egészségügyi igazgatás méltó elismerése az ápolói 
munkának és áldozatvállalásnak. Ez a tábla úgy állít emlé-
ket példaképünknek, hogy közben az ápolói, szakdolgozói 
közösség összetartozását erősíti és emlékeztet arra, hogy 
bár nem dörög ágyú és nem csörög a kard és a technikai  

lehetőségeink, elméleti felkészültségünk jóval meghaladja a 
szabadságharc ápolóinak felkészültségét mindig az eleset-
tek segítése marad a feladatuk.
Az ünnepi beszédek után Benede Attila, Török Krisztina és 
Bugarszki Miklós közösen leplezte az emléktáblát és koszo-
rút helyezett el. Az emléktábla méltó zarándokhely lehet az 
ápolók számára.
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Nemzetközi foglalkozás-egészségügyi 
ápolói körkép

Hirdi Henriett Éva
EU-információs referens, Foglalkozás-egészségügyi 
Ápolók Európai Szövetsége
alapellátásért felelős országos alelnök, 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
PhD hallgató, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Összefoglaló

A szerző 2003. január és 2013. december között megjelent 
szakirodalom felkutatása érdekében szisztematikus kuta-
tást végzett a PubMed adatbázis segítségével a szakiroda-
lomban és a felkutatott közlemények referenciái között. 
A feldolgozott 16 publikáció alapján a szerző ismerteti a 
foglalkozás-egészségügyi szakápolás jelen helyzetét az öt 
kontinensen. A kézirat kiemeli a foglalkozás-egészségügyi 
szakápolók számára kialakított aktuális képzési és tovább-
képzési típusokat, illetve az ápolók jogosultsági körét és az 
által végzett feladatokat is. 

Kulcsszavak: foglalkozás-egészségügyi ápolás, ápolóképzés, 
nemzetközi

Occupational Health Nursing: An international panorama 

Abstract

The author researched PubMed database from January 2003 
to December 2013 and reviewed articles and reference lists 
of the studies selected. Author presents a contemporary 
picture of occupational health nursing in five continents 
based on 16 relevant articles. The review highlights current 
information on the existence of the main types of education 
and training programmes for Occupational Health Nurses, 
and the tasks performed by nurses.

Keywords: Occupational Health Nursing, nursing education, 
international

Bevezetés

A foglalkozás-egészségügyi ismeretek oktatására, a foglal-
kozás-egészségügyi szakápolók képzésére, továbbképzé-
sére, tevékenységére vonatkozó irányelveit és ajánlásait az 
elmúlt évtizedek során már több nemzetközi szervezet – a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO), a Foglalkozás-egészségügyi Szakápo-
lók Európai Szövetsége (FOHNEU) – is közzétette. (FOHNEU 
2002, ILO 1985, WHO 1988, WHO Europe 2003) Az 1919-ben 
alapított Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 171. számú, 
„A foglalkozásegészségügyi szolgálatokról szóló 1985. évi 
Ajánlás”-ban kihangsúlyozta, hogy a foglalkozás-egészség-
ügyi szolgálatokban speciális képzettségű ápolókat foglal-
koztatni. (ILO 1985) Az Egészségügyi Világszervezet Oktatá-
si Munkacsoportja „Training and education in occupational 
health” című 1988. évi jelentésében pedig az alábbiakat 
emelte ki:
−	az általános ápolók alapképzésébe be kell építeni a fog-

lalkozás-egészségügy alapjait,
−	a foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzést az általá-

nos ápolói alapképzésre ráépülő képzésként kell meg-

szervezni,
−	a felsőfokú végzettséggel rendelkező foglalkozás-egész-

ségügyi szakápolók számára lehetőséget kell biztosítani 
további, magasabb szintű végzettségek (pl. szakirányú 
második, esetleg harmadik diploma, tudományos foko-
zat) megszerzésére specializációval,

−	a foglalkozás-egészségügyi szakápolókat a jövőben 
posztgraduális képzésben részt vett ápolók oktassák. 
(WHO 1988)

A foglalkozás-egészségügyi ápolók tevékenységét nemzet-
közi összehasonlításban elsőként a Foglalkozás-egészség-
ügyi Nemzetközi Egyesület Állandó Bizottságán (Permanent 
Commission and International Association on Occupational 
Health) belül létrehozott Foglalkozás-egészségügyi Ápolói 
Albizottsága vizsgálta 1966-1969 között. (Burgel és mtsai 
2005) Ezt követően, 1995-ben jelent meg egy – 37 orszá-
got érintő – nemzetközi összehasonlító elemzés a Foglal-
kozás-egészségügyi Nemzetközi Bizottság (International 
Commission on Occupational Health, ICOH) keretében mű-
ködő Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Tudományos Bizott-
ság (Scientific Committee on Occupational Health Nursing, 
SCOHN) 1990-ben végzett felmérése alapján. (Rossi 1995) 
Az elmúlt évtizedben közzétett felmérések is arra a meg-
állapításra jutottak, hogy a foglalkozás-egészségügyi ápolói 
képzési rendszer, illetve az ápolási gyakorlat az egyes orszá-
gokban igen változatos, nem lelhető fel egységes rendszer. 
(AAOHN International Committee 2011, FOHNEU Education 
Group 2012, Rossi 1995, Sourtzi 2008, Téglásyné és Grónai 
2004)

A tanulmány célja

Jelen tanulmány célja, hogy külföldi szerzők munkái alap-
ján átfogó és rendszerezett képet nyújtson az egyes orszá-
gokban kialakult foglalkozás-egészségügyi ápolói képzési 
rendszerekről, illetve magáról a foglalkozás-egészségügyi 
szakápolásról.

Alkalmazott kutatási módszer 

A foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzéssel foglalkozó 
irányelvek, illetve az elmúlt 10 évben (2003-2013) megjelent 
szakirodalom- és forrásanyag felkutatása érdekében szisz-
tematikus keresést végeztem a hazai nyomtatott, illetve 
online fellelhető irodalmakban, a PubMed adatbázis segít-
ségével a nemzetközi irodalomban és a foglalkozás-egész-
ségügyi ápolói szervezetek honlapján, valamint a felkuta-
tott közlemények referenciái között. Az interneten kizáró-
lag magyar és angol nyelvű kutatást végeztem, ez utóbbit 
a „Nursing Education”, „Post-Basic Nursing Education”, és 
„Occupational Health Nursing” MeSH kifejezésekkel.

A PubMed elektronikus adatbázisban történt keresés-
sel 340, kézi kereséssel további 3 közleményt találtam. A 
közlemények relevanciája és a korábban meghatározott 
beválasztási és kizárási kritériumok alapján 16 közleményt 
választottam ki további elemzésre. A vonatkozó irodalom 
mennyisége, valamint hazai elérhetősége miatt jelen össze-
foglaló nem teljes, törekedtem azonban egy-egy kontinens 
meghatározó országainak átfogó ismertetésére.

ÁPOLÁSKUTATÁS
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Eredmények 

Foglalkozás-egészségügyi szakápolás az amerikai konti-
nensen

Az Amerikai Egyesült Államokban az első foglalkozás-
egészségügyi ápoláshoz kötődő dokumentumok a XIX. szá-
zad végéről származnak. Betty Moulder ápolónőt 1888-ban 
alkalmazta egy szénbányászattal foglalkozó vállalat, hogy a 
munkavállalókat és azok családtagjait gondozza. Hasonlóan, 
1895-től, a Vermonti Márvány Vállalat alkalmazásában állt 
Ada Mayo Stewart ápolónő. Ők tekinthetőek az amerikai 
foglalkozás-egészségügyi szakápolás úttörőinek. Napjaink-
ban, az Államokban kb. 19.000 ápoló dolgozik foglalkozás-
egészségügyi szakterületen. Közülük több mint ötezer fő 
tagja az Foglalkozás-egészségügyi Ápolók Amerikai Egye-
sületének (American Association of Occupational Health 
Nurses, AAOHN), melyet 1942-ben hoztak létre. Az amerikai 
ápolóképzés és az ápolói gyakorlat rendkívül szerteágazó. A 
foglalkozás-egészségügyi szakápolás több évtizedes múltjá-
nak köszönhetően a szakterületen számtalan posztgraduális 
program érhető el. A különböző képzési programok megte-
remtik a lehetőségét annak, hogy a foglalkozás-egészség-
ügyi szakterületen belül az ápolók eltérő feladatokat végez-
zenek. (Burgel és Kennerly 2012, Thompson és Wachs 2012) 

A regisztrált ápoló (Registered Nurse, RN) főiskolai szintű 
végzettséggel rendelkezik, melyet államilag elismert ápoló-
képző intézményben szerzett meg. (Ez felel meg a magyar-
országi diplomás ápoló / BSc ápoló képzésünknek.) A mes-
terképzett regisztrált ápoló (Advanced Practice Registered 
Nurse, APRN), a klinikai szakápoló (Clinical Nurse Specialist, 
CNS), és a praktizáló ápoló (Nurse Practitioner, NP) egyete-
mi végzettséggel rendelkezik. Jogosult az egészségi állapot 
értékelésére, a gondozási tevékenységek önálló végzésére, 
ideértve a fizikális vizsgálatok, az általános diagnosztikai és 
laboratóriumi vizsgálatok végzését, a diagnózis felállítását 
és a megbetegedett vagy sérült munkavállalók kezelését. 
Fontos megemlíteni, hogy gyógyszerfelírási joggal is rendel-
kezik. (Burgel és Kennerly 2012, OSHA 2013, Sourtzi 2008, 
Thompson és Wachs 2012)

Amerikában mind a regisztrált ápolók, mind pedig az egye-
temi végzettségű ápolók megszerezhetik a foglalkozás-
egészségügyi szakápolói (Occupational Health Nurse, OHN) 
ráépülő képesítést, de létezik számukra szakirányú alapkép-
zés is. Posztgraduális képzésben doktori fokozat is szerezhe-
tő. Az 1971-ben alapított Foglalkozás-egészségügyi Ápolók 
Amerikai Bizottsága (The American Board for Occupational 
Health Nurses, ABOHN) által minősített oktatáson részt vett 
és sikeres vizsgát tett ápolók tanúsított foglalkozás-egész-
ségügyi szakápolókká válnak.  A foglalkozás-egészségügyi 
szakápolók megnevezése Certified Occupational Health 
Nurse (COHN), vagy Certified as Occupational Health Nurse-
Specialist (COHN-S), illetve COHN/COHN-S Case Manager 
(COHN/COHN-S CM) lehet. A vizsgára való jelentkezés felté-
tele legalább RN végzettség, az elmúlt 5 éven belül legalább 
4000 munkaóra letöltése foglalkozás-egészségügyi terüle-
ten és 50 kontakt óra teljesítése.  Fentiek közül a COHN-S CM 
végzettség a legmagasabb szintű. Ennek birtokában ápolási, 
oktatási, menedzsment, tanácsadói, és esetmenedzsment 
tevékenységeket végezhet önállóan a foglalkozás-egész-
ségügyi szakápoló. Napjainkban kb. 6000 ápoló dolgozik az 

ABOHN által tanúsított végzettséggel. (Burgel és Kennerly 
2012, OSHA 2013, Sourtzi 2008, Thompson és Wachs 2012)

Az orvos asszisztens (Physician Assistant, PA) az orvos fel-
ügyelete mellett végzi tevékenységét. Az orvos assziszten-
sek szintén felsőfokú akkreditált képzésben szerzik meg 
képesítésüket. Felügyelet mellett végeznek fizikális vizsgá-
latot, diagnosztizálnak, kezdeményezik a laboratóriumi vizs-
gálatok végzését, értelmezik a laboreredményeket, kezelik 
a betegségeket, írnak fel gyógyszert, illetve végeznek terá-
piás beavatkozásokat. Az orvos asszisztensek szintén spe-
cializálódhatnak foglalkozás-orvostani szakirányba. A szak-
területen alkalmazásban állnak gyakorló ápolók (Licensed 
Practical/Vocational Nurses, LPN/LVNs) és a sürgősségi tech-
nikusok (Emergency Medical Technicians/Paramedics, EMTs) 
is, akik nem rendelkeznek működési engedéllyel önálló 
tevékenység végzésére. Felügyeletüket elláthatja orvos, re-
gisztrált ápoló, praktizáló ápoló, és orvos asszisztens is. A 
gyakorló ápolók csak alapvető ápolási tevékenységeket vé-
geznek. A sürgősségi technikusok feladatkörébe elsősorban 
a sérülések, mérgezések, heveny kórképek elsődleges alap-
fokú ellátása tartozik.  (Burgel és Kennerly 2012, OSHA 2013, 
Sourtzi 2008, Thompson és Wachs 2012) 

Kanadában a foglalkozás-egészségügyi ápolás helyzete igen 
hasonló az Amerikai Egyesült Államokban megismerttel. Az 
ápolói alapképzés BSc, illetve MSc szintű lehet és a legtöbb 
képzőhely tanterve tartalmazza a foglalkozás-egészségügyi 
alapismereteket is. A Kanadai Ápolói Egyesület (Canadian 
Nurses Association) szervezésében lehetőség van foglalko-
zás-egészségügyi szakápolói tanúsítvány megszerezésére, 
amelyet Kanadán kívül elfogadnak az Amerikai Egyesült 
Államokban is. (Sourtzi 2008, Verrall 2012)

A dél-amerikai kontinensen lévő országok többségében a 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés nem egysé-
ges. Brazíliában az ápolókat már 1940 óta foglalkoztatják 
foglalkozás-egészségügyi területen. Napjainkban a legtöbb 
brazil egyetemen az ápolói alapképzési tanterv még nem 
tartalmazza a foglalkozás-egészségügyi ismereteket. Azo-
kon az egyetemeken ahol van ilyen tartalom ott az okta-
tás igen változatosan jelenik meg: az alapképzésen belüli 
néhány órás speciális kurzusoktól kezdve a mesterképzésen 
át a PhD programokig van lehetőség a foglalkozás-egész-
ségügyi ismeretek elsajátítására. A szakterületen dolgozó 
szakápolók az alapképzés elvégzése után egy 600 órás fog-
lalkozás-egészségügyi specializációval szerzik meg a foglal-
kozás-egészségügyi szakápolói végzettséget. Argentíná-
ban az ápolói alapképzés több szintű, egy éves képzés után 
ápolási asszisztens végzettséget lehet szerezni, három éves 
képzésben pedig szakápolóit. Az egyetemi szintű képzés 5 
éves. Néhány állami és magán egyetem szintén kínál 600 
órás vagy ennél rövidebb foglalkozás-egészségügyi szak-
ápolói ráépülő kurzust, de 2010 óta a Rosario Egyetemen 
már mesterképzés is elérhető. Argentínában nincs tanúsítási 
rendszer a foglalkozás-egészségügyi szakápolók számára. 
Chilében a posztgraduális foglalkozás-egészségügyi szak-
ápoló képzés 1970-ben indult el. (Hong 2012, Tompkins és 
Arce 2012) Kolumbiában az ápolói alapképzés 5 év alatt 
szerezhető meg egyetemi szinten, erre épül rá a 2-3 éves 
foglalkozás-egészségügyi specializáció. Ecuadorban az alap-
képzés 4 éves egyetemi szintű, külön foglalkozás-egészség-
ügyi szakápolói képzés nincs. Ezzel szemben létezik olyan 

ÁPOLÁSKUTATÁS



19ÁpolásÜgy2014. 28. évf. 1 szám

2 éves kiegészítő mesterképzés, ami munkavédelmi és fog-
lalkozás-egészségügyi szakirányú, melyre ápolók, orvosok, 
mérnökök egyaránt jelentkezhetnek. Guatemalában szin-
tén nincs önálló ráépülő szakápolói képzés, ehelyett két 
és fél éves posztgraduális képzés keretében lehet az egye-
temeken, foglalkozás-egészségügyi szakirányon tanulni. 
(AAOHN International Committee 2011)

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés Ausztráliában

Ausztráliában az ápolói alapképzés BSc szintű, melynek si-
keres elvégzését követően lehet foglalkozás-egészségügyi 
és munkavédelmi szakirányú végzettséget szerezni, akár 
mesterképzés szintjén is.  (AAOHN International Committee 
2011, Sourtzi 2008) Mellor és munkatársai által végzett fel-
mérés alapján a foglalkozás-egészségügyi szakápolók fel-
adatköre elsődlegesen még mindig a tradicionális tevékeny-
ségeket ölelik fel, úgymint a munkavállalók figyelmének 
felhívása az egészségkárosító kockázatokra, illetve a foglal-
kozással összefüggő balesetek bekövetkezte után, és a fog-
lalkozási megbetegedések kialakulását követően az érintett 
munkavállalók egészségügyi ellátásának nyomon követése. 
(Mellor és mtsai 2006, Sourtzi 2008)

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés Dél-Afrikában

Dél-Afrikában a foglalkozás-egészségügy még gyerek-cipő-
ben jár, hiszen a jogszabályi háttér csak 1993-ban került meg-
alkotásra. Ennek megfelelően a foglalkozás-egészségügyi 
ápolók száma is még igen alacsony, 10.000 lakosra jut egy 
foglalkozás-egészségügyi ápoló. Az egy ápoló által ellátott 
munkavállalók száma nem egyenletes eloszlású, van olyan 
ápoló, aki csak 100 alacsony kockázati besorolású munkavál-
lalót lát el, míg az is előfordul, hogy egy ápoló 2500 magas 
kockázati besorolású munkavállaló egészségéért felelős. A 
foglalkozás-egészségügyi szakápolók iránti igény nagy, de 
kevés a képzőintézmény és emellett általános ápolóhiány 
is jellemzi az országot. Az ápolói alapképzés 4 éves, ezt 
követően lehet megszerezni a foglalkozás-egészségügyi 
szakápoló ráépülő végzettséget. Ennek a specializációknak 
a hossza és tartalma még nem egységes az országon belül 
sem. A képzés hossza minimum 1 év, de akár 2 éves is lehet. 
A foglalkozás-egészségügyi ápolói végzettséget megszerző 
szakápolókat a Dél-afrikai Ápolói Kamara veszi nyilvántar-
tásba. (Michell 2012)

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés Ázsiában

Japánban jelenleg kb. 11400 ápoló dolgozik foglalkozás-
egészségügyben alap ápolói vagy népegészségügyi szak-
ápolói végzettség birtokában, melyet 4 év alatt szereznek 
meg. Tevékenységüket orvos felügyelete mellett végzik. 
Dél-Koreában az ápolóknak lehetőségük van arra, hogy 
foglalkozás-egészségügyi szakápolói bizonyítványt szerez-
zenek, de a többség (kb. 2000 fő) e nélkül dolgozik. Hong-
kongban szintén van foglalkozás-egészségügyi szakirányú 
posztgraduális képzés, melynek időtartama 1 év és BSc alap-
képzésre épül. (Cheung és mtsai 2012, Sourtzi 2008) Tajvan-
ban megközelítőleg 400 szakápoló dolgozik foglalkozás-
egészségügyi szakterületen. Az első szakmai szervezetük, a 
Tajvani Foglalkozás-egészségügyi Szakápolói Egyesület 1991-
ben jött létre. Korábban – egészen 2003-ig – a foglalkozás-
egészségügyi szakápolási ismereteket az ápolói alapképzés 

keretein belül oktatták. A 48 órás elméleti oktatás 3 kredit-
pontot ért, míg a 144 órás gyakorlati oktatás szintén 3 kre-
ditet. 2005 óta szabadon választható kurzusként vehetik fel 
az ápolóhallgatók a foglalkozás-egészségügyi szakápolási 
kurzust. Felsőfokú szintű foglalkozás-egészségügyi szakápo-
lói képzés nincs az országban, mivel az ápolói tanszékeken 
kevés az ezirányban képzett munkaerő. Tajvanban 1989 óta 
évente hat alkalommal szerveznek 5-5 napos workshopot 
foglalkozás-egészségügyi szakápolási témákban a szakte-
rületen dolgozó ápolók számára. 2005 előtt a workshopon 
való részvétel követelmény volt a munkaviszony létesítésé-
hez. A jelenlegi szabályozás szerint minden tajvani ápolónak, 
aki ezen a területen dolgozik, munkaviszonya alatt legalább 
egyszer kötelező részt vennie egy ilyen workshopon. A 
foglalkozás-egészségügyi szakápolói képzés 1992 óta léte-
zik az országban. Jelenleg 2 éves foglalkozás-egészségügyi 
területen szerzett ápolói gyakorlat birtokában lehet foglal-
kozás-egészségügyi szakápolói képzésre jelentkezni. A tan-
terv 72 elméleti és 162 gyakorlati órát tartalmaz. A képzés 
után a hallgatók foglalkozás-egészségügyi szakápolói bizo-
nyítványt kapnak. Emellett 2007-ben bevezetésre került az 
ápolók kötelező továbbképzési rendszere is. A szabályozás 
szerint 6 év alatt 150 kreditpontot kell összegyűjteni a mű-
ködési nyilvántartás megújításához. A továbbképzési témák 
között megtalálhatóak: a munkahelyi egészségfejlesztés, az 
alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos tudnivalók, a munkavé-
delmi ismeretek, a kutatási ismeretek, és a munka- és egész-
ségvédelmi jogi ismeretek. (Lin és mtsai 2012)

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés az európai 
országokban

A FOHNEU legutóbbi, 2012. évi felmérésének eredményei azt 
mutatják, hogy az ápolói alapképzés szintje és időtartama 
nem egységes. Az alapképzés során a foglalkozás-egészség-
ügyi alapismeretekkel az európai országok egy részében az 
ápolóhallgatók már megismerkednek, vagy önálló tantárgy-
ként, vagy beépülve a közösségi-, illetve népegészségügyi 
kurzusokba. A felmérésben részt vett 20 országból 12-ben 
érhető el foglalkozás-egészségügyi szakápolói szakirányú 
képzés, mely általában posztgraduális képzési formában vé-
gezhető el. (1. táblázat) Szakirányú képzésre ápolói alap-
képzésben részt vett személyek jelentkezhetnek, de néhány 
országban felvételi követelményként írják elő néhány éves 
szakmai gyakorlat, tapasztalat meglétét is. A fennmaradó 8 
felmérésben részt vett európai országból ötben (Írország-
ban, Görögországban, Ciprusban, Portugáliában és Törökor-
szágban) lehetőség van foglalkozás-egészségügyi ismeretek 
megszerzésére, de nem önálló ápolói szakirány keretében. 
Írországban és Görögországban multidiszciplináris foglalko-
zás-egészségügyi posztgraduális képzés folyik, melyen az 
ápolók és orvosok együtt vesznek részt. Hasonló multidisz-
ciplináris képzési forma Finnországban is elérhető, a szak-
ápolói szakirányú képzés mellett. Ciprusban, Portugáliában 
és Törökországban közösségi szakápolói vagy népegészség-
ügyi szakápolói mesterképzés keretében 1 évig tanulnak 
foglalkozás-egészségügyi ismerteket a hallgatók. (FOHNEU 
Education Group 2012)

Jelen tanulmányban az európai országok közül kizárólag 
Finnország foglalkozás-egészségügyi szakápolói képzését, 
gyakorlatát ismertetem részletesebben. Választásom indo-
ka, hogy Finnország foglalkozás-egészségügyi ellátórend-
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szerét tartják napjainkban a leghatékonyabbnak, illetve 
1988-ban, a finnországi Hanasaariban tartott nemzetközi 
foglalkozás-egészségügyi ápolási workshop eredményeként 
került megalkotásra az egyik legismertebb ápolási modell, a 
Hanasaari fogalmi modell.

A Finn Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Egyesületet 
(Suomen Työterveyshoitajaliitto, finn nyelven) 66 évvel ez-
előtt, 1948-ban alapították és az első foglalkozás-egészség-
ügyi ápolói képzés is ekkor indult. 1982 óta a képzés be-
meneti követelménye a főiskolai szintű népegészségügyi 
ápolói végzettség megléte. A foglalkozás-egészségügyi 
alapismeretek beépítésre kerültek az ápolói alapképzésbe 
250 óra időtartamban, erre épül rá a specializáció. Az alap-
képzés során megszerzett ismeretek adják meg a lehető-
séget arra, hogy már a népegészségügyi ápolói végzettség 
megszerzését követően foglalkozás-egészségügyi szakte-
rületen helyezkedhessenek el az ápolók. Elhelyezkedésüket 
követően legkésőbb két éven belül kell megszerezniük a 
foglalkozás-egészségügyi szakápolói képesítést (minimum 
11 kredit értékben). Finnországban jelenleg 5 politechni-
kum kínál 30 kredit értékű foglalkozás-egészségügyi szak-
ápolói szakirányú képzési lehetőséget. Ez a típusú képzés 
2 éves (havonta 2 nap, munkaidőn kívül). A Finn Foglalko-
zás-egészségügyi Intézet által szervezett 23 napos, 5 modult 
tartalmazó képzés 10,5 kreditet ad.  Három képzési forma 
közül lehet választani: 1) orvosok és ápolók közös képzé-
se, 2) orvosok, ápolók és gyógytornászok közös képzése, 3) 
ápolók képzése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közös 
képzés kifejezetten pozitívan hat a teammunkára. Jelenleg kb. 
2600 ápoló dolgozik foglalkozás-egészségügyi szakterületen. 
A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi „lefedettsége” Eu-

rópán belül a legjobb, 92% körüli. A foglalkozás-egész-
ségügyi szakápolók általában főállású alkalmazottak és 
önállóan végzik tevékenységeiket. Legfőbb jogosultsá-
gaik közé tartozik: a gyógyszerfelírási jog, a beutalási 
jog, valamint a keresőképtelenség megállapításának és 
igazolásának joga.  

A szakápolók legfontosabb önálló feladatai:
−	 a munkakörülmények és a munkavégzés egészség-
károsító hatásainak vizsgálata, cselekvési terv készíté-
se,
−	 egészségi alkalmassági vizsgálatok végzése, alkal-
masság megítélése,
−	 a munkavállalók munkakörülményeivel és az egyé-
ni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás és irány-
mutatás,
−	 krónikus megbetegedésben szenvedő munkaválla-
lók gondozása,
−	 megváltozott munkaképességű személyek foglal-
kozási rehabilitációjában való részvétel,
−	 a fogyatékkal élő munkavállalók egészségi állapo-
tának nyomon követése, tanácsadás,
−	 elsősegélynyújtás, munkahelyi elsősegélynyújtók 
szakmai felkészítése,
−	 a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás minőségé-
nek értékelése, folyamatos fejlesztése. (FOHNEU 2014, 
Helimäki-Aro 1996)

Következtetések

Jelen tanulmányban áttekintettem a foglalkozás-
egészségügyi szakápolás nemzetközi helyzetét, mely alap-
ján megállapítható, hogy továbbra is vannak különbségek 
az egyes országok között. Észak-Amerikában, Ausztráliában 
és Nyugat-Európában az ápolói alapképzés BSc, illetve MSc 
szintű, és erre épül rá a foglalkozás-egészségügyi szakápoló 
képzés. Dél-Amerika és Ázsia egyes országaiban nagyjából 
követik ezt az utat. 
Nemzetközi tendencia a foglalkozás-egészségügyi szakápo-
lók szerepének felértékelődése. Ezt tükrözi, hogy az Ameri-
kai Egyesült Államokban már olyan új ápolókkal kapcsolatos 
szakirányok jelennek meg, mint a Nurse Practitioner, Ad-
vanced Practice Nurse, aki a hagyományos ápolói feladatok 
mellett a korábban orvosi munkakörbe tartozó feladatokat 
is végeznek. Ezzel párhuzamosan érzékelhető, hogy Nyu-
gat-Európa egyes országaiban (például Finnországban és 
Hollandiában) is egyre fontosabb szerepet játszik a foglal-
kozás-egészségügyi szakápoló önálló ápolói tevékenysége, 
többek között az idősödő munkavállalók krónikus betegek 
ellátásában, gondozásában is.
Összességében úgy gondolom, hogy az itt ismertetett azo-
nosságok és eltérések nagyon sok tanulsággal szolgálhatnak 
a foglalkozás-egészségügyi szakápolás hazai jövőjét illetően.  
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Országok

Általános 
ápolói 

alapképzés 
szintje

Foglalkozás-
egészségügyi 
szakápolói 

képzés
Az első 

speciális 
képzés 

indulásának 
éve

Képzési rend Időtartam

Belgium 
felsőfokú (BSc, MSc)

vagy
középfokú

1999 részidős 10 hónap

Dánia felsőfokú (BSc) 1998 részidős 6 hónap

Egyesült 
Királyság felsőfokú (BSc, MSc) 1934 egészidős 12-17 hónap

részidős 2-4 év

Finnország felsőfokú (BSc) 1948 részidős 5 hónap
részidős 3 hónap

Franciaország felsőfokú (BSc) 1994 részidős 15-16 hónap

Hollandia felsőfokú (BSc) 1984 egészidős 2 év

Magyarország
felsőfokú (BSc, MSc)

vagy
középfokú

1933* részidős 10 hónap

Németország 
felsőfokú (BSc)

vagy
középfokú

1979 egészidős 2 hónap

Szlovénia 
felsőfokú (BSc)

vagy
középfokú

2012 3 év

Spanyolország felsőfokú (MSc) 1959 egészidős 2 év

Svédország felsőfokú (MSc) 1970 részidős 2 év

Svájc felsőfokú (BSc) 2000 részidős 1 év
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ELSÔ ÉRTESÍTÉS

Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Ápolási Egyesület 
Hematológia Szekciója

2014. október 17-18-án tartja második szakmai rendezvényét.

A továbbképzés helyszíne:
Hotel Visegrád, Visegrád, Rév u. 15. 

A továbbképzés időpontja: 2014. október 17-18. 

A továbbképzés pontértéke: 20 pont

További információk és letölthető jelentkezési lap a Magyar Ápolási Egyesület 
weboldalán lesz hamarosan elérhető (www.apolasiegyesulet.hu) 

Aktuális Információk / Hematológiai Szakápolói Szekció Konferenciája)
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ÉRTESÍTÉS
Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztálya és a Magyar Ápolási Egyesület 2014. július 03-05-én

 Szekszárdon rendezi meg a

Pszichiátriai Szakdolgozók XV. Országos Konferenciáját
További tájékoztatás a Kongresszus Szervező Bizottságától kérhető:

Nichter Antal
Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztály

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
nichter.toni@freemail.hu, Tel: 06 74/501-500/ 285, fax: 74/501-500/ 806

A konferenciával kapcsolatos minden további információ www.tmkorhaz.hu honlapon lesz megtalálható.



AHOL ELEGANCIA ÉS ÜZLET TALÁLKOZIK

Konferencia
Konferenciaközpontunk összesen 1400 m2-en egy  
450 fő befogadására alkalmas 3 részre osztható  
Bálteremmel és 7 kisebb szekcióteremmel várja  
vendégeit. A szálloda ideális helyszíne konferenciáknak, 
tréningeknek, üzleti tárgyalásoknak egyaránt. Termeink 
mindegyike a mai kor követelményeinek megfelelően 
internettel, audiovizuális eszközökkel felszerelt.

Gasztronómia
Szeged után Kecskeméten is Bistorant étterem a Four 
Points by Sheraton szállodában, amely a hazai és a 
nemzetközi konyha válogatott ízeit kínálja régiós köntösbe 
csomagolva. Kezdje a napját egy tökéletes reggelivel 
és kávéval, majd koronázza meg napját a nálunk 
elfogyasztott vacsorával, melyhez kiváló borokat ajánlunk. 
Ha csak egy italra  vágyik, várjuk lobby bárunkban Best 
BrewsTM programunk keretében.

Relaxáció, kényeztetés felsőfokon
A szálloda legfelső szintjén kialakított wellness-részlegben 
úszómedence, jacuzzi, szaunák, gőzfürdő és relaxációs 
szoba segíti egy fárasztó nap után a feltöltődést. Az egész 
nap nyitva tartó fitness termünk kellemes kikapcsolódást 
kínál a sportot kedvelők számára.

Minden egy helyen, amire szüksége lehet egy sikeres rendezvényhez. 
Ezt nyújtja Önnek Magyarország első Four Points by Sheraton szállodája Kecskeméten.

Szálloda
136 szobánk minden igényt kielégítő, kényelmes  
berendezésű, közöttük 5 comfort és egy penthouse 
exkluzív lakosztály került kialakításra. Minden szobában 
minibár, kávé- és teafőző, ingyenes Wifi-csatlakozás, 
széf, 40”-os nagyképernyős televízió található.  
A szállodához kültéri parkoló tartozik.

Four Points by Sheraton 
Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont

6000 Kecskemét, Izsáki út 6. 
T 0036 76 888 500 F 0036 76 888 501
Email: sales@fourpointskecskemet.com

Web: www.fourpointskecskemet.hu
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