
b1_Layout 1  2019.08.21.  4:28  Page 1



Számtalan lehetôség van ma egy diák elôtt, aki iskolát, s már
elôre tekintve, ezzel együtt pályát is választ. Sokak számára
azonban problémát jelent, hogy nem tud eleget arról az
irányról, amely felé megteszi az elsô lépéseket. E kiadvány
célja, hogy segítsen a döntésben. 

Válassz pályát, válassz jövôt 
az egészségügyben! 
Mi segítünk a választásban!

Pályaválasztási kiadványunk a segítô hivatás világába kíván
bevezetni. Egy jól megválasztott, versenyképes szakma jól fi-
zetô munkahelyet, elômeneteli lehetôséget, sikeres jövôt biz-
tosít. Látjuk, hogy a munkaerôpiacon mind nagyobb értéket
jelent a segítô hivatást gyakorlók köre, sok száz állami és ma-
gánintézmény várja a jól képzett munkatársakat. Ez a munka
érzelmi és lelki elkötelezôdéssel jár, ott vagyunk egy gyermek
születésénél, vállaljuk az elesett, beteg emberek gyógyítását, dolgozunk a halálos kór legyôzésén. Nem titkolom
azt sem, hogy munkánkkal bizony együtt jár a bánat, a tragédia elfogadása, amihez erôs lélekjelenlét is kell. 

Korunk egyik fontos kérdése az egészségmegôrzés,  s bár az emberek egyre tájékozottabbak, az egészségügyi
szakdolgozók tudása, együttérzése számukra sokszor a legnagyobb segítség. Szakmai tudás, segítség, biz-
tonság – ezt adjuk mi a betegeknek, ami a százezer szakdolgozót jogos büszkeséggel töltheti el. 

A tanulást megkönnyíti számos lehetôség a szakgimnáziumokban és az egészségtudományi felsôoktatásban.
A szakgimnázium 4 év alatt felkészít az érettségi vizsgára, sôt egy szakmára. Az elméleti oktatás az iskolában
folyik, a gyakorlati képzés az iskolai demonstrációs termeken túl, kórházi környezetben kialakított laborokban,
valamint a betegágy mellett, a rendelôkben. Az érettségi után további szakképesítés megszerezhetô elôbb
gyakorló ápoló, majd ápolói szinten. Ha van kedved továbbtanulni, ezekkel az alapokkal folytathatod egyetemi
szinten is. Ma már közel húsz BSc és közel tíz MSc szintû egészségtudományi program közül választhatsz és
szerezhetsz diplomát. Ahogy kiadványunkban is láthatod, az egészségügyi pályát választó fiatalok a képzés
ideje alatt állami ösztöndíjat vehetnek igénybe, a középiskola elvégzése után pedig egyéniségüknek és érdek-
lôdésüknek megfelelô szakirányok közül választhatnak. 

Kiadványunkban néhány kollégát mutatunk be neked, akik a jól megválasztott szakma elsajátítása után
ma sikeres szakemberként dolgoznak az egészségügyben. A lapban található linkeken keresztül élô szóban,
videofilmeken is hallhatod vallomásukat, és megismerkedhetsz a betegellátás felemelô pillanataival.

Dr. Balogh Zoltán
elnök 

Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara

Kedves pályaválasztás 
előtt álló fiatal!
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új tudományt hozott létre: az ápolástant,
a korszerû betegápolás szabályait. Ezzel
háborúban és békeidôben is csökkentette
a halálozási rátákat. Higiénia, tiszta le-
vegô, tiszta víz, megfelelô csatornázás,
tisztaság, fény és megfelelô táplálkozás
– ezeket az alapokat fogalmazta meg.
Emellett az emberi szó, a mosoly és sze-
retet, ami kell a gyógyuláshoz. Vallotta,
hogy nem elég a testet kezelni, a lélekre
is figyelni kell!  

A lámpás hölgy
2020-ban ünnepeljük Florence Nightin-
gale születésének 200. évfordulóját. Egy
rendkívül tehetôs családba született, s
élhette volna a sors adta kiváltságos, ké-
nyelmes életet, de többet akart adni, elô -
rébb vinni a világot! Úgy érezte, hogy az
elesettek és a támogatásra szorulók, a
betegek, a kórházban ápoltak mellett a
helye.

Ott volt az 1854-es londoni kolerajár-
vány idején, onnan pedig a krími hábo-
rúba vetette magát, mert hallotta, hogy
az angol sebesültek elhanyagoltan, ellá-
tás nélkül sanyarognak. A higiéniát te-
remtette meg elsôként, de igyekezett
megoldani az ellátást: ha nem volt más,
a saját pénzébôl rendelt élelmiszert és
kötszert a betegeknek, emellett számta-
lan felszerelést szerzett be. 

Bizonyítékokat gyûjtött, amelyek mind
azt támasztották alá, hogy a kórházba
jutott katonák többségének halálát nem
maga a sebesülés, hanem a minôsíthe-
tetlen kórházi körülmények okozták.
Napi 20 órát volt talpon. Éjszakánként
egy lámpással a kezében járkált az ágyak
között, így érdemelte ki a „lámpás hölgy”
nevet, amely élete végéig elkísérte. Egy

vakcina kifejlesztése áll végsô, remény-
teli fázisban. 

Magyarországon a nemzeti védôoltási
program nemzetközi összehasonlításban
is példaértékû. Az átoltottsági ráta 98
százalék feletti, és összesen 13 betegség
ellen kapnak államilag finanszírozott vé-
delmet a magyar gyermekek. Így többek
között tuberkulózis, szamárköhögés, to-

hetetlen iramban folyik, az érelmeszese-
dés, a szívelégtelenség kezelésének terü-
letén áttörést hozó készítmények váltak
hozzáférhetôvé. 

Szív-MR és -CT segítségével ma már
pontos képet kaphatunk az erek, a szív-
izom állapotáról, a szívritmus zavar, egy
esetleges szívhalál hátterérôl, amely nyo-
mán a család érintettsége is kiderülhet.
Meg tudjuk mondani, szükség van-e
bypassmûtétre vagy mondjuk szívkatéte-
rezésre. Vagyis ma, ha a beteg valóban
idôben fordul szakemberhez, a szívprob-
lémák nem jelentenek végzetes bajt!

Védôoltások, amelyek 
megváltoztatták a világot
Spanyolnátha, himlô, kolera, pestis –
volt idô, amikor ezek a fertôzések Eu-
rópa lakosságának felét elpusztították.
A modern orvoslás egyik óriási szenzá-
ciója, hogy az elmúlt közel fél évszázad-
ban súlyos, korábban gyakran halálos
ki menetelû fertôzô betegségeket eltö-
rölt a Föld színérôl vagy kezelhetôvé
tette. Jelenleg összesen 26-féle védôol-
tás évente emberek millióit óvja meg a
fertôzésektôl világszerte, miközben 24
további új, súlyos betegségek ellen védô

rokgyík, tetanusz, gyermekbénulás, rube-
ola, mumpsz, kanyaró, hepatitis B, humán
papillomavírus, pneumococcus, az influ-
enza és a bárányhimlô ellen.  Ha ezekkel
élünk, akár felnôttként is, nemcsak ma-
gunkat, hanem a környezetünkben élô
embereket is védjük. 

Korababák – a tudomány
és a szeretet csodái
Az orvostudomány fejlôdése szinte el-
érte azt a végpontot, ahonnan nincs to-
vább, miközben etikai, emberi dilemmák
sorát vetik ezek föl. Ma már a 24. hétre
születettek közül minden második baba
életben marad, de az ennél érettebb
magzatok túlélési esélye még ennél is
jobban javult. Van, aki szerint mindegy,
akármilyen korai is a magzat, érdemes
küzdeni érte. Mások szerint már a léle-
geztetôgép használata is beavatkozás a
természet rendjébe. Meg kell találni a
középutat, amikor nem kínzunk babákat
pusztán életfunkciók fenntartásáért, vi-
szont nem hagyunk értékes életeket
veszni. Nálunk a terhességek 8-10 szá-
zaléka fejezôdik be korábban a kelleté-
nél, évente 1200-1500 igen kis súlyú
koraszülött születik.  
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A gyógyítás
forradalma
Ahogyan bôvülnek az ismere-
teink az emberi szervezet
mûködésérôl, úgy tudunk
egyre többet a gyógyítás 
lehetôségeirôl. Alig egy-két 
évszázada, sôt néhány évtizede
még tomboló halálos beteg -
 ségek válnak kezelhetôvé
vagy tûnnek el teljesen az
orvos tudomány fejlôdésének 
köszönhetôen.

A szív hangjai

Harminc évvel ezelôtt – még azok közül
is, akik eljutottak az orvoshoz – minden
harmadik szívbeteget elveszítettünk. A
kardiológiai ellátás figyelemre méltó fej-
lôdésének köszönhetôen ez a szám ma
alig több mint 2 százalék. Óriási elôrelé-
pés, hogy altatás nélkül tudunk szív -
billentyût beültetni, s az operáció után a
beteg pár nap múlva haza is mehet. Eköz-
ben a gyógyszeres terápiák fejlôdése hi-
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Bence és Vivienn a M
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Teljesen véletlenül lettem ápoló, nem volt semmi jövôképem.
A kommunikáció a lételemem volt mindig. Az egészségügyi
szakközépiskolába vettek fel, ahonnan a kecskeméti kór-

házba mentem gyakorla-
tokra. Ott az alapellátáshoz
kapcsolódó valamennyi osz-
tályon megfordultam. Még
az iskola alatt voltak ben-
nem kérdôjelek, de amióta
megéreztem a betegellátás

mindennapjait, minden kétségem elszállt. 
Viszont egyrészt fel akartam jönni a fôvárosba, másrészt

szakképzést szerezni. A Kanizsay Dorottya Egészségügyi
Szakképzô Iskolában végeztem három éve, azóta a Semmel-
weis Egyetemen dolgozom, ez volt az álmom! Egy éve már
felkészültnek éreztem magam, hogy belevágjak, így azóta a
Transzplantációs és Sebészeti Klinika Aneszteziológiai és In-
tenzív Terápiás Osztályán dolgozom, ahol akkut helyzetek
sora adódik nap mint nap, és az is fontos, hogy képes legyek
önállóan döntéseket hozni. Ez hatalmas felelôsség, amit fel-
készülten szabad csak elvállalni. 

Már több sikeres újraélesztés részese voltam, ami olyan
érzés, amit nem is igen lehet leírni. Csodálatos ezekkel a be-
tegekkel beszélni és látni a hálát a szemükben. Persze vannak
nehéz pillanatok. Amikor valakinek a szenvedését kell végig-
kísérnünk. De minden nap egy új nap, egy új alkotás, tapasz-
talat és tanulás. Több orvos is van a családomban, csak ilyen
mintákat láttam, de én sosem akartam az ô nyomdokaikba
lépni. Az ápolók sokkal több idôt töltenek a betegekkel, ez
nekem sokkal jobban tetszett, egyszerûen imádom, amit csi-
nálok. Ezt ott belül kell megérezni, és aki akar, itt igazán tud
fejlôdni. Azt gondolom, hogy aki a betegeket, a velük való
törôdést, a szakmai kihívásokat szereti, most is megtalálhatja
itt, amit keres. Jó itt. És hiszem, hogy egyszer lesz egy olyan
egészségügyi rendszerünk, ahol a megbecsülésünk helyreáll.      

Amikor befejeztem az iskolát, adódott egy munka-
lehetôség, ahol szerencsésen ötvözhettem a gyógy-
szertári asszisztensi és ápolói munkát. Dr. Süle And-
rás indította el Budapesten az osztályos gyógysze-
relést. Elôször csak gyógyszerészi jelenléttel, majd mi

asszisztensek, szak-
asszisztensek is
megjelentünk. Egy
csapatként dolgo-
zunk az ápolókkal és

az orvosokkal. Érzem, hogy a munkámnak van ér-
telme, amikor egy beteg megköszöni, hogy végre idôt
szánva rá, valaki foglalkozik vele, és elmondja neki,
mit, miért kell szednie és azt hogyan. Az is felemelô,
amikor a szakorvosok kollégaként kezelnek. 

Maximalista vagyok, igyekszem a lehetô legjobban
végezni a munkám, s örülök, ha ezt mások is elisme-
rik. Lehetôségem volt elôadni a pécsi MESZK-kong-
resszuson. Ez például óriási élmény volt. Tavaly a
Magyar Gyógyszerészi Kamarától megkaptam a ki-
váló szakasszisztensi díjat. Szeretnék még többet el-
érni, a szakasszisztenseket motiválni. 

Ha valamit nem tudok, azt itt be kell ismerni, nincs
helye a mellébeszélésnek. Elôfordul, hogy nem mérek
fel jól egy helyzetet, ezen aztán napokig rágódom.
Pedig az a legfontosabb, hogy a hibáinkból képesek
legyünk tanulni, hogy soha többé nem fordulhasson
elô. A mostani pályaválasztóknak azért ajánlom a
szakmát, mert hidat képezünk az orvos és beteg közt.
Sokszor nekünk merik elmondani a panaszaikat, a
mulasztásaikat. Lehetôség van a folytonos fejlôdésre,
rengeteg szakmai továbbképzés van évente. A pati-
kába szigorúan zenével vonulok be, jelenleg a Pun-
nany Massif Partizánja támogatja a ritmusra besie-
tést, nehezebb ébredések napján jöhet a Linkin Park...

„Hidat képezünk 
az orvos és beteg
között”

„Ezt ott belül kell
megérezni, és aki
akar, itt igazán
tud fejlődni”

„Egy csapatként dolgozunk az
ápolókkal és az orvosokkal.”

„Már több sikeres újraélesztés
részese voltam, ami olyan érzés,
amit nem is igen lehet leírni.”

BALOGH BENCE

ÁPOLÓ

SEMMELWEIS EGYETEM

Transzplantációs és Sebészeti Klinika 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya

FAJT VIVIENNGYÓGYSZERKIADÓ SZAKASSZISZTENSPÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-
RENDELŐINTÉZET ÉS BALESETI KÖZPONT
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KAPOSI KRISZTINA

ENDOSZKÓPOS SZAKASSZISZTENS

HONVÉD KÓRHÁZ

„Az egészségügyben
a helyem”

„Nem kell 
megijedni 
a felelősségtől”

Mindig szerettem segíteni másoknak és másokon.
Másrészt érdekelt is a gyógyítás, az orvostudomány,
az emberi test mûködése. Féléves gyakorlati idôt töl-
töttem a Szent Rókus Kórház Krónikus Belgyógyá-
szati Osztályán. Tudjuk, hogy azok a betegek, akik ide
kerülnek, általában idôsek, legyengültek, komoly és
elhúzódó betegségekkel küzdenek. Közülük, sajnos,

csak nagyon kevesen men-
nek haza, hiszen a gyógyu-
lás vagy legalább az álla-
potjavulás csak néhányuk-
nak adatik meg. A segítô
szakma értéke talán itt mu-
tatkozik meg a leginkább.

Sokszor egy mosoly, egy kedves szó vagy egy bátorító
kézszorítás is rengeteget jelent az itt fekvô betegek-
nek. Mindegyikük egy külön emberi sors és történet,
van, aki éveket tölt itt. Lelkileg nagyon nehéz az ô
ápolásuk, mégis szép és hálás feladat. 

Az általános ápolási, nôvéri teendôk mellett a
mûtô világa is vonzott. Akkor még nem tudtam, hogy
valaha endoszkópos leszek, csak azt, hogy kórházban
szeretnék dolgozni mindenképpen. Szerencsés va-
gyok, hogy viszonylag fiatalon, még 30 éves korom
elôtt lehetôségem nyílt arra, hogy ezen a területen
is megtanulhassam a szakma rejtelmeit. Jó helyzet-
ben vagyok, mert jelenleg olyan kórházban dolgozom,
ahol magas a vizsgálati szám és speciális, nehezebb,
összetettebb esetek is vannak szép számmal. 

Az endoszkópos szakasszisztencia nagyfokú elmé-
leti és gyakorlati tudást kíván, ezért figyelni kell a fo-
lyamatos tanulásra, továbbképzésre. Emellett a leg-
fontosabb a szakmai alázat, csak ennek birtokában
lehet ezt igazán jól csinálni. Egyszerûen szeretem a
munkámat, mosolyogva kezdem a napot, még ha
korán is kell kelni.  Egy mûszakos munkarendben dol-
gozunk, készenléti ügyeleti rendszerrel kiegészítve.
Ez elôre kiszámítható, tervezhetô. Jó érzés minden
napot úgy zárni, hogy ma is több betegen segítettünk,
és sikerült a tôlünk telhetôen legjobban megoldani az
aznapi kihívásokat, feladatokat. 

Tímea és Gábor egy pár a munkában és a magánéletben.
Tímea Makóról, Gábor egy Ózd melletti kis faluból érkezett,
s bár a két hely nagyon távol esik egy más tól, köszönhetôen
a közös érdeklôdésnek, gyorsan megtalálták a hangot. A fi-
atal pár az egészségügyben képzeli el a jövôjét, szeretnének
olyan körülmények között dolgozni, ahol a betegeket 100
százalékban el tudják látni, ahol biztosított a személyi és a
technikai feltétel a minôségi betegellátáshoz. 

Tímea érettségi után döntött az egészségügy mellett, s
lett röntgenasszisztens. „Mindenképpen a be te gek gyó-
gyításában szerettem volna részt venni,
de nem a betegágy mellett szolgálatot
teljesítô ápo ló ként. Ôszintén szólva
nem tudtam pontosan, hogy mi az a
képi diagnosztika, amikor elkezdtem az
iskolát, de azt tudtam, hogy ez a mun -
ka a gyógyítás nagyon fontos ré sze.
Ebben a munkakörben a lassúság, a
türelem és megfontoltság a legfontosabb. A képi diagnosz -
tika a diagnózis egyik legfontosabb eszköze, itt tévedni nem
lehet! A nagy pörgésben oda kell figyelni, végzetes lehet
akár egy apró hiba is. De nem kell megijedni a fe lelôsségtôl,
hiszen, ha betartjuk az elôírásokat, akkor nem hibázik a
csapat.” 

Gábor gyerekkorában focista akart lenni, mostanra már
csak a szabadidejében jut erre idô. A 600 lelkes Csok vaomány -
 ból származó fiatalember beteghordó ként kezdte a mun -
káját az egészségügyben, ott átélte a legkeményebb dolgo-
kat is. „Édesanyám ösztön zé sére kötöttem ki ezen a pályán
és nem bántam meg. Mindig szerettem segíteni az embe -
rek nek, nemcsak a kórházban, hanem a kórházon kívül is.
Be teg hordóként bejárásom volt minden osztályra,  és elég
korán kiderült, hogy a röntgen és a gasztroenterológia
érdekel. Végül az elôzôt választottam, tetszett, hogy itt
technikai tudásra van szükség, és az is, hogy a munka a
betegápolás nagyon fontos része. Talán kevesen gondolják,
de rettentô sok múlik azon, hogy hogyan köszön az ember
a betegnek, és nemcsak reggel 7 órakor, a mûszak elején,
hanem a nap végén is, miután sokszor 30-40 beteget
megvizsgálunk. Mindig azt az egy beteget kell látnunk, aki
talán szorong, aki talán reménykedik a jó eredményben, aki
abban a pillanatban a mi felelôsségünkre van bízva.” 

„Hivatástudattal kell 
dolgozni, szakmai és emberi
alázattal, magunk felé is.”

„Sok múlik azon,
hogy hogyan
köszön az ember
a betegnek.”

KISJAKAB TÍMEA  

és PETŐ GÁBOR

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ, ÓZD
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Krisztina, Tím
ea és Gábor a M

ESZK pályaválasztási film
jének szereplôi. A film
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A gimnáziumban csak azt tudtam biztosan, hogy emberekkel
szeretnék foglalkozni, ehhez az egészségügy kézenfekvô volt.
Elôször szülésznô szerettem volna lenni, de ragaszkodtam
Pécshez, ahol viszont nem volt képzés, így döntöttem az ápo-
lás és betegellátás mellett. És egyáltalán nem bántam meg! 

Most a belgyógyászat hematológiai részlegén vagyok és
minden egyes nap visszajelzést kapok a páciensektôl arról, ho-
gyan végzem a munkámat, ami hihetetlenül inspiráló. Ezen a
pályán nagyon sok a lehetôség, erre lehet építeni, folyamato-
san tanulni, képezni magunkat. Csak rajtunk múlik. A pácien-
seink pedig a személyiségem fejlôdését garantálják, sok min-
denre tanítanak. Nálunk sok a visszajáró beteg, szinte haza-
jönnek. Nemrég egyikük odaállt elém a nôvérpulthoz és azt
mondta: Képzelje, Petra, meggyógyultam! Hosszú hónapokra
ad lendületet és erôt egy-egy ilyen mondat, ilyenkor a mun-
kánk gyümölcsét is látom. Hiszen mindent azért teszünk, hogy
ô meggyógyuljon. 

Nekem a munkám az életem, itt tudok igazán kiteljesedni,
kell, hogy mindig újat lássak, tanuljak, erre pedig itt minden
lehetôség adott. Nem mondom, hogy nincsenek nehézségek,
de mindent leküzdünk. Ehhez tagadhatatlanul kell precizitás,
türelem, empátia, odaadás és a legnagyobb szakmai tudás.
Alapelvem, hogy úgy kell gondoskodni a beteg emberrôl, ahogy
azt a legkedvesebb hozzátartozónknak vagy magunknak kí-
vánnánk. Akkor tudjuk ezt teljesíteni, ha nemcsak a beteget,
hanem az egész embert látjuk, aki lehet, hogy tegnapelôtt

pont olyan egészséges volt, mint
bárki más.  Ez a pálya stabilitást
és egy második családot ad, hi-
szen az önálló munka mellett na-
gyon fontos az összedolgozás a
kollégákkal. Egymásra midig szá-
míthatunk. 
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Édesanyám világéletében az egészségügyhöz kötôdött, volt
ô körzeti nôvér, hospice ápoló, dolgozott idôsek otthoná-
ban, és én ezért mindig felnéztem rá. Példaképem lett, aho-
gyan másokon segít. Ezért nem volt számomra kérdés, hogy
én is valami ilyesmit szeretnék csinálni. Pesti vagyok, „vi-
lágot” akartam látni, és megnéztem, hogy milyen egész-
ségügyi szakirány van Debrecenben. Orvosdiagnosztikai
analitikus. Már a fôiskola alatt jöttek a visszajelzések, hogy
nekem való ez a szakma, hogy jól látom az összefüggése-
ket. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban kezdtem a szak-
mám 2010-ben. Talán az elsô meghatározó élményem az
volt, amikor egy stroke-os beteg eredményeit adtam ki, és
tudtam, hogy azon is múlik a további kezelése és a felépü-
lésének az esélye, hogy én milyen gyorsan tudom kiadni a
leletét. 

2014-tôl a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Honvédkórház Központi Laboratóriumi Diagnosztikai Osz-
tály csapatában vagyok. Jól érzem magam a munkahelyemen, s bár folyamatos
létszámhiánnyal küzdünk – mint majdnem minden egészségügyi területen –,
nincs, ami eltántorítana a munkától. Az egészségügyben csak úgy lehet jól dol-
gozni, ha az ember szereti a munkáját, és szívét-lelkét beleteszi. Ha például vért
veszek egy ambuláns betegtôl, aki fél a szúrástól, próbálom elterelni a figyelmét,
és a végén úgy megy ki, hogy ez nem is fájt, s ha lehet, legközelebb is hozzám
jönne. Ha hibázok, próbálok rájönni, hogy miért követtem
el, és mit tehetnék azért, hogy legközelebb ne forduljon elô. 

A fiataloknak azt üzenem, hogyha szeretnének egy cso-
dálatos hivatást, de nem akarnak közvetlenül a beteggel
foglalkozni, akkor jöjjenek laborosnak. Mindig kíváncsian
várom az elôttem álló munkanapot, hogy milyen feladat vár rám, amit meg kell
oldanom. A pályatársaim elôtt nagy a csábítás külföldre, de én sosem mennék.
Szeretek Magyarországon élni, ez a hazám, itt nôttem fel, az itteni embereken
szeretnék segíteni. 
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„Mindig kíváncsian várom az
előttem álló munkanapot.”

KLCSIK PÉTER

LABORASSZISZTENS

HONVÉD KÓRHÁZ

„Meg kell
oldanom”

„Ez a pálya stabilitást 
és egy második családot ad."

POLGÁRDI PETRADIPLOMÁS ÁPOLÓ
HONVÉD KÓRHÁZ

„Képzelje, Petra,
meggyógyultam!”

Péter és Petra a M
ESZK pályaválasztási film

jének szereplôi. A film
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A biológia és a kémia iránti vonzalom nálunk családi „ártalom”, meg
aztán nagyon hiteles és kreatív tanáraim voltak, így nem volt szá-
momra kérdés, hogy valami olyat szeretnék választani, ami ehhez
kapcsolódik, és ahol segíteni tudok. A dietetika egy bizonyos szem-
pontból az egészségügy határterülete, mert nem olyan frontális az
ellátás gyakorlata, és rengeteg egymástól gyökeresen eltérô szak-
területe van. Az ilyen nyughatatlan lelkeknek, mint amilyen én va-
gyok, kifejezetten optimális pálya.

Érdekes, hogy a világ egyik alapvetô létszükségletérôl, az evésrôl,
az elfogyasztott élelmiszerforrásokról sokszor homályos elképzelé-
seink vannak, pedig a tudományág dinamikusan fejlôdik. Az elsô
munkahelyem a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikája volt.
Elsôre elég nagy volt rajtam a nyomás, gyorsan be kellett tanulnom,
hiszen az ellátandó betegkör nagy felelôsséget kívánt. Épphogy át-
vettem a diplomámat, a rákövetkezô napokban már gyomor-bél
rendszeri tumoros páciensek természetes és mesterséges táplálásá-
ért felelhettem. Talán itt tanultam a legtöbbet az emberi kapcsola-
tok minôségérôl és az alázatról. Még sosem éreztem magam ennyire
hasznosnak, mint ott.  Késôbb váltottam, elkezdtem a doktori isko-
lát. Jelenleg egy kutatásban dolgozom dietetikusként, illetve a Test-
nevelési Egyetemen vagyok PhD-hallgató. Jó érzés benne lenni a tu-
domány pezsgésében!

A kutatói létforma mellett a dietetikai betegoktatás holisztikus
szemléletének fejlesztése érdekel leginkább. Forrófejû fiatalként
nehéz megérteni és elfogadni, hogy a teljesebb élet lehetôségérôl

sokszor a páciensek is lemondanak, ráadásul
önszántukból. Nem könnyû szembenézni azzal,
hogy mégis igaz a közhely: nem lehet minden-
kit megmenteni. Aki megtanulja a saját szemé-
lyiségét megôrizve, a legjobb tudása szerint,
empatikus távolságtartással ellátni a beteget,
az az ember sok mindent kamatoztathat még

a magánéletében is.  Maximalista vagyok, nehezen viselem, ha hi-
bázok. Mi az a generáció vagyunk, aki nem tud dönteni, aki kicsit
mindent szeretne, holott talán nekünk van legtöbb lehetôségünk
változtatni a sorsunk alakulásában. Az egyik legjobb védôfaktor
mégis az, ha olyan emberekkel tudsz együtt dolgozni, akik tisztelik
egymás tudását, felismerik az emberi értékeket.  Dietetikusként ezt
nap mint nap megélem. 

Szülésznôként diplomáztam, de a bonctermi
gyakorlatokon nagyon megtetszett a patológia.
Beleszerettem. Ha valakit érdekel az emberi
test, ez a szakma tökéletesen bemutatja. Hihe-
tetlenül izgalmas munka ez! Minden kórházi
osztályról kapunk anyagokat, így aztán teljes a
rálátásunk az egész testre. 

Minden szövet más, és fel kell ismernünk
mindegyiket. Sokszor pár perc alatt hozunk
döntéseket, ami óriási felelôsség. Fekszik a
beteg a mûtôasztalon, kimetszenek egy szövet-
darabot, ebbôl nekünk meg kell mondanunk,
hogy milyen irányba foly-
tatódjon az operáció. Dol-
gozunk fagyasztásos min-
tákkal is, sokszor pár sejt-
sorral, és itt nagyon fon-
tos a kézügyességünk, hogy azt a diagnózisra a
legalkalmasabb feldolgozásba tudjuk elkészí-
teni. Minden nap kapunk az orvosoktól vissza-
jelzéseket, hogy mennyire szépen sikerült a
metszet, abból lehet ugyanis igazán pontosan
dolgozni. De rendkívül érdekesek a különbözô
kioperált szervek, látható, hogy milyenné ala-
kítja ôket egy-egy betegség. Mondjuk, elénk
kerül egy 9-10 kilós petefészekciszta, holott az
egészséges szerv csupán mandula nagyságú. A
tankönyvekbôl tanult ismeretek a munkánkon
keresztül valósággá válnak. Itt érti meg az
ember igazán, hogy hol húzódik a határ az
egészség és a betegség között, a  jól funkcio-
náló szerv és a beteg szerv között. 

Elképesztôen izgalmas hivatás az enyém,
ahol folyamatosan lehet tanulni. Ráadásul hi-
ányszakma is, vagyis aki ezt a pályát választja,
biztosan talál olyan munkahelyet, ami kiszámít-
ható, érdekes és lehet rá építeni. 
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„Jó érzés benne lenni
a tudomány pezsgésében!”

SZIRÁKI ZSÓFIA

DIETETIKUS, PHD-HALLGATÓ

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Őszinte kapcsolat

VERECKEN CSENGESZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS  
UZSOKI KÓRHÁZ

Szülészettől a boncasztalig

„Ha valakit érdekel az
emberi test, ez a szakma
tökéletesen bemutatja.”

Zsófia és Csenge a M
ESZK pályaválasztási film

jének szereplôi. A film
 látható: w
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kat, az mindig csak is má sod lagos le het.
Mégis, amikor el vesz tet tem édes apá mat,
az hozta az igazi elhatározást: ezt aka-
rom csinálni. Mert változtatni kell, amit
egyedül nyilván nem tudok elérni, de ha
sokan ugyanazt hisszük és csináljuk, el-
indulhat ez. 

Apukám szívbeteg volt, s amikor in-
farktussal az intenzív osztályon feküdt,
ott valóban olyan emberekkel találkoz-
tunk, akik szívüket-lelküket beletették,
hogy megmentsék. Utána áthelyezték a
belgyógyászati osztályra, már a klinikai
halál állapotában volt. Ott nem foglal-
koztak vele. Nem voltak mellette sem
testben, sem lélekben. Alig 6-8 órát fe-
küdt ott. Láttam, hogy nincs ott a szívük
és a lelkük. Pedig, ha valaki lélegzik, ver
a szíve, egy élô ember, akit nem hagyunk
csak úgy ott. Akkor döntöttem el, hogy
ezen vál toz tat ni kell, és én ott aka rok

lenni!” - kezdi Baji Krisz ti na saját törté-
netét. 

Amikor osz tályfônöke belépett az osz-
tályba ezzel a pályázati fel  hívással, min-
denki lázba jött, mégsem vállalták az
ezzel járó munkát. Ô megfogadta: meg-
mutatja kortársainak, mit is jelent az
egészségügyben dolgozni és mennyi
szépsége van ennek a munkának. „Tud-
tam, hogy bizonyítani fogok magamnak,
megcsinálom a filmet és segítek mások-
nak, hogy ne féljenek ettôl a hivatástól.
Mert azt látom, hogy ezzel nagyon nin-
csenek tisztában. Ha valaki elvágja a
kezét, tudok segíteni, ha valaki összeesik
az ut cán, én ott tudok lenni és akár az
életét meg tudom menteni. A filmet azért
is meg akartam csinálni, mert a kortár-
saim gyakorlatilag az interneten élnek és
egy-egy ilyen film elviszi hozzájuk az
üzenetet. A videó vágásához egy volt pa-

dányis diáktól kértem segítséget, nem
kellett kétszer kérnem. Ebbôl is látszik,
hogy a diákok is és a volt diákok is össze-
fognak. Ez az összefogás talán annak kö-
szönhetô, hogy katolikus iskola vagyunk.
Amikor édesapám két éve elment, ak kor
nagyon mélyre zu-
hantam. Kór  házba
kerültem, rengeteget
hiá nyoz tam. Taná-
raim ugyan errôl nem
tudtak semmit, még-
sem azt mondták,
hogy menjek az utamra, ha nem azt aján-
lották, hogy ismételjem meg az évet.
Kezdjem újra. Ahogy az osztályfônököm
a kisfilmemben fogalmaz, nagyon igaz:
»A segítség nem kopogtat az ajtón,
hanem itt van, az iskola falain belül, és
sohasem engedjük el a gyerekek kezét.«
Lelki és anyagi segítséget is kaptam

abban a kritikus helyzetben. Itt lehet szá-
mítani a tanárainkra, a mindennapokban
bi zonyítják mindazt, amit az órákon ta-
nítanak. Ennek a hivatásnak a lényegét:
a szeretetet, a figyelmet, az empátiát és
a türelmet. Sokszor nem kell professzor-

nak lenni ahhoz, hogy
az embereket meggyó-
gyítsuk. Elég, ha mo-
solyt csalunk a beteg
arcára ápolóként, és
ezzel akár a betegség-
hez való hozzáállását is

meg tudjuk változtatni. Hiszem, hogy a
szeretet gyó gyít”— folytatja a gyôztes,
akinek a díj elnyerése leginkább a büsz-
keséget hozta, amit azóta is lát barátai,
tanárai szemében. És fôleg édesanyjáé-
ban. Ô elsírta magát, amikor ezt a kisfil-
met megnézte, és csak annyit mondott
lányának: Büszke vagyok rád! 

Baji Krisztina szeptemberben kezdi a 10.
osztályt a Padányi Biró Márton Római

Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szak-
középiskola, Szakiskola és Általános Isko-
lában. Személyes indíttatásból választotta
az egészségügyet, amire szerinte csakis hi-
vatásként szabad tekinteni, szívvel-lélekkel
lehet csak dolgozni. Iskolája ebben az igazi
mintaadó. Díjnyertes kisfilmjében egyrészt
a szakma szépségét akarta bemutatni,
másrészt iskoláját, ahol minden szakmai,
de leginkább emberi segítséget megkap-
nak, ami az élethez és ehhez a hivatáshoz
nélkülözhetetlen.

„Édesanyám egészségügyi szakápoló,
a nagybátyám gyermekosztályon fôor-
vos, tôlük sokat hallottam az egészség-
ügyrôl, an nak nehézségeirôl, de legin-
kább a hivatás szépségérôl. Hogy itt kell
az önzetlen szeretet, mert a beteg az
elsô. Ki kell zárnunk a saját problémáin-

A Nyertes
A Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara pályáza-
tot hirdetett egészségügyi

szakiskolások számára, 
akik néhány perces 

videofilmben mutathatták 
be az iskolájukat. A pályázat

nyertese Baji Krisztina 
10. osztályos tanuló. 

Ismerkedjünk meg vele!

A MESZK gratulál 
a díjnyertes pályamű 

készítőjének, 
Baji Krisztinának!
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Komárom‐Esztergom
megye
A 
OKTÁV Továbbképzô 
Központ Zrt., 
Esztergom-kertváros 

B 
OKTÁV Szakgimnázium,
Esztergom-kertváros 

C 
Géniusz Plusz oktatási Kft.
Esztergom

D 
Kanizsay Dorottya Katolikus
Gim názium, Egészségügyi Szak -
közép iskola és Szakgimnázium,
Budapest

E 
Barhács és Társa Szervezési,
Oktatási és Szolgáltató Kft.,
Budapest

F 
EFEB Felnôttoktatási Központ Kft.,
Budapest 

G
Budapesti Innonvatív 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola

H
Focus Oktatóközpont Kft., 
Budapest 

I 
EFEB Érettségizettek 
Szak gim ná ziuma és 
Szakközépiskolája, Budapest

J 
Közép-európai Szakgimnázium
és Szakközépiskola,
Budapest

K 
META-Don Bosco 
Szakgimná zium, Budapest

Veszprém megye
L 
Padányi Biró Márton Római 
Katolikus Gimnázium, 
Szakgimnázium és Általános
Iskola, Veszprém

A Szakképzési 
Centrum iskolái 

Egyéb jogcímű 
szakképző intézmények 

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 
O 
Karcagi Nagykun Református Gimnázium
és Egészségügyi Szak gimnázium, Karcag 

Hajdú‐Bihar megye
P 
Szent László Görögkatolikus Gimnázium
és Egészségügyi Szakgimnázium, Debrecen

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megye 
Q 
Tett Középiskola, Nyíregyháza

R
Pinkerton Tanoda, Nyíregyháza 

S 
Jándi Szakgimnázium és Szakközépiskola,
Jánd

Győr‐Moson‐Sopron megye
1. 
Gyôri Szolgáltatási SZC 
Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi és Szociális 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája, 
a Széchenyi István Egyetem
fenntartásában Gyôr 

2.
Soproni Szakképzés Centrum
Soproni SZC Handler Nándor
Szakképzô Iskola, Sopron

Komárom‐Esztergom
megye
3.
Tatabányai SZC Kossuth Lajos
Közgazdasági és Humán Szak -
gimnáziuma, Tatabánya 

Budapest 
4.
Budapesti Vendéglátóipari és
Humán SZC Raoul Wallenberg
Szakg imnáziuma és Szak -
középiskolája, a Semmelweis
Egyetem fenntartásában 
(VIII. kerület)

5.
Budapesti Vendéglátóipari és
Humán SZC Semmelweis Ignác
Szakképzô Iskolája, a Semmel-
weis Egyetem fenntartásában
(XIX. kerület)

6.
Budapesti Komplex SZC
Kézmûvesipari Szakgimná -
ziuma, a Semmelweis Egyetem
fenntartásában 
(VIII. kerület)

7.
Budapesti Vendéglátóipari és
Humán SZC Bókay János 
Szak gimnáziuma (VIII. kerület)

Pest megye
8. 
Ceglédi SZC Mihály Dénes 
Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája, Gyömrô

9. 
Váci SZC Selye János Egészség-
ügyi és Szociális Szakgimná -
ziuma és Szak középiskolája, 
Vác

10. 
Török János Mezôgazdasági és
Egészségügyi Szakgimnázium
és Szakközépiskola, Cegléd 

Vas megye
11.
Pécsi Tudományegyetem
Szociális és Egészségügyi Szak-
gimnázium és Szakközépiskola
Szent-Györgyi Albert Tagintéz-
mény, Szombathely

12.
Oktáv Továbbképzô Központ
Zrt., Esztergom-kertváros 

Veszprém megye
13.
Pápai SZC Acsádi Ignác Szak-
képzô Iskolája,
Pápa

14.
Veszprémi SZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma,
Ajka 

Fejér megye
15. 
Dunaújvárosi SZC Lorántffy
Zsuzsanna Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollé -
giuma, Dunaújváros 

16. 
Székesfehérvári SZC Bugát Pál
Szak gimnáziuma és Szakközép-
iskolája, Székesfehérvár 

Zala megye
17. 
Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc
Gimná ziuma, Szakgimnáziuma
és Szak középiskolája,
Zalaegerszeg 

18. 
Nagykanizsai SZC Zsigmondy
Vilmos Szakképzô Iskolája,
Nagykanizsa 

19. 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi
Asbóth Sándor Szakgimná -
ziuma, Szak közép iskolája és
Kollégiuma, Keszthely 

Somogy megye
20. 
Kaposvári SZC Nagyatádi 
Ady Endre Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, 
Szak középiskolája és 
Kollégiuma, Nagyatád

21. 
Kaposvári SZC Szigeti-Gyula
János Egészségügyi 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája,
Kaposvár 

Tolna megye
22. 
Szekszárdi SZC Egészségügyi 
és Szociális Szakképzô Iskolája
és Kollégiuma, 
a Pécsi Tudományegyetem
fenntartásában, 
Szekszárd 

Bács‐Kiskun megye
25. 
Bajai SZC Jelky András 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája, Baja 

26. 
Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna
Szak gimnáziuma és Szakközép-
iskolája, Kalocsa 

27. 
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma és Szak -
középiskolája, Kecskemét 

28. 
Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád
Szak gimnáziuma és Szak -
középiskolája, Kiskunhalas 

Nógrád megye 
29. 
Szent-Györgyi Albert Gimná-
zium és Szakközépiskola,
Balassagyarmat 

30. 
Salgótarjáni Kanizsai Dorottya
Egészségügyi Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája Salgótar-
ján, a Semmelweis Egyetem
fenntartásában

Heves megye
31. 
Egri SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája, Kollégiuma és Könyvtára,
Eger 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén
megye 
32. 
Miskolci SZC Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakgimnáziuma,
a Miskolci Egyetem fenntartásá-
ban, Miskolc 

33. 
Ózdi SZC Surányi Endre 
Szakgim náziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma, 
Kazincbarcika 

34. 
Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma,
Szak gimnáziuma és Szak -
középiskolája, Sátoraljaújhely 

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg
megye
35. 
Mátészalkai SZC Gépészeti
Szakgimnáziuma és Kollégiuma,
Mátészalka 

36. 
Nyíregyházi SZC Zay Anna
Egészségügyi, Informatikai Szak -
gimnáziuma és Kollégiuma,
Nyíregyháza 

Jász‐Nagykun‐Szolnok
megye
37. 
Szolnoki Szolgáltatási SZC 
Vásárhelyi Pál Közgazdasági,
Egészségügyi és Idegenforgalmi
Két Tanítási Nyelvû Szakképzô
Iskolája, Szolnok 

38. 
Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
és Kollégiuma, 
Mezôtúr 

39. 
Karcagi SZC Varró István Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma,
Karcag

Hajdú‐Bihar megye
40. 
Berettyóújfalui SZC Arany János
Gimnáziuma, Egészségügyi és
Közgazdasági Szakgimnáziuma,
Berettyóújfalu 

Csongrád megye
41. 
Hódmezôvásárhelyi SZC Boros
Sámuel Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája,
Szentes 

42. 
Hódmezôvásárhelyi SZC Eötvös
József Szakgimnáziuma és 
Szak középiskolája,
Hódmezôvásárhely 

43. 
Hódmezôvásárhelyi 
Szakképzési Centrum
Juhász Gyula Református 
Gimnázium és Szakképzô Iskola,
Makó

44. 
Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna 
Szakképzô Iskolája, a Szegedi
Tudományegyetem fenntartásá-
ban, Szeged 

Békés megye
45. 
Békéscsabai SZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma, 
Békéscsaba 

46. 
Gyulai SZC Harruckern János 
Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája, Szakiskolája és Kollégiuma,
Gyula

47. 
Göndöcs Benedek Középiskola 
és Kollégiuma, Gyula

48. 
Gyulai SZC Kossuth Lajos Szak-
gimnáziuma,  Szakközépiskolája
és Kollégiuma, Orosháza
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Felsőfokú képzés:  

Szegedi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Semmelweis Egyetem

Gál Ferenc Fôiskola (Gyula)

Miskolci Egyetem 

Széchenyi István Egyetem (Gyôr)

Baranya megye
M 
Pécsi Tudományegyetem 
Szociális és Egészségügyi 
Szakgimnázium és 
Szak középiskola, Pécs

N 
Pécsi Tudományegyetem 
Szociális és Egészségügyi 
Szak gimnázium és Szak közép -
iskola Szent-Györgyi Albert 
Tag intézmény, Szombathely

23. 
Szekszárdi SZC Esterházy 
Miklós Szakképzô Iskolája 
és Kollégiuma, 
a Pécsi Tudományegyetem
fenntartásában, Dombóvár

Baranya megye
24. 
Pécsi SZC Pollack Mihály 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája 
és Kollégiuma, Pécs



1. Felnôttápolás és -gondozás 
Az általános ápolási és egészségügyi asz-
szisztens a fekvôbeteg-intézetekben, az
otthon ápolásban és a hospice szolgála-
toknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló
irányítása mellett, a járóbeteg-szakren-
delôkben, -gondozókban orvos irányítása
mellett, az egészségügyi csapat tagjaként
önállóan vagy együttmûködve végzi a
munkáját. Szervezési és operatív irányí-
tási feladatokat lát el.  Megfelelô kapcso-
latteremtô képességgel rendelkezik.

2. Gyermekápolás 
és -gondozás
Ha olyan szakmát szeretnél tanulni, mely-
ben az egészségügy vagy a szociális szféra
keretei között a gyermekekkel foglalkoz-
hatsz, akkor érettségi megszerzése után a
gyermekápolói képzés a jó választás. Ápo-
lod, gondját viseled a koraszülötteknek, il-
letve újszülötteknek, kisgyermekeknek, és
gyermekeknek 18 éves korig. Az aggódó
hozzátartozó, szülô számára támaszt
nyúj tasz. Munkánk egész családok életét
határozza meg, segítségünk a gyermekek
egészséges jövôjét biztosítja.

3. Sürgôsségi ellátás
A sürgôsségi betegellátás egy gyorsan fej-
lôdô önálló tudomány, amely különbözô
szakmák akut kórképeinek ellátására spe -
cia lizálódott. Legfôbb feladata az olyan he-
venyen jelentkezô kórképek ellátása, amely
beavatkozás nélkül a beteg tartós egészség-
károsodásához, esetleg halálához vezethet.
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Színes, 
változatos

szakma
Az egészségügyi szakdolgozók

ma 17 különbözô szakmacso-

portban tevékenykednek.

Szinte minden területen meg-

találhatók a fokozatok a kö-

zépfokú végzettségtôl az egye-

temig, ráadásul az egyes szak-

macsoportokon belül van átjá-

rási lehetôség. A  továbbtanu-

lók számára az egészségügy

változatos, egyenes ívû életpá-

lyát kínál.
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4. Laboratóriumi 
diagnosztika
A laboratóriumi asszisztensekkel, szak-
asszisztensekkel akkor találkozhatnak,
amikor egy-egy betegség kapcsán a ke-
zelôorvos elküldi a beteget a laborató-
riumba vér-, illetve vizeletvizsgálatra.
De a laborasszisztens munkája ennél jó -
val bonyolultabb és összetettebb.  Az
emberi szervezetbôl vett mintákból ké -
miai, hematológiai, véralvadás-, immu -
no lógiai, mikrobiológiai vizsgálatok,
vala mint mo le kuláris genetikai analízi-
sek történnek. Ezekhez a vizsgálatokhoz
meg felelô anya gokat, eszközöket, mû -
szereket, módszereket kell ismerned és
alkalmaznod.

5. Képalkotó diagnosztika
A képalkotó diagnosztika határterület,
melyben az orvosi és mérnöki tudo má -
nyok, a szakdolgozói folyamatok fejlô-
dései is megjelennek, el nem választ-
ható módon. A felgyorsult technikai és
informatikai fejlôdés a szakmában dol-
gozók minél magasabb szintû tudását
igényli. A képalkotóknak kiemelkedô
fontosságú szerepe van a betegségek
kimutatásában, a késôbbi terápiák meg-
határozásában. Mára már tizenöt fölött
van a képalkotó végzettségek száma, az
alaptól a diplomásig (BSc, MSc).

6. Általános 
és elektro fiziológiai 
asszisztencia
A különbözô orvosi szakterületek fej lô -
désével az asszisztenciának is szakosod-
nia kell, hiszen bonyolult eszközökkel bo-
nyolult vizsgálatokat kell elvégezniük és
értékelniük, ami szükségessé tette a spe-
cializációt. Az általános és elektrofizioló-
giai asszisztencia képesítéssel rendelkezô
asszisztensek a különbözô ellátóhelyeken
önállóan végzik munkájukat, az eredmé-
nyeket az orvos késôbb értékeli. Felada-
tuk nagy szakmai tudást, önállóságot és
precizitást igényel. 

7. Fogászati ellátás
A fogorvos nincs egyedül a fogakat
érintô betegségek megelôzésében és
kezelésében. A jó fogászati asszisztens
sokszor az orvos mozdulatának töredé-
kébôl tudja, hogy mit kell tennie, melyik
mûszert kell az orvos kezébe adnia.
Munkája azonban jóval bonyolultabb és
összetettebb annál, amit egy-egy fogá-
szati kezelés alkalmával láthatunk. A
dentálhigiénikusi szakképesítést például
a legjobb fogászati szakasszisztensek
szerezhetik meg, amely nek során alapos
felkészítésben részesülnek a pedagógia,
az általános szájhigiéné, valamint a  be-
tegséget megelôzô beavatkozások
terén.

8. Gyógyszertári ellátás
Nagy odafigyelést és széles körû isme-
reteket kíván annak eldöntése, hogy a
több száz, vény nélkül kapható gyógy-
szer, gyógytermék közül az adott beteg-
nek melyik lenne megfelelô, mert a
gyógyszerek nem megfelelô adagolása,
alkalmazása komoly mellékhatásokkal
járhat. Ezért van szükség jól képzett
szakemberekre. A feladat a gyógyszertár
megfelelô szakmai és minôségi színvo-
nalon való biztonságos mûködtetése, a
gyógyszerre szoruló betegek segítése,
hogy mindenki szakszerû és színvonalas
gyógyszerellátást kapjon.

9. Mozgásterápia 
és fizikoterápia
A fizioterápia magába foglalja a termé-
szetes energiákra épülô, azok felhasz-
nálásával gyógyító eljárásokat. Ide so-
rolunk minden olyan módszert, ami a
mesterségesen elô állított energiát, a le-
vegô, a víz, a klíma, a nap erejét, illetve
a mozgás hatásmechanizmusát hasz-
nálja fel a terápia során. Ebbe a szak-
macsoportba tartoznak a  fizi ko- és fi-
zioterápiás asszisztensek, a gyógytorná-
szok, a masszôrök, illetve a gyógy úszás-
foglalkoztatók.

10. Mûtéti ellátás
A mûtéti szakmához való tartozás meg-
tiszteltetést és kiválasztottságot jelent
a mai napig is az érintettek körében. A
mûtéti környezet egy sajátos, zárt világ,
ahol a sebész, az altatóorvos, a mûtôs
és a mûtôssegéd összehangolt, hozzá-
értô csapatmunkája garantálja a páci-
ens mûtéti ellátásának legmagasabb
szintjét.

11. Szülészeti ellátás
A szülésznô alacsony kockázatú váran-
dósokat önállóan gondoz, szülésre fel-
készítô programot szervez, a szülôi sze-
repre való fel ké szü lést támogatja. Tevé-
kenysége magában foglalja a kompliká-
ciók korai felismerését és az ezzel kap-
csolatos intézkedések meg tételét. Az
anyai és magzati monitorizálást, a
szülés elôrehaladásának megfigyelését,
észlelését, valamint a vajúdó támoga-
tását önállóan végzi. Képes az élettani
szülés biztonságos levezetésére.

12. Védônôi ellátás
Aki ezt a hivatást választja, elengedhe-
tetlen, hogy szeressen emberekkel dol-
gozni, legyen nyitott és fejlett empatikus
képességekkel rendelkezzen. A megfelelô
kommunikáció és jó szervezôképesség
nélkülözhetetlen a pályán. A védônôi hi-
vatásra való felkészítés a tárgyi tudás
mellett elsôsorban egy szemléletmódot
ad az alapképzésben részt vevô hallga-
tóknak, ezért a képességek között kie-
melkedôen fontos a jó problémamegoldó
képesség és a krea tivitás. 

13. Közegészségügy 
és népegészségügy 
A fertôzések elleni küzdelemben jelen-
tôs az ápolási folyamatok, beavatkozá-
sok, higiénés rendszabályok megfelelô
kivitelezésének ellenôrzése. Fertôzés -
meg  elôzési programunkba tartozik a
fertôtlenítés, mûszer- és eszközsterili-
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zálás területe, textíliamosás, mûtôi be-
zsilipelés, a fertôzô betegek elkülöníté-
sének kérdése, sebkötözés, injekciózás,
a katéterezés folyamatainak ellenôr-
zése, a veszélyes hulladék gyûjtéséhez
kapcsolódó ellenôrzô tevékenység egya-
ránt.

14. Egészségügyi 
menedzsment
Az egészségügyi menedzserekek az
egész  ségügyi rendszer különbözô szint-
jein jelentkezô vezetési és szervezési
feladatokat látnak el, mint elemzés, ter-
vezés, irányítás, ellenôrzés. Képesek az
egészségügyi szervezetek hatékony mû -
köd te tésére, irányítására, a hosszú távú
szakmai, gazdasági és szervezeti stabi-
litás egyensúlyának biztosítására. A
szervezeti problémákat felismerik és in-
novatív módon törekszenek azok meg-
oldására, vezetôi döntések meghozata-
lára az országban érvényes jogszabá-
lyok, irányelvek szerint.   

15. Rehabilitáció 
és életvezetés 

A rehabilitációs szakmacsoportban található
szakképesítések célja a sérült, betegség
miatt rászoruló emberek segítése különféle
területeken. Az ortopédiai fû zô készítô,
egészségügyi technikai asszisztens, gyógyá-
szati segédeszköz forgalmazó a rehabilitáció
technikai hátterét teremtik meg.  A szociális
munkás, a rehabilitációs terapeuta a lelki és
fizikai segítség eszközeit használja. Aki kellô
empátiával, türelemmel rendelkezik és em-
bereken szeretne segíteni, azoknak javasol-
juk ezeket a szakképesítéseket.

16. Dietetika
Napjainkban a táplálkozással összefüggésbe
hozható betegségek, mint a magas vérnyo-
más, a cukorbetegség, vagy egyes dagana-
tos megbetegedések kialakulása hazánkban
növekvô tendenciát mutat. Ezen betegségek
kialakulásának megelôzésében, illetve a már
kialakult betegségek kezelésében jelentôs

szerepe van a megfelelô szaktudással ren-
delkezô dietetikusoknak és a táplálkozástu-
dományi szakembereknek.

17. Természetgyógyászat
A természetgyógyászat több ezer éves ta-
pasztalatokon nyugvó elméleti és gyakor-
lati ismeretek tudománya. A nem orvosi
végzettséghez kötött szakmacsoportnak 10
szakága van. A nyugati orvoslástól eltérôen
nem betegségcsoportokra specializálódott,
egy-egy szakág több betegség kezelésére
alkalmas. Holisztikus módon az emberi test
komplex mûködését szemléli. A betegsége-
ket a szervezet energiaáramlásának har-
monizálásával befolyásolja, test-lélek-szel-
lem egyensúlyára törekszik.

A természetgyógyász iskolarendszeren kí-
vüli oktatásban szerezheti meg a kellô is-
mereteket. 

A szakirányokkal kapcsolatos aktuális in-
formációt keresse a MESZK honlapján:
www.meszk.hu
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Egy általános iskolás diák látszólag
elég távol van a pályaválasztástól. Milyen
tanácsot  tud adni neki a pályaválasztási
tanácsadó ? 

A pályaválasztási tanácsadó azt tudja
felmérni, hogy a diáknak milyen képességei
vannak, mi iránt érdeklôdik. A szakmai el-
várások, a terhelhetôség, a személyiségje-
gyek felmérése ilyenkor a célunk, ez alap-
ján tudunk adni szakmai véleményt arról,
hogy milyen pálya illik hozzá leginkább.  

Egy 13 éves diáknak már kialakulnak a
személyiségjegyei? 

A 13-14 éves kor az álmodozás kora, ál-
talában ekkor képzelik el, hogy mi leszek,
ha... A valós pályák ismerete, és az önisme-
ret egyaránt fog híjas – ebbôl következik,

hogy az álmodozás
tölti ki az ismerethi-
ányt, ebben a korban
ez így természetes.
Ilyenkor képlékeny a
személyiség, az évek
múlásával az ember

felfedezhet magában sok újat, ami ilyenkor
még nem jelenik meg a személyiségben. Az
iskola is rengeteget változtat az irányokon.
Nemegyszer látok olyat, hogy a matema-
tika például a nem szeretem tárgyak közé
tartozott, csak egy hajszálon múlott a
bukás, de aztán jött egy pedagógus, aki
hagyta kibontakozni, aki támogatta, elfo-
gadta a bukásra álló diákot, aki - mert
konkrét példáról beszélek -  matematikából
felvételizett, s ma építészmérnök.  

Mivel tudhat többet a tanácsadó, mint
maga az iskola? 

Az iskolarendszerünk nem erôsíti a
kompetenciaalapú képzést, nem azt néz-
zük, hogy milyen a diákok egyéni képes-
sége, hogy miben tudnak a lehetô legjob-
ban teljesíteni. A hazai oktatás kompeten-
ciarendszere nem harmonizál a világ igé-
nyeivel. A középiskolákban, különösen a
szakiskolákban ebbôl a szempontból jobb
a helyzet, mint az általánosban, ott már
elkezdôdik a harmonizálás a világ elvárásai
és az iskolai követelmények között. Szo-
morkodhatunk ugyan emiatt, ugyanakkor
ki kell mondanunk, hogy nincsenek könnyû
helyzetben az iskolák, mert nagyon gyor-
san változik a munkaerôpiac, a kompeten-
ciaigények, s maguk a szakmák. 

Mikor találkozol általában a pályavá-
lasztás elôtt álló diákokkal? 

Jellemzôen akkor, ha van valami baj,
ha a gyerek, a szülô és az iskola is úgy
érzi, hogy valahol megakadt a rendszer,
ha tanulási nehézsége van, ha szorong a
gyerek. Holott a tanácsadásra szinte ki-
vétel nélkül mindenkinek szüksége van,
hogy meg tudja fogalmazni magának,
hogy milyen képességei vannak, hogy
egyáltalán mi érdekli. Van, aki már ovis
korában tudja, hogy mi érdekli. Csakhogy
kevés ilyen gyerek van. Legyünk reálisak,
nem várható el egy pályaválasztás elôtt
álló diáktól, hogy tudja mit csinál például
a key account manager, a webfejlesztô,
vagy hogy az egészségügyi szakmáknál
maradjunk, mivel foglalkozik a dietetikus,
a laborasszisztens vagy a hepatológus.
Azt meg végképp nem tudja, hogy ezek-
hez a szakmákhoz milyen képességekre
lesz szüksége.

A mai diákok ugyanakkor mintha sok-
kal tudatosabban készülnének a pályákra,
mint az elôzô generációk. Rengetegszer
hallom, hogy elsôs, másodikos diák szo-
rong a középiskolában, mert nem tudja,
hogy merre tovább. 

Középiskola közepe, majd leginkább a
vége, amikor kiderül számukra, hogy az
érettségivel semmire sem mennek. A di-
ákok az utóbbi években sokkal jobban iz-

gulnak, amikor a pályaválasztásról van
szó, mint korábban. Úgy érzik, hogy na-
gyobb a tét, és emellett van egy fenye-
getettségélményük, hogy ezt jól kell csi-
nálni.  Ha a család, netalán a gyerek ma-
ximalista  és teljesítményorientált, vagy
túl erôs a belsô motiváció, az kontrapro-
duktív. Azok a gyerekek vannak jobb
helyzetben, akiket nem feszít szét a kar-
rier kérdése. 

A külvilágból érkezô benyomások ho-
gyan befolyásolják a pályaválasztást? 

A diákok értékrendjére komoly hatással
van az internet, a közösségi média, ahol

kizárólag mosolygó arcokkal, sikertörté-
netekkel, gyakran a tejjel-mézzel folyó
Kánaánnal találkoznak. Valljuk be, ritkán
tesz fel fotót a közösségi oldalra az
ember a munkavégzés közben, amikor fá-
radtan, esetleg gondoktól terhelten ösz-
szeroskad. Meg aztán a szülôk sem for-
dítanak gondot arra, hogy a munkájukról
beszéljenek. Megdöbbentô tapasztalat,
amikor az általános iskolás gyereket kér-
dezem a szüleik munkájáról, és nemhogy
azt nem tudják, hogy mit dolgozik anyu
és apu, hanem még azt sem, hogy pon-
tosan mi a foglalkozása. 

Mennyire akarják követni a gyerekek a
szülôi mintát? 

Vannak családok, ahol a szülô részé-
rôl igen nagy a nyomás, de általában
azok a gyerekek követik a szülôket, akik
izgalmasnak, vonzónak, értékesnek lát-
ják a felmenôk munkáját. Az egészség-
ügyi pályán jellemzôen sok gyerek kö-
veti a szüleit, ugyanis a szülô megosztja
a munkában megélt  élményeit, ami
sokszor a beteg felépülésérôl szól, a se-
gítségnyújtásról, sikertörténetekrôl. Az
egészségügyben dolgozó szülô hazaviszi
azt a „mindenhatóságot”, ami azt su-
gallja, hogy képes hatással lenni az em-
beri szervezet mûködésére. Ebbôl a
szem pontból ez valóban kivételes szak -
ma! A segítségnyújtás elsô pozitív él-
ményeit egy 13-18 éves diák egy életen
át ôrzi és biztos vagyok abban, hogy
erôt merít belôle.  

10 kérdés a pályaválasztás elôtt álló diákhoz

1. Milyen elképzelésed van a választott szakmáról?
2. Milyen elvárásaid vannak a munkától? 
3. Milyen valós tapasztalataid vannak a szakma terén? 
4. A munkádnak mik lehetnek az elônyei és a nehézségei? 
5. Milyen családi háttér áll mögötted?
6. Hogyan tudsz kommunikálni? 
7. Hogyan jellemeznéd a gondolkodásodat? (Analitikus, precíz, szárnyaló, kreatív stb.)
8. Mennyire tartod fejlôdésképesnek, rugalmasnak magad?
9. Csapatban vagy  inkább magányos munkában tudsz jól teljesíteni? 

10. Milyen a memóriád, milyen gyorsan tanulsz? 
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Melyik pálya az enyém?
A pályaválasztás elsô kérdései, a „Merre tovább?” nyolcadik 
osztályban jelentkeznek elôször. Vannak szerencsések, akik 
pontosan tudják, milyen pályán érzik jól magukat, de valójában
ôk vannak kevesebben. A pályaválasztási tanácsadó abban
segít, hogy a diákok megismerjék saját képességeiket 
és a lehetôségek tárházát. Interjú Artai Monikával.

„A diákok az utóbbi években
sokkal jobban izgulnak, 
amikor a pályaválasztásról 
van szó, mint korábban.”
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Katona NorbertMolnárné Gardi KatalinBaji Anikó 

ápol taknak és ápolóiknak szereznek örö-
met, hanem a jótékonykodás a nagyiknak
is pozitív élmény, ami sok esetben bármi-
lyen gyógyszernél többet ér.

Katona Norbert gyógyszertári szak -
asszisz tens a patikában nôtt fel, édes-
anyja és nevelôapja egyaránt gyógysze-
részek. „Családi vállalkozás nálunk a
gyógyszertár, nem telt el úgy nap, hogy
ne szaladtam volna be a szüleimhez.
Annak ellenére, hogy minden nyáron ott
dolgoztam, meg sem fordult a fejemben,
hogy valaha ezt a munkát válasszam, in-
kább az informatika érdekelt. Három évet
töltöttem el informatikusként egy multi
cégnél, amikor egyszer csak feltettem
magamnak a kérdést, hogy minek toljam
más szekerét, ha a magunkét is tolhat-
nám. Láttam, hogy a szüleimnek sok
teher van a vállán, éppen új asszisztenst
kerestek, s akkor döntöttem, hogy ez le-
hetnék én is. Beiratkoztam az iskolába,
munka mellett tanultam és dolgoztam.
Az asszisztensi képzés után bekapcsolód-
tam a szakasszisztensi képzésbe, s most

hogy valaki magára marad egy döntés-
ben. „A fókuszban mindenekelôtt a be -
teg gyógyulása áll, a társszakmákkal
együtt erre törekszünk. A hivatásomban
az a legnehezebb, ha nem tudok segí-
teni, de azt is nehezem élem meg, ha
olyan problémát találunk a mûtét köz-
ben, amirôl a beteg még nem sejti, de én
már tudom, hogy mi a végkifejlet. A ku-
darcokat fel kell dolgozni, erre nincs
egységes recept” – magyarázza az
Arany anyu díjjal kitüntetett  fônôvér, aki
szerint mindenekelôtt empátia és a be-
tegek szeretete kell ehhez a munkához.
És nem utolsósorban fontos a támogató
családi háttér, ahová haza lehet térni
egy-egy nehéz nap után. 

Mint ahogy Ancsa, a budapesti triázs-
nôvér, a Csongrád megyei Kati szintén
úgy érezte, hogy a kórház falain kívül is
szeretne valami jót csinálni. Szülôfalujá-
ban, Földeákon az ô segítségével és út-
mutatásával néhány nagymama - A Ma -
mák - kézimunkákat készítenek a hazai
kórházak koraszülöttjeinek és beteg gyer-
mekeknek.  Adományaikkal nemcsak az

Hárman három különbözô indíttatás-
sal érkeztek az egészségügybe. An-

csát egészen kis gyerekként nyûgözte le
a kórház világa, Kati 14 évesen válasz-
totta a segítô hivatást, Norbi - habár a
patika volt a második otthona - kis kitérô
után döntött: itt a helye. 

„Gyerekként sokszor megfordultam kü-
lönbözô kórházakban, ahol anyukám
dolgozott. Nem volt kérdés, hogy én is
ezt akarom csinálni” – idézi fel elsô ta-
lálkozását az egészségüggyel Baji
Anikó triázsnôvér. Elôször a nefroló-
gián kezdtem el dolgozni, de nem von-
zott igazán. Már éppen el akartam
hagyni a pályát, ez valamikor a 90-es
évek végén történt, épp akkor, amikor a
Vészhelyzet címû amerikai filmsorozatot
kezdték vetíteni. Na, ez aztán mindent
megváltoztatott. Elképesztô pro fizmus,
a pörgés, az életmentés felelôsségteljes
varázsa. Annyira sokkolóan erôs volt,
hogy mindenáron oda akartam kerülni.
Kemény követelmények voltak, de ami-
kor sikerült, azt éreztem, hogy végre ha-

Ôszinte, egyedi stílusa, szakmai háttere,
érthetô nyelvezete, aktuális témái miatt
minden oldal számára hiteles, megköny-
nyíti az orvosok, egészségügyi szakdol-
gozók és a lai ku sok közötti kommuniká-
ciót. 

Molnárné Gardi Katalin a családjá-
ban az elsô,  aki az egészségügyben dol-
gozik. „Amióta az eszemet tudom, segí-
teni szeretnék az embereknek, ezért is
mentem egészségügyi középiskolába.
Friss tudással olyan helyre akartam ke-
rülni, ahol a betegek fájdalmát tudom
csillapítani, hogy minél kevesebb rossz
élménnyel és fájdalommal éljék meg
azokat a beavatkozásokat, amelyek a
gyógyulásukhoz feltétlenül szüksége-
sek.” Kati így került végül a sebészetre,
és sok-sok tanulás után lett felnôttsza-
kápoló, majd a Csongrád Megyei Egész-
ségügyi Ellátó Központ vezetô aneszte-
ziológiai szakasszisztense.   A mûtétek
elôtt és a mûtôben sem nyomasztja a
felelôsség, mivel az egészségügy a csa-
patmunkáról szól, ritkán fordulhat elô,

már negyedik éve expediálok a patikánk-
ban, Csákváron. A családi életünk kicsit
átrendezôdött, a szüleim nemcsak a szü-
leim, hanem a fônökeim is. Érzékeny élet-
helyzet ez, ami az egész családtól  nagy
odafigyelést igényel. Viszont jó érzés,
hogy a magunkét csinálom, ráadásul
hasznát veszem az informatikai háttér-
nek, amit tanultam.” 

A csákváriak  gyakran látták Norbit gye-
rekként a patikában, de aztán el kellett
fogadniuk felnôtt asszisztensként, akitôl
kérdeznek, tanácsot kérnek. „Kommuni-
kációs készség, kitartás kell ehhez a mun-
kához. Semmit nem szabad elengedni a
fülünk mellett, egy falusi patikában oda
kell figyelni mindenre! Nagyon jó érzés,
amikor visszajön a beteg és elmondja,
hogy milyen hatékony volt az a készít-
mény a problémájára, amit ajánlottam.
Mindannyiunknak jólesnek a gesztusok, a
köszönet, hiszen ez jelenti a munkánk si-
kerét. Visszatekintve az elmúlt évekre, a
lehetô legjobb döntést hoztam. Itthon
vagyok igazán otthon.” 

zaértem. Nekem itt kezdôdött az egész -
ségügyi pályafutásom.  Amikor bekerül-
tem a sürgôsségire azzal a büszkeséggel
és öntudattal, hogy akkor én most meg-
mutatom a világnak..., nos, akkor ponto-
san 10 perc kellett ahhoz, hogy rájöjjek,
a sürgôsségi osztályon nem lehet kien-
gedni, és azt végképp nem mondhatja az
ember, hogy eleget tud. 

Az a legjobb, ha a pályaválasztás nem
elméletben történik, hanem a gyakorlat-
ban. Különösen igaz ez az egészségügyre. 

Az Uzsoki Utcai Kórház sürgôsségi nô-
vére nem tagadja, hogy ezen a pályán a
legnagyobb veszélyt a kiégés jelenti.
„Foly ton azzal foglalkoztam, hogy mi
történik a rám bízott betegekkel, nem
tudtam kikapcsolni. Ilyenkor jó, ha van
az embernek olyan elfoglaltsága, amit
szenvedélyesen szeret, nekem ilyen az
egészségügyi kommunikáció.”  Ancsa a
közösségi oldalon néhány éve indította
el az Akut Szakaszt, amely rövid idôn
belül az egészségügyi kommunikáció
egyik leg nép szerûbb fóruma lett, he-
tente 180 000-220 000 reakcióval.

És akkor 
eljött 

a pillanat
Vannak döntések, amelyekrôl

utólag tisztán látható, hogy 
egy bizonyos pillanat döntött 

el mindent hosszú évekre. 
Ancsa, Kati és Norbi 

pályaválasztása nem volt 
zökkenômentes, de a 

pillanat eljött és hazataláltak. 
Az egészségügybe.
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Ápolói hivatás
Az ápolás mûvészet, az egyik legnehezebb, de egyben a legszebb
hivatás is. Ahhoz, hogy hivatásod magas szinten legyél képes
mûvelni, fontos, hogy bizonyos alapvetô személyiségjegyekkel ren-
delkezzél, pl. kreatív legyél, jó szervezôképességgel rendelkezzél,
és képes legyél stresszhelyzetben is döntéseket hozni. 

Légy nyitott az új ismeretek és az élethosszig tartó tanulás iránt,
mert a folyamatosan fejlôdô orvosi eredmények, ismeretek elsajá-
títása nélkülözhetetlen a pályád során. A beteg ember nagyon ér-
zékeny, ezért nagyon fontos az udvariasság,  a tapintat, a probléma
iránti érzékenység, a jó megjelenés, az ápoltság, és az ôszinte, nyi-
tott, humánus magatartás, a türelem. A jó ápoló ismérvei között
szerepel, hogy jó kapcsolatteremtô és kommunikációs képességgel
rendelkezzen.  

Bár az egyik legszebb hivatásról beszélünk, fontos tudni, hogy a
munkád során fizikai és lelki megterhelés egyaránt jelentkezik,
azonban a betegek hálás tekintete, az egészségének visszanyerése,
a mindennapi piciny csodák szépségei mindenért kárpótolnak. 

Alapos tudás
Felelôs szülôben és érdeklôdô gyermekben nem
az utolsó hónapban merül fel a kérdés, hogyan
lesz sikeres a felvételi.  Gyermekeinket már kis-
iskolás kortól figyelnünk kell: mi után érdeklôdik,
milyen képességekkel rendelkezik.  Az érdeklôdés
felkeltése, az iránymutatások nagyon fontosak,
hisz ezek befolyással bírnak a választásra. 

A diák részérôl a legfontosabb az alapos tudás
megszerzése.  A tanulásmódszertani eljárások el-
sajátítása és alkalmazása eredményes tanulás-
hoz vezet és a további tanulmányok sikereihez is
biztosíték. A hatékony tanulás magabiztossá
tesz, így a legfontosabb stresszfaktort, a felké-
születlenséget kiiktatva, akár csúcsteljesítményre
is képessé válhatnak.

A felvételizô a tudás birtoklása mellett tudjon érvelni, miért a kijelölt utat vá-
lasztotta, valódi érdeklôdést mutasson. Ne lehengerlônek, inkább meggyôzônek
tûnjön válaszaiban.

A felvételit egy folyamatként éljék meg, ne legyen terítéken mindig! Amikor
azonban elérkezik a nap, hagyjuk, hogy gyermekünk megélje ezt a helyzetet! A
siker, a kudarc megélése az élet része, amitôl nem szabad megóvni ôket! 

Mindenkinek eredményes felkészülést 
és sikeres felvételit kívánunk!

Mire figyeljünk felvételi előtt?
Arra gondoltunk, hogy a címben feltett kérdésrôl legjobb, ha magukat a tanárokat kérdezzük, akik
évrôl évre tapasztalják, hogy a diákok és szüleik számára mi könnyíti meg a felkészülést, a sikeres fel-
vételit. Érdemes megfogadni a tanácsaikat, így jó eséllyel elkerülhetô a stressz, a szorongás és még az
is kiderülhet, hogy a felvételi kellemes élmény marad!

Stressz nélkül is lehet!
Szenteljünk kellô figyelmet gyermekünknek! Vegyük észre az intô jeleket!
Beszélgessünk sokat vele, ezáltal próbáljunk meg közösen megoldást ke-
resni a problémára.

A megfelelô felkészülés, a sok gyakorlás magabiztossá tesz. Az elôzô
évek feladatlapjai és a megoldások az interneten megtalálhatók. Nyom-
tassuk ki, és a gyermek napirendjébe megfelelôen beillesztve gyakorol-
junk vele. 

A feladatlapot célszerû együtt értelmezni, a pontozással és a feladat
elvégzésével kapcsolatban beszéljünk meg minden felmerülô kérdést. 

A szóbeli elbeszélgetésre is felkészíthetjük a gyermekünket. Beszéljük
meg, hogyan kell megjelenni, mit kell tenni, amikor megérkezünk, és
gyakoroljuk az esetleges kérdéseket, amit az iskola feltehet a gyerme -
künknek. 

A nagy napon az alkalomhoz illô ruházatban, megfelelô segédeszkö-
zökkel, élelemmel és innivalóval indítsuk el a gyereket felvételizni. 

Támogassuk, biztassuk, segítsük, szeressük, és szenteljünk sok idôt és
figyelmet neki a felkészülés idôszakában. Szülôként pedig nyugodjunk
meg! Minden rendben lesz. 

Sikeres felkészülés
Az válassza ezt a hivatást, aki szereti az embereket, aki képes alkalmaz-
kodni, aki kitartó és szereti a változatosságot, ugyanakkor tud együtt -
mûködni, valamint önálló feladatok elvégzésére is képes, és nem csak a
problémát látja, hanem keresi az alternatív megoldásokat is. 

A felkészülés folyamatos kell, hogy legyen, egy-két hét alatt nem
lehet felkészülni. Az egészségügyi szakközépiskolai tárgyak ismerete
sokat segít, elônyben vannak, akik rendelkeznek némi anatómiai, ápo-
lástani, klinikumi ismeretekkel. Alapvetôen az ismétlésnek nagy sze-
repe van, nem elég „csak tanulni” a tananyagot, meg kell érteni min-
den egyes részletet, mert a végén így áll össze a biztos tudás, amire
építeni lehet.  

Ha egészségügyi ismeretekbôl érettségit szeretne tenni, az eddigi
összes feladatlapot oldja meg, és számítson eddig nem látott felada-
tokra is. Többnyire a Kardos Lídia-féle anatómiakönyv ábráit érdemes
átnézni, de segítségükre lehet Mándy Barnabás: Anatómia-élettan
könyve is. Az írásbeli érettségin elért eredmény sokat számít, ezért ér-
demes arra nagyon jól felkészülni. 

Bekéné Zelencz Katalin 
egészség ügyi szaktanár
Szerencsi Szakképzési Centrum 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szak középiskolája

Németh Ildikó
kollégiumi ápolónő

Szolnok Városi Kollégium

Fodor Ildikó
tanító

Balmazújvárosi 
Általános Iskola
Bocskai István 
Tagintézmény

Vincze Judit egészségügyi szaktanár és
Fodorné Bekő Mónika egészségtantanár
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi
Szakgimnázium és Szakközép iskola, Cegléd
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Divat az egészség
Vannak korok, amikor az egészséges életforma maradandó 

divatokat teremt. Egyszer csak azt vesszük észre, hogy 

tömegeket hódítanak meg a testi és lelki épségünket szolgáló

trendek. A 21. század ilyen, az egészség, az egészséges élet

több mint divat: a legjobb jövôbe látó döntés!

Jane Fonda és az aerobik
Az aerobikot a ’60-as évek végén dol-
gozták ki az Egyesült Államokban a
NASA ûrhajósai részére, fizikai állapo-
tuk javítására, késôbb a gyakorlatok ki-
szivárogtak a NASA falai közül. A mód-
szer rendkívül hatásosnak bizonyult, és
1969-ben Jackie Sorensen, egy amerikai
katonafeleség a mozgást zenével páro-
sította. Az igazi aerobikôrület azonban
a ’80-as években vette kezdetét, amikor
az ismert amerikai színésznô, Jane
Fonda videokazettái meg  jelentek. Ame-
rikában valóságos „fit neszbibliává” vál-
tak a kazetták. A kezdetek óta többször
átértékelték az aerobik mozgásanyagát,
és létrejött az a ma is használatos mód-
szertan, amely a teljesítmény növelésé-
rôl az egészség megôrzésére helyezte a
hangsúlyt. A mai fitnesz-aerobik a he-
lyes testtartásban szerepet játszó izmok
erôsítését, nyújtását, valamint a moz-
gáskoordináció tudatos fejlesztését te-
kinti céljának. 

Miért is jó futni?

Ismerôs, amikor tesiórán kizavarnak
minket az udvarra vagy az iskola köré,
hogy tudjuk le ezzel a napi kötelezô
mozgást? Pedig örömforrás is lehet a
futás. Például akkor, amikor megnô
az önbecsülésünk, és saját lustasá-
gunkat le tudjuk gyôzni. Olyan ér-
zést kelt, hogy „ura vagyok magam-
nak”, az történik, amit betervez-
tem, amit akarok. A legtöbb ember
ésszel belátja, hogy mozognia

pont azon fiatalok számára, akik még ke-
resik azt a sportot, amellyel testi erejüket
a legvégsô határig kihasználhatják. Alapja
a calisthenics, amely röviden a saját test-
súllyal való edzést jelenti. A street workout
olyan gyakorlatokból épül mint a fekvôtá-
masz, húzódzkodás, guggolás, amelyekkel
már mindenki találkozott az élete folya-
mán. Az edzés során a természet adta
mozgásokkal dolgozhatsz, ez azért nagyon
fontos, mert úgy használod fel a testedet,
ahogy azt a természet adta. 

Mindfulness – mindig a jelenre
koncentráljunk!

A tudatos jelenlét, vagy mindfulness any-
nyit jelent, mint odafigyelni az „itt és
most”-ra. Az a cél, hogy az adott pillana-

tot minél teljesebben, minél több ér-
zékszervünkkel megélhessük, és

gondolataink ne csapongjanak a múlt és
a jövô eseményei körül. Mit is jelent
akkor ez a ma nagyon is divatos, viszont
valójában semmi rendkívülit nem üzenô
filozófia? Minden nap egy új nap, próbálj
meg minden nap az aznapi formád és az
aznapi erônlétednek megfelelô legjobb
teljesítményt nyújtani. A mindfulness
jegyében mindig pontosan figyelj oda a
tested jelzéseire, tanuld meg értelmezni
ôket, így nagyobb eséllyel kerülheted el a
sérüléseket vagy a kiégést. Ne aggódj
azon, mi lesz, ha nem úgy sikerül, ahogy
szeretnéd? Mi lesz, ha gyengébb teljesít-
ményt nyújtasz? Mi lesz, ha… Mindez
szorongást okoz, mert állandóan elvárá-
sokat helyezünk magunk elé. Ha ezt az
energiát és figyelmet a jelenre szánnánk,
sokkal jobb teljesítményt tudnánk nyúj-
tani. Éld át a sikert, az örö-
möt, a pillanatot! 

kellene, de képtelen magát rávenni egy
kis „szenvedésre”. Holott az iskolapad-
ban vagy a munkahelyen töltött órák
után felszabadító is lehet a futás. Olyan
képek, amelyeken túlsiklottunk koráb-
ban, futás közben visszatérhetnek. Belsô
kívánságainkat, legtitkosabb
érzéseinket fogalmazhatjuk
meg magunknak. Sôt sokan
tapasztalatból tud ják, hogy
gondjaik meg oldására a
legjobb ötletet futás
közben kapják. 

kiegyensúlyozódik, javul a szellemi teljesí-
tôképesség, s a pszichés egyensúlyunk elô -
segítésével csökken az agresszióra, a szo-
rongásra való hajlamunk. Javul a stresszt
tûrô és azt feldolgozó képességünk. 

Street workout – bárhol és bármikor

Mind több helyen látunk az utcán, parkok-
ban kihelyezett eszközöket, húzódzkodó
embereket, akik láthatóan igyekeznek le-
küzdeni saját határaikat. Amerika fekete-
negyedeibôl indult ez a sport, szorosan
összekapcsolódott a hiphopkultúrával, s

néhány év alatt meghódí-
totta az egész vilá-

got. Egy újabb
kitörési
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Jóga a testnek és a léleknek 
Mindannyian ismerjük vagy legalábbis hal-
lottunk a jógáról. Ez az alapvetôen nagyon
tradicionális mozgás igazi gyógyír a testnek
és a léleknek. Ha rendszeresen csináljuk, az
izmok rugalmasabbá, a gerinc hajléko-
nyabbá, az ízületek mozgékonyabbá válnak,
nô a teherbírásunk és az állóképességünk,
csökken a sérülésveszély. Megerôsödnek a
mély izmok, megszûnnek a tartáshibákból
származó panaszok. Növekszik az ízületek
mozgásterjedelme, nô a mozgáskoordináció,
az egyensúlyozási készségünk, a test- és
mozgástudatosság. De változik a keringés,
a szívfrekvencia csökken, így gazda sá -
gosabbá, hatékonyabbá válik a szív mû -
ködés. A test tulajdonképpen megfiatalodik,
az immunrendszer mûködése is ha té -
konyabbá válik, az idegrendszer mû ködése
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• Érdeklôdsz az egészségügyi pálya
iránt?

• Együttérzéssel, segítô szándékkal for-
dulsz embertársaid felé?

• Jól bánsz az emberekkel és könnyen
teremtesz kapcsolatot?

• Hajlandó vagy folyamatosan képezni
magad a naprakész, biztos szakmai
tudás érdekében?

Téged keresünk!
Pályaválasztás elôtt állsz, és még nem tudod, milyen irányban tanulj tovább érettségi után?

• Szeretsz odafigyelni másokra, gondos-
kodni az elesettekrôl?

• Egyetértesz azzal, hogy minden bete-
get úgy kell ápolni, mint saját szülein-
ket, vagy, ahogy mi is elvárnánk, ha
betegek lennénk?

• Szeretnél magabiztosan, nyugalmat su-
gározva a betegágy mellett állni a legkri-
tikusabb, legveszélyesebb helyzetben is?

Válaszd az egészségügyi
szakdolgozói hivatást! 
Tanulmányaid idejére 
ösztöndíjban részesülhetsz!
• Van már érettségid, és iskola rend szerû,

nappali vagy esti munkarendû egészség-
ügyi OKJ-s szakképzésben veszel részt?

Pályázz ösztöndíjunkra!

Engedd meg, hogy bemutassuk ösztöndíj-
programunkat.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
2017. június 1-jén indította el „Ápoló
tanulók részére pályaválasztást támo gató
ösztöndíjas program” elnevezésû EFOP-
1.10.1-VEKOP-16-2016-0001 azonosító -
számú projektjét, amelynek keretében
vár hatóan 3200, egészségügyi szak dol -
go zói hivatást választó tanuló kaphat
ösz tön díjat.

Az ösztöndíjprogram keretében az
egészségügyi szakképzô iskolák azon
középfokú végzettséggel (érettségivel)
rendelkezô 13., 14. és 15. évfolyamos
tanulóit támogatjuk, akik nappali vagy
esti iskolarendszerû képzésben vesznek
részt a pályázati felhívásunkban meg-
határozott OKJ egészségügyi szakkép-
zések valamelyikén. Az ösztöndíjban
részesülô tanulók legfontosabb kötele-
zettsége, hogy a szakképesítés meg-
szerzését követôen legalább annyi
ideig dolgozzanak hazai közfinanszíro-
zott egész ségügyi szolgáltatónál a meg-
szerzett szakképesítésnek megfelelô
munkakörben, amennyi ideig az ösztön-
díjat kapták.

Ösztöndíjasaink toborzását, szakkép-
zésben való aktív és eredményes rész-
vételét, megszerzett szakképesítésüknek
megfelelô munkakörben történô elhe-
lyezkedését, az egészségügyi intézmé-
nyek és a tanulók közötti kölcsönös el-
kötelezôdést és a hivatástudat kialaku-
lását a projekt keretében mûködtetett
40 fôs országos mentorhálózat támo-
gatja.

Mikor lehetsz jogosult 
az ösztöndíjra?

• Ha a pályázati felhívásunkban megje-
lölt érettségire épülô, iskolarendszerû,
nappali vagy esti munkarendû, egész-
ségügyi OKJ-s szakképzés valamelyikén
tanulsz.

• Ha a tanulmányi átlagod eléri a
3,01-ot.

• Ha nem ismételsz tanévet.

Hogyan igényelheted 
az ösztöndíjat?

Figyeld honlapunkat (https://apolo le -
szek.aeek.hu/), iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy elsôként értesülj híreinkrôl! Pályá-
zati felhívásainkat az Ösztöndíjprogram
menü Ösztöndíjas pályázati felhívás
pontja alatt találod. Az ôszi iskolakezdés
utáni pályázati felhívásunk várhatóan
szeptember közepén jelenik meg.

Milyen összegû ösztöndíjat
kaphatsz?

Az ösztöndíj összege havonta nettó
40.000 forint.

Mire fordítható 
az ösztöndíj?

Az ösztöndíj szabad felhasználású, így
bármire fordíthatod az összeget.

Mit kapsz még?

Sikeres pályázat esetén szerzôdéskötésre
kerül sor, amely alapján a havi ösztöndíj
mellett mentori támogatásban is részesülsz. 

Mit várunk el tôled 
az ösztöndíj-támogatás 
ellenében?

• Tájékozódj honlapunkon az egészség-
ügyi intézményekben felmért betöltet-
len álláshelyekrôl, és a megszerzett
szakképesítésednek megfelelô munka-
körben állj munkába! 

• A szakképesítés megszerzését követôen
legalább annyi ideig dolgozz valamely
hazai közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatónál, amennyi ideig az ösz-
töndíjat kaptad. 

Hol találsz bôvebb 
információt 
az ösztöndíjprogramról?

Az ösztöndíjprogramról és a részletes pá-
lyázati feltételekrôl a https://apo lo -
leszek.aeek.hu/ oldalon tájékozódhatsz. 
Kérdés esetén ügyfélszolgálati telefon-
számainkat is hívhatod. H–CS: 9.00–
16.00 és P: 9.00–13.00 között. Tel.: +36
30 469 7988, vagy +36 1 327-6070/
144-es mellék.
A honlapon megtalálhatod a lakóhelyed-
hez legközelebb esô mentoraink nevét és
elérhetôségét, akiktôl további felvilágo-
sítást és segítséget kaphatsz. 

Tarts velünk! A lehetôség
adott, a jövôd legyen 
tudatos választás!

EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001
„Ápoló tanulók részére pályaválasztást
támogató ösztöndíjas program” a Szé-
chenyi 2020 program keretében, az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásával valósul meg.

Európai Szociális

Alap
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