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Tisztelt
Kamarai Tagtársam!
Az egészségügy számára is nagy kihívá-
sokat teremtő forró nyári hónapokon 
vagyunk túl. Kollégáink a lassan csilla-
podó járványügyi helyzetben, a szabad-
ságolások közepette végezték áldozatos 
munkájukat. A belügyminiszter frissen 
kinevezett egészségügyért felelős ál-
lamtitkárát, dr. Takács Pétert a MESZK 
Országos Elnöksége július elején – az 
egészségügyben működő kamarák kö-
zül elsőként – látta vendégül, szeptem-
berben pedig az immár kilencedik al-
kalommal megszervezett tudományos 
kongresszusunkon is köszönthetjük őt 
fővédnökként és előadóként is. Magazi-
nunk újságírójának a kormányzat előtt 
álló, szakdolgozókat érintő fejlesztési 
irányvonalakról nyilatkozott.

Hírt adunk a kongresszusunkon dí-
jazott szakdolgozókról, továbbá bete-
kinthetnek a korábban elismerésben 
részesült közösségek életébe is. Kiemel-
ten ajánlom figyelmükbe a kamara fő-
titkárával, dr. Horváth Csillával készített 
interjúnkat, aki az országos szervezet 
díjazottjaként került elismerésre.

A Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi és stratégiai igazgatója,  
dr. Oberfrank Ferenc a június végi aka-
démiai ünnepség után osztotta meg 
gondolatait az ápolástudományról és 
az ápolókról.

Köztestületünk idén egy új megje-
lenési formával fordult a tagság és a 
társadalom felé. A „Mi világunk”-soro-
zattal a szakdolgozók világába, külön-
böző egészségügyi ellátási formákba 
nyújtunk betekintést. E lapszámunkba 
ezekből adunk közre egy csokrot. To-
vábbra is kövessen bennünket Face-
book-oldalunkon!

Mindemellett magazinunk hagyomá-
nyos rovataiban folytatjuk a kulturális 
vagy éppen az egészségünket befolyá-
soló ismeretek átadását, a szellemi fel-
töltődés támogatását.

Hasznos és értő olvasást! Jó kikap-
csolódást!

Dr. Balogh Zoltán
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Nyár elején azt ígérte, hogy a szakmai 
szervezetekkel egyeztetett ágazati stra-
tégia szeptemberben kerül a kormány 
elé. Túl vannak az egyeztetéseken?
– Folyamatos, mondhatni napi szin-
tű a párbeszéd a szakmai szervezetek-
kel, de részt vettem a MESZK elnökségi 
ülésén is, és kézhez kaptam a kamara 
szakdolgozói kérdésekben összeállí-
tott javaslatcsomagját. Bár úgy kalku-
láltam, hogy a nyár közepére-végére 
összeáll az ágazati stratégia, ám ép-
pen az intenzív együttműködés ered-
ménye, hogy a beérkezett javaslatok 
nyomán egy, a tervezettnél sokkal át-
gondoltabb, részletesebb és megala-
pozottabb anyagot állítottunk össze, 
amelynek ha egészét nem is – hiszen a 
mellékletekkel együtt jelenleg mintegy 
300 oldal –, egyes részeit egészen biz-
tosan megkapják majd a kamarák vé-
leményezésre.

Azt minden eddigi megszólalásában 
hangsúlyozta, hogy az ágazat legna-
gyobb problémája a szakdolgozói mun-
kaerőhiány. Milyen elképzeléseik van-
nak ennek gyors orvoslására?
– A bérek és a béren kívüli juttatások 
rendezése fontos kérdés, ám a szakdol-
gozók munkakörülményein is tovább 
kell javítani, ennek érdekében sziszte-
matikusan kell végiggondolnunk a te-
endőket.

A budapesti Szent János Kórház ve-
zetőjeként amolyan „mászkálós” kór-
házigazgató voltam, szerettem a saját 
szememmel látni a dolgokat, és nem 

Excel-táblából dönteni az íróasztal 
mellől. Így előfordult, hogy este nyolc-
kor tűntem fel valamelyik osztályon 
vagy éppen a kazánházban, és ele-
gyedtem beszélgetésbe az ott dolgozó 
kollégákkal. Ezekből a beszélgetések-
ből kiderült számomra – és ezt most a 
szakmai kamarával történő egyezteté-
sek is alátámasztották –, hogy a szak-
dolgozók sokszor rendkívüli módon 
kizsigerelik magukat, a járvány alatt 
is emberfeletti munkát végeztek, szá-
mukra a munkájuk a hivatásuk. Márpe-
dig az ápoló óriási érték úgy az ágazat, 
mint a társadalom számára, ezért sok-
kal jobban kell vigyáznunk a fizikai és 
lelki egészségükre egyaránt. Ezért sze-
mélyes célom is, hogy a lehető legtöbb 
eszközzel segítsük a munkájukat azzal 
is, hogy modern betegápolási eszközö-
ket biztosítunk az intézményekben.

Egy példa: sok felkészült klinikai szak-
pszichológus dolgozik az ellátórend-
szerben, vagy akár a kórházakhoz, szak-
rendelőkhöz csatolt egészségfejlesztési 
irodákban (efi), ők foglalkozhatnának a 
kórházi dolgozók lelki egészségével is. 
Arról, hogy erre milyen nagy az igény, 
magam is tapasztalatokat szereztem 
kórházvezetőként, hiszen a Covid-jár-
vány kapcsán biztosítottuk ezt a lehe-
tőséget a munkatársaknak, és rendkívül 
sokan vették igénybe.

A kórházi szakszervezettel beszél-
getve tudtam meg azt is, hogy a szak-
dolgozók számos olyan, esetenként 
igen komoly kedvezménytől, juttatás-
tól esnek el, amelyeket például a helyi 

önkormányzatok biztosítanak számuk-
ra, mert nincsen idejük utánajárni ezek-
nek. Ezért kezdeményezem, hogy az 
intézményekben legyen olyan szociá-
lis munkás, aki a szakdolgozókat ilyen 
szempontból segíti.

Azért beszéljünk még a béremelésről…
– Most 565 ezer forint a bruttó szakdol-
gozói átlagkereset, ami pont a 2,5-sze-
rese a 2016-ban kapottnak, ráadásul ez 
az arány a családi adókedvezmények-
kel nettóban akár még nagyobb is lehet. 
Ugyanakkor ezért a fizetésért még min-
dig 200, vagy azt meghaladó órát kell 
ledolgozni, ami óriási munkaterhelés, 
ezen változtatnunk kell, ahogyan azon 
is, hogy ne nyíljon tovább a bérolló az 
orvosi és szakdolgozói fizetések között.

Ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, 
hogy a mostani, széttöredezett egész-
ségügyi rendszer mesterséges munka-
erőhiányt generál, ugyanis máig hordoz-
zuk a szocializmus ellátórendszerének 
káros következményeit. Ennek a szét-
töredezettségnek az újragondolásával a 
munkaerőigény is változni fog.

Az orvosi-szakdolgozói bérarány tekin-
tetében mi lenne az ideális?
– Vissza kellene térni a 2016-ot meg-
előző bérarányhoz – és ezt a szakma is 
reálisnak tartja –, ami akkor azt jelen-
tette, hogy a középfokú végzettséggel 
rendelkező ápolók bére mintegy egy-
harmada, a diplomásoké pedig 50-
60 százaléka volt az orvosi fizetések-
nek. 2016-ban, az emelések nyomán 

Takács Péter:
„Nagyon nagy érték az ápoló”

INTERJÚ

A gyógyítás teammunka, ezért hasznosnak tartanám, ha az orvosi és 
szakdolgozói bérek együtt mozognának – mondta a Hivatásunknak 
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelõs államtitkára..
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sen választják az egészségügyi képzést. 
Terveznek tenni valamit azért, hogy na-
gyobb kedvvel válasszák az ápolói hi-
vatást?
– A MESZK-kel közösen alakítjuk az 
ápolási nagykövet rendszert. A kama-
ra már elkezdte ennek megalapozá-
sát, minden megyében vannak olyan 
jól kommunikáló, szakmailag elkötele-
zett kollégáik, akik általános és közép-
iskolákban népszerűsítik személyes 
tapasztalataikkal a hivatást. Ezt a te-
vékenységet kiemelten szeretném tá-
mogatni, akár központi segítséggel is. 
Emellett jelentős segítséget jelentenek 
a különböző ösztöndíjak is.

Az utóbbi hónapokban több helyen is 
ellátási zavarok mutatkoztak az ellá-
tórendszerben, országszerte több he-
lyen szünetelt vagy szünetel az ellátás. 
Ez az orvos- és az ápolóhiány számlá-
jára írható?
– Ez a nyári szabadságolások idején tör-
tént, és csak lokálisan jelentkeztek a 
problémák. Volt olyan osztály is ezek kö-
zött például, ahol a fiatal kolléganők kö-
zül hárman lettek várandósok egyszerre 
és mentek szülési szabadságra, ez oko-
zott átmeneti hiányt. Országosan nem 
érzékelek ellátási zavarokat, ősszel pe-
dig a helyi problémák megszűnnek.

Milyen egészségügyi rendszert látna szí-
vesen a ciklusa végén?
– Dinamikus egészségügyi modellben 
gondolkodom, már csak azért is, mert 
az előrejelzések szerint újabb és újabb, 
a Covid-hoz hasonló járványokkal kell 
majd szembenéznünk, ezekhez pedig 
alkalmazkodnunk kell struktúrában és 
finanszírozásban egyaránt. De a legfon-
tosabb az, hogy a betegek eligazodását 
könnyebbé tegyük az ellátórendszer-
ben, minden páciensnek legyen „gazdá-
ja”, és ha a kórházi kezelése befejeződik, 
biztosítsuk számára az utógondozást, és 
krónikus betegként se engedjük el a ke-
zét. Ha ezt elérjük, elégedett leszek.

Tarcza Orsolya

a bérarány a szakdolgozók javára tért 
el, mára ez átbillent az orvosok felé. 
Hasznosnak tartanám tehát, ha a bé-
rek együtt mozognának az ágazatban, 
mert a „libikókával” mindig bérfeszült-
ség lesz a rendszerben, ami rombolja 
azt a teammunkát, amely a gyógyítás-
ban elengedhetetlen.

Az Európai Bizottságnak (EB) benyúj-
tott EFOP Plusz pályázati anyagból ki-
derül, hogy uniós forrásokból kezelnék 
az egészségügyi humánerőforrás-hi-
ányt, és kiemelten az egészségügyi 
szakdolgozók helyzetének rendezését. 
Ha nem érkezne meg év végéig a beter-
vezett összeg, van B-tervük?
– Bízunk a megállapodásban, hiszen 
legutóbb olyan választ tudtunk külde-
ni a bizottságnak, amelyben minden-
ben közös álláspontra jutottunk. A vi-
lággazdasági válság, a háborús infláció 
a mi mozgásterünket is behatárolja: hi-
ába tettünk szert gazdasági előnyre a 
Covid-járvány jó kezelésével, az most 
elveszni látszik a háborúval. Az EFOP 
Plusz program hétéves ciklusra szól, és 
olyan csomagot tudtunk letenni az EB 
asztalára, amelyre néhány napon belül 
rábólintottak.

Mennyire lehet uniós forrásokra ala-
pozni az ágazat működését akár bér-
emelések, akár életpályamodellek kap-
csán?
– Ezeknek a forrásoknak az egyik cél-
ja a nemzetgazdasági teljesítmény fo-
kozása, és ebben nem állunk rosszul. 
Ezek az összegek kiegészítik a magyar 
gazdaság forrásait a szektorban, amíg 
a gazdaság a háborús válság kivédé-
sére fókuszál, amelyek eredménye-
ként azt reméljük, hogy a magyar gaz-
daság lesz olyan állapotban, hogy az 
egészségügyben elindított folyamatok 
fenntartását már saját büdzséből tud-
ja tartósan finanszírozni. Erre jó példa 
az előző hétéves ciklusban elindított 
szakrendelő-beruházási program, hi-
szen ezek az intézmények azóta is mű-
ködnek, fenntartásuk biztosított.

Említette már korábban is az efi-ket, 
de eddigi előadásaiban is megemlítet-
te, hogy nagyobb szerepet szán ezek-
nek az irodáknak, amelyekben nagyon 
sok szakdolgozót foglalkoztatnak. Bár 
a hálózat kiépült, az efi-k helye és sze-
repe máig nem tisztázott. Helyükre ke-
rülnek a rendszerben?
– Sokkal erősebb szakmai étlapot kell 
kiadnunk számukra annak érdekében, 
hogy hatékonyabb legyen a tevékenysé-
gük, és rajtuk keresztül meg tudjuk szó-
lítani a társadalmat, nagyobb hangsúlyt 
helyezve a prevencióra, hiszen a három 
kiemelt célunkból az egyik az egészség-
ben töltött életévek számának az eme-
lése. Ebben döntő szerep jut majd az 
efi-knek, amelyeknek vezetői a járási 
egészségközpontok égisze alatt szoro-
san együtt tudnak majd működni a pra-
xisközösségeket képviselő járási kollegi-
ális vezetővel és a vezető védőnővel.

A praxisközösségekben kiemelten szá-
mítanak a kiterjesztett hatáskörű ápo-
lók (APN) munkájára. A négy hazai egye-
temen évekkel ezelőtt el is kezdődött 
képzésük, ám kompetencialistájuk, be-
sorolásuk máig nem történt meg, ráadá-
sul erősen tiltakozott számos orvosszak-
ma is a rendszerbe integrálásuk ellen. 
Hogyan illesztik őket a rendszerbe?
– Valóban, annak idején a szakmai 
kollégiumi tagozatok 95 százaléka 
azt jelezte, hogy semmilyen feladatot 
nem lehet delegálni ezeknek a maga-
san képzett szakdolgozóknak, ám az-
óta gyökeresen megváltozott az or-
voskar véleménye, mert az egyetemi 
diplomás szakápolók kiemelten helyt-
álltak a Covid időszakában a kórhá-
zakban. Az alapellátásnál különösen 
fontos, hogy megjelenjenek ezek a kol-
légák, ezt igazolta a Hajdú-Bihar me-
gyei ügyeleti pilot is, ahol a lakosság 
4,6 pontra értékelte egy 5 fokú skálán 
a mentőtisztek és az APN-ek munkáját.

Idén országosan drasztikusan csökkent 
az egészségügyi karokra jelentkezők 
száma, és középfokon is nagyon keve-
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A fájától messze kívánkozó
alma esete az egészségüggyel

ÉLETÚT

Bár édesanyja nyomdokain testvére is ápoló lett, Horváth Csilla, a MESZK fõtitkára büntetõbírónak 
készült. Hogy végül mégis az egészségügyben folytatta, abban kevésbé az anyai példa, inkább édesapja 
betegsége volt az oka, ám a krimik máig fontos szerepet töltenek be az életében.

Lábadozás közben beszélgetünk.  Csilla 
ugyanis nemrégiben komoly műtéten 
esett át, így mindjárt arról faggatom, 
hogyan is érzi magát az egészségügyi 
ellátórendszer, és a saját intézménye, a 
Károlyi Sándor Kórház – amelynek ápo-
lási igazgatója – „másik oldalán”.
– Most tapasztaltam meg, hogy a be-
teg oldaláról mit is jelent mindaz, amit 
a MESZK oly sokszor elmond: nem 

elégséges, sőt egyre kevesebb a szak-
dolgozó, aki dolgozik, a szakszemély-
zet – legyen akár orvos, ápoló vagy 
gazdasági-műszaki területen dolgo-
zó – rendkívül leterhelt. Sok az idős, 
egészségügyi problémákkal küszködő 
kolléga. Minduntalan az jut eszembe, 
hogy ebben a hosszú ideje tartó fizi-
kális és mentális hajtásban ők is úgy 
fognak járni, mint én – mondja Csilla, 
aki immár túl a stroke miatti operá-
ción, saját intézményében folytatja a 
rehabilitációt. – A körülmények a Hon-
véd Kórházban és itt, nálunk is jók, 
látom az infrastruktúrába ölt pénzt, 
ami kedvező, de nem minden, mert 
mindez nem pótolja a szakszemély-
zetet, akik már most is erejükön felül 
teljesítenek. Az azonban biztos, hogy 
egész életemben hálával gondolok az 
engem ellátókra.

A gyógyító álmok
kezdete és vége

Nagyon határozottan büntetőbíró akar-
tam lenni – lep meg a válasszal Csilla, 
amikor a kezdetekről faggatom, és el-
mondja azt is, hogy az egészségügyön 
kívül gimnazistaként dolgozott utol-
jára, nyaranta kézbesítőként a zala-
egerszegi Ganz-MÁVAG-nál, bár oda is 
csak azért került, mert kórházban ki-
zárólag az egészségügyi szakközépis-
kolások vállalhattak nyári munkát.
– Alig múltam tízéves, amikor apu le-
esett a lábáról, műtötték is. Hat hó-
napot töltött kórházban, és otthon is 

nagyon hosszan betegeskedett. Édes-
anyja ápolta, aki az otthoni feladatai 
mellett a kórházi osztályos feladatait is 
maximálisan ellátta. Nagyon szerette a 
hivatását, élt-halt a betegekért, a hú-
gom pályaválasztását az ő példamu-
tatása határozta meg. Bennem pedig 
ekkor, apu betegsége okán fogalmazó-
dott meg, hogy gyógyítani szeretnék; 
orvos leszek. Így gimnáziumba jelent-
keztem, onnan pedig az orvosira, de 
nem vettek fel, úgyhogy a zalaegersze-
gi kórházban a pszichiátrián kezdtem 
el dolgozni segédápolóként.

Végül csak négy sikertelen felvételi 
után adta fel a gyógyítói álmait, bár 
úgy meséli, hogy amikor az egészség-
ügyi főiskolát elkezdte, még megfor-
dult a fejében, hogy utána újra jelent-
kezik az orvosira, de végül belátta, 
hogy 32 évesen, mire azt is elvégezné, 
ezen a pályán már nem rúg labdába. 
Az időközben Zalaegerszegről a fővá-
rosba költöző Csillának az egészség-
ügyi főiskola diplomás ápoló szaka 
azt nyújtotta, amit várt: erős képzést, 
amit kiegészített az Erzsébet Kórház 
toxikológiai osztályán részállásban 
végzett segédápolói munka.
– Nagyon sokat tanultam, és jó sokat 
dolgoztunk – emlékszik vissza derűsen 
azokra az évekre és a jó munkahelyi 
kollektívára. Már végzett a főiskolán, 
amikor a kórház ápolási igazgatója, 
Schmidt Éva megkérdezte, lenne-e fő-
nővér a pszichiátrián.
– Elvállaltam, mert már akkor is sze-
rettem felmérni a saját erőmet – ez 
azóta sem változott –, igaz, nagy sokat 
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jelentett, hogy támogató volt a közeg, 
és biztos lehettem abban, hogy ha se-
gítségre szorulok, akkor nem hagynak 
magamra.

Csilla, az újpesti
Mindeközben akkortájt is folyt az 
egészségügyi permanens, évtizedeken 
át húzódó „reformja”, és felröppent 
a hír, hogy összevonják az Erzsébet 
Kórházat a Péterfy Sándor utcai intéz-
ménnyel. Csilla sem érezte biztosnak 
a talajt a lába alatt, így éppen kapó-
ra jött, hogy megkereste dr. Krasznai 
Lászlóné Tünde, és felkérte ápolási-
igazgató-helyettesnek maga mellé a 
Károlyi Sándor Kórházba.
– 1998. február 15-én jöttem át Újpest-
re – közli határozott pontossággal a 
munkahelyváltás dátumát Csilla, aki 
azóta sem hagyta el a IV. kerületi intéz-
ményt, és azt meséli, családias közös-
ségbe csöppent úgy az intézményben, 
mint a városrészben.
– Amikor idekerültem a kórházba, so-
kaknak meg kellett tanulnom a lány-
kori nevét is, hiszen a kollégák még itt 
is úgy szólították egymást, ahogy az 
iskolában, ahová egykor együtt jártak. 
Összetartó a kórházi dolgozói gárda, 
de az itt élők is. Bár annak ellenére, 
hogy befogadott és szeretett a közös-
ség, sokáig mégsem éreztem magam 
„helybélinek”. Egészen addig, amíg 
az újpesti kórház orvosigazgatója, 
Hollósi Antal, aki akkoriban a kerület 
országgyűlési képviselője is volt, egy 
beszélgetés során azt nem mondta 
nekem: „Csilla, vegye már észre, hogy 
maga már újpesti!” Hát, így vettem 
észre – idézi fel mosollyal a hangjában.

Az összetartozás,
a közös munka örömét
is nyújtja a MESZK

Ápolói diplomája mellé Csilla a jogi 
végzettséget is megszerezte, valamint 
még egészségügyi szakmenedzseri, 

gazdasági büntető és egészségügyi 
szakjogász diplomát, elvégezte a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem ál-
lamháztartási ellenőrzési szakát, je-
lenleg munkaügyi szakjogászi kép-
zésre jár. A szakmai továbblépésének 
a lehetőségét egyértelműen ezeknek 
a különböző szakterületeken szer-
zett diplomáinak, illetve a kiegészítő 
szakirányú képzettségeinek köszön-
heti.
– Soha nem a diplomahalmozás volt 
a célom, hanem az ismeretbővítés. 
A legjobb döntésem a jogi diploma, 
illetve az egészségügyi szakjogászi 
végzettség megszerzése volt, amit 
mind a kamarai, mind a vezetői mun-
kám során jól tudok kamatoztatni, de 
nincs ez másként a számomra legked-
vesebbel, a gazdasági büntető szak-
jogászi területtel sem, mert ennek ke-
retében pénzügyi-számviteli, adó- és 
vámjogi ismeretekkel is felvérteződ-
tem. Szélesedett a látóköröm, egy-
egy problémát szinte minden oldalról 
megvizsgálok, mielőtt döntést hozok.

A kamarába Balogh Zoltán hívásá-
ra érkezett Csilla, és hamar elérkezett 
az idő, hogy meghatározó pozícióra, a 
főtitkári tisztségre felkérjék.
– Volt bennem némi aggodalom, mi-
előtt elvállaltam ezt a nagyon meg-
tisztelő feladatot, ráadásul egy olyan 
kiváló munkatársat kellett váltanom, 
mint dr. Csák Réka, akit példaképként 
is említhetnék a magam számára. 
Mára már úgy érzem, hogy nem dön-
töttem rosszul, a legjobb tudásomat 
nyújtva látom el a feladataimat úgy 
a főtitkári pozícióban, mint az orszá-
gos elnökség tagjaként – mondja Csil-
la, aki úgy érzi, egy emberileg is ösz-
szetartó szakmai testület megbecsült 
tagjává vált a kamarában. A kamara 
egyik országos vezetőjeként a terü-
leti szervezetekkel is igyekszik nem 
csak szakmai kapcsolatot tartani. 
Hangsúlyozza, hogy az egészségügy 
területén, annak minden szintjén – a 
szakmaiság mellett – különösen fon-
tos szerepe van az emberiességnek, 

a humánumnak, amelyről soha nem 
szabadna elfeledkezni, bármennyire 
is nehezek a körülmények. Ezt nem 
kötelezően említendő pátoszos szö-
vegként mondja, hiszi, hogy a humá-
nus hozzáállásnak az egészségügy 
alapjának kell lennie és ennek a szel-
lemiségnek az elősegítése, megerősí-
tése valamennyi vezetőnek az elemi 
kötelessége.

A bűnügyek bűvöletében
Most a gyógyulást tartja elsődleges 
feladatának Csilla, aki azt mondja, 
szeretne mielőbb felépülni, és vissza-
térni a munkába. 
– Igyekszem jól teljesíteni betegként. 
Nem vagyok türelmetlen, és nem sie-
tek el semmit, bár teljesítményorien-
tált vagyok, így nagy pofon nekem, 
hogy bizonyos feladatokat nem tu-
dok úgy elvégezni, ahogy szeretnék. 
Bár ezt megelőzően sosem szorul-
tam kórházi ellátásra, szófogadó be-
tegnek tartom magam. A gyógytornát 
mindenképpen, a diétát pedig feltét-
len betartom, bár arra nem tudok ígé-
retet tenni, hogy soha nem lesz elhaj-
lás – vallja be halkan. – A kollégáim 
szerint jól haladok.

Míg korábban Csilla a szabadideje 
rovására dolgozott, most azt tervezi, 
hogy az olvasás mellett színesedik a 
hobbitevékenységei palettája a moz-
gással, kirándulással.
– Falok minden könyvet, és most erre 
lábadozás közben több időm is jut. 
Elsősorban a skandináv krimiket ked-
velem, de szívesen nézek bűnügyi fil-
meket is. Ilyenkor kicsit lecsillapodik 
a mindig ágaskodó igazságérzetem, 
mert ezeknek a történeteknek a vé-
gén általában a jó győz, és az én illú-
zióm egy kicsit az életre vonatkozóan 
is ez, bár nem mindig igazolódik.

Csilla elmondja még, hogy igyeke-
zett nem szakmabeliként tekinteni 
a betegségére, de félt szembesülni a 
zárójelentésével is, amelyet nyilván-
valóan nem tudott laikusként olvasni.
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Címlap + egy recept

Diós (karácsonyi) korong

Hozzávalók:

 ‒ 250 gramm porcukor

 ‒ 250 gramm darált dió

 ‒ 3 tojás fehérje

 ‒ 1 citrom reszelt héja

 ‒ só, késhegynyi őrölt fahéj (elhagyható)

„Örök fájdalmam, hogy cukorbetegként számomra már tiltott 
ez a sütemény” – kesereg Csilla, amikor megosztja kedvence, 
a kolléganõjétõl tanult diós korong receptjét. Nem tartja kizárt-
nak, hogy nekifog és kikísérletezi az eredeti süti ízélményéhez 
nagyon hasonlító diétás változatot, hogy mégse kelljen lemon-
dania az egyik kedvenc finomságáról.

– Egyáltalán nem foglalkoztam a be-
tegségemmel a tőlem megszokott 
intenzitással. Nem böngésztem az 
internetet, nem ástam bele magam 
a neurológiába, nem is „kívánom” a 

szakirodalmat, hallgatok az engem 
kezelő szakemberekre. Viszont bele-
kezdtem Jill Bolté Taylor „Mennybe 
döngölve” című könyvébe, amelyben 
ez a 37 évesen stroke-ot szenvedett 

agykutató a saját felépülésének tör-
ténetét írja le, és ebből sok erőt me-
rítek.

Sófalvi Luca

Elkészítése: A három tojás fehérjét kemény habbá verjük, hozzáadjuk a porcukrot, amivel óvatosan összekeverjük. A masz-
szából két evőkanálnyit félreteszünk a díszítéshez.

A maradék cukros tojáshabhoz hozzáadjuk a diót, a sót, a reszelt citromhéjat, a fahéjat. Ne ijedjünk meg, a tészta raga-
csos lesz, ahogy összedolgoztuk, de ilyen a kívánatos állaga. A tésztát porcukrozott felületen fél centi vastagra nyújtjuk, 
korongokat szúrunk ki belőle, ezek tetejét a félretett cukros habbal bevonjuk. Sütőpapírral bélelt tepsiben 150-180 fokon 
szárítjuk, míg aranybarna nem lesz.
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Ahol minden perc számít
RIPORT

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztálya 
azon különleges csapatok közé tartozik, akik elnyerték a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
„Az év kiváló szakdolgozói közössége” különdíját 2021-ben. A pályázatra azon közösségek jelentkezését 
várták, akik abszolút példaképként szolgálhatnak a szakmában.

Az intenzív osztály minden esetben 
egy olyan hely, ahol mindig készen-
létben kell állni, sosem lankadhat a 
figyelem, hiszen itt tényleg minden 
perc számít. Itt mindig a maximumot 
kell nyújtani, emberéletek múlnak 
az osztály munkáján. A szombathelyi 
aneszteziológiai és intenzív betegel-
látó osztály szakdolgozói közössége 
méltán lehet büszke a különdíjra.

Az osztály feladatai 
Az aneszteziológiai részleg munkája 
felöleli a betegek teljes műtétek körü-
li ellátását. Feladatuk biztosítani, hogy 
a betegek optimális körülmények kö-
zött kerüljenek műtétre, hogy a műtét 
fájdalommentes, nyugodt és biztonsá-

gos körülmények között menjen vég-
be. Olyan esetekben, amikor kiterjesz-
tett vagy szövődményes műtétről van 
szó, vagy ha a beteg rizikótényezői úgy 
kívánják, az intenzív részleggel együtt 
gondoskodik arról, hogy a műtét utá-
ni időszakban a gyógyulás zavartalan 
legyen.

Az osztály feladati közé tartozik a 
magas rizikójú betegek felügyelete di-
agnosztikai, intervenciós és cardio-
vascularis radiológiai beavatkozások 
során, továbbá a kórház reanimációs 
készenlétének biztosítása. Az intenzív 
részleg az életveszélyes állapotba ke-
rült betegek gyógyításával foglalkozik 
és megtesz mindent azért, hogy az or-
vostudomány legkorszerűbb módsze-
reivel, gyógyszereivel és eszközeivel 

megmentse őket. Az osztályra kerül-
nek azok a betegek, akik a kórház bár-
mely osztályán életveszélyes állapotba 
kerültek, illetve a mentőszolgálat által 
észlelt közvetlen vagy közvetett életve-
szélyben lévők.

A Markusovszky Egyetemi Oktató-
kórház Központi Aneszteziológiai és 
Intenzív Betegellátó Osztálya a megye 
egyetlen intenzív egységeként ellát-
ja a megye intenzív ellátásra szoruló 
betegeit is. A Gasztroenterológiai és 
Belgyógyászati Osztállyal együttmű-
ködve endoszkópos gastrostomákat 
ültetnek be tartós szondatáplálásra 
szoruló betegek részére.

Miben rejlik
a közösség ereje?

A Szombathelyi Markusovszky Egye-
temi Oktatókórház Intenzív Betegel-
látó Osztályának szakdolgozói az osz-
tály megalapítójának, prof. dr. Széll 
Kálmánnak tanításait örökölték. Szá-
mukra a betegek a legfontosabbak. 
Maximális empátiával, szorgalommal 
és fáradtságot nem kímélve végzik a 
munkájukat. Az egész megye inten-
zív kezelést igénylő betegeinek ellátá-
sáért egymást erősítve küzdenek nap 
mint nap. Szakmai képzettségükkel, 
szaktudásukkal és elhivatottságuk-
kal magas szintű ellátást nyújtanak 
betegeiknek. A járvány időszakában 
emberfeletti küzdelem jellemezte és 
jellemzi most is a közösség munkáját. 
Fontos, hogy jó munkakapcsolatot 
ápolnak más osztályok kollektíváival.

Szakmai egyeztetés



8 | Hivatásunk | 2022/3.

Elhivatottság
már a gyerekkortól kezdve

Zadorozsni Gabriella 2007 óta a Mar-
kusovszky Egyetemi Oktatókórház Köz-
ponti Aneszteziológiai és Intenzív Be-
tegellátó Osztály főnővére. Gabriella 
már gyerekkora óta az egészségügyi 
pályára készült.

„Nagymamámat ápoltam sokáig, 
középiskolás koromban, sőt még fi-
atalabb éveimben is, így a környeze-
tem számára is egyértelmű volt, hogy 
ezt a pályát fogom választani” – me-
sél a kezdetekről a főnővér. Szombat-
helytől nem messze lakik, így adott 
volt, hogy ebben a kórházban fog el-
helyezkedni. Középiskolába is idejárt, 
és a gyakorlatát is ebben a kórházban 
töltötte. Az intenzív osztályt azért vá-
lasztotta, mert kihívásnak érezte. A 
gyakorlati idő alatt nem volt lehető-
ség az intenzíven dolgozni, de ami-
kor egyszer megnézhették az osztály 
munkáját, akkor úgy érezte, hogy ott 
a helye.

A mindennapok nehézségei
Meg lehet-e szokni az intenzív osztály 
nehézségeit? – kérdezem a főnővért.

„Megszokni nem lehet, az biztos, 
de lehet kicsit hozzá alkalmazkodni, 
vagy lelkileg egy olyan beállítódást ki-
alakítani, hogy ne kelljen minden na-
pot átsírdogálni…”

A csapat különböző korosztályú dol-
gozókból áll. Többen vannak, akik a 
nyugdíj után maradtak, illetve akadnak 
fiatalabbak is. Gabriella elmondta, hogy 
a fiatalok a Covid elleni harc időszaká-
ban csatlakoztak az osztályhoz, és végül 
itt is maradtak. Az idősebb kollégákat 

jobban megviselik az osztály történései, 
hiszen ők azok, akik talán már fizikailag 
és lelkileg fáradtabbak.

„Ez a csapat összetart, amikor össze 
kell tartani, amikor baj van. A beteg-
ellátást tekintjük fő feladatunknak, a 
betegekért vagyunk, értük csinálunk 
mindent” – így mesél csapatáról a fő-
nővér. Természetesen, mint a legtöbb 

• Alotti-Gaál Viktória
• Bangó Judit
• Baranyainé Kovács Anita
• Bertáné Szalai Éva
• Bíró Sándor
• Bodó Balázs
• Bónicz Patrícia
• Braun Erzsébet
• Breitenbach Istvánné
• Buza Virág
• Ciloszyk Anita
• Dézsi Henrietta
• Gémesi Zoltán
• Horváth Csilla
• Horváthné H. Krisztina
• Iglódiné Kemény Erzsébet
• Incze Nóra
• dr. Kanyóné Hajdú Noémi 
• Kiss Roxána
• Kőhalmi Judit
• Lajosné Molnár Katalin
• Lovonyák Beáta
• Magyar Péter
• Markovics Andrea
• Molnár Tibor
• Németh Gábor
• Papp Bernadett
• Pék Zsuzsanna
• Potyi Hajnalka
• Szanyi Anett
• Szarka Ágnes
• Szendi Klaudia
• Tanai Henriett
• Vas Lászlóné
• Vida Marietta
• Viráné Kaszás Anett
• Zadorozsni Gabriella

A különdíjas csapat tagjai

Zadorozsni Gabriella,
az osztály főnővére

Munka közben is vidáman
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egy helyet, ahol ezeket gyűjtik. „Min-
dig, amikor elmegyünk mellette, ak-
kor látjuk és ez jó érzéssel tölt el ben-
nünket” – mondta Gabriella.

A díj, ami motivációt jelent
Már a jelentkezésnek is nagyon örült 
a csapat, az igazi öröm pedig a külön-
díj elnyerése volt. Az osztályon egyéb-
ként már többen részesültek külön-
böző díjakban, amelyeket a kitartó, 
lelkiismeretes munkával és szakmai 
tudással értek el. „Az idősebb generá-
ció azt mondta, hogy életük munkáját 
ez most megkoronázta” – nyilatkozta 
a díj kapcsán a főnővér, aki a csapa-
tának a jövőre nézve a következőket 
üzente:
„Tartsák meg a jó szokásaikat, hogy 
tanítják a fiatalokat. Ugyanígy ezeket 
a jó emberi tulajdonságokat adják át, 
az empátiát, az elhivatottságot, és így 

mindig egy jó, összeszokott csapatot 
tudhatnak maguk körül. Lelkesek le-
gyenek, mert csak így lehet, csak így 
érdemes csinálni.”

Treszkony Virág

osztályon, náluk is szokás a munkán 
kívüli összejövetel, ahol egy picit min-
denki lazíthat, jól érezheti magát. A 
karácsonyi közös ebéd vagy vacsora 
minden évben fontos esemény az osz-
tály életében, de idén nyáron például 
voltak a Ság-hegyen is.

Kapcsolat a betegekkel
Vannak betegek, akik hosszabb időt 
töltenek az intenzív osztályon. Akár 
negyven, ötven, hatvan napot is el-
töltenek itt. Van olyan beteg, aki 
rendszeresen visszajár a kórházba, 
minden évben azon a napon, amikor 
kikerült az osztályról és hoz magával 
egy kis süteményt.

Olyan is van, akinek megszületett a 
gyermeke és fényképet küldött róla. 
Sok-sok jóleső dicséretet, visszajel-
zést kapnak a betegektől, hozzátar-
tozóktól, ezért a faliújságon kijelöltek 

Állandó készenlétben

Erõ, kitartás és alázatosság
RIPORT

Ezekkel a szavakkal lehetne röviden és tömören jellemezni a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
Infektológiai Osztályát, akik több másik osztály mellett elnyerték a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara „Az év kiváló szakdolgozói közössége” különdíját 2021-ben. Bánné Vida Andreával, az osztály 
fõnõvérével beszélgettünk a közösségrõl, a csapatmunkáról.

Egy osztály,
ami nem mindennapi
Az osztály feladatai közé tartozik az 
infektológiai fekvőbeteg-ellátás So-
mogy megye és a megyéhez csatolt 
települések felnőtt- és gyermekla-
kossága számára. A Covid előtti idő-
szakban leggyakrabban enteralis in-
fekciókat, légúti fertőzéseket, kisebb 
számban húgyúti fertőzéseket, bőr- és 

lágyrész-fertőzéseket, állatokról em-
berre terjedő betegségeket, kullan-
csok által terjesztett kórképeket, agy-
hártya- és agyvelőgyulladásokat láttak 
el. Feladataik közé tartozik továbbá a 
kórházi fertőzések konzultatív ellátá-
sa, részt vesznek az infekciókontroll 
tevékenységben, antibiotikus tanács-
adást végeznek a kórház valamennyi 
osztálya számára. Megyei védőoltási 
tanácsadói tevékenységet is végeznek. 

Részt vesznek a szakorvosjelöltek gya-
korlati oktatásában, és egészségügyi 
főiskolai hallgatókat is tanítanak. 

A Covid-19-világjárvány következmé-
nyeivel az infektológiai osztály szak-
dolgozóinak 2020 márciusától kellett 
szembenéznie. Az osztály struktúrája in-
nentől kezdve megváltozott és kizárólag 
Covid-19-fertőzött vagy -gyanús bete-
gek ellátása lett az új feladata, életük et-
től kezdve gyökeresen átalakult. Bár az 
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új helyzet teljesen új kihívást jelentett 
a szakdolgozók számára, senki nem 
érezte úgy, hogy megfutamodik a fel-
adatok elől. Mindenki nagyon jól tud-
ta, hogy ebben a helyzetben hatalmas 
szükség van a munkájukra, az össze-
tartásra, hogy ugyanúgy el tudják látni 
a feladataikat, mint korábban.

Kihívást jelentett, hogy a különleges 
körülmények között hogyan férjenek 
hozzá a betegekhez úgy, hogy a védő-
felszerelés ellenére is meg tudjon ma-
radni az a fajta nővér-beteg kontaktus, 

ami a Covid-osztállyá alakulásuk előtt 
olyan természetes és magától érte-
tődő volt. Minden nehézség ellenére 
mindig megtalálták a módját, hogy 
a betegek számára biztonságérzetet 
nyújtsanak, megfelelő legyen a kom-
munikáció. Megtanultak szavak nélkül 
társalogni a védőfelszerelés alatt is, a 
tekintetekből olvasni. Figyeltek és vi-
gyáztak egymásra.

„Azt gondolom, túlzás nélkül állítha-
tom, hogy olyanok lettünk, mint egy 
nagy család, hisz ennyire még sosem 

voltunk egymásra utalva. Egyszerre 
voltunk erősek és gyengék, érzéke-
nyek, kitartók és alázatosak” – Bánné 
Vida Andrea 2004 augusztusa óta az 
infektológiai osztály főnővére. Az osz-
tályvezető főorvos, dr. Papp Erzsébet 
választotta ki erre a feladatra. Arról 
kérdezem, hogy miért és hogyan vá-
lasztotta az egészségügyi pályát?
– Édesanyám választotta, 14 évesen 
még nem tudtam, hogy mi akarok len-
ni, mivel szeretnék foglalkozni. Ő azt 
mondta, beteg ember mindig lesz, 
ezért neked munkád mindig lesz.

Az osztályon jelenleg 28 ápoló dolgo-
zik, a járvány időszakában volt olyan 
is, amikor 62-en voltak. A nők vannak 
többségben, három férfi ápoló erősíti a 
hölgycsapat munkáját. A legfiatalabb 
munkatárs 23 éves, míg a legidősebb 
60, de mindenki jól kijön egymással, hi-
szen ők egy nagy család. 

Mennyire összeszokott a csapat és mi 
jellemző rájuk? 
– Edina kolléganőmmel 1996 óta dol-
gozunk az osztályon, mi ketten va-
gyunk a legrégebb óta itt. A 26 év alatt 
folyamatosan változott az ápolói lét-
szám, de a csapat mindig is erős volt, 
összetartó. Munkájukat felelősségtel-
jesen, önállóan, figyelmesen végzik. 

Ápolási folyamataikra jellemző a jó 
szervezőképesség. Nagyon jól tudnak 
csapatmunkában dolgozni, gyorsak és 
határozottak, talpraesettek. Tudásu-
kat másokkal is szívesen megosztják, 
az új dolgozók oktatását elvégzik. 

Természetesen vannak karakánabb 
egyéniségűek és visszahúzódóbb kol-
légák is, de mi így vagyunk kerek egész.

Van olyan a csapatban, aki igazi közös-
ségépítő? Aki mindig szervez valami 
programot vagy sütit süt a kollégák-
nak? 
– A programok szervezését általában 
én vállalom és Márti, Erika kolléganőim 
segítenek. Süti, kávé, csoki mindig van, 
„sajnos” mi szeretünk enni – mondja 
mosolyogva Andrea.

Feladatok megbeszélése az osztályon

Bánné Vida Andrea, az osztály főnővére
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Van, amit egymástól tanultak?
– A szakmát, azt biztosan, az új dolgo-
zók mindig a régi dolgozóktól tanul-
ják meg, hogyan kell csinálni. Az iskola 
csak elméleti tudást ad. A kollégáktól 
tanuljuk meg, hogyan fogjunk, bök-
jünk, szúrjunk, fordítsunk, emeljünk 
stb. A munkánk során tanuljuk meg, 
hogyan kell viselkedni ebben a környe-
zetben, az idősebbel, az orvossal és a 
legfontosabb: a beteggel, aki mindig 
kiszolgáltatott helyzetben van, aki em-
beri méltóságát veszíti el betegsége 
miatt. Itt tanuljuk meg, hogy mennyire 
fontos a türelem, a kedvesség, az oda-
figyelés.

Gyakori, hogy a hozzátartozók, bete-
gek köszönetet mondanak? Van olyan 
eset, amire szívesen gondolnak vissza 
az osztály dolgozói?
– Nagyon sok köszönő szót, hálás le-
velet, képeslapot kaptunk. Egyet meg-
osztanék:

„Szeretném mindenkinek, orvosnak, 
ápolónak megköszönni, hogy hozzájá-
rultak mielőbbi gyógyulásomhoz. Há-
lás vagyok mindannyiuknak a kitartó, 
odaadó, elszánt és sokszor emberfe-
letti munkájukért. Elhivatott munká-
jukhoz további sok sikert, kitartást és 
egészséget kívánok, egy elégedett há-
lás betegük.”

Ha időnk engedi, sokszor előhoza-
kodunk egy-egy esettel, és olyankor jó 
visszaemlékezni, hogy gyógyultan me-
hetett haza a beteg.

Volt olyan, hogy a fiatalember majd 
egy hónapos bennfekvés, kezelés után 
találkozhatott állapotos feleségével, 
ahogy a lila ajtón túl végre átölelhették 
egymást.

A lila ajtón túl… ahogy a gyermek 
ölelhette édesanyját, édesapját, a fele-
ség a férjét, a férj a feleségét. Ők talál-
kozhattak, folytathatták életüket.

Mit szólt az osztály a jelentkezéshez és 
az elnyert díjhoz?
– Nem tudták, csak akkor mondtam 
el, amikor jelezték, hogy az elismerést 
megkaptuk.

Örömmel töltött el mindenkit. Em-
beri magatartásuk, példaértékű tevé-
kenységük miatt ez egy kiváló, össze-
tartó csapat.

Mit üzenne a csapatának a jövőre nézve?
– A legfontosabb: egészséget, erőt, 
türelmet! Minden nap úgy végezzük 
munkánkat, hogy továbbra is elége-
dettek legyenek velünk a betegek, hoz-
zátartozóik, kollégáink, feletteseink.

T. V.

Betegágy mellett Zajlik az élet az osztályon

Balázs Szilvia, Bánné Vida Andrea, Bodonyi Rita, Bozsó Mónika, Fehérné 
Baracskai Szilvia, Hodosi Mária, Horváth Dániel István, Horváthné 
Kovács Lívia, Kisdeák Jánosné, Koronics Zoltán, Kovács János, Kozár 
Edit, László Barbara, Németh Mariann, Novák Józsefné, Rácz Noémi, 
Renner Regina, Sárközi Ilona, Szabóné Kovács Anita, Szél Anita, Szirják 
Monika, Szita Kinga, Szűcs Balázsné, Tímár Ádám, Tóthné Szolga Erika, 
Vajda Beáta, Vajda Istvánné, Viczli Izabella

A kiváló csapat tagjai
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2021. év elején már teljesen üzem-
szerűvé vált, hogy a bizottságok 

és a kollégium vezetőivel kibővített 
országos elnökség kéthetente online, 
illetve személyes jelenléttel „hibrid” 
módon, 4-6 órában ülésezett és látta 
el azokat a feladatokat, amelyeket a 
törvények, jogszabályok és a MESZK 
alapszabályában, működési rendjé-
ben előírásra kerültek, illetve a tagi 
és egyéb megkeresések kapcsán ke-
letkeztek. Az országos szervezet va-
lamennyi tagja erejéhez, munkahelyi 
beosztásához mérten személyesen 
vagy online módon vett részt ezeken 
az üléseken. A Területi Elnökök Taná-
csa is szinte folyamatosan ülésezett: a 
korábbi negyedéves találkozókat elő-
ször havi, majd 2022 tavaszától már 
heti, kétheti rendszerességű péntek 
délutáni tanácskozások váltották fel. 
Mindezeken túl a Szakmai Tagozatveze-
tők Tanácsának üléseit is rendszeresen 
– többségében online formában – meg 
tudtuk tartani, ám ezzel szemben jóval 
kevesebb kibővített területi elnökségi 
ülés munkájába sikerült bekapcsolód-
nunk. Összességében, 2021-ben az or-
szágos elnökséget képviselve 14-15 
ülésen vettünk részt.

A tavalyi évkezdés kiemelt felada-
tát az Országos Szakképzési Központ 
megalapítása, működésének meg-
szervezése és elindítása jelentette. E 
feladat koordinálását 2021. január 16-
án félévnyi időtartamra a MESZK Or-
szágos Tudományos és Továbbképzé-

si Bizottságának elnökére bíztuk. Az ő 
feladatköre volt az első „kapavágás”: 
az új szervezeti egység felépítése és 
elindítása. A sikeres és eredményes 
működés megvalósítása érdekében 
kialakításra kerültek azok a szabá-
lyozások, amelyek elengedhetetlenül 
szükségesek voltak. Ugyancsak erre 
az időszakra esett a 2020 decembe-
rében az ITM által elfogadott pályá-
zatunk és a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatallal okiratban 
rögzített és aláírt projektfeladatok 
végrehajtása országos és területi szin-
ten. A központ tehát először orszá-
gos szinten kezdte meg működését, 
majd ezzel párhuzamosan – néhány 
hónapos csúsztatással – már a terü-
leti szervezetekhez is fel tudták venni 
a területi referenseket, így elindulha-
tott a munka a megyei szervezetek-
nél is. Míg az első négy hónapban a 
feladatokat országos szinten végez-
tük – például a szakmai vizsgákra való 
delegálás, alapvizsgákra való kijelö-
lés –, az azt követő időszakban már 
egyre inkább önállósodtak a területi 
szervezetek, és a törvényben, jogsza-
bályban felvállalt és leírt feladatokat 
el tudták és tudják azóta is – az OSZK 
országos koordinátorok szakmai tá-
mogatásával, vezetésével – végezni. 
Területi és országos szinten is nagy 
munka indult ezzel el, hiszen olyan 
szakfeladatot kellett – elsősorban a 
területeknek – felvállalni, amire ko-
rábban nem volt felhatalmazás, rá-

Elnöki beszámoló a MESZK 2020–2021. évi
szakmai munkájáról – 2. rész

BESZÁMOLÓ

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Országos küldöttközgyûlést tartott 2022. június 24-én, 
ahol ismertetésre került az országos szervezet szakmai beszámolója a 2021. évi elvégzett feladatokról. 
Az írás a Hivatásunk magazin 2022/2. lapszámában megjelent beszámoló folytatása.

Országos küldöttközgyûlés – 2022. június 24.

adásul mindez megfelelő tapasztalat 
és kapcsolatrendszer híján kötelez-
te a feladatok ellátására a kamarai 
szervezeteket. Mindezek mellett szá-
mos szakmai anyagot, tanulmányt, 
javaslatot dolgozott ki az akkor még 
csak alakulóban lévő Országos Szak-
képzési Központ munkacsapata. Vol-
tak olyanok, amik a működéshez, a 
szakfeladatok kivitelezéséhez, meg-
valósulásához elengedhetetlenül vol-
tak szükségesek, de olyan javaslatok 
is akadtak a kidolgozott anyagcso-
magokban, amelyeket például már a 
megszervezett vizsgákon való részvé-
tel kapcsán (például az ágazati alap-
vizsga kérdéssora), vagy a különböző 
szakképzések képzési és kimeneteli 
követelményeikben vagy a program-
követelményekben fellelhető anomá-
liák okán fogalmaztunk meg és jut-
tattunk el a főhatósághoz, kérve azok 
módosítását. Ugyanígy voltunk az Or-
szágos Szakmai és Tanulmányi Ver-
seny szabályzatának kialakításával, a 
felhívással, a versenykiírással, hiszen 
ezt az ITM-mel korábban egyeztetett 
pályázati anyag és a megkötött szer-
ződés szerint nekünk kellett (volna) 
megvalósítanunk.

Mindemellett az ágazati érdekérvé-
nyesítés egyéb szempontjait is érvé-
nyesítenünk kellett. 2021 tavaszán, 
március-április hónapban kezdődött 
el a kapcsolatfelvétel az OKFŐ-vel: 
részt vettünk néhány egyeztetésen, 
úgy tűnt, van remény arra, hogy az 
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egészségügyi ágazatban a 2021. évre 
előre be nem tervezett szakdolgozói 
béremelést valamilyen módon be-
folyásolni lehetne – úgy éreztük leg-
alábbis, hogy van rá szakmapolitikai 
akarat. Ezért alakítottuk ki azt a szak-
dolgozói bértáblát, amelynek kiin-
dulási alapjaként a 2022. januárra ki-
hirdetett bértáblát tekintettük. Úgy 
éreztük, hogy egy előrehozott nettó 
21%-os béremeléssel lehetne befo-
lyásolni azt a szituációt, hogy marad-
janak a szakdolgozók az ágazatban 
és növekedjen az e területet választó 
fiatalok száma is. Nem álltunk meg 
ezen a ponton. Ugyancsak kidolgoz-
tuk 2022, illetve 2023. január 1-jére 
vonatkozó szakdolgozói bértáblaja-
vaslatunkat is. (Ezek a tervezetek ma-
gazinunk 2022/1. számában kerültek 
publikálásra – A szerk.). A koncepció 
lényege az volt, illeszkedjen a Magyar 
Orvosi Kamara Esztjv-ben megjele-
nő bértáblájához, azaz beadványunk 
ugyanolyan szorzórendszert alkal-
mazzon, a táblázatokban ugyanazon 
belső arányok jelenjenek meg, vala-
mint az előmeneteli rendszer sajátos 
elemei a szakdolgozói körre is adap-
tálhatók, alkalmazhatók legyenek. 
Véleményünk szerint a társadalmi 
igazságosság és a munkabéke szelle-
mében kell az ágazatunkban dolgozók 
helyzetét javítani, a gyakorlatban is 
működő koncepciók alkalmazásával.

Ezt már csak utólag mondom, hogy 
tanulni kell egy új bértábla kialakí-
tásánál a már bevezetett változat 
gyengeségeiből, nem várt hatásaiból 
(például a dolgozói motiváció csök-
kenése), és fel kell készülni ezek el-
kerülésére. Egy képzeletbeli levele-
zési csokrot állítottam össze azokból 
a levelezésekből, anyagokból, ame-
lyek 2021-ben az országos szervezet 
működését fémjelezték, amelynek 
alapját a területről érkezett kérések, 
segélykiáltások sokasága képezte, 
hiszen a kollégák, a területek, a ta-
gozatvezetők folyamatosan jeleztek 
felénk, és ezeket a jelzéseket érté-

kelve, feldolgozva fogalmaztuk meg 
nemcsak a problémát, hanem a meg-
oldási javaslatainkat is. Mert nekünk 
nemcsak problémát kell unos-unta-
lan mondogatni, hanem koncepció-
kat és javaslatokat is kell adnunk arra 
vonatkozólag, hogy hogyan lehet a 
szakdolgozókat érintő kérdéseket or-
vosolni, tagságunk helyzetét javítani. 
Biztos, hogy sokan vannak azok, akik 
a küldöttekkel együtt ott voltak ve-
lünk a Hősök terén 2021. július 31-én. 
Bár sokan mondták, hogy csak néhány 
százan voltunk ott, azért a felvételek 
arról tanúskodnak, hogy egy kicsivel 
többen jelentünk meg ennél. Szerve-
zetünk vezetése és magam is azt gon-
dolom, hogy az ágazatunk egységes 
kiállását mutatta az, hogy más ágazat 
is kiállt mellettünk. Ezt a jelentős ér-
dekérvényesítési és figyelemfelhívási 
akciót, sajnos, nem követte kormány-
zati tett. A megfogalmazott 12 pontot 
szeptemberben továbbvittük – a meg-
valósítás további finomításának szen-
teltük az őszi hónapokat.

Az első őszi hónap elején meg-
nyugtató járványügyi környezetben 
szerveztük szakmai tudományos 
kongresszusunkat immáron 8. alka-
lommal, a korlátozó intézkedések, a 
hatályos szabályok betartása az előző 
évhez képest már jóval nagyobb sza-
badságot adott. E kongresszus kere-
tében a nyitónapon adtuk át először 
azt a díjat, amely köztestületünk je-
lenlegi legrangosabb elismerése. A díj 
fizikailag egy bronzszobor, mintegy 
34 cm-es magas, ami mellé a szobor 
sziluettjét formázó kitűző is tartozik, 
amelyet három kiváló, rangidős kol-
légának volt módunk 2021-ben első 
alkalommal átadni a már hagyomá-
nyos díjaink, a MESZK szakmai díj, a 
Kamaráért és a Tagozatért díjak mel-
lett. Az elmúlt évi kongresszusunkon 
a szakmai programok mellett kiemelt 
figyelmet fordítottunk a rekreációra, 
a felüdülésre, az együttlét örömére, 
a csapatok, a közösségek újraformá-
lására.

Míg 2020-ban online szerveztük meg 
a járóbeteg-szakellátási szakdolgozói 
konferenciánkat, addig 2021-ben már 
újra személyes jelenléttel ismételhet-
tük meg, a gyökerekhez visszatérve, 
a korábbi években már megszokott 
helyszínen.

Nagy örömünkre szolgált, hogy is-
mét megszervezhettük a MESZK Szak-
mai Tagozati Napját még az újabb 
járványhullám kitörése előtt. Ezt kö-
vetően több kamarai rendezvényre 
már nem kerülhetett sor a korlátozá-
sok miatt.

Tagságunk az online térben is kor-
látozott elérhetőséget tapasztalha-
tott a MESZK e-továbbképzési felü-
letén, amelynek oka egyszerű volt: a 
MESZK országos szervezete és a terü-
leti szervezetei is csatlakoztak a fel-
nőttképzési adatszolgáltatási rend-
szerhez (FAR), a regisztrációs szám 
megszerzése miatt viszont át kellett 
állítanunk az e-továbbképzési rend-
szerünket. E belső átállítási folyamat 
novembertől zajlott – a leállást ere-
detileg csupán két hónapra tervez-
tük, de végül három hónapig tartott, 
ám ennek ellenére, a legnagyobb jár-
ványügyi nehézségek közepette is – 
10 hónap alatt 17 706 kolléga végezte 
el e-továbbképzésünket. Máig csodál-
kozom, hogy a napi küzdelem, a fá-
radtság, a kiégettség mellett is ilyen 
sok kollégánknak jutott energiája 
arra, hogy még itt is helyt álljon! (Meg-
jegyzendő, hogy a főhatóság részéről 
is történtek kezdeményezések, példá-
ul kitolták a működési nyilvántartási 
pontérték érvényességi és a kötelező 
és szabadon választható továbbkép-
zések teljesítésének határidejét.) Na-
gyon örültünk ennek, és jó volt látni, 
hogy az Infekciókontroll a gyakorlat-
ban című továbbképzésünk vitte el a 
„legnépszerűbb továbbképzés díját” 
a tavalyi évben meghirdetett program-
jaink közül. Ezek a szabadon választ-
ható továbbképzési programok nem-
csak egy-egy szűk csapat fejlődését 
szolgálták, hiszen például legkisebb 
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területi szervezetünkből, Nógrád me-
gyéből is – ahol kevesebb mint 2000 
főt számlál a tagság – közel 400 kol-
léga vett részt e-továbbképzésen, a 
budapesti területi szervezetünkből 
pedig 8085 tagtársunk élt ezzel a le-
hetőséggel. Brutális nagyságrendben 
adtunk pontértéket kollégáinknak 
tavaly is. E-továbbképzési rendsze-
rünk tehát megújult. Az új rendszer 
picit nehézkesebb, többen jelezték is 
ezt felénk, várták vissza a régi rend-
szert, amit azonban már nem tudunk 
visszaállítani, hiszen az átalakítás a 
FAR-rendszer miatt vált szükségessé.
2021-ben újabb adományok is érkez-
tek kamaránkhoz. A Philip Morris Ma-
gyarország Kft.-től érkezett két nagy 
adománycsomag: rengeteg fertőt-
lenítőszer, sebészeti maszk, gumi-
kesztyű, amelyeket a MESZK terüle-
ti szervezetei között osztottunk szét 
létszámarányosan. Meg tudtuk ismé-
telni tabletkampányunkat, hiszen a 
Philip Morris Magyarország Kft. újabb 
összeget ajánlott fel erre a célra, ezt 
egészítette ki az országos szervezet 
saját költségvetéséből. Ennek kö-
szönhetően a második kampány-
körben újabb 240 tagtársunk jutott 
elektronikai eszközhöz. Az év végén, 
a karácsonyi ünnepek közeledtével, 
ismét hatalmas támogatás érkezett 
fő támogatónktól. A tagonkénti net-
tó 100 000 Ft-ot a helyi szervezeteink 
bevonásával, illetve országos javas-
latra, mindösszesen 100 kollégának 
juttattuk el. Mindezen felül ismét tár-
gyi felszereléseket is adományozhat-
tunk az otthoni szakápolás, otthoni 
hospice szakápolás területén tevé-
kenykedő kollégáknak, hiszen ők vol-
tak azok, akik a legkevesebb közpon-
ti támogatáshoz jutottak a pandémia 
másfél éve során.

Tavaly az egészségügyi szakdolgo-
zók felüdülését, rekreációját számos 
hotelcsoport, kisebb és nagyobb vál-
lalkozás támogatta. Köztestületünk 
közreműködésével az Aquaworld Bu-
dapest Élményfürdő egy hónapig tartó 

júniusi akciójában ingyenes belépővel 
csábította a pihenni vágyó tagtársain-
kat. A kedvezmény Semmelweis-napi 
– zártkörű – szakdolgozói nappal vált 
még teljesebbé július 1-jén. A kam-
pányban mintegy 5800 kolléga része-
sülhetett egy kis felüdülésben.

Tavaly – főként már az őszi idő-
szakban – folytatódott a Magyaror-
szág átfogó egészségvédelmi szű-
rőprogramja (MÁESZ) is. Ezenkívül 
– korábbi bevezetés után – elindult 
egy új program is, amelynek kereté-
ben elsősorban általános, illetve kö-
zépiskolás tanulókat kívántak elérni, 
egészség-magatartásukat befolyá-
solni, egészségismeretüket szélesíte-
ni szakdolgozó kollégák által nyújtott 
információk átadásával. A kamionos 
szűrőprogramon részt vevő felnőt-
tek és tanulók számára – életkorok 
szerint – összeállított tájékoztató ki-
adványokban a MESZK is megjelen-
hetett, kiadványonként két-három 
oldal erejéig – az iskolásokkal törté-
nő találkozási pont újabb lehetősé-
get, arculatot és helyszínt adhat mind 
területi, mind pedig országos szinten 
a pályaorientációs kampányok meg-
szervezésére.

A szakképzésről szóló LXXX. tör-
vény 100. §-ában rögzítve vannak 
mindazon kamarai feladatok, ame-
lyek közül kiemelkedők a pályavá-
lasztást és a pályaorientációt célzó 
aktivitások. Ebben a pályaorientáci-
ós csomagban nagyon sok helyi, te-
rületi kezdeményezés és lehetőség 
rejlik. Már tavaly is – annak ellené-
re, hogy járványügyi szempontból vi-
szonylag rövid volt a békés időszak 
– több mint 27 ezer tanulót értünk 
el. Jelen vagyunk az iskolákban, a 
kihelyezett osztályfőnöki órákon, is-
kolai pályaválasztási programokon, 
egészségnapokon, kiállításokon, a 
szakmák éjszakáján, továbbá szá-
mos egyéb rendezvényen. 2021-ben 
teljesítettük azokat az indikátorokat, 
amiket előirányoztunk, illetve a szer-
ződésben vállaltunk.

Közreműködtünk az ápoló tanulók 
részére meghirdetett OKFŐ-s, koráb-
ban ÁEEK-es pályaválasztási támogató 
ösztöndíjas programban is. Elsősor-
ban anyagokkal, kiadványokkal segí-
tettük a részt vevő kollégákat, men-
torokat. A 2022-es pályaorientációs 
kiadványunk papíralapon és online 
módon is elérhető, ennek elkészültét 
számos tapasztalt és pályakezdő kol-
léga is segítette: videós nyilatkozatok-
kal motiválták és motiválják a fiatalo-
kat, hiszen gyakorló szakemberként 
az adott szakterületet hitelesebben 
tudják kortársaiknak megmutatni.

Ugyancsak tavaly ősszel került 
megrendezésre a „SzakMázz!” pálya-
választási kiállítás is, ahol sok-sok tá-
mogatóval, már az Országos Szakkép-
zési Központ kollégáival, a budapesti 
területi szervezet munkatársaival, va-
lamint fővárosi intézmények, szak-
képző központok oktatóival, aktivis-
táival együttműködve vettünk részt.

Tavaly is igyekeztünk nemzetközi 
kapcsolataink fenntartására. Jellem-
zően online vettünk részt a különbö-
ző szervezetek elnökségi ülésein, il-
letve tárgyalásain, ahol próbáltunk a 
magyarországi helyzetről beszámolni, 
továbbá próbáltunk olyan támogatá-
sokat is megszerezni, amelyek segít-
ségével a jövőben még hatékonyab-
ban tudnánk mind európai, mind 
világszinten az ápolás és az egészség-
ügy vérkeringésében megmaradni.

Tavaly a nyár közepi nagygyűlésün-
ket követően jelentős erőket mozgósí-
tottunk a közösségi oldalokon történő 
megjelenésünk fokozása érdekében. 
Mind több információt, posztot szeret-
tünk volna megosztani azon tagjaink-
kal, akik Facebookon követik az ese-
ményeket. Ugyancsak rendszeresen 
küldünk hírleveleket tagtársainknak, 
amiben mind a kamarai magazinunk 
(Hivatásunk), mind pedig a szakmai 
tudományos folyóiratunk (Nővér) elér-
hető elektronikus formában.

Dr. Balogh Zoltán
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Valóra vált magyar álmok
INTERJÚ

Dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudomány-
történeti és Egészségtudományi Intézet (MATI) igazgatójá-
nak elõadásait minden évben élvezettel hallgatja a MESZK 
siófoki szakdolgozói tudományos kongresszusának közön-
sége, hiszen minden szaván érzõdik, hogy egész életét a 
tudománytörténeti ismeretek átadásának szenteli. Elõadása 
az idei rendezvényen „Egy kis »Álmok Álmodói« Siófokon” 
címet viseli majd, ugyanis István a vezetõ kurátora a Millená-
rison jelenleg is megtekinthetõ élményalapú interaktív kiállí-
tásnak, amelynek kapcsán a tárlat háttérmunkáiról, megva-
lósításáról és személyes kapcsolódásairól beszélgettünk vele.

Az Álmok Álmodói kiállítás húsz évvel 
ezelőtt egyszer már megnyitotta kapu-
it. Hogyan tekint vissza a 20 évvel ez-
előtti ugyanezen a néven és helyszínen 
megvalósított kiállításra? Milyen kap-
csolatban áll egymással a két kiállítás?
– A 20 évvel ezelőtti kiállításnak is én 
voltam a vezető kurátora, akkor a mi-
niszterelnök úr nagyjából fél napot 
adott arra, hogy egy általam kigondolt, 
érdekesnek ígérkező kiállítás tömör te-
matikáját elkészítsem. (Szabadon vá-
laszthattam, hogy mit javaslok.) Elké-
szítettem a tervet, a kiállításnak több 
mint 800 ezer látogatója lett, erre ke-
vesen számítottak.

A részletes tematika elkészítésében 
sok muzeológus, tanár, tudományos 
kutató segített. Úgy 12-13 ezer négy-
zetméternyit töltöttünk meg érde-
kességgel, a tudomány-, technika- és 
ipartörténet mellett jutott hely a zene-
történetre, nyelvtörténetre és más hu-
mán területekre is.

Az új kiállítás csak fele annyi terüle-
tet kapott, így a humán terület bemu-

tatása elmaradt. Lett viszont űrkuta-
tás, ami 2002-ben még elég szerényen 
szerepelt, bár volt már akkor is holdau-
tó és Mars-kutatás is. És a matemati-
kai, valamint az orvosi anyag is jóval 
gazdagabb lett.

Az Álmok Álmodói 20 kiállítás egyszer-
re interaktív és tudományos, figyelem-
felhívó és részletgazdag. Mi vezérelte 
Önt, mint tudománytörténészt, hogy 
ismét egy ilyen nagyszabású kiállítás 
vezető kurátora legyen?
– Elsősorban az, hogy nem szerettem 
volna, ha az új tárlatot a régitől nagyon 
eltérő koncepció alapján állítják össze. 
Az iskolásoknak szóló „magyar tudo-
mánytörténet” egy kicsit az én találmá-
nyom, idehaza főiskolán ezt a tantár-
gyat elsőként én tanítottam, emellett 
az ELTE-n is 1974-től kezdve. Én pró-
báltam elsőként összeszedni, hogy 
1945 előtt kik művelték ezt a szakmát, 
például a magyar orvostörténészekről 
az első összefoglaló művet is én állítot-
tam össze. Magam igyekeztem a szak-

ma bibliográfiai alapjait is megterem-
teni, és magam alapítottam a szakma 
kutatóintézetét, a Magyar Tudomány-
történeti Intézetet 1994-ben.

Szóval a koordináló szerepet nem 
szerettem volna átadni másoknak, hi-
szen nagyon sokat dolgoztam azért, 
hogy a reáltudományok magyarorszá-
gi története majdnem minden ágának 
legyen egy összefoglaló alapműve, 
amelyre aztán számos részmunka és 
kiállítás épülhet. Mintegy 100 művet 
szerkesztettem és rendeztem sajtó alá, 
erre már épülhetett egy komoly tár-
gyakat felvonultató kiállítás.

Ha átadom másnak a tervezés jogát, 
akkor nyilván elvitték volna az egészet 
a ma oly divatos tudományfilozófia 
irányába. Ez számomra nem lett volna 
kívánatos.

A februárban megnyitott kiállítást bő 
egyéves előkészítési folyamat előzte 
meg. Milyen kihívásokkal kell szembe-
nézni, amíg az ötletből egy sokszínű, 
élettel teli kiállítás valósul meg?
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– Az anyagi keretek most szerényeb-
bek voltak, mint 2002-ben, ennek el-
lenére a kiállítás sokoldalú és érdekes 
lett. Van az egésznek egy digitális hát-
tere is, sok-sok életrajz és képanyag, 
több összefoglaló tanulmány sok ezer 
oldalon. (A kiállításhoz kapcsolódó tu-
dástár a következő címen érhető el: 
https://tudastar.almokalmodoi.hu/ – 
A szerk.) Erre korábban még nem nyílt 
módunk, azóta sokat fejlődött a digitá-
lis technika és az internet.

A múzeumok előzékenyek voltak, 
szép tárgyakat kaptunk tőlük, a bemu-

tatott gépkocsik pedig külföldi gyűj-
tőktől és gyűjteményektől érkeztek. 
Sokat segített az Akadémiai Könyvtár 
és az Országos Széchényi Könyvtár, 
nagyszámú fotót kaptunk tőlük. Min-
denütt figyeltünk arra, hogy csak jog-
tiszta dokumentumokat mutassunk 
be, vonatkozik ez a mozgóképekre is.

Ez alkalommal is segítették mun-
kánkat a szakértők. Nekik köszönhető 
például az egészségügyi, az űrkutatá-
si, a matematikai, az ásványtörténeti, 
a bányászattörténeti, a Ganz-gyárak 
történetét bemutató, az elektrotech-
nika-történeti, a térképtörténeti, a 
csillagászati, az autózási, a repülési, a 
vasúttörténeti, az írástörténeti, a szá-
mítástechnikai, a híradástechnikai, a 
fényképezőgép-történeti, az iskolatör-
téneti és más szakmatörténeti tárlatok.

Az Álmok Álmodói 20 kiállítás a Mil-
lenáris B épületében, közel hatezer 
négyzetméteren, élményalapú meg-
közelítésben mutatja be a magyar tör-
ténelem tudományos mérföldköveit. 
Van-e az Ön számára különösen ked-
ves vagy valamilyen oknál fogva Ön 
szerint nagyobb figyelmet érdemlő ré-
sze a kiállításnak?
– Nyilván megható számomra, hogy 
másodnagybátyám, az első magyar 

Abel-díjas (ez lényegében a matemati-
kai Nobel-díj), Lax Péter helyet kapott 
a tárlaton (mozgóképpel is). Húsz év-
vel ezelőtt, még New York tudós pro-
fesszoraként maga is eljött az Álmok 
Álmodói kiállításra, de ma már idős 
tudós, nem vállalkozik ilyen nagy útra.

Örülök annak, hogy az orvosok közül 
néhai Légrády Péter, a kitűnő belgyó-
gyász is szerepel itt, ő a tojás-kolesz-
terin vita megfejtője, és a téma mára 
már nemzetközileg elismert tudósa, 
a „Tojás-táplálkozás-egészség” című, 
a neten is elérhető könyv írója. (Életé-
ben irigyei inkább csak gáncsolták őt.) 
Szintén nagyon tisztelem Bózsik Béla 
Pált, aki a Lyme-kór tudósa, értője, gyó-
gyítója és kollégáival együtt a kullancs 
elleni védekezés egyik élharcosa, ők is 
szerepelnek a tárlaton. Szerepel Vérte-
si Csaba virológus és bakteriológus is, 
aki közel áll a nemzetközi elismeréshez 
a szervezetben lévő kóros vírusok és 
baktériumok műszeres kimutatása te-
rületén elért hihetetlenül értékes ered-
ményeivel.

Elsőként magam terjesztettem fel 
Semmelweis Ignácot UNESCO-díjra, 
azóta elnyerte, és a tiszteletére beren-
dezett, ugyancsak magam kigondolta 
tárlat valóban hozzá méltó lett.

„Itt te is felfedezhetsz, megismerhetsz, 
kipróbálhatsz olyan magyar találmá-
nyokat, amelyek a tudomány jelenbe 
vezető kanyargós útján igazi mérföld-
kövek voltak” – szól a baráti, fiatalos 
hangnemben megfogalmazott ismer-
tető a kiállítás honlapján. Mondhatjuk, 
hogy a kiállítás kiemelt célcsoportja a 
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fiatalok? Az ismeretterjesztésen és tu-
dománytörténeti kommunikáción túl 
célja-e a kiállításnak a jövő kutatói, 
tudományos szakembereinek elérése, 
munkálkodásra aktivizálása?
– A legfőbb célcsoport egyértelműen 
az iskolás korosztály. Ők sok mindent 
tudnak, de nem mindig jól és ponto-
san. Ennek a tudásnak a bővítését se-
gíti a tárlat. Sok-sok befutott tudóst 
mutat be a kiállítás, de mindegyikük 
mögött sok munka, próbálkozás, kí-
sérlet áll. Arra buzdítják a fiatalokat, 
hogy maguk is próbálják meg. Tessék 
átgondolni, milyen magasságokba ju-
tott Bolyai János, Herman Ottó, Kan-
dó Kálmán, és mennyit kísérletezett 
Oláh György, míg végre bizonyította 
igazát, és eljutott a Nobel-díjig. Eze-
ket a példaképeket meg kell ismerni, 
biztosan akad közöttük olyan, akit ér-
demes követni.

Napjainkat ma már igen nehezen tud-
juk elképzelni okoseszközök nélkül. 
Sőt a tudomány és a technológia fej-
lettségének köszönhetően ma már 
egészen rendkívüli a fiatalabb generá-
ció(k) eszköztára és ezáltal a jövőbeni 
lehetőségei. Ön szerint milyen kihívá-
sokkal kell a mai fiataloknak szembe-
nézniük?
– Az okoseszköz önmagában nem ele-
gendő. Az okostelefon is remek, de a 
híranyaga siralmas, sőt káros. Nincs 
kizárólag tudást növelő webhely, kor-
rekt rovat történelemre, irodalom-

történetre, matematikára. Avagy egy 
korrekt kis magyar művelődéstörté-
neti lexikon. Avagy a magyar tudósok 
és műszaki alkotók múltbeli kiemel-
kedő eredményeit bemutató több 
ezer oldalas adatbázis. Az érdeklődő 
gyerek ezt is olvasná, nem csak a napi 
baromságokat. Ha ezeket nem pótol-
juk, egykori sikereink szertefoszlanak. 
Látjuk, hogy a civilizált világ egyre 
jobban leír minket, egykori eredmé-
nyeinket mások veszik át, más ne-
vek és helyek alatt. A német John von 
Neumannt még ismerik, még méltat-
ják, de hogy magyar volt, az egyre ke-
vesebb helyen említik meg.

A kiállítás részletgazdagon és a teljes-
ségre törekvően mutatja be az elmúlt 
évszázadok magyar vonatkozású tu-
dománytörténeti eredményeit. Milyen 
tervei vannak a kiállítás jövőjére vo-
natkozóan? Hogyan őrzik meg ezt a 
különleges, gazdag információgyűjte-
ményt?
– Az egyik terv az, hogy a miskolci egye-
temen folytatná pályafutását a gazdag 
információgyűjteménnyel együtt. Ez 
végül is egy régi egyetem jogutóda. 
1763 óta működött Selmecbányán a 
bányászat és a kohászat tudományá-
nak nagy felsőfokú iskolája (1770-től 

akadémiai ranggal). Az ehhez tarto-
zó erdészet az 1920-as évek óta Sop-
ronban működik, a nehézipari rész 
1949 óta Miskolcon. Az évszázadok 
alatt gyűjtött tudománytörténeti ér-
tékű könyvanyag (nem erdészeti része) 
szintén Miskolcon van. Így ők minden-
képpen megérdemelnének egy szép 
tudománytörténeti és technikatörté-
neti tárlatot, kiemelve a bányászat és 
kohászat igencsak összetett hazai his-
tóriáját, és ezen belül a középkortól 
egyre gazdagodó, a nemesfémek kiter-
meléséhez kötődő felvidéki bányászat-
történeti adatsorokat. Évszázadokon 
át a világ aranytermelésében a felvi-
déki bányák (Dél-Afrikát követve) a vi-
lágranglista második helyét foglalták 
el, rengeteg találmányt adva a világ 
bányászatának. Utóbbiakat a világ ma 
már egyértelműen a szlovák tudomá-
nyosság részének tekinti, így tárgyal-
ják a nemzetközi lexikonok is. Ha nem 
lépünk, a történelmi Magyarország te-
rületén a középkortól kezdve művelt 
számos tudománnyal, a többivel is így 
járunk majd. Ezért is szükség van ezek-
re a tárlatokra, mert aztán tényleg csak 
álmodhatunk egykori sikereinkről.

Forrás: Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége (tehetseg.hu)
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Az orvostudomány nem lehet sikeres
az ápolástudomány nélkül

INTERJÚ

Bõvülni és gazdagodni fog a szakdolgozók szerepe az orvosi kutatásokban is – mondta a lapunknak Oberfrank 
Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi és stratégiai igazgatója, aki egész életre szóló muníciót 
kapott az ápolóktól.

Az MTA még 2015-ben döntött arról, 
hogy az akadémikusok, illetve az MTA 
köztestületének minden tagja jövedel-
mük egy általuk meghatározott részét 
jótékonysági célra ajánlják fel. 2021-
ben a közgyűlés úgy döntött, a MESZK-
en keresztül a szakdolgozóknak jut-
tatja el az így összegyűlt 12 millió, az 
Akadémia által 20 millió forintra kiegé-
szített összeget. Miért?
– A koronavírusjárvány példátlan ki-
hívást jelent valamennyiünknek. Min-
den jóérzésű ember fel kellett tegye 
magának a kérdést, hogy saját és sze-
rettei védelmén túl mit tehet azért, 
hogy az emberiség felülkerekedjen 
ezen a katasztrófán, hogy megfékez-
zük a járványt és tanuljunk belőle. Az 
egészségügyi ellátásban tevékenyke-
dők azonban nem mérlegelhettek. Ők 
azonnal a frontvonalba kerültek. Min-
denki láthatta, átélhette, átgondol-
hatta, hogy milyen nélkülözhetetlen 
szerepet játszanak az egészségügyi 
dolgozók és azon belül néhány ki-
emelt hivatásterület a járvánnyal való 
megküzdésben. Bizonyítást nyert a 
tudomány, az egészségügyi technoló-
gia nélkülözhetetlensége is. A járvány 
lökést adott az innovációnak, óriási 
erők, hatalmas összegek mozdultak 
meg. További fontos tényező a hiteles 
információk eljuttatása mindenkinek, 
aki csak így tud jó döntéseket hozni, 
együttműködni, bekapcsolódni a kö-
zös erőfeszítésekbe, akár csak azzal, 
hogy segít a rendkívüli intézkedések 
betartásában, tartja a lelket a többi-
ekben és megfelelő hátországot biz-
tosít a „frontharcosoknak”. 

A válság megmutatja, hogy mind-
ez csak akkor hasznosul megfelelően, 
ha az ellátás jól szervezett és minden 
szintjén szakmailag, pszichológiailag 
és erkölcsileg felkészült, összeszokott 
és a rendkívüli terhelést elviselni ké-
pes szakmai közösségek állnak ren-
delkezésre. Nagyon fontos az is, hogy 
a legnagyobb terhelésnek, igénybe-
vételnek kitett közösségek érezzék a 
társadalom támogatását, elismerését. 
Erre a járvány utóélete, az átéltek szak-
mai-tudományos és erkölcsi, mentális 
feldolgozása során is figyelnünk kell. 
Ezen is múlik, hogy ez a példátlan ese-
ménysorozat építi, erősíti-e a szakmai 
közösségeket, a társadalmat, az orszá-
got vagy éppen ellenkezőleg, megy-
gyengíti, megroggyantja őket.

A magyar tudományos közösség, az 
Akadémia egésze, minden tudós tag-
ja, testülete, munkatársa igyekezett 
bekapcsolódni a járványellenes küz-
delembe. Ahogy a társadalom és a 
döntéshozók, úgy a tudósok is rádöb-
bentek, hogy mennyire fontos ebben 
az egészségügyi szakdolgozók szere-
pe. Megértették, hogy a szakdolgo-
zók abban is nagy szerepet játszanak, 
hogy a tudósok, kutatók, mérnökök 
járványellenes igyekezete, felfedezé-
sei, fejlesztései alkalmazásra kerülje-
nek és hasznosuljanak a betegek el-
látásában és a még nagyobb bajok 
megelőzésében. Az Akadémia veze-
tése mindezt átgondolva javasolta az 
akadémiai közgyűlésnek jótékonysági 
célként a szakdolgozók elismerését, 
ami legfőbb döntési fórumunk teljes 
egyetértésére talált. Ebben az is sze-

repet játszott, hogy tudtuk: van olyan 
partnerünk – a szakdolgozókat képvi-
selő MESZK –, amelynek a segítségével 
a kitűzött cél elérhető. Ebben nem is 
csalódtunk. A MESZK vezetése, orszá-
gos szervezete és szervezőgárdája az 
akadémiai csapattal összefogva kiváló 
munkát végzett. Gyönyörű ünnepi al-
kalom volt az elismerések átadási ün-
nepsége az Akadémia dísztermében, 
amit mindenki átélhet, ha felkeresi az 
erről készült felvételt az MESZK vagy az 
MTA honlapján.

Ön, bár kutatóorvos, a Semmelweis 
Egyetemen szerzett orvosi diplomát. 
Van meghatározó élménye ápolókkal, 
szakdolgozókkal kapcsolatban?
– Egész életre szóló, ami nagyon sok 
„muníciót” adott az életpályám so-
rán. Mivel csak harmadik nekifutásra 
vettek fel az orvosira, az érettségi után 
két évig az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézetben dolgoztam 
segédápolóként. Az itt átéltek, meg-
tapasztaltak, az itt szerzett élmények, 
emberi kapcsolatok, tudás és tapasz-
talatok minden későbbi feladatköröm-
ben nagy segítséget jelentettek. Azt a 
jó érzést, hogy tudom, hogy mit jelent 
pontosan a betegek ellátása, az ellátás 
feltételeinek folyamatos megteremté-
se, a mindennapos érintkezés a bete-
gekkel és a hozzátartozóikkal. Láttam, 
hogy mi kell ahhoz, hogy a heroikus be-
avatkozások a lehető legjobban legye-
nek előkészítve, és hogy amit megnye-
rünk a műtőben, azt ne veszítsük el azt 
követően. Újra és újra felidézem azo-
kat az emberi drámákat, amelyeket itt 
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éltem át először. Elgondolkodhattam 
a nagy egyéniségek és az őket körül-
vevő szakmai közösség, tanítványok, 
vetélytársak kapcsolatáról, a szemé-
lyes sorsok és a hivatásgyakorlás ösz-
szekapcsolódásairól, az orvosok és a 
szakdolgozók különleges kapcsolatá-
nak fény- és árnyoldalairól. A tudás, a 
tapasztalat, a felelősségvállalási, dön-
tési, együttműködési és kommuniká-
ciós képesség, a fejlett technológia, a 
kollegialitás, a szolidaritás és az etika 
együttes érvényesülésének fontossá-
gáról. Itt kezdtem elsajátítani a min-
dennapi helytálláshoz nélkülözhetet-
len „kis dolgok művészetét”. 

Az orvosi kutatásokban milyen szerepe 
van a szakdolgozóknak?
– Természetesen nagyon sokféle és 
nyilván ez még bővülni, gazdagodni is 
fog. Ma már minden kórterem, műtő, 
klinikai laboratórium kutató-fejlesztő 
hely is egyben. A vezető klinikai kuta-
tók irányítása mellett az ellátóteam 
minden tagja kettős szerepben van. 
Ez nagy szakmai, tudományos, etikai, 
mentális és szervezési kihívást jelent 
minden érintett szakterületnek, veze-
tőknek, közösségnek egyaránt. Erre 
fel kell készülnie minden egészségügyi 
szakembernek, így a szakdolgozóknak 

is. Mint a team tagjai, ez magától ér-
tetődő. Ugyanakkor a legkiválóbbak 
és legambiciózusabbak mint vezető 
kutatók is helyzetbe kerülhetnek. Az 
egyetemi szintű szakdolgozói képzés 
kifejlődése és az erre épülő tudóskép-
zés kialakulása ehhez nyújt segítséget. 
A kutatások akkor lehetnek igazán si-
keresek, ha megjelennek azok a nagy 
iskolateremtő egyéniségek, akik nem-
csak a saját előremenetelükért, hanem 
a legtehetségesebb pályatársakért is 
készek szívós munkát végezni. 

Az orvostudomány az ókortól fejlődik 
és bővül tapasztalatokra és kísérletek-
re alapozva. Ehhez képest az ápolástu-
domány mondhatni gyermekcipőben 
jár. De vajon elválasztható ennek a két 
területnek a fejlődéstörténete?
– A két területnek sem a múltja, sem a 
jelene, sem a jövője nem választható 
szét élesen. Egymásra vannak utalva. 
Egyik sem lehet sikeres a másik nélkül. 
Minél többet tudunk és tudunk tenni, 
ez annál nyilvánvalóbb. A két terület 
emberképe, tudásbázisa, társadalmi 
küldetése, beteg, szenvedő emberhez 
való hozzáállása, értékrendje azonos. 
Művelőinek a történelmi felelőssé-
ge, hogy megtalálják a szakmai alapú 
munkamegosztás és a kölcsönös tisz-

teleten alapuló együttműködés leg-
jobb módozatait. A döntéshozóké és a 
társadalomé pedig az, hogy ezt ne csak 
elvárják, hanem elő is segítsék és a fel-
tételeit biztosítsák. Magát becsüli meg, 
aki orvosait, gyógyszerészeit, szakdol-
gozóit megbecsüli.

A hazai egészségügyi oktatás fejlődése 
nyomán immár a szakdolgozók is sze-
rezhetnek diplomát, tudományos foko-
zatot. Miként értékeli a hazai egészség-
tudományi oktatást? Milyen haszonnal 
jár ez a magyar társadalom számára?
– Az eddig elmondottakból következő-
en nagyon fontos és nélkülözhetetlen 
az egészségtudományi oktatás minden 
ország számára. Ahogy egy fényűző 
Mercedes karosszériája sem ér sokat, 
ha nincsenek jó gumijai, erős motorja, 
megbízható fékrendszere, felkészült 
sofőrje, úgy az egészségügyi ellátás 
sem működne a sokoldalú, felkészült 
és motivált szakdolgozói gárda nélkül.

A MESZK kilencedik alkalommal ren-
dezi meg szakdolgozói tudományos 
kongresszusát, ahol számos témakör-
ben számolnak be a kollégák az ápo-
lás és hivatás legfrissebb tudományos 
eredményeiről. Kutatóként és az MTA 
egyik vezetőjeként hogyan látja, mi-
lyen értéket képvisel ez a rendezvény?
– Nagyon fontos, hogy a szakmai mű-
helyek bemutathassák eredményeiket 
egymásnak, a tudományos közösség-
nek és erről a társadalom is értesüljön. 
Ez mind a kutatómunka színvonala, 
mind a mindenki számára fontos elis-
merés, megerősítés, továbbá a kuta-
tói utánpótlás, összességében a hazai 
szakdolgozói közösség építése, fejlő-
dése számára nagyon fontos és hasz-
nos. A tudományos kongresszusok 
rendszeres megszervezésével a MESZK 
kifejezi, hogy milyen jelentőséget tulaj-
donít a szakdolgozói értékek között a 
tudományosságnak. Ez nagyszerű üze-
net a társadalom számára.

T. O.

Oberfrank Ferenc a MESZK-MTA jótékonysági díjátadó gálán
köszönti a szakdolgozókat
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Mi világunk!
MESZK AKTUÁLIS

„Ismeri egyáltalán a társadalom a mi valós munkánkat, életünket? Hát nem… Ezért 2022 márciusától rend-
szeresen bemutatjuk tagozatainkat, szakmai munkánkat. Ehhez nem profi színészeket kértünk fel, viszont profi 
szakdolgozók, egészségügyi dolgozók segítségével készítjük anyagainkat. Veletek. Mert kik vagyunk mi? Szak-
dolgozók. Mûtõsök. Egészségügyisek. És egyben szülõk, zenészek, hobbi és profi sportolók, festünk vagy írunk, 
vagy épp szülõi értekezletre rohanunk, törlesztjük a hitelünket, támogatjuk a szüleinket, gourmet szakácsokat 
is lepipálunk a házi bundás kenyérrel, miközben tanulunk a gyermekünkkel vagy tanítjuk a gyermekünket. A 
kórházban precízen az orvos kezébe adogatjuk az eszközöket, otthon pedig elõfordul, hogy nem találjuk a 
fokhagymanyomót. Mert emberek vagyunk” – olvasható az idézet a MESZK Facebook-oldalán. Márciusban a 
mûtõsök életébe nyerhettek a követõk betekintést. (A kisfilmek megtekinthetõk a MESZK Facebook-oldalán, 
továbbá a videók elérhetõségeit lapunk 2022/1-es lapszámának 21. oldalán megtalálhatják. – A szerk.) Az 
akkor megkezdett sorozatunkat most folytatjuk: áprilisban a laborosok, májusban a szülésznõk, a mentõk és 
az ápolók mindennapi tevékenységébe nyerhettek betekintést a MESZK Facebook-oldalának olvasói – ebbõl 
válogattunk önöknek most egy csokorral.

Az egészségügyi laboratóriumok világa mindig is varázslatos volt. A mai kor high-
tech laborjaiban pedig immár a láthatatlant teszik láthatóvá, diagnosztizálható-
vá. Természetesen nem volt ez mindig így, a technika, a technológia fejlődése az 
elmúlt évtizedekben olyan fejlődésnek indult, hogy az már nem hasonlítható ösz-
sze az előző évszázad gyakorlatával sem, pedig az csak húsz évvel ezelőtt ért véget. A labor és 
diagnosztika szakterületét bemutató poszt legújabb videójában a Pécsi Tudományegyetem 
rektora, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság megválasztott elnöke, dr. Miseta Attila 
beszél a kezdetekről, a jelenről és a labormunka szerepéről az egészségügyben.

2022. április – Laborosok hónapja
1. rész. Láthatóvá a láthatatlant!

Milyen ma egy labor? Kik a jó laborosok? Mi lehet érdekes és izgalmas az itt 
folyó munkában? A legújabb kisfilmben Lamár Ibolya tagozatvezető segít-
ségével mélyedhetünk el a labor és diagnosztika világában, ahol ma már 
varázsigék és ráolvasás helyett a filmekben látható csúcstechnológia várja 
a dolgozókat. Kötelességünk felhívni a figyelmet arra, hogy kis videónk megtekintése 
után sokan erős késztetést érezhetnek arra, hogy holnap szakirányt válasszanak vagy 
váltsanak és laborosok akarjanak lenni. De semmi gond, mindenkit szeretettel várnak a 
laboratóriumi diagnosztikai szakmai tagozatban és a szakdolgozók soraiban!

A szakmai civil szervezetek fontos résztvevői a közös munkának. 
Nemcsak a tanulás, a fejlődés, hanem a csapatépítés területén is 
kiemelkedő a szerepvállalásuk. A MOLSZE, azaz a Magyar Orvosi La-
boratóriumi Szakdolgozók Egyesülete a labor, illetve a diagnosztika 
területét bemutató sorozat záró epizódjának civil szervezete, amelyet Vargáné 
Földesi Róza, a Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének alel-
nöke képvisel a kisfilmben.

2. rész. Iskolától az egyetemig. Lombiktól a csúcstechnológiáig

3. rész. A civil oldal
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2022. május – Szülésznők, mentők, ápolók hónapja

Néhány évvel ezelőtt, 2018-ban a MESZK valós szereplőkkel, hivatá-
sukban, szakterületükön dolgozó ápolókkal, szakdolgozókkal készí-
tette el első kampányfilmjét, Veled másokért címmel. Az ebben a film-
ben szereplő kollégák önmagukat adták, a szakmai életükben, a valós 
élethelyzeteiken keresztül mutatták be munkájukat. A Mentők Napja alkalmából 
egy poszt erejéig visszatér ez a film. Solténszky Mátyás mentőtiszttel beszélget-
tünk. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Facebook-oldalán több posztot is olvas-
hatunk Solténszky Mátyás szereplésével. 

1. rész. Segítség földről, égből

A különleges nap alkalmából egy videós köszöntő 
készült, amelyet dr. Balogh Zoltán elnök tolmá-
csol a MESZK nevében.

2. rész. Ápolók Nemzetközi Napja köszöntő

A Mi világunk sorozatunkban Tóth Andrea felnőttápolási szakmai 
tagozatvezető segítségével most egy olyan terület körbejárása kö-
vetkezik, ami a legnagyobb létszámú tagozati csoportot érinti. A 45 
szakképesítésen belül, majdnem 40 ezer dolgozó tartozik hozzájuk. 
De kik ők, milyen munkát végeznek, hol vannak a kapcsolódási pontok, miért 
fontos az érdekképviselet? A felnőttápolási szakmai tagozati munkát bemutató 
kisfilm első részében ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk.

3. rész. Felnőttápolás, alfától az omegáig

A felnőttápolási szakmai tagozatot bemutató videó második részében 
többek között a dolgozói létszám és az utánpótlás kérdéseire kapha-
tunk válaszokat. Tóth Andrea, a MESZK Felnőttápolási Szakmai Tago-
zat vezetőjének segítségével bekukkanthatunk a tanfolyamok, kong-
resszusok, az önképzés és a pályaválasztás lehetőségeibe is. A videó vágóképei a 
2018-as MESZK Veled másokért kisfilm jeleneteit tartalmazzák.

4. rész. Tanfolyamok, önképzés és a jövő generációja

Találós kérdéssel kezdődik a Mi világunk sorozat újabb posztja: Me-
lyik hivatásunkkal járó feladat végezhető földön, vízen, levegőben, 
két keréken és négy keréken, balesetnél és születésnél, mindig más 
helyszínen, bármilyen speciális helyzetben? Segítünk. Az ország 
bármelyik pontjáról egy telefonszámon érhetők el. Nyilván már mindenki tud-
ja a választ, de Fogarasi Zoltán tagozatvezető segítségével most a munkájuk 
részleteibe is betekintést nyerhetnek azok, akik megnézik az aktuális kisfilmet.

5. rész. Mentők két keréken, négy keréken, levegőben és vízen

Forrás: 
MESZK Facebook-oldal
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Szakmai díjazottak 2022-ben
MESZK AKTUÁLIS

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) IX. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusán, 2022. 
szeptember 8-án kerül sor a MESZK Szakmai Díj, a MESZK Tagozatért Díj, a MESZK-ért Díj és az „Az Ápolás 
Hivatásért” Díj ünnepélyes eredményhirdetésére és átadására. A kongresszusnak hagyományosan, immáron 
kilencedik alkalommal, Siófok városa ad otthont, ahová idén is szép számban várják a kollégákat a szervezõk.

MESZK Szakmai Díj, 2022

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az 
egészségügy területén kifejtett kiemelkedő szak-
mai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység 
elismeréseként 2006-ban alapított MESZK Szakmai 
Díj azoknak a kamarai tagoknak adományozható, 
akik hivatásuk képviseletével az egészség megőrzé-
se, a betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, 
betegellátás terén magas színvonalú, példaértékű 
eredményt értek el, valamint kimagasló teljesítmé-
nyükkel hozzájárultak az egészségügyi ellátás és a 

szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez.
A területi szervezetek javaslatára, a kamara által külön erre a célra létreho-

zott szakmaidíj-adományozó bizottság dönt az előterjesztések tekintetében az 
odaítélésről. Az elismerést – amely oklevéllel és pénzjutalommal is jár – ez év-
ben is 21 fő (megyénként egy-egy fő, illetve országos szinten egy fő) kapja meg.

A 2022. évi díjazottak:
• Kőváriné Bajor Éva (MESZK Baranya Megyei Területi Szervezet),
• Tóth Mónika (MESZK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet),
• Patakiné Márkus Ágnes Piroska (MESZK Békés Megyei Területi Szervezet),
• Soós Zoltánné (MESZK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezet),
• Farkas Ferencné (MESZK Budapesti Területi Szervezet),
• Kiszel Attila István (MESZK Csongrád-Csanád Megyei Területi Szervezet),
• Szabó István (MESZK Fejér Megyei Területi Szervezet),
• Friesz Anna Katalin (Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet),
• Nagy-Prógli Ibolya (MESZK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet),
• Lukács Károlyné (MESZK Heves Megyei Területi Szervezet),
• Süketné Paksi Ildikó (MESZK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezet),
• Bartáné Fischer Viktória (MESZK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szerve-

zet),
• Bárány Tibor (MESZK Nógrád Megyei Területi Szervezet),
• Dr. Király Edit (MESZK Pest Megyei Területi Szervezet),
• Horváth Gizella (MESZK Somogy Megyei Területi Szervezet),
• Dr. Bajnayné Kiss Katalin (MESZK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szer-

vezet),
• Tóth Annamária (MESZK Tolna Megyei Területi Szervezet),
• Kenyeri Ferenc (MESZK Vas Megyei Területi Szervezet),
• Bajkóné Tóth Erzsébet (MESZK Veszprém Megyei Területi Szervezet),
• Lukácsné Turbéki Beáta (MESZK Zala Megyei Területi Szervezet),
• Dr. Horváth Csilla (MESZK Országos Szervezet Elnöksége)

A díjazottak kitüntetéseiket Siófo-
kon, a MESZK IX. Szakdolgozói Tu-
dományos Kongresszusán vehetik 
át. A háromnapos kongresszuson 
tizenegy szekcióban több mint het-
ven előadást hallgathatnak meg a 
résztvevők. A kongresszus szakmai 
anyagainak gerincét – a teljesség 
igénye nélkül – a pandémia és a 
veszélyhelyzeti működés hatása az 
egészségügyi ellátásban, a szak-
dolgozói kutatómunkák eredmé-
nyei, a képzés, a szakképzés és a 
továbbképzés aktuális kérdései ké-
pezik majd, arra törekedve, hogy az 
egyes témaköröket multidiszcipli-
náris megközelítésben, az elfoga-
dott pályamunkák felhasználásá-
val mutathassák be.



MESZK Tagozatért Díj, 2022

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a szakmai tagozat ellátási területén 
kifejtett kiemelkedő szakmai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység elisme-
réseként Tagozatért Díj elnevezéssel díjat ad át. A Tagozatért Díj annak a kamarai 
tagnak adományozható, aki az általa képviselt tagozat munkájában kiemelkedő 
tevékenységet végez, hozzájárul szakmai tagozatának fejlődéséhez, elismeréséhez.

Az idei díjazottak:
• Zsila Sándorné (MESZK Fejér Megyei Területi Szervezet),
• Vers Jánosné (MESZK Somogy Megyei Területi Szervezet),
• Papp Sándor (MESZK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet),
• Dr. Varju Márta (MESZK Országos Szervezet Elnöksége),
• Zatrok Csaba (MESZK Országos Szervezet Elnöksége),
• Gaálné Labáth Katalin (MESZK Országos Szervezet Elnöksége).

MESZK-ért Díj, 2022
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kitüntetést hozott létre azon 
tisztségviselői, ügyintéző szervei nem tisztségviselő tagjai, képviseleti szervei 
tagjai munkájának elismerésére, akik emberi magatartásukkal, szakmai elkö-
telezettségükkel példaképül állíthatók, valamint társadalmi érdekérvényesítő 
tevékenységükkel, helytállásukkal méltán vívták ki kollégáik és a társadalom 
elismerését, és ezzel növelték a MESZK presztízsét. A MESZK-ért Díj évente hat 
fő részére osztható ki.

A kitüntetettek 2022-ben:
• Marton Erika (MESZK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezet),
• Lakatos Zsuzsanna (MESZK Békés Megyei Területi Szervezet),
• Juhász Juliánna (MESZK Budapesti Területi Szervezet),
• Rácz Klára (MESZK Heves Megyei Területi Szervezet),
• Kőrösi Istvánné (MESZK Nógrád Megyei Területi Szervezet),
• Tóth Andrea (MESZK Országos Szervezet Elnöksége).

„Az Ápolás Hivatásért” Díj
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Florence Nightingale születésének 200. évfordulójának 
tiszteletére alapított kitüntetése olyan egészségügyi szakdolgozónak adományozható, aki magas 
színvonalú tevékenységével példaértékűen hozzájárult a betegek ellátásához, gyógyításához. Részt 
vállalt az egészségügyi hivatást választó tanulók, hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában, képzé-
sében. Az elismerés évente három kamarai tagnak kerül átadásra. 

A díjra idén 10 érvényes jelölés érkezett, a bizottság az alábbi három fő kitüntetését javasolta 2022-ben:
• Babonits Tamásné,
• Dr. Halmos Tamásné,
• Somogyi Józsefné.

A díjazottaknak az elismerésekhez ezúton is gratulálunk!
B. T.
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embergárdánál elérték fizikai telje-
sítményük, mentális tűrőképességük 
legfelső határát.

Krónikus fáradtság
és kimerültség

„A világjárvány ápolókra gyakorolt 
pszichoszociális hatásairól szóló leg-
újabb kutatásokból tudjuk, hogy azok 
a betegeket kezelő személyzet tagja-
inál egyénenként változó mértékben 

A professzor bevezetőjében megjegy-
zi: Nyilvánvaló, hogy az ápolók már 
korábban – a Covid-járvány előtt – is 
tapasztaltak időnként osztályaikon, 
intézményeikben hirtelen bekövet-
kező beteglétszám-növekedést. Ilyen 
volt például 2003-ban a SARS-járvány. 

Az egyik hullám véget sem 
ért, jött a másik

Összehasonlítva a régebbi járványok 
és a legutóbbi két év covidos tapasz-
talatait, mindenképpen rá kell vilá-
gítani a két járványesemény közötti 
alapvető különbségekre. Míg a koráb-
ban jelentkező pandémiás betegsé-
gek többsége csupán egy hullámban 
jelentkezett, így észlelésük után nagy-
jából tudni lehetett, hogy körülbelül 
mikor érik el a megbetegedésben 
érintettek a csúcslétszámot, és ebből 
lehetett azzal is számolni, hogy hoz-
závetőlegesen mikor lesz majd vége, 
addig a Covid-19-járványnál erre nem 
volt lehetőség, mert újra és újra visz-
szatér. Ennek pedig az lett az egyenes 
következménye, hogy a Covid-pandé-
mia nemcsak a betegekhez, hanem a 
kezelőszemélyzethez, az ágy melletti 
dolgozókhoz is különösen kegyetlen 
volt. Nem adott lehetőséget pillanat-
nyi pihenésre sem, mindig új és újabb 
hullámokban betegek tömegét zúdí-
totta a fekvőbeteg-intézményekre. A 
folyamatosan megjelenő új kihívások 
pedig egy idő után a betegek gyógyí-
tásában, kezelésében részt vevő szak-

Krónikus stresszel jár a szolgálat
BETEGSÉGŰZŐ TUDOMÁNY

Az utóbbi két év Covid-19-világjárványa nemcsak a betegeket, hanem a gyógyításukkal foglalkozó 
ápolókat is rendkívüli módon megviselte, kimerítette. Testileg, mentálisan egyaránt. Kanadában, a torontói 
egyetem kórházában kutató Linda McGillis Hall, a Lawrence S. Bloomberg ápolási kar professzora, a 
szakterület nemzetközileg elismert specialistája a közelmúltban publikálta az egyetemi szaklapban a 
járvány két éve alatt összegyûjtött adatok és információk felhasználásával készült összegzését.

A kiégésszindróma mellett rendkívül gyakori a kórházi ápolóknál a poszttrau-
más stressz megjelenése is. Amiből elhúzódó depressziós állapot alakulhat 
ki. Jelei a csökkent munkateljesítmény, az állandó kimerültségérzés, az érzel-
mek elhalványulása, személytelenné válása, a negatív önértékelés, az emberi 
kapcsolatok hanyagolása. Az ápolónők körében – egy, a Colorado Egyetemen 
végzett vizsgálat szerint – még gyakoribb ez a pszichés tünetegyüttes, mint az 
átlagos amerikaiaknál. Különösen nagy számban jelennek meg az ilyen problé-
mákkal küszködő ápolók az intenzív, a sürgősségi, az újszülött, a posztoperatív 
anesztéziai osztályokon. Egy, még a Covid-járvány előtt végzett kórházi felmé-
rés szerint egy 300 főnél nagyobb nővércsoporttal végzett kérdőíves felmérés 
adatai szerint a válaszadók között 16 százalékuk panaszkodott tartós szoron-
gásra, 13 százalékuk depressziós tünetekre, 18 százalék kiégésre. A tüneteket 
produkáló nővérek szerint leginkább felzaklatja őket a betegek halála, súlyos, 
vérzéses állapota, a végstádiumú páciensek ápolása. Utóbbiaknál az a tudat, 
hogy hiábavaló az igyekezet, mindenképpen meghal a beteg, mélyen megrázza 
a nővéreket. Részleges, viszonylag enyhe kiégési tünetei az ápolónők 86 száza-
lékának voltak. Összesítve a vizsgálat eredményeit: az ágy mellett dolgozó ápo-
lónők döntő többségének voltak már kiégési tünetei, amelyek hosszabb-rövi-
debb ideig tartottak. 87 százalékuk folytonos szorongással küzd.

A stressz és a kiégés együtt jár

ugyan, de krónikus fáradtságot és 
kiégést eredményeznek. Arra viszont 
még nem találtunk bizonyítékokat, 
így stratégiánk sincs rá, hogy miként 
lehetne kezelni vagy legalább enyhíte-
ni ezeket a hatásokat” – állapítja meg 
a professzor. Kutatómunkája során 
közvetlen szakmai támogatást kapott 
a kanadai egészségügyi kutatóinté-
zetektől, így rálátása lehetett a hatal-
mas területen fekvő ország bármelyik 
egészségügyi intézményében dolgozó 
ápolónők és szakszemélyzet járvány 



alatti személyes élményeiről és pana-
szairól. Ezekből a beszámolókból annyi 
rögtön kiderült, hogy a Covid-fertőzöt-
teket ápolókat, gyógyítókat leginkább 
a kórházukban nagy létszámban és 
folyamatosan megjelenő új betegek 
tömege, a régóta tapasztalt munka-
erőhiány, az átlagosnál nehezebb – és 
sokszor csaknem ismeretlen, új – fel-
adatok megjelenése, a járványhelyzet 
folytán kialakult időhiány és az ellá-
tásban tapasztalható színvonalromlás 
meríti ki. A munkával járó erőteljes 
fizikai és pszichés megterhelés, a tar-
tós és erőteljes stresszhatás sok egész-
ségügyi dolgozónál kiégésszindrómát 
eredményezett, egyeseknél poszttrau-
más stressz tünetei is megmutatkoz-
tak. Ezek kezelése, gyógyítása hosszú 
és fáradságos tevékenység.

Lóránth Ida

A Covid-járvány okozta gyakori kiégésszindróma (burnout) globális vizsgá-
latával egy nemzetközi tudósteam foglalkozott. Eredményeiket az őket fel-
kérő nemzetközi nonprofit szervezet, a Plos tette közzé saját elektronikus 
felületén és számos szaklapban. Harminchárom ország egészségügyi szak-
emberei között végeztek felmérést a kiégésről. Ilyen vizsgálatot már ko-
rábban is végeztek. Akkor a válaszadók 43-48 százaléka vallotta azt, hogy 
tapasztalja magán a kiégés könnyebb, súlyosabb jeleit. A Covid-19-járvány 
idején ez az arány világszerte jellemzően megnőtt. A megkérdezettek több-
sége szerint a kiégés megjelenését jellemzően olyan tényezők erősítették 
fel, amelyek világszerte szinte azonosak voltak. Azokban az intézmények-
ben, ahol jelentősen megnőtt a munkaterhelés, az állandó stresszt, pszi-
chés szorongást okozó döntési helyzetek gyakorisága, közöttük legsúlyo-
sabbként a kezelt betegek közötti prioritáskényszer élet-halálra vonatkozó 
visszavonhatatlan rendelkezésének elvárása az adott szakembertől. Ál-
landó szorongás tárgya a folyamatos időhiány is és az ezzel járó kapkodás 
miatti aggodalom. Sok egészségügyi dolgozó állandóan attól tartott, hogy 
"hazaszállítja" véletlenül a kórokozókat. Rettegtek, hogy megfertőzik a 
családjukat, a közvetlen hozzátartozóikat.

Dötéskényszer élet-halál fölött

Hivatásunk | 2022/3. | 25

A kiégés nemcsak a lelki egészséget kezdi ki, gyakran testi tüneteket is produ-
kál. A nemzetközi vizsgálat szerint a kiégés megjelenését egy megelőző fizikai 
tünetegyüttes jelezheti előre. Annak jelei lehetnek a különféle mozgásszervi 
fájdalmak, az elhúzódó, állandó fáradtságérzés, a fejfájás, gyomor-bél rend-
szeri panaszok és légúti problémák egyaránt. 

A kutatók eredményei szerint a kiégés gyakoribb volt azokban az orszá-
gokban, (például Amerikai Egyesült Államok), ahol a Covid-járvány az adat-
gyűjtés idején éppen erősödőben volt. Ezzel ellentétes irány mutatkozott 
azokban az országokban (például Olaszország), ahol éppen csökkent a fertő-
zöttek száma. A már fentebb említett okokon túlmenően a válaszadó egész-
ségügyi dolgozók világszerte panaszkodtak az egyéni védőeszközökhöz való 
korlátozott hozzáférésre, az egyértelmű és mérvadó protokollok, naprakész 
irányelvek hiányára, a munkájukhoz feltétlen szükséges vezetői támogatás 
hiányos voltára. 

Lelki eredetű testi tünetek
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Az újraélesztõ gépek nem fáradnak

Bár újraélesztéssel (CPR) viszonylag 
korán, már a 2. században kísérlete-
zett Galenus görög orvos, de kísérle-
tei kudarcot vallottak, mert nem meg-
felelő szervnél kezdte az újraélesztési 
folyamatot. Ő elhullott állatok tüdejét 
akarta fújtató segítségével levegővel 
feltölteni és ezzel a friss levegővel fel-
éleszteni a szívet és a többi szervet, de 
kudarcot vallott. Galenus sikertelen 
kísérlete után évszázadokon keresz-
tül sokan próbálkoztak az újraélesz-
téssel, ám egészen a 18. századig nem 
jártak sikerrel. 

„Protokoll”
az életre keltéshez

A 18. század közepén Európában több 
rendkívül csapadékos év követte egy-
mást, aminek következményeként meg-
duzzadtak a folyók, megemelkedett a 

tavak vízszintje. Ez a jelenség pedig sok 
vízbe fulladásos áldozatot követelt. A 
sorozatos balesetek az emberekben is-
mét élénken felkeltették az újraélesztés 
iránti igényt. 1740 körül a Francia Tudo-
mányos Akadémia azt javasolta, hogy 
szájból szájba lélegeztetéssel próbál-
kozzanak az újraélesztők. Pár évvel ké-
sőbb Amszterdamban, ahol a tenger 
közelsége és a várost átszelő sűrű csa-
tornahálózat miatt ugyancsak sok volt 
a vízbe fulladásos eset, megalapítot-
ták a Vízbe Fulladt Személyek Helyre-
állítási Társaságát, amelynek feladata 
az volt, hogy ajánlásokat tegyen a ful-
ladásos esetek újraélesztésének mód-
járól. Kiadták első ajánláscsomagjukat, 
amely a fulladást szenvedett személy 
életbe való visszahozásának a mód-
szereit taglalta. Abban szerepelt a száj-
ból szájba lélegeztetés általi tüdőfelfú-
vás, a test felmelegítése, a hasi szervek 
„újraindításához” a has kívülről való, 

MÚLT ÉS JELEN

A látszólag erejük teljében, életéveik derekán járók közül sokan hirtelen szívleállás miatt halnak meg. 
Ezeket a személyeket egészen az újkori orvostörténet kezdetéig menthetetlennek tekintette az orvostu-
domány, habár voltak korai kísérletek a megmentésükre, de nem sok eredménnyel jártak.

A Covid-járvány alatt számtalanszor hall-
hattuk a hírekben, hogy a legsúlyosabb 
betegeket ECMO (műtüdő) készülékre 
kapcsolták. Ez az extrakorporális memb-
rán oxigenizációs eszköz meggátolhatja a 
szívmegállást, illetve javíthat a beteg túl-
élési esélyein. A gép egy olyan folyamatot 
szabályoz, amely a beteg vérét a testén 
kívülre pumpálja, oxigénnel dúsítja, majd 
ezt követően visszapumpálja a keringési 
rendszerbe. A készüléket olyan szívműté-
teknél (például transzplantáció) is hasz-
nálják, amelyeknél a szerv működését le-
állítják és a testet lehűtik. A hideg hatására 
nem indul el a sejthalál, nem károsodnak 
az egyéb szervek és a páciens a többórás 
beavatkozás után újraéleszthető.

Testen kívüli oxigénfelvétel



erős nyomás általi ingerlése, ugyan-
ezen szervek belülről való stimulálása 
a végbélen keresztül befújt dohányfüst 
által. Ezekhez a változatosan kínzó, 
ámde kevésbé hasznos módszerekhez 
jött még a 19. század elején az elektro-
mosság bevetése az újraélesztésben. 

Első alkalommal Allan Burns skót se-
bész javasolta 1809-ben az árammal 
való sokkolás és a lélegeztetés kombi-
nálását az újraélesztés sikerének az ér-
dekében. Ehhez társult harmadik mód-
szerként a mellkaskompresszió. A múlt 
század elején G. Washington Crile se-
bészorvos az újraélesztés addigi, már 
csaknem rutinszerűen alkalmazott esz-
köztárát egy újdonsággal egészítette ki. 
A műtét közbeni szívmegállást adrena-
lin (akkor epinefrin) befecskendezésével 
indította újra. Ezt a módszert később ál-
talánosan alkalmazták, nemcsak a mű-
tét közben történt szívmegállásnál. 

A New York-i NYU Langone Health 
akadémiai orvosi központ és egye-
temi oktatókórház belső használat-
ra orvosainak és ápolóinak készült 
szakmai leirata szerint napjainkban 
az újraélesztés célja komplex. Annak 
során egyrészt gondoskodni kell a vér 
oxigénellátásáról, valamint az oxi-
génnel dúsított vér szervekben, külö-
nös tekintettel az agyban való kerin-
getésének az újraindításáról, illetve 
annak folyamatos fenntartásáról. A 
CPR alapvető eljárásai a lélegeztetés 
és a mellkasi kompresszió, amelyet 
defibrillátorral egészítenek ki. Ezzel 
megvalósulhat az alapvető cél, a szív 
mielőbbi újraindítása és a normális 
szívritmus visszaállítása. Ehhez gyak-
ran adrenalin alkalmazására is szük-
ség van.

Hidegkuti Alexa

Emberi erő helyett precíz gépek

A hagyományos újraélesztési eszközökön és technikákon kívül az utóbbi 
évtizedben olyan új fejlesztésű mechanikus eszközök is elérhetővé vál-
tak, amelyek feladata a CPR automatizálása és az eljárás minőségének a 
javítása. A még napjainkban is általánosan alkalmazott, az eljárást végző 
személy számára rendkívül megerőltető mellkasi kompresszió kivitelezé-
se nagymértékben függ az azt végző fizikai állapotától, a kompresszió al-
kalmazásának időtartamától. Az idő múlásával, a fáradtság erősödésével 
lassulhat a CPR üteme, gyengülhet az intenzitása. Ez pedig csökkenti az 
élesztendő személy életbe való visszatérésének az esélyeit. A kézi, mellka-
si kompressziót erre a beavatkozásra specializálódott gépekkel próbálják 
helyettesíteni. Azok az emberi beavatkozásnál lényegesen precízebbek, 
folyamatosan azonos erősségű kompresszió leadására képesek. A teljesít-
ményük mindig ugyanolyan minőségű, sosem fáradnak el. A külső beavat-
kozáson túl a mellkason belüli nyomás csökkentésére is alkalmasak, ezzel 
pedig élénkül a vérkeringés és javul a létfontosságú szervek vér/oxigén el-
látása. A szellőztetés során speciális szelepek használhatók a mellkason 
belüli nyomás csökkentésére, ami fokozhatja a vérkeringést és javíthatja 
a létfontosságú szervek vérellátását. Ezek a hasznos és precíz gépek azon-
ban még az Egyesült Államok kórházaiban is ritkaságszámba mennek, 
mert csupán kísérleti jelleggel használják a drága eszközöket egy-egy in-
tézményben. 

A ma általánosan alkalmazott CPR-eljárás 
a fentebb említett eszközök és feltételek 
birtokában sem mondható maximálisan 
hatékonynak, hiszen a legszakszerűbben 
végrehajtott újraélesztési kísérleteknél 
is a szív által testbe pumpált vérmennyi-
ségnek csupán az egynegyedét képes ke-
ringetni, ami az agyi véráramlásnál csak 
20 százalékot jelent. Elegendő meny-
nyiségű vér keringetésének hiányában 
pedig nem kerül megfelelő mennyiségű 
oxigént szállító hemoglobin a szervezet 
létfontosságú szerveibe, így fennáll az 
oxigénhiány veszélye, ami miatt percek 
alatt összeomolhat az érintett szervek 
működése és elvesztik eredeti funkcióju-
kat. Főként a CPR felsorolt hiányosságai 
miatt fordulhat elő, hogy sok szívmegál-
lást elszenvedett személy azt az újraélesz-
tés ellenére sem éli túl. Szükség volna a 
tradicionális újraélesztési technika to-
vábbfejlesztésére, a jelenleginél hatéko-
nyabb módszerek bevetésére – állapítja 
meg az amerikai klinika Parnia Laborató-
riumában készült szakmai feljegyzés. Ez a 
laboratórium a világon az első olyan kuta-
tóműhely, amely az újraélesztés hatéko-
nyabbá tételére törekszik és ennek a kuta-
tásnak részeként azzal is foglalkozik, hogy 
mi történik az emberi elmével a szívmeg-
állás alatt és után. A laboratórium kutató-
munkáját bemutató kisfilmben a labor ve-
zetője, Sam Parnia professzor kijelentette: 
„Áttörést jelentő felfedezéseink nemcsak 
az újraélesztés-tudomány új, bevált gya-
korlatait világították meg, beleértve a szív 
és tüdő újraélesztését (CPR), amely segít-
ségével mérsékelhetők az agysérülések 
és az ártalmas, hosszú távú kognitív és 
pszichológiai hatások, hanem nagy lépé-
seket tettünk a tudat új megértése felé is, 
amely az ismeretek áthidalását jelentheti 
az orvostudomány és a filozófia között, és 
alapvetően befolyásolhatja újraélesztési 
ellátási színvonalunk minőségét.”

Új utakon
az újraélesztés
tudománya
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Gyomorbetegséggel kezelték – infarktusa volt

SZELLEM ÉS KULTÚRA

Richard Wagner (1813–1883) német zeneszerzõ, a zeneirodalom egyik különleges alakja, akinek jellegzetes 
dallamai minden más szerzõtõl különböznek. Egyesek szerint zenéjének hipnotikus, mások szerint ártó 
hatása is lehet.

Míg Wagner zenéjének említett hatá-
sairól mindenki másként véleked-

het, abban egyetlen zeneértő sem kétel-
kedik, hogy munkássága páratlannak 
és egyedinek tekinthető a világ zeneiro-
dalmában. Olyan életművet hagyott a 
világra, amely mindenki másétól külön-
bözik, pár ütem elhangzása után szer-
zője azonnal felismerhető, ráadásul kü-
lönleges hangzásával, egyéni stílusával 
és további számos, általa kitalált zenei 
újdonsággal megalapozta a modern, 
20. századi klasszikus zene megjelené-
sét, és életre hívta a német zenedrámát. 
Wagner nemcsak zeneszerző, de kiváló 
karmester, szövegkönyv- és drámaíró, 
olykor rendező is volt.

Különleges hatású zene
A 19. században zenész konkurensei 
gyakran hangoztatták, hogy művei 
„degeneráltak”, sok hallgatóját hisz-
tériás rohamba kergette, némelyek 
addig merészkedtek, hogy ennél erő-
teljesebb kijelentésekkel is vádolták 
a műveket, azt állítva, hogy azok hall-
gatása őrületbe sodorja a zenerajon-
gót, másoknál meddőséget okoz, a 
legérzékenyebbek pedig belehalnak a 
Wagner-zene élvezetébe. Az álhírter-
jesztők ezen állításait néhány véletlen 
haláleset is alátámasztani látszott. 
Cáfolhatatlan tény, hogy a Trisztán 
és Izolda opera vezénylése közben 
meghalt Joseph Keilberth karmester 
és ami még furcsább, kollégája, Felix 
Mottl szintén ennek az operának az 
előadása közben esett össze a kar-
mesteri pulpituson, kórházba vitték, 
de ott hamarosan meghalt. Olykor 
maga a szerző is úgy érezte, zenéje 
tényleg rossz hatással lehet a hallga-
tóságára. 

Wagner zenei hatásait és viselkedé-
sének furcsaságait nemcsak a kortárs 
muzsikus konkurencia, hanem né-
mely orvos is tanulmányozta. 1872-
ben Theodor Pauschmann orvos és 
orvostörténész, „Richard Wagner – 
Pszichiátriai tanulmány” című köny-
vében foglalkozott az általa észlelt 
mentális anomáliákkal és azok elem-
zésével. Azt ő is megállapította, hogy 
a Wagner-zene némelyekre veszélyes 
lehet. További megállapításokat is 
tett könyvében Wagner mentális álla-
potáról, mégpedig úgy, hogy szemé-
lyesen sosem találkoztak, így nem is 
vizsgálhatta meg a zeneszerzőt. 

„Legszörnyűbb
disszonanciák”

Pauschmann doktor csupán a kor köz-
szájon forgó pletykáira hagyatkozott 
véleménye megalkotásakor. Ezek ha-
tására meglehetősen sértő kijelentése-
ket tett: „megjósolta” Wagner életének 
„szexuális és erkölcsi bukását”. „Az 
erkölcsi és társadalmi érzések teljes 
hiányában már látom a vágyak és haj-
lamok elferdülését… Wagner agybon-
tó hangszerelése a legszörnyűbb disz-
szonanciákat sorakoztatja fel.” Ilyen és 
ehhez hasonló badarságokkal kívánta 
meggyőzni könyve olvasóit. Megle-
het, ez sokaknál nem sikerült, de szép 
számmal voltak olyanok, akik helyesel-
tek neki, átkozták a zeneszerzőt és to-
vább bővítették – akár könyv alakban 
is – a róla kitalált álhírek körét. A század 
végére már egész sereg „anti-Wagner” 
szerző írt valamilyen könyvet vagy új-
ságcikket az akkoriban „modern”-nek 
mondott zenéről. Ekkor már nemcsak 
Wagnert, nemcsak őt stílusában kö-
vetőket vagy utánzókat, hanem a szá-
zadvég minden jelentős művészét és 
értelmiségi gondolkodóját ebbe a ka-
tegóriába sorolták, és „elfajzott”-ként 
emlegették őket. Azt híresztelték, hogy 
ezek a tehetséges, az átlagosnál jóval 
értékesebb szellemi kapacitással ren-
delkező személyek „öröklött testi és 
szellemi gyengeségtől” szenvednek. 
Wagnerről az egyik haragvó orvos azt 
mondta: „Nagyobb mértékű degene-
ráció terheli, mint bármelyik másikat, 
akivel eddig találkoztam.” Friedrich 
Nietzsche, a kor elismert filozófusa egy 
esszéjében még inkább elragadtatta 
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Önpusztító gondolatok
Betegsége depressziós időszakai-
ban, amelyek meglehetősen gyak-
ran törtek rá, öngyilkossági gondo-
latok is gyötörték. Általában akkor 
lett depressziós, amikor a luxusélet 
miatti költekezés adósságai össze-
csaptak a feje fölött. Szorongatták a 
hitelezők. Ezeket a borús időszako-
kat és az azokat kísérő önpusztító 
gondolatokat időnként nagy kedv-
vel felhasználta az operáiban is, 
több szereplője öngyilkos lett. 

Richard Wagner társas kapcsola-
taiban is rendkívül szeszélyes, oly-
kor hatalmaskodó és erőszakos volt, 
ráadásul nagyon gyakran váltogatta 
a párjait. Nagy kedvvel csábította el 
barátai feleségeit, majd hosszabb-rö-
videbb együttélés után újabb pár ke-
resésére indult. 

A zeneszerzőt fiatal- és középkorúként többségében elkerülték az 
akkoriban ugyancsak gyakori, súlyos, fertőző betegségek. Ez persze 
nem jelentette azt, hogy egyáltalán ne lett volna beteg. Életét végig-
kísérte például a migrénes fejfájás, kínlódott emésztőszervi rendelle-
nességekkel, bőrbetegséggel, de a migrén volt a legtöbb fájdalmas és 
rosszullétet okozó, őt hosszú éveken át elkísérő betegsége. Orvosával 
35 éven át levelezett aktuális migrénes tüneteiről. Ehhez társultak ké-
sőbb az egyre intenzívebb szívpanaszok. Éveken keresztül, kisebb-na-
gyobb rohamok kíséretében szívkoszorúér-betegséggel küszködött. 
Orvosai nem ismerték fel a szívbetegségét, minden rohamnál vala-
milyen hasi rendellenességre (szerintük gyomoridegre) gyanakodtak 
és e szerint próbálták kezelni, gyógyszerelni. Masszázst alkalmaztak, 
valeriánát és laudanumot adtak neki. A szívproblémáival nem foglal-
koztak. A gyomrát többször megszondázták, de a szívére semmilyen 
gyógyszert nem adtak. 1883. február 13-án egy újabb roham végzett 
a zeneszerzővel.

Félrediagnosztizált koszorúér-betegség

magát. Ezt tette fel költői kérdésként: 
„Ember vagy-e, Wagner? Nem inkább 
valamely betegség?”

Óriási hivatástudat
– erős egoizmus

A valóságban, a modern pszichiátriai 
szakirodalom elveit felhasználva élet-
rajzírói abban többségében megegyez-
nek, hogy Wagner különleges művész 
volt. Személyiségjegyeit a következő-
képpen határozták meg: erőteljesen 
egoista, vagyis saját magát igyekezett 
mindenki más fölé helyezni. A művé-
szetével kapcsolatban hatalmas hiva-
tástudat lakott benne, amely viszont 
már káros, romboló irányba mutatott, 
mert az agyában megszületett terveket 
hajlamos volt mindenen és mindenkin 
átgázolva, a maga roppant erőszakos 
módján is véghezvinni. Ez a tettvágy 
időnként másokkal szemben a ke-
gyetlenségig fokozódott. Nem kímélte 
sem a barátait, sem a kollégáit, sem 
a szerelmeit. A modern szakirodalom 
szerint Wagner bipoláris személyiség 
volt. Mániás önimádata velejárója 
volt a beteges nárcizmus. Határozott 

meggyőződése az volt, hogy ő és 
csakis ő, egymagában küldetett arra, 
hogy megújítsa a német művészetet. 
Rögeszmésen azt gondolta, hogy te-
hetsége, rendkívüli művészete révén 
neki mindenképpen jár a fényűző 
életmód. Mentális betegsége aktív, 
mániás időszakában gondolkodás 
nélkül költekezett, palotákat bérelt, 
drága műtárgyakat vásárolt. Kedvelt 
és sokat hangoztatott kijelentése 
volt: „A világ tartozik nekem annyival, 
amennyire szükségem van.” Társa-
ságban hangoskodó és erőszakos 
volt. Témától függetlenül mindenről 
és mindenkiről határozott véleménye 
volt, amit aztán foggal-körömmel vé-
delmezett. Ha igaza volt, ha nem. 

Betegségének mániás oldala a ze-
néjében is feltűnik. Színpadi műveihez 
az egyébként szokásos létszám helyett 
dupla méretű zenekart alkalmazott, 
rengeteg rézfúvóssal, dobokkal. Ope-
ráit rendkívül hosszú időtartamúra 
írta. A napjainkban három estén ke-
resztül előadott Niebelung gyűrűje 
trilógia eredetileg egyetlen, 15 órás 
előadás volt.

H. A.



30 | Hivatásunk | 2022/3.

A Nature Metabolism szaklap e havi 
 számában egy érdekes, új felfede-

zésre hívják fel a dr. Carmit Levy által 
vezetett népes kutatóteam tudósai 
a figyelmet. Az általuk végzett állat-
kísérletek eredményeire alapozva, 
több mint háromezer emberen vég-
zett vizsgálataik szerint, az élőlénye-
ket, így az embert is különféle módon 
érintik a környezeti hatások, többek 
között az UV-sugárzás is.

Endorfintermelésre
ösztönöz

Azt, a napfény hatásait vizsgáló kü-
lönböző tudományos elemzések már 
régebben megállapították, hogy való-
színűleg összefüggés lehet a Földre ér-
kező napsütés ereje és a huzamosabb 
ideig napon tartózkodók vérnyomásá-
nak csökkenése, a szervezet fokozott 
endorfintermelése és egyéb egészség-
ügyi hatást kiváltó tényezők között. 
Az is régen ismert tény, hogy a napsu-
gárzás UV-tartományának különböző 
hullámhosszán érkező fényrészecskéi 
közül több is (UV-A, UV-B) nagymér-
tékben megnöveli a később megjelenő 
bőrrák kockázatát.

A most megjelent izraeli tanulmány 
szerint az említett kutatócsoport újabb 
hatásra talált, amely közvetlen ösz-
szefüggést mutat a napsugarak és az 
emberi test működése között. Ered-
ményeik szerint bizonyos esetekben a 
sugárzás másképpen hat a nőkre, mint 
a férfiakra. Az általuk vizsgált nagy lét-
számú csoportban, az UV-B sugarak ha-
tására a férfiaknál fokozott éhségérzet 
jelentkezik, mert emésztőrendszerük-
ben megnő az egyik emésztőhormon 

(ghrelin) mennyisége. Ez okozza a férfi-
aknál a hirtelen étvágynövekedést, az 
azt követő sürgős étkezésre késztetést 
és ezt követően a testben a zsírtáro-
lást. A kutatók azt feltételezik, hogy ezt 
a furcsa hatást a bőrsejtekben a nap-
sugarak által kiváltott DNS-károsodás 
okozhatja. Ez a károsodás a férfiaknál 
egy hosszabb láncreakció, amely az 
emésztőhormon gyarapodásának fel-
gyorsulásával kezdődik és folytatódik 
a hirtelen étvágynövekedéssel, az élel-
miszer-kereső viselkedéssel. 

A vizsgálatok szerint a nőknél ép-
pen az ellenkező hatás figyelhető meg: 
az UV-B-vel való találkozást követő-
en csökken az étvágyuk. Az éhségszint 
süllyedése egyénenként változó. A vizs-
gálati eredmények szerint az adott sze-
mély ösztrogénszintje határozza meg, 
hogy milyen mértékben képes szerve-
zete blokkolni a ghrelin hatását.

Nemenként
változó terápia

Dr. Levy, a kutatás vezetője úgy gon-
dolja, hogy még sok munka és hosz-
szabb idő vár rá és munkatársaira, 
mert feltétlenül szükségük van arra, 
hogy pontosan tisztázzák, milyen 
módon és mértékben befolyásolja a 
napsugárzás az emberek egészségét 
és jó közérzetét. Eddigi eredményeik-
re alapozva Levy azt feltételezi, hogy 
további kutatásaik feltehetően elve-
zetnek odáig, hogy a most megszer-
zett pontos ismereteikre alapozva a 
jövőben sikerülhet a belső elválasz-
tású mirigyekkel kapcsolatos beteg-
ségeket a napjainkban rutinként alkal-
mazott módszerek helyett másképpen 

Az éhség és a napsugár
MINDANNYIUNK EGÉSZSÉGE

Pár évvel ezelõtt aligha gondoltuk volna, hogy a napsugaraknak étvágygerjesztõ hatása lehet. Ráadásul ez 
a hatás csak a férfiakat érinti. A nõknél fordított a reakció.

Az erős, nyári napsugarak bőrkáro-
sító hatását ma már a ruhaiparban 
számtalan újfajta textíliával próbál-
ják enyhíteni, illetve elhárítani. A 
UV-szűrős ruházat gyártói szerint a 
forró nyári napokon teljes védelmet 
nyújt a szabadban dolgozóknak, 
sportolóknak, kirándulóknak. Gyár-
tói szerint a különböző mérőszá-
mokkal felszerelt ruhadarabok kö-
zül a leghatékonyabb az UPF 40-50 
jelzéssel ellátott ruhadarab, amely 
az ártó UV-sugarak 97-98 százalékát 
kiszűri. Sokan azt gondolják, ilyen 
UV-szűrős ruhadarabokat kifejezet-
ten sportolóknak vagy a szabadban 
sokat tartózkodóknak ajánlanak, 
holott ma már divatos, utcai ru-
hák is készülnek ilyen különleges 
anyagból, hiszen az erős nyári nap-
fény UV-sugarai nem válogatnak. Az 
utcán sétálva is alaposan leéghet az 
óvatlan, figyelmetlen személy.

Fényvédő ruhák
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biztosnak gondolják, hogy a klíma-
változás erőteljes, új hatásai miatt a 
napsütötte szabad térben tartózko-
dóknak a jövőben kivétel nélkül min-
denkinek valamilyen fényvédőt kell 

majd viselnie, hogy megvédje bőrét, 
a hormonjait és az anyagcseréjét az 
ártó sugárzástól.

L. I.

kezelni a férfiaknál és másképpen a 
nőknél. Ehhez ki kell dolgozniuk az 
endokrin betegségek nemenkénti 
különbözőségeken alapuló terápi-
ás módszereit. A kutatók azt szinte 

Védőhatású melatonin

Ma már közismert tény, hogy a napsugárzás különbö-
ző hullámhosszú, káros ultraibolya (UV) sugarakat is 
tartalmaz, amelyek között vannak egészségre káros, a 
bőrrák kockázatát erőteljesen növelők is. Az UV-suga-
rak azzal, hogy a sejtekben oxidatív stresszt okoznak, 
rontják az emberi test élettani funkcióit, mert gyulladá-
sos állapotot hozhatnak létre, abból pedig sejtkároso-
dás jön létre. Gyakori, hogy a gyulladás a szervezetben 
felgyorsítja a szabad gyökök képződését, ez pedig azzal 
járhat, hogy romlik a test belső állapotának állandósá-
gát biztosító élettani folyamatok között az egyensúly. 

A Dermato-Endocrinology egyik tanulmánya részle-
tesen leírja a melatonin hatásait. Az UV-sugarak emberi 
szervezetre káros tulajdonságait, a megoldást kutatók 
többféleképpen próbálják enyhíteni vagy megszüntet-
ni. Egy viszonylag új szakma képviselői, a fotoimmuno-
lógusok megállapították, hogy az ibolyántúli sugárzás 
nemcsak a bőrt károsítja, hanem összefüggésben lehet 
a szervezet immunrendszerének a legyengülésével. 
Ezeknek a káros, olykor roppant kockázatos hatások-
nak az elhárítása végett számos módszerrel és anyag-
gal kísérleteznek. Vannak, akik növényi termékek 

antioxidánsként való alkalmazását javasolják az UV-su-
gárzás oxidatív hatásának a semlegesítéséhez. Mások a 
melatoninban látják a megoldást. Az említett bőrgyó-
gyászati szaklap egy másik tanulmánya részletesen le-
írja a melatonin hatásait, amely egy olyan vegyület, ami 
a legprimitívebb egysejtűektől kezdve egészen az em-
berig, minden élő szervezetben megtalálható. Az egyik 
legősibb, még ma is funkcionáló hormon, amely az 
emberben a tobozmirigyben képződik. Létfontosságú 
a hatása az emberek bőrfunkcióiban, a szőrnövekedés-
ben, a szőrszínben, továbbá a melanoma megjelenésé-
ben, illetve annak gátlásában. A melatonin szabályozza 
a bioritmust, a szaporodási mechanizmust, az emlőmi-
rigy anyagcseréjét. Részt vesz továbbá a szabad gyökök 
megkötésében, az immunrendszer DNS-javító munká-
jában, a sebgyógyulás elősegítésében. A legújabb ku-
tatási eredmények szerint a melatonin elnyomja a ká-
ros UV-sugarak által előidézett bőrsejtkárosodásokat. 
Nemrégiben az is kiderült, hogy fontos szerepet játszik 
a daganatnövekedés és káros sejtszaporodás lefékezé-
sében. Erős antioxidáns, csökkenti bizonyos anyagok 
mérgező hatását, illetve öregedésgátló hatása is van.
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Kamarai kedvezmények – éljen velük!
Az alábbiakban összegyûjtöttük a kollégák számára a MESZK-tagsággal igénybe vehetõ kedvezményeket. 
A felsorolt kedvezményekrõl további információk a www.meszk.hu honlapon, a Szolgáltatások menüpont 
Kedvezmény alpontjában érhetõk el.

Generali Biztosító
A Generali Biztosító kamarai tagoknak 
és családtagjaiknak az élet számos te-
rületére kiterjedő biztosítási védelmet 
kínál csak a MESZK tagok által elérhe-
tő partnerkedvezményekkel. Partner-
kedvezménnyel csökkentett lakás-, 
casco- és kötelező gépjármű-felelős-
ségbiztosítás megkötésére kizárólag 
online van lehetőség.

Karantén Kantin – egy
szakácskönyv mindenkiért!
20 sztárséf, 40 recept, 100 oldal! A Ka-
rantén Kantin szakácskönyv a MESZK 
honlapján megadott linken, belépés 
után ingyen letölthető, kizárólag kama-
rai tagok számára!

OTP Bank
Kedvezményes számlanyitás kama-
rai tagok számára az OTP Banknál. 
A MESZK-kártya felmutatásával bár-
mely OTP Bank-fiókban a MESZK Pla-
tina Munkáltatói ajánlat kedvezményt 
igénybe tudják venni.

Vodafone
Vegye igénybe a Vodafone Magyar-
ország Zrt. szolgáltatásait és éljen a 
MESZK-tagoknak nyújtott kedvezmé-
nyekkel!

Telekom
A MESZK Tagi M díjcsomaggal immár 
az összes Telekom mobil- és vezeté-
kes szám korlátlanul 0 Ft-ért hívható, 
ez több mint 5 millió hívószám díj-

mentes hívását jelenti. A MESZK Tagi 
L díjcsomaggal az összes belföldi nor-
mál díjas mobil- és vezetékes szám 
korlátlanul 0 Ft-ért hívható! Mindkét 
díjcsomag mellé 25% kedvezménnyel 
veheti igénybe a Flotta Net mobilnet 
csomagokat tetszés szerinti adat-
mennyiséggel 500 MB-tól a korlátlan 
5G képes netig. Ráadásul, ha az ott-
honi szolgáltatásait is a Telekomtól 
veszi igénybe, úgy a Magenta 1 ked-
vezmény keretében 30% otthoni ha-
vidíj-kedvezmény is igénybe vehető a 
többi Magenta 1 kedvezmény mellett!

Babapont
Jó minőségű termékek a várandósság 
és a babagondozás idejére is. Buda-
pest területén ingyenes kiszállítás, a 
MESZK-kártya felmutatójának 10% 
kedvezmény: www.babapont.unas.hu

OrtoProfil-Centrum Kft.
Az OrtoProfil-Centrum Kft. a kamarai 
tagok magas szintű szakmai munká-
jának elismeréséül vállalja, hogy a 
szaküzleteiben történő vásárlásaik-
hoz az általa forgalmazott eszközök 
árából 10% kedvezményt biztosít. A 
kedvezmény feltétele a kamarai tag-
ság igazolása: www.ortoprofil.hu

Oroszlános Borhotel
Az Oroszlános Borhotel (www.oroszla-
nos.hu) egy hangulatos borvidéki kúria 
a legszebb tállyai szőlőskertek ölelésé-
ben, ahol minden az élet szeretetéről 
szól: a szőlő, a bor, a finom ételek, a 
napi feszültségektől mentes pihenés és 

a közös élmények jelentik a szálláshely, 
étterem és közösségi tér alapértékeit.

Választható opciók: 2 éjszaka után 
+ 1 éjszaka ajándék, vagy 2 éjszaka 
szállás 50% kedvezménnyel, vagy 2 
éjszaka szállás 30% kedvezmény + a 
reggelit ajándékba adjuk A csomag a 
szabad szobák függvényében foglal-
ható. Foglaláskor kérjük adja meg a 
kamarai tagkártyája számát!

Opel Wallis
Opel gépjármű vásárlására vonatko-
zó kedvezményes ajánlatok! A meg-
adott kondíciók 2022. III. negyedévé-
ben érvényesíthetők a kamarai tagsági 
igazolvány bemutatásával bármely 
magyarországi hivatalos Opel márka-
kereskedésben.

Sunmed Kft.
A Neotest Kft. jóvoltából a MESZK-ta-
gok nagy kedvezménnyel vásárolhat-
ják meg a fájdalommentesen elvégez-
hető ScheBo Tumor M2-PK enzimes 
béldaganatszűrő széklettesztet!

Prima-Protetika Kft.
Egészségmegőrző és életvitelt segítő 
termékek széles választéka. A termé-
kek árából 5% kedvezményt biztosíta-
nak a kamarai tagok számára, amely 
webáruházunkban is igénybe vehető. 
A kedvezményt vénybeváltás esetén 
nem lehet igénybe venni és más ked-
vezménnyel nem összevonható. A 
kedvezmény igénybevételéhez szük-
séges a kamarai tagság igazolása: 
www.prima-protetika.hu/



Az ápolói szakma a 21. században az eddiginél korszerűbb, magas 
képzettséget igénylő, sokrétű hivatássá vált. A MESZK folyóirata és 
magazinja ebben segíti a szakdolgozókat nap mint nap.

Legyen Ön is
rendszeres olvasónk!

HITELES | SOKSZÍNŰ | ÉRDEKES

NŐVÉR FOLYÓIRAT
• Több mint 30 év tapasztalat az ápolástudomány szolgálatában 
•  Továbbképzési pontszerzési lehetőség 
•  Folyamatos tudományos tartalom naprakészen 
•  Aktuális tudományos publicisztikai trendek, tallózás külföldi szaklapokból 
•  Világos, dinamikus szerkezet, letisztult, jól olvasható megjelenés, színes külső

Előfizetéssel kapcsolatban érdeklődjön itt: nover@meszk.hu

HIVATÁSUNK MAGAZIN
•  Szakmapolitikai kérdések köztestületi és ágazatirányítási nézőpontból
•  Példaértékű szakmai életutak bemutatása
•  Sztárinterjúk ismert személyiségek egészségügyben szerzett tapasztalatairól
• Tagozati beszámolók, területi szervezetek bemutatása, érdekességek
•  Társasági magazin szakdolgozóknak szakdolgozóktól

Előfizetéssel kapcsolatban érdeklődjön itt: terjesztes@lam.hu
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Ingyenes Energetikai Tanácsadás
Hőszigetelés, nyílászáró csere, napelem? 

Melyik felújítási terület az elsődleges? 
Melyik beruházás térülhet meg legkorábban?
Mire érdemes odafigyelni a kivitelezésnél? 

Ezekre és egyéb felmerülő kérdésekre is igyekeznek választ adni
mérnök tanácsadóink személyre szabottan és teljesen díjmentesen

a Magyar Mérnöki Kamara támogatásával!

tanacsadas@mmk.hu
+36 30/460-9623
www.mmk.hu/tanacsadas

Legyen sikeres a felújítása!


