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Áprily Lajos: Nõ már a nap (részlet)
Ember, ne félj: nõ már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.
A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.

Fotó: Márton Gabriella
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IN MEMORIAM DR. BUZÁS ERNA
Bár mindenki tudja, aki megszületik, az egyszer
el is távozik a földi létbõl, azért az ember ezt a tényt
nem könnyen veszi tudomásul. Fõleg akkor, amikor
újra és ismét arról értesül, hogy megint elment közülünk valaki, akit ráadásul sokan ismertek és sokan
szerettek is.
Dr. Búzás Erna 1939. március 11-én született
Szegeden.
Általános orvosi diplomáját 1963-ban szerezte a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd október 1-jén kezdte meg munkáját a gyulai megyei kórház Röntgen Osztályán.
1968-ban elõször belgyógyászatból, majd 1974-ben reumatológia és fizioterápiából
tett szakvizsgát.
Nyolc éven át a Várfürdõ
területén mûködõ Reumatológiai szakrendelésen végezte
munkáját, majd dr. Aranyosi
Margit vezetésével az 1976-ban
megnyílt Reumatológiai Osztályon bekapcsolódott a reumatológiai fekvõbeteg ellátásba.
1989 júniusától megbízott
osztályvezetõként, 1990-tõl kinevezett osztályvezetõ fõorvosként vezette a Reumatológiai
Osztályt 2004. január 01-ig.
Emellett nyugállományba vonulásáig a Békés megyei
reumatológiai szakfelügyelõ fõorvosi teendõket is ellátta.
Munkássága során mind a járó-, mind a fekvõbeteg ellátás területén széleskörû szakmai jártasságra
tett szert, és kiváló vezetõi adottságának köszönhetõen egy kiemelkedõen jó szakmai munkacsoportot
alakított ki. Nevéhez fûzõdik a Békés Megyei
Osteoporosis Centrum megalakítása, emellett lefektette a leendõ arthritis centrum alapjait is.
A fõorvos asszony a mozgásszervi betegek kezelését a szakmai határokon túl is messzemenõen
segítette, nyomon követte gyógyulásukat, kiemelkedõ bizalmat és ragaszkodást építve ki ezáltal bennük.

Mindemellett rendkívüli figyelmet fordított fiatal orvos munkatársai szakvizsgára történõ felkészítésére.
Koordinálta az osztály tudományos tevékenységét.
Oktatóként részt vett az Egészségügyi Fõiskola
diplomás ápolóinak képzésében, továbbá tutorként
a rezidensek képzésében is.
A betegellátás mellett elõadásokkal rendszeresen szerepelt tudományos rendezvényeken.
Munkája elismeréseként
1975-ben fõigazgatói dicséretet, 1977-ben megyei fõorvosi
dicséretet, 1983-ban „Kiváló
munkáért” kitüntetést, 1997ben Pándy emlékérmet kapott.
Vezetése alatt a gyulai Reumatológiai Osztály Békés megyében igen nagy népszerûségre tett szert a népbetegségnek
számító mozgásszervi problémák kezelésében. Az említett
betegségek magas incidenciája
miatt hazánkban egyre nagyobb szükség volt a reumatológiai centrumok kialakítására.
Erre a dr. Buzás Erna fõorvosnõ által képviselt szakmai értékek és tapasztalat, valamint
a város termálvízkincse együtt
rendkívül jó lehetõséget teremtett.
Az elmúlt évtizedekben
szakmai munkájának köszönhetõen Békés megyében
a gyulai Reumatológia a jövõ egészségturizmusának
bölcsõjévé vált.
Halálával nagy veszteség érte a magyar
reumatológus társadalmat, személyében egy nagy
szakmai tudású, rendkívüli empátiával rendelkezõ,
klasszikus reumatológust, kollégát és barátot vesztettünk el.
Kedves Erna!
Nyugodj békében!
Dr. Keszthelyi Péter
osztályvezetõ fõorvos
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Reumatológia
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A FÕIGAZGATÓ ÚJ HELYETTESE
AKI VÉGIGJÁRTA A RANGLÉTRA FOKAIT
A Magyar Ápolók Napi ünnepségen találkoztunk
elõször. Amikor megkértem, hogy mutatkozzon be a
Házi Hírmondó olvasóinak, készséggel igent mondott,
türelmesen hagyta, hogy a cikkhez portréfotó készüljön róla, majd udvariasan elköszönt, mert az említett
ünnepség egyik üléselnökeként feladatai voltak még.
A Békés Megyei Központi Kórház új helyettes fõigazgatója dr.
Zsilák János, aki az alábbiakban
válaszolt a Házi Hírmondó rövid
kérdéseire:
Mindig is orvosnak készült?
Igen, de az út nem volt ennyire nyilvánvalóan egyenes, munkáim
azonban kezdettõl a békéscsabai
kórházhoz kötõdtek, ahol 1964-ben
megszülettem. Általános- és középiskoláimat szintén Békéscsabán végeztem, majd egy sikertelen egyetemi felvételit követõen, 1982-ben
segédmunkásként helyezkedtem el
az akkor még önálló Réthy Pál
Kórház gyógyszertárában. Munka
mellett hivatásos gépjármûvezetõi
jogosítványt szereztem, melyet késõbb hasznosítva az egyetemi évek alatt több alkalommal dolgoztam a kórház szállítási osztályán, gépkocsivezetõként.
Ezek szerint hamarosan újra próbálkozott az
egyetemmel?
Igen, 1983-ban felvételt nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára,
ahol 1989-ben szereztem diplomát. Valamennyi szakmai gyakorlatomat a békéscsabai kórház osztályain
végeztem. A diploma megszerzését követõen a kórház általános sebészeti osztályán kezdtem dolgozni,
jelenleg is ez elsõszámú munkahelyem. Sebészetbõl
1993-ban szakvizsgáztam, 1997-ban adjunktusi, majd
2002-ben fõorvosi kinevezést nyertem, jelenleg osztályvezetõ helyettesként tevékenykedem.
Az általános sebészet mellett az orvoslás mely
szakterületei vonzották még?
Többek között a daganatsebészet. Ezirányú érdeklõdésem eredményeként 2009-ben klinikai onkológiai
szakvizsgát tettem, azóta a Pándy Kálmán Tagkórház
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrumában is
dolgozom heti egy szakmai nap keretén belül.

Mindig is érdekelt az egészségügyi tevékenység
jogi háttere és szabályozása, ezért a jogi vizsgák letételét követõen sebészetbõl felvettek az igazságügyi
szakértõk névjegyzékébe, majd 2017-ben Jogi Szakokleveles Orvos szakképesítést szereztem az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karának Jogi Továbbképzõ Intézetében.
Sokrétû szakmai kompetenciája mellett mióta vállalja a kórházvezetõi kihívásokat is?
Fõigazgató Fõorvos Úr megtisztelõ felkérését elfogadva 2019.
január elseje óta vagyok a Békés
Megyei Központi Kórház fõigazgató helyettese, egyben a Réthy Pál
Tagkórház orvos igazgatója. Ezúton szeretnék köszönetet mondani elõdömnek, Boros Zoltán fõorvos úrnak, aki több éven keresztül a menedzsment tagjaként szabadidejét is feláldozva, fáradságot
nem ismerve dolgozott azért, hogy
a gyógyító munka minél
zökkenõmentesebben menjen. A
továbbiakban szakmai munkájára
kíván koncentrálni, de számítunk
rá az egynapos sebészeti osztály vezetésében is. Ehhez a magam és – úgy gondolom, mondhatom – valamennyi munkatársunk nevében sok sikert és jó
egészséget kívánok Neki.
A menedzsment tagjaként célom, hogy kiegyensúlyozott családi háttérrel, a sebészeti, onkológiai
tevékenységet is továbbvégezve, hozzá tudjak járulni a gyógyító munka feltételeinek javításához.
Elárul nekünk valamit az említett családi háttérrõl is?
Feleségemet 1988-ban ismertem meg, azóta Gyulán élünk, 1989-ben házasodtunk össze. Egy gyermekünk van. Fiunk, Bence 25 éves, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának végzõs hallgatója.
Köszönöm a beszélgetést. Minden munkatársunk
nevében kívánok Önnek sikereket, örömöket, egészséget – gyógyításban, vezetésben, családban egyaránt!
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ÁPOLÓK ÜNNEPE A DUNA PALOTÁBAN
BUDAPESTEN KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÁPOLÁS LEGKIVÁLÓBBJAIT
Idén is a Magyar Ápolási Egyesület szervezésében került megrendezésre február 19-én a Magyar
Ápolók Napja a budapesti Duna Palotában.
Az eseményen való részvételünket az Ápolási
Egyesület Békés megyei szervezete támogatta. Vezetõjének, Koszta Juliannának ezúton is köszönjük!
A neves alkalmon köszöntötte az ápolókat Dr.
Horváth Ildikó egészségügyért felelõs államtitkár,
Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára és Schmitt
Pálné Makray Katalin tiszteletbeli ápoló.
Minya Tünde, a Magyar Ápolási Egyesület
(MÁE) elnöke megnyitó beszédében felidézte, hogy
Kossuth Zsuzsanna, az ország elsõ fõápolója az akkori szûkös lehetõségekhez képest is színvonalas betegápolási rendszert hozott létre, ami nemcsak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló volt.
A jelenkorra térve a legnagyobb kihívásnak az ápolók utánpótlását, megtartását és a szakmai megbecsültség növelését nevezte meg. Kiemelte, hogy elindult a szakdolgozói életpályamodell kidolgozása,
elkészült az ápolásfejlesztési stratégia.
Dr. Horváth Ildikó köszöntõjében elmondta: Elkötelezettek, hogy növeljék ennek a szakmának az
elismertségét. Az intézkedések között említette a
négylépcsõs, 72 százalékos szakdolgozói béremelést
és a lakhatási körülmények javítását. Az államtitkár

úgy fogalmazott, azt kívánja az ápolóknak, legyenek
példaképek, hogy a fiatalok felnézhessenek rájuk
azért a munkáért, amelyet végeznek.
Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára beszédében kiemelte, hogy az ápolók az emberiség iránti felelõsséget testesítik meg.
Az ápolói munka során szükség van bátorságra,
nyitottságra és nagylelkûségre. A hivatás gyakorlói
tudják, hogy azzal az egy cselekedettel, azzal az egy
emberrel, akivel adott helyzetben csak probléma látszik elsõre, mégis csak egy olyan nagy egészhez járulnak hozzá, ami az egész társadalom javára tud válni.
Az ünnepi beszédek, zenés mûsor után került
sor a díjak átadására. A rendezvény alkalmával miniszteri elismerõ okleveleket adott át a Magyar Ápolási Egyesület elnöke, Minya Tünde, alelnöke
Bugarszki Miklós, Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelõs államtitkár és Schmittné Makray Katalin
tiszteletbeli ápoló. 4 fõ kapott Pro Sanitate díjat, 12
fõ és két csoport miniszteri elismerõ oklevélben részesült. Az idei évben intézményünkbõl GerebenicsSzín Rózsa diplomás ápoló, egészségfejlesztõ mentálhigiénikus vehette át a miniszteri dicséretrõl szóló oklevelet.
Kádárné Szabó Ildikó – szolgálatvezetõ
Pándy Kálmán Tagkórház, Otthonápolás
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1989-ben általános ápoló és általános asszisztensi
képesítést szerzett, melyet követõen a Pándy Kálmán
Kórház Bõrgyógyászati Osztályán állt munkába általános ápolóként.
1990-ben letette a felnõtt szakápolói minõsítõ
vizsgáját.
1994 évtõl osztályos oktatói feladatokat, majd
1996 évtõl ápolói osztályvezetõi feladatokat látott el
2011-ig a Krónikus Belgyógyászati Osztályon.
2006-ban Pándy-nõvér kitüntetõ címben részesült.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai
Karán, Gyulán szerezett diplomás ápolói végzettséget 2000 évben. 2006-tól intézményi sebkezelõ team
tagjaként is tevékenykedik. Feladatot vállalt ápolásszakmai kutatásokban és az ápolásszakmához kapcsolódó minõségbiztosítás fejlesztésében. Krónikus
sebkezeléssel kapcsolatos továbbképzések aktív szervezésében vett részt, ill. helyi és országos konferenciákon hangzott el elõadása a témában: „A nyomási
fekély megelõzési program eredményei a decubitus
team mûködésének tükrében” címmel.
2011 évtõl Intézményi egészségfejlesztõ mentálhigiénikusként dolgozik. Egészségfejlesztõ mentálhigiénikus diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetében szerezte. Munkája során a rehabilitációban lelki egészség vonatkozásában egészségfejlesztõ tevékenységek,
ill. munkahelyi egészségfejlesztés területén aktív
programok szervezését látja el. Kórházi koordinátorként vett részt a TÁMOP-6.1.1/12/1-2013-0001 Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Egészségfejlesztõ Kórházak alprojektben, melynek eredményeként elkészítette a Pándy Kálmán Megyei Kórház egészségtervét az ÁEEK szakembereinek jóváhagyásával, ezáltal egészségfejlesztõ kórház kritériumainak felelt meg az intézmény. A burnout team
vezetõjeként a dolgozók mentális egészségének elõmozdítását célzó preventív programok lebonyolítását kiemelt feladatként kezeli. Intézményi egészségnapok, rekreációs céllal rendszeres csoportos kirándulások, programok szervezését végzi. Civil szervezetek munkáját segíti életmód elõadások tartásával
a lakosság számára. Lelki egészség témában helyi és
országos konferenciákon elhangzott elõadásai:
– „Munkahelyi mentálhigiéné kórházunkban”
– „Burnout team a kórházi dolgozók védelmében”
– „Ha az indulatok elszabadulnak...” agresszió
az egészségügyben”

Dolgozót ért bántalmazás kapcsán a „Nem kívánatos események megelõzésében” a NEVES jelentõ rendszerhez is csatlakozott a Békés Megyei Központi Kórház, melynek koordinátoraként lát el feladatokat. Évek óta a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Fõosztálya által kezdeményezett
„Szûrések délutánja” prevenciós program aktív résztvevõje, szervezõje. A Békés Megyei Központi Kórház online újságjának szerkesztésében adatgyûjtési
feladatokat lát el. Részt vállalt oktatóként az EFOP3.8.1-14 Felzárkóztató OKJ csecsemõ- és gyerekápoló szakképzésben. Rendszeres óraadói tanári feladatokat lát el a Harruckern János Közoktatási Intézményben és a Gál Ferenc Fõiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karán. Ez utóbbi és a Szegedi Tudományegyetem közös pályázatában a mentálhigiénés család konzulens felsõoktatási képzés fejlesztését végzõ munkacsoport tagjaként is tevékenykedik.
2017 évben a Kossuth Zsuzsanna emlékév alkalmával a Békés Megyei Központi Kórházban rendezett programsorozatok (vándor emlékkiállítás, életút szakmai verseny, emléktúra) megvalósításának
aktív résztvevõje, szervezõje. A Magyar Ápolási
Egyesületnek tagja, 2018. májustól a részt vesz az
Etikai Bizottság munkájában is.
Munkáját nagy odafigyeléssel, pontossággal, a
szakma szabályainak maradéktalan betartása mellett
végzi.
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MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA – 2019
ÁPOLÓIT ÜNNEPELTE A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ
Immár kilencedik éve, hogy Kossuth Zsuzsanna, a magyar ápolás nagyasszonya születés- és névnapja közeli idõpontban kerül megrendezésre országszerte az ápolókat köszöntõ ünnepség. A Magyar
Ápolási Egyesület 2011 óta ünnepli az elsõ magyar
fõápolónõre emlékezve a Magyar Ápolók Napját,
2014 óta pedig a Magyar Országgyûlés 5/2014 (II. 07.)
OGY. sz határozatával február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének napját hivatalosan is a Magyar
Ápolók Napjává nyilvánította.
Intézményünkben 2019. február 21-én délelõtt
9:30-kor vette kezdetét a rendezvény, idén már hagyományosan a Kossuth Zsuzsanna emlékhelyen,
ahol Mészáros Magdolna ápolási igazgató méltató
szavai után dr. Szabó Ferenc orvos-igazgató és
Koszta Julianna, a Magyar Ápolási Egyesület Békés
megyei elnöke helyezte el az emlékezés virágait.

Két évvel ezelõtt – 2017-ben –, Kossuth Zsuzsanna születésének bicentenáriuma alkalmából került
felavatásra a Szõke Sándor szobrászmûvész által alkotott, az ápolás két fontos szimbólumát, a szívet és
a kezet ábrázoló emlékmû. A karcsú kompozíció
Kossuth Zsuzsanna törékeny alakjának, ám emberfeletti lelki erejének, az ápolás iránti önfeláldozó alázatának megjelenítése is egyben. Az emlékhely különleges, bensõséges hangulatát fokozza, hogy a márványból csiszolt szív a köztéri lámpákkal együtt sötétedéstõl virradatig világít, jelképezve ezzel ápolóink éjjel is szakadatlanul tartó áldozatos munkáját.
Az igazgatási épület melletti kis dombon kialakított emlékhelyen Kossuth Zsuzsanna életének történetét tábla õrzi az utókor számára, egy hófehérre
festett pad pedig néhány percnyi pihenõt, feltöltõdést nyújt a ma ápolóinak, betegeinek és mindenkinek, aki arra jár.
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A jelenlévõk ünnepi hangulatban vonultak át a
kórház Árvay-termébe, ahol 10:00 órakor folytatódott a rendezvény. Elsõként dr. Szabó Ferenc orvos
igazgató ünnepi köszöntõje hangzott el, melyben
méltatta az ápolói hivatást és ápolóinknak nyújtandó országos szintû támogatásról, fejlesztésrõl számolt be.
Mészáros Magdolna ápolási igazgató is arról
szólt a jelenlévõkhöz, hogy az ápoló utánpótlás biztosításáért az utóbbi
években jelentõs kormányzati támogatás indult. Szavaiból az ápolóink iránt érzett empátia és
szeretet sugárzott.
Balogh Adrienn idén
új verset hozott, ezúttal
Reményik Sándor: Gyógyíts meg! címû versét szavalta el nagy átéléssel.
Az ünnepségnek mindig központi eseménye a
Kossuth Zsuzsannára

való emlékezés, most Nógrádi Éva kapta ezt a megtisztelõ felkérést, aki alapos felkészültséggel méltatta elsõ fõápolónõnk életútját.
Az ünnepi rendezvény felemelõ hagyománya,
hogy minden évben köszöntik az elõzõ évek tiszteletbeli ápolóit. Mészáros Magdolna ápolási igazgató
valamennyiüket név szerint szólította és elismerõ szavakkal méltatta, dr. Szabó Ferenc orvos-igazgatótól
pedig a köszönet virágait
vehették át az elmúlt
években felavatott tiszteletbeli ápolók: Mikus
Éva, Gerhard Stengel,
Johanne Ofele, Opacsity
László, Kertai Gábor,
Kolozsi Ildikó, dr. Wolf Ildikó és a legutóbb, 2018ban felavatott Kárpátiné
Tölgyesi Ágnes.
Az ünnepi pillanatokat tovább fokozva az
ezévi tiszteletbeli ápoló
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Balogh Adrienn

avatása következett. 2019. tiszteletbeli ápolója: Szicsek Margit
fõiskolai docens, tanácsadó
szakpszichológus, akinek a gyulai fõiskola megszervezésében
betöltött munkájáért, a kórház

betegeinek folyamatos látogatásáért, kutatásaiért és elõadásaiért tette fejére a hagyományokhoz híven Mészáros Magdolna
ápolási igazgató a jelképes „koronát”, a nõvér fityulát.
Kovács Nikolett

Nógrádi Éva

2019. tiszteletbeli ápolója: Szicsek Margit
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Az intézmény által alapított Év szakdolgozója
kitüntetést ebben az évben két munkatársunk érdemelte ki. Példa értékû munkavégzése és emberi értékei elismeréseként 2019-ben az év szakdolgozója
Priskin Andrea fizioterápiás szakasszisztens (Pándy
Kálmán Tagkórház) és Enyedi Lajos ápoló (Pándy
Kálmán Tagkórház Bõrgyógyászat).
A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst kitûzõjét
Urbán Éva (Pándy Kálmán Tagkórház) vehette át
Koszta Juliannától, a Magyar Ápolási Egyesület Békés megyei elnökétõl.
Az ünnepség elsõ részének zárásaként Demjén
Ferenc: Kell még egy szó címû dalát adta elõ Kovács
Nikolett, a Pándy Kálmán Tagkórház sürgõsségi osztályának munkatársa, aki már második alkalommal
ajándékozta meg munkatársainkat szép elõadásával.
Elsõ ízben a Kossuth Zsuzsanna emlékév kiállítás
megnyitóján hallhattuk, amikor René Dupéré-Geszti Péter: Magyarország címû dalát
adta elõ.
Enyedi Lajos

Az ünnepség rövid szünet
után nem kevésbé ünnepi hangulatban folytatódott, hiszen
felemelõ, amikor szakdolgozóink tudományos fórumon
mutatják meg, hogy mennyire
jártasak hivatásukban, hogy
komolyan veszik a szakmai
kihívásokat és munkájuk mellett a kutatásnak is szentelnek
idõt, mintegy bizonyításképpen, hogy rászolgálnak az
ilyenkor kapott elismerésekre.

Urbán Éva

Priskin Andrea

Az üléselnökök tisztét dr.
Zsilák János, helyettes fõigazgató és Mészáros Magdolna
ápolási igazgató töltötte be.
Az elhangzott elõadások után a szakmai zsûri értékelésre vonult vissza, az eredményhirdetésig az ünnepség résztvevõit finom pogácsa és üdítõ várta a
konferencia terem végében megterített büféasztalon.
Rövid szünet után az elõadások méltatását és az
eredményt dr. Asztalosné Haskó Szilviától hallhattuk,
aki elmondta, hogy az ismertetett díjak nem sorrendet tükröznek, hiszen valamennyi elhangzott elõadás
értékes és magas színvonalú volt, így minden elõadó
elismerésben részesült.
A tudományos rendezvényen való részvételért
valamennyi megjelent szakdolgozó 20 pontot kapott.
Tölgyesi Ágnes
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Fotók: Márton Gabriella
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AZ ÜNNEPI TUDOMÁNYOS ÜLÉSEN ELHANGZOTT ELÕADÁSOK

Transzkultúrális ápolás a mindennapjainkban
Gerebenics-Szín Rózsa
Ápolási Igazgatás, Fregoli munkacsoport, Pándy Kálmán Tagkórház

Betegelégedetlenségek okainak vizsgálata a Békés
Megyei Központi Kórház sürgõsségi osztályain
Németh Orsolya
Sürgõsségi Betegellátó Osztály, Pándy Kálmán Tagkórház

Infekciókontroll, a betegbiztonság egyik pillére
Csipke Ildikó
Higiénés Osztály, Dr. Réthy Pál Tagkórház

A Parasztómális Hernia kapcsán kialakult sztóma
körüli bõrelváltozások megfigyelése és dokumentálása
Deák Gyuláné
Sebészet, Pándy Kálmán Tagkórház

Családbarát ellátás jelene Osztályunkon
Gyõri-Boldóczki Erika
Szülészet-Nõgyógyászati Osztály, Pándy Kálmán Tagkórház

Koraszülött gyermekek szemészeti szûrõvizsgálata és
követése Gyulán
Gyihorné Kurta Andrea1, Bereczki Tünde1, Juhos
Mária2
Szemészeti Osztály1, Csecsemõ- és Gyermekosztály2,
Pándy Kálmán Tagkórház

A jelzõrendszer és az egészségügy kapcsolata a gyermekvédelemben
Szabó Tünde Csilla
Szociális Iroda, Pándy Kálmán Tagkórház
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A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA TISZTELETÉRE
OLVASMÁNYOK AZ ÁPOLÓI HIVATÁSRÓL/HITVALLÁSRÓL
Február 19. – ünnep. Ünnep azoknak, akik mindennapjaikon ott állnak a hazai betegágyak mellett,
a rendelõ ajtajában, szociális intézményben vagy a
beteg otthonában mosolyogva, mélyen elrejtve saját
problémáikat. Akik végtelen türelemmel és empátiával szolgálnak napjaikon, és akik képesek embertársaikért minden egyebet kizárni életükbõl, hogy a
maximumot adhassák azoknak, akikért Õk a világra
jöttek. Akik a világ legnemesebb és legemberibb hivatását tudhatják magukénak: A Magyar Ápolóknak.
Méltán nagy elõdünk, Kossuth Zsuzsanna születésnapján van a nap, mikor bennünket, Magyar Ápoló/
Nõket ünnepelnek. Nem egyszerû feladat ma itthon
ápolónak lenni... Mindenki sejti ma már, hogy Magyarországon az ápolás egy olyan hivatás, ahol a megbecsültség sem erkölcsi, sem anyagi szempontból
nem áll összefüggésben mind a fizikai, mind a lelki
megterheléssel. A katasztrofális helyzetrõl mindennap jelennek meg hírek, az egyre elkeseredettebb, a
már-már szánalmas küzdelmünket látják a társadalom tagjai is, és nem értik, mi folyik. Ahogyan Mi,
magunk sem. Egyre nyíltabban adunk hangot azért,
hogy a hazai egészségügy helyzete – benne a dolgozók, valamint betegeink ellátásának körülményei –
javuljon ahelyett, hogy tovább süllyedne. Mélyponton vagyunk sajnos. Elég megtapasztalni, belesodródni a pusztuló egészségügy mindennapjaiba. Elnézve
a néhol tapasztalható körülményeket, az eszközhiányt, a létszámhiányból adódó robotszerû ápolást,
melyet egyre kimerültebb, egyszerre több helyen dolgozni kényszerült nõvértársaink fáradtan végeznek...
Akik mégis mosolyogva, eltûrve a rajtuk kívülálló
okok miatt kapott kritikákat segítik, ápolják, gyógyítják a betegeket, támogatják ha erre van szükségük,
és kísérik végig nehéz napjaikat. Néha olyan érzésem van: Mintha tudatosan történne mindaz, ami ma
jellemzi hivatásunkat. Sajnos, még mindig nem látják, mekkora a baj. Az utóbbi idõben drasztikusan
csökkent a számunk. Az egészségügyben ma is zajló változásoknak köszönhetõn egyre több a pályaelhagyó, a külföldön munkát vállaló, viszont ezzel párhuzamosan kevés az utunkra lépõ, és a rajta lelkesen, hivatástudatunkhoz méltóan éveken át haladó.
Aki ma itthon ápoló lesz – egyre kevesebben, hiszen
kevesen látnak benne karrier lehetõséget –pozitívumként a következõket emeli ki életrajzában: A segíteni akarást, a beteg embertársaival való foglalkozást,
aktív hozzájárulását a gyógyításában, illetve a változatosságot. A pályán való elindulás nehéz, maradni
meg talán a legnehezebb.
Azonban... A számtalan nehézségünk ellenére
vannak csodálatosan szép pillanataink, melyeket Mi,

Ápolók, gondozók, segítõk élhetünk át napjainkon.
Az emberi értékekre gondolok, azon láthatatlan kincsekre, melyek csodálatossá varázsolják hivatásunk
mindennapjait. Embertársaink által kapott mosolyokra, õszinte ölelésre, meghatóan könnyes pillanatokra, azokra a bensõséges érzésekre gondolok, melyek
átélése kizárólag nekünk adatott meg. S melyek hittel és olyan csodálatos erõvel töltenek fel, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mosolyogva tudjunk haladni, töretlen lelkesedéssel a számunkra kijelölt
úton. Napjaink minden perce tartogat olyan csodákat, melyek méltán okoznak örömet, olykor bánatot.
Melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy egyfajta sikert
érezzünk. Amely elfeledteti átmenetileg a nehézségeket, a kilátástalanságot, segít megélni a jelen pillanatot. Hiszen nálunk Ápoló/Nõknél a sikerélmény
nem abból áll, hogy megdicsérnek egy jól megírt
ajánlatért, vagy megveregetik a vállad egy sikeres tárgyalás után, mert sok pénzt kerestél a cég számára...
netalán hamarabb célba érsz valakinél. Itt a sikered
az emberek fátyolos, hálásan könnyes tekintetébõl,
szavaiból mérhetõ egyedül. Akiken segítettél és akik
nem felejtenek el téged soha. Egy karjaim közt világra jött gyermek, egy elkeseredett kamasz lelki nyugalma, miután beszélgettünk, egy megmentett élet,
aki újra járni, beszélni, enni s nevetni tud. Egy boldog család, ha egészségesnek láthatja szerettét általunk – mind olyan élmény, amelyet leírni talán lehetetlen is. És az is meglehet... mi vagyunk az egyetlenek, akik elfogadnak mindenkit olyannak, amilyennek megteremtetett. Kivételességünknek köszönhetõen ismerjük a békesség titkát, az örök bölcsességeket: Az egymás iránti elfogyhatatlan tiszteletet és
elfogadást, segítségnyújtást. Körülvesz bennünket
valami emberfeletti bátorság, öröm, és pozitív szemlélet az életrõl, hiszünk a csodákban, drukkolunk a
jónak, és sosem félünk. Többet adunk, mint bárki
adhat... A mi feladatunk hozzájárulni ahhoz, visszakaphassa minden ember azt, amibõl csak egyetlen
adatott: Az életet.. Köszönöm Nektek, hogy vagyunk, és remélem egyre többen leszünk, akik itthon
tevékenykednek. És töretlen hittel remélem azt is:
Meglátják azok is, akinek ez a feladatuk, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk embertársaink számára, és
olyan változások történnek melyek segítségével végre elérhetjük a bennünket méltán megilletõ helyet.
Legyünk büszkék magunkra, Mi túlélõk. Akik még
Magyarországon dolgozunk, Magyar betegeket ápolunk, Magyar közkórházban. Hiszen igazi kihívás ez
napjainkban! Arra kérlek Téged, ezen a szép napon
is mosolyogj, vidáman ünnepeld magad, és hidd el:
Te egyedinek, és különlegesnek születtél! Legyél
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büszke magadra, hisz egy olyan életfeladattal rendelkezel, amely a legemberibb ebben a zord világban.
Boldog Ápoló/Nõk napját kívánok minden nõvértársamnak!
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2017/02/17/magyar-apolok-napja/

Isten kiválasztottja
Túl egy 72 órás munkahéten keresem gondolataim. Agyam elnyomja az ólmos fáradtság és a fájdalom. Sajog mindenem. Hiába, nem vagyok már mai
gyerek, egyre jobban érzem, hogy kezdenek elkopni
a futómûveim. Lelkem is kimerült a számtalan tragédia, könny és szenvedés láttán. Elõfordul, hogy azt
érzem: jó lenni elfutni, elrohanni, mindegy is, hogy
hová. El...el messzire, ahol talán nincsenek is emberek. Ég felé fordulni és sírva kiabálni: ELÉG!! Kérlek! Nem bírom már! Ez már sok!!! És ekkor egy
láthatatlan kéz megérint, arcomon érzek egy kellemesen lágy fuvallatot, azt a bizonyos erõt, amely
maradásra int. Egy aranyos betegünk gondolatai, és
szeretetteljes tekintete rémlik most fel, aki mellett
kicsit megpihentem a nagy rohanásban. Aki meglátta szemeimben a küzdelmet, amit folytatunk Mi, ápolók napi szinten, a kínzó fáradtságot tekintetemben.
Talán még olvasni is képes érzékeny nõvérlelkemben,
hisz meleg tenyerébe szorította kezeim egy rózsafüzérrel. „Nõvérke! Nagyon nehéz maguknak, látom
itt. Ennyi beteggel, és olyan kevesen vannak. Fáradt,
ugye?... Nem tudja ezt mindenki csinálni. Én hiszem:
Maguk Isten kiválasztottjai! Olyan különleges tulajdonságokat adott maguknak, amelyet nem mindenkinek teremtett. Miközben egyik kezével a legsúlyosabb fizikai és lelki terheket, tragédiák sokaságát
ontja magukra... A másikkal simogató mosolyt, emberfeletti erõt ad a nap nap utáni újrakezdéshez...”
Csodálatosan mosolygott rám szép, öregesen csillogó barna szemeivel. Nem értettem hirtelen mit is
mond. Miközben néztem, a semmibõl egy régi régi
kép villant fel elõttem. Lehajtottam fejem. Mesélni
kezdtem neki....Egészen kicsi lány voltam még, amikor anyut operáltak, már nem tudom mi volt a baj
pontosan. Emlékszem.. apuval mentünk be látogatni... Nem tiszta teljesen a kép fejemben, csak az van
elõttem ha lehunyom szemem: nagy, vastag, magas
és fehér falak vettek körül, de talán azért tûnt hatalmasnak, mert kicsi voltam?!... Érdekes, émelyítõ
szag terjengett a levegõben, amitõl apu általában
rosszul lett... Mielõtt elindultunk lelkünkre kötötte:
Csak akkor mehetünk be, ha csendben a folyosón
leülünk, nem rohangálunk, és ha jön valaki hangosan, illedelmesen köszönünk. Ha meglátunk egy nõvérkét tisztelni kell nagyon, hisz õ ápolja anyut! Elmondta sokszor, és addig nem indultunk el, amíg meg
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nem ígértük neki. Emlékszem megilletõdtem ahogy
beléptem, minden olyan rideg volt... Apu leültetett
a székre és kérte várjam meg ott. Megszeppenve szorongattam rongybabámat a kezemben, és nézelõdtem. Igen, azt hiszem innen van az elsõ emlékképem.
A folyosó végén feltûnt egy angyal, én így láttam
gyermeki fejjel.
Jött felém hófehér, vasalt köpenyben, aprókat
lépett egy kopogós cipõben, mely a lábszárán volt
megkötve. Gyönyörû fekete haja eltûzve egy fehér
pánttal, az egész lénye tiszteletet, melegséget sugárzott. Egy nénit kísért éppen vidáman, aki karjára támaszkodva mellette csoszogott és közben hálásan
mosolygott. Én csak néztem... néztem csendesen, és
csodáltam. Ahogy közeledtek még jobban belegyógyultam a székbe, kicsiny lelkemben felébredt a vágy,
erre még így 40 év múltán is tisztán emlékszem...
Igen, én ápoló akarok lenni! Bekísérte a mosdóba
betegét, és amíg reá várt, odajött hozzám. Megsimított egy angyali érintéssel, gyönyörû, vidám szemeivel rám nézett. Majd lágy tekintettel kivett egy kekszet zsebébõl, odaadta nekem és tovább lépett. Én
néztem utána, szorongattam a kekszet, de legszívesebben szaladtam volna: elmondani apunak, milyen
ajándékot kaptam... TÕLE! Aztán kijött apu, anyu
óvatosan lépkedett mellette. Én odaszaladtam, kinyitottam csöppnyi tenyerem, és boldogan mutattam
csokitól maszatos kezeimben a kekszet. Leültünk.
Jött az Angyal újra felém, leguggolt elém és mosolyogva megkérdezte tõlem: – Mi leszel, ha nagy leszel? – Nõvérke! – válaszoltam csendesen – Te olyan
kedves vagy, és nagyon szép ruhád van. Ilyet akarok
én is! Elmosolyodtam gyermeki gondolataimon és
fogalmam sem volt, hogyan jutott ez most eszembe.
Az emlékek hatására hirtelen olyan különösen, megmagyarázhatatlanul erõsnek éreztem magam. Átjárta szívem a melegség, a megnyugtató tudat: Jó az út,
amelyen járok. Nekem itt a helyem! A nénire néztem. Finoman megsimította kezeim, a tekintete is
nevetett... – Látja Nõvérke? Errõl az erõrõl és mosolyról beszéltem...
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2019/02/17/isten-kivalasztottja/

Ha PIC nõvér vagy
Milyen nõvéri mindennapjaid lesznek, ha piciny
babákat ápolsz? Ha az élet kezdetén vagy jelen? Ennél a pár sornál szebben szerintem megfogalmazni
nem is lehet.
Amikor PIC-es nõvér leszel, nem mondják el,
hogy az életed visszavonhatatlanul megváltozik. Nem
mondják el, hogy szó szerint életek lesznek majd a
kezedben. Nem mondják el, hogy a valaha leírt leg-
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kisebb számokat fogod majd olvasni – és alig hiszel
a szemednek. Nem mondják el, hogy olyan sokat lesz
rajtad kesztyû, hogy furán érzed majd magad amikor a saját gyerekedet anélkül pelenkázod. Nem
mondják el, hogy lesznek olyan napok amikor egy
mûszak alatt egy kis ember elsõ és utolsó lélegzetét
is láthatod. Nem mondják el, hogy akármennyit tanulsz, sosem fogsz eleget tudni. Nem mondják el,
hogy fordító leszel: orvosi nyelvrõl szülõi nyelvre.
Nem mondják el, hogy néha olyasvalakit kell gyógyszer- vagy kábítószer-megvonáson átsegítened, aki
azt se tudja mi történik. Nem mondják el, hogy néha
az sem elég, ha mindent megtettél. Nem mondják el,
hogy egy durva mûszak után rémálmaid lesznek.
Nem mondják el, hogy bármit tanítanak a képzésben, az ezekre a betegekre nem érvényes. Nem
mondják el, hogy minden amit mondasz vagy teszel
annak jelentése lesz. Nem mondják el, hogy otthon
is a kis betegeidre fogsz gondolni. Üdvözlünk a
Cafeblogon! Belépés Regisztráció 2019. 03. 08. Ha
PIC nõvér vagy... Nem mondják el, hogy lesznek képek amik örökre beleégnek az emlékezetedbe. Nem
mondják el, hogy hazaadáskor hatalmas elégedettséget érzel majd. De azt se mondják el, hogy hazaadás után is aggódsz majd értük. Nem mondják el,
hogy minden riasztást azonnal felismersz majd a
hangzásáról. És hogy soha nem szokhatsz hozzá a
hangjukhoz. Soha. És hogy otthon amikor próbálsz
elaludni ott csöngenek majd a füledben. Nem mondják el, hogy mindent grammokban, centiméterekben
és fokokban fogsz mérni. Nem mondják el, hogy a
munkatársaid lesznek a családod. Nem mondják el,
hogy valakinek az egész élete múlik majd rajtad – és
ez a felelõsség nyomja majd a válladat nap mint nap.
Nem mondják el, hogy létezik koraszülött méretû
pelenka, icipici vérnyomásmérõ mandzsetta, fél milliliteres vérvételes csõ, esõerdõ páratartalmú inkubátorok és fél kilónál is kisebb emberi lények. Nem
mondják el, hogy olyan kis dolgokat fogsz észrevenni, amiket senki más. Nem mondják el, hogy áhítattal fogod majd nézni ezeket a PICi embereket, letaglózva attól, hogy mekkora csodákra képesek. Nem
mondják el, hogy megtisztelve érzed magad, hogy
róluk gondoskodhatsz nap mint nap. Nem mondják
el, hogy néha olyan kifacsarva mész haza a munkából, hogy már semmi erõd nem marad a családodra.
Nem mondják el, hogy a legmagasabbra teszed majd
magadnak a lécet, mindig mindenben 100%-ra törekedve. Nem mondják el, hogy a PIC-en nem mindegyik baba koraszülött. Nem mondják el, hogy ott
fogsz állni az inkubátor mellett 12 órán át és minden erõddel azon imádkozni, hogy aki benne lakik,
túlélje az éjszakát. Nem mondják el, hogy mennyi
számot kell majd figyelned: vitális paraméterek,
astrupok, gyógyszerdózisok. Állandóan figyelni.
Megfigyelni. Aprókat állítani, változtatni. Nem

mondják el, hogy néha túlgondolod. Néha valami
csak az ami, és nem az aminek te szeretnéd. És ez
nehéz. Nem mondják el, hogy tanítani is fogsz. Finoman, óvatosan irányítani a szülõket, hogy megtanuljanak gondoskodni errõl a törékeny kis lényrõl.
És egy nap Te leszel a tapasztaltabb nõvér, aki megmutatja az újnak – aki mindezeket a dolgokat még
nem tudja – és sikerülni fog neki. Kis mérföldköveket ünneplünk. Csodák történnek, minden nap. Nem
mondják el, hogy ezeknek a részese lehetsz majd. És
hogy mennyire király, hogy PIC-es nõvér vagy!
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2018/08/30/ha-pic-es-nover-vagy/

A hit ereje
Hiszem, hogy mindenkinek van egy saját vallása, hite ami csak az övé. Elõfordulhat, talán nem is
tartozik egyetlen egyházhoz sem. Saját magunk alakítjuk, formáljuk és tesszük magunkévá. Mert a hit
erejére szükségünk van. Kell, nagyon kell ahhoz, hogy
mikor már minden összeomlott körülöttünk legyen
egy kapaszkodó, egy reményt, megnyugvást adó valami, ami kicsit megbékíti háborgó lelkünket, amibõl erõt meríthetünk. Ez lehet egy tárgy, amit önmagunk ruházunk fel varázslatos tulajdonságokkal,
lehet egy idézet, egy gondolat melyet a nehéz napokon elrebegünk. De lehet akár egy kép, melyet állandóan kezünk ügyében tudhatunk. A lényeg: hiszünk abban, hogy segít. A hit, a gondolat ereje nagyon régi idõkre nyúlik vissza. Már a vallások megjelenése elõtt észrevette az ember, hogy gondolatával, a gondolat energiájával segíthet önmagán, illetve másokon. Ezek a gondolatok jutottak eszembe ma
reggel. Az egyén hitének hatalmas ereje nehezen
megfogható, titokzatos mások számára, megtapasztalása pedig megfogalmazhatatlan.
Fárasztó... lelkileg és fizikailag megterhelõ éjszakákon vagyok túl. Most akár le is feküdhetnék, de
amint lehunyom szemeim, megjelenik egy tekintet,
amely szavakkal talán leírhatatlan is. Az Õ tekintete. Ébren tart, látom... Hiába, a nõvérlélek már csak
ilyen. Megragadnak benne képek, érzések, könnyek,
mondatok, a sokatmondó tekintetek és nem hagynak
pihenni. Csillogva égnek tovább, és hatolnak ezer
gondolat kíséretében mélyen nõvérlelkembe. Nehéz,
nyomasztó súlyát nem látja és nem érezheti senki
sem. Mosolyogva, kedvesen üdvözölt mikor megérkezett, pedig nagyon beteg volt. Tudtam, hogy menthetetlen. Talán pár óra és végleg elköszön. És tudta
Õ is. Elárulta nekem. Gyenge testét óvatosan tették
át a fiúk, Õ hálásan megköszönte. Fakón sápadt kezeit remegve kinyújtva felém üdvözölt, lágyan elmosolyodott. Megfogtam. Hideg volt és nyirkos. Amint
a szemébe néztem feltûnt, oly különösen csillog. Ér-
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dekes – és tudom hihetetlenül hangzik -, de nyoma
sem volt félelemnek, csupán egyfajta boldog várakozást, megnyugvást, elfogadást sugárzott. Nem tudtam
megmozdulni, ilyet még sosem éreztem. Elképesztõ
béke áradt megfáradt tekintetébõl. Miután engedte,
hogy olvassak benne, megadóan lehunyta. Hagyva
idõt gondolataimnak. – Meg kell szúrnom – simítottam végig verítékes homlokát egy kendõvel. Megadóan kinyújtotta karját, fejét oldalra fordította és csendesen suttogta: – Miért nem enged meghalni Nõvérke? Egyszer véget ér az élet... – mondta ezt olyan
borzongató nyugalommal, végig a szemembe nézve,
hogy teljesen leblokkoltam. Az elmúlt évek alatt
megszámlálhatatlan búcsúzóval találkoztam. Része
voltam az elszánt, gyötrelmes végsõ küzdelmeiknek.
Éreztem fáradt kezek elkeseredett szorítását, mintegy utolsó kapaszkodó gyanánt az életért. És
könnyeztem már az érzéstõl, mert ott álltam tehetetlenül: Nem tudok segíteni! De most... Némán néztem. Olyan, szavakkal elmondhatatlan béke lengte
körül, miközben hangosan zihált, küzdve minden
csepp levegõért zakatoló szívvel, amit eddig soha életemben nem gondoltam volna, hogy átélhetek. Mert
valóban létezik. Ott álltunk mindannyian. Egy percre sem hagytuk magára, minden erõnkkel próbáltuk
menteni az életét. Rám nézett, tekintete fátyolos az
oxigén maszk mögött. – Merre induljak? – hallottam
fájdalmas, elszántan kimondott szavait, és most elõször éreztem a jól ismert halálfélelmet lelkében, és
láttam a riadalmat fogva tartó tekintetében. Éreztem
fáradt kezének egyre gyengülõ szorítását tenyeremben. Próbáltam mosolyogni, megnyugtatni. Oly nehéz ez! Elmondhatatlanul. – Nincs semmi baj... Jó
helyre kerülök! – préselte ki kis idõ múlva nehezen
a szavakat. Halványan elmosolyodott egy pillanatra,
mintha engem próbálna megnyugtatni. Majd elfordult, verítékben úszó teste ellazult és nem szólt többet hozzánk. Hihetetlen, és felfoghatatlan tudom...
de újra éreztem azt a kellemesen varázslatos békét
a levegõben elsuhanni, melyet a hit, az Õ hite keltett életre. De nem csak én nem tudtam megmozdulni... Vészesen sípolni kezdett a monitor. Egymásra
néztünk. Az orvos lehajtott fejjel bólintott. Elengedtük...
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2019/01/25/a-hit-ereje/

Magány
Minap anyuval a magányról beszélgettünk
hosszasan. Valahogy úgy hozta a téma. Aztán mikor
egyedül maradtam, tovább görgettem gondolataimban. Mint nõvér, gyakran találkozom vele. Olyan dimenzióban láthatom, ahogy talán senki sem...
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Csendesen álltam mellette, és néztem õt. Millió
gondolat cikázott fel s alá nõvérlelkemben. – Most
már jó helyen vagyok! – olvastam ki csillogó szemeibõl a hálát, miként tekintetünk találkozott. Megdöbbentõ volt. Éles – oly ismerõs – nyilallás futott át szívemen. Miután óvatosan megfürdettük, csonttá soványodott, törékeny teste békésen nyugodott meg a
hófehér ágyban. Öregesen szép szeme kedvesen csillogott, ha rámosolyogtunk lelke kinyílt, és egyfolytában azt ismételte: – Köszönöm Nõvérke! – holott
semmi különöset nem tettünk. Hálás volt minden figyelemért, minden falat kenyérért, és minden korty
vízért. Mert nincs már aki szólna hozzá, nincs már
senki, aki adjon neki... Azonban az örök, jóságos
mosolya mögött olykor kiült a bánat is fáradt arcára. Egyik nap némán teszek veszek a szobában, látogatás van. A szobatársánál most is sokan vannak,
beszélgetnek, viccelõdnek és elõkerülnek a hazai csemegék. Egy kis hûtött házi szörp, egy nyelet kávé tejjel és cukorral, a kosár aljáról a klasszikus finom húsleves, sok sok zöldséggel és csigatésztával. A telefon, képek az unokáról, a nyaralásról. Segítek felülni, viszek oda székeket, hogy beszélgetni tudjanak.
Áramlik a szeretet... Õ szomorúan nézi, majd elfordul a fal felé. Azonnal észreveszem... Hozzá nem jár
senki. Napok óta senki nem nyitja ki úgy az ajtót,
hogy hozzá igyekezne. Nem hoz friss vizet, illatos
szappant, tiszta ruhát, törölközõt... csigatésztás húslevest és vele aggódó, szeretettel telt kérdéseket.
Megsajnálom, odamegyek hozzá, megérintem ráncos
kis karját. – Nincs semmi baj, Nõvérke! – fordul
azonnal felém, és mondja mély fájdalommal a hangjában. Közben a szobatársa látogatói kerekesszéket
kérnek, hogy sétáljanak együtt a kertben. Miután kimentek, én benn maradok, képtelen vagyok megmozdulni. Érzem a levegõben a keserves szenvedést. A
lélek fájdalmát. – Megfésülhetem? – kérdezem
mosolyogva...mire Õ csendesen zokogni kezd. Remegõ kézzel fogja meg kezeim, szájához emeli és megcsókolja. Felnéz rám. Arcán patakot képeznek elfojtott, nehéz könnyei. Istenem... gondolom magamban,
és próbálok mosolyogni. A szívem összeszorul. Nehéz megszólalni. Miközben fésülködünk, beszélgetünk. Mindenrõl. Pár pillanatra megelevenedik a
múlt, a szebb évek és a magány. Ami ellen oly tehetetlen ma már. Közben reszketõ zokogása lassan csillapodik. Miután végeztünk megitatom, és óvatosan
visszafektetem. Õ befészkeli magát a takaró alá, szeretettel telt tekintettel rám néz, miközben kezeim
szívéhez emelve suttogja: Köszönöm Nõvérkém! Kimegyek a tálalóba, megmosok egy almát, megpucolom, felkockázom. Kis tányéron beviszem neki. Alszik. Odateszem az éjjeliszekrényre letakarva, ha felébred Õ is mosolyogjon. Hoztak neki valamit...
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2018/08/20/magany/
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Kell(ene) egy hely, ahol megsemmisülhetünk
Mindannyian tudjuk, komoly hiányosságok vannak az egészségügyben. Most nem is ezzel szeretnék
foglalkozni, illetve mégis. Egy olyan témával, ami
keveseknek jut eszébe, talán csak az érintetteknek.
És egy nõvérnek, aki nap mint nap látja, érzi. Akit
a látott/átélt képek mélyen megérintenek. Egy fiatal
nõvértársam elkeseredve mesélt: Egy betegem elhunyt, és a hozzátartozója látogatás alkalmával szembesült a szomorú ténnyel. Mivel én, mint nõvér nem
közölhetem, így a folyosó való negyedórás ijedt, remegõ toporgó várakozás után az orvossal beszélve
tudták meg. Ami nagyon megérintett, hogy a többi
beteg lehajtott fejjel kerülgette, fõleg a volt szobatársak. Majd miután közölte a doktor, jött volna
hozzám átvenni a személyes holmikat. De nem találtam sehol. Kis idõ múlva mentem a nõi mosdóba,
és hangos zokogásra lettem figyelmes. Hát majdnem
sírva fakadtam én is... Ott zokogott szegény... Leguggoltam mellé, próbáltam vigasztalni. Az ilyenkor
tapasztalható mozdulatlan bénultság miatt ki sem
tudtam hívni. Hálás volt érte, hogy ott vagyok vele,
és pár szór beszélhetünk. Azért, hogy meghallgatom.
Azt éreztem, jobb és emberibb lett volna mindezt
nem egy mosdóban tenni...”
A következõ gondolatok jutottak eszembe. A
mai világban az emberek nagy százaléka kórházi körülmények között búcsúzik a földi világról. Amely
bekövetkezhet hirtelen és váratlanul, illetve hosszas
agónia után is. Bárhogy is történik, általában mély,
adott pillanatban feldolgozhatatlan trauma a hozzátartozóknak. Mi, ápolók, akik jelen vagyunk a nap
24 órájában számtalan keserves, könnyes pillanatnak
vagyunk csendes tanúi. Nincs olyan – ezt sok év távlatából mondom –, aki ne bizakodna az utolsó percig. És ez így természetes. Hisz nagyon nehéz elengedni. Amennyiben pedig bekövetkezik, és itt térek
rá a nõvéri lelkemben felmerült kérdésre: Hol és hogyan közlik a családoknak a híreket, hogy a szerettük elhunyt? Az egyik megoldás – és ha a hozzátartozó kéri -, a telefonos értesítés. Ezzel azonban vigyázni kell, mert a vonal túlsó végén gyakran történhet tragédia egy ilyen hír közlése kapcsán. Így ezt
általában külön kérésre szokták alkalmazni. A második: a törvényileg kötelezõ távirat, amit mint tudjuk, hétvégén nem visz ki a posta. A harmadik, a személyes közlés. Ami általában vagy egy emberekkel
teli kórházi folyosó csendesebb végén történik pár
perc alatt, vagy jó esetben elvonultam, pl. orvosi szobában. Akárhogy is történik, a hozzátartozónak be
kell mennie az intézménybe, hisz intézkedni kell, illetve az elhunyt személyes holmiját átvenni. És itt
nem mindegy szerintem, mindez hogyan zajlik. Hiszen a hozzátartozónak minden esetben vannak/len-

nének kérdései, és gyakran kell neki pár perc ahhoz
– különösen, ha váratlanul történt a veszteség –, hogy
egyáltalán megpróbálja feldolgozni. Én, mint nõvér
azt érzem a zokogó, kezeimbe görcsösen kapaszkodó, végtelen fájdalmas tekintetek láttán... Mennyire
emberibb lenne, ha nem egy hideg, nyüzsgõ folyosón várakozna és közölnénk a rossz hírt, majd adnánk át a remegõ kezekbe tételesen felsorolva számtalan beteg elõtt a személyes holmikat, hanem lenne
egy meleg helyiség, egy aprócska kis szoba, ahova elvonulhatnánk, kizárva arra a kis idõre a külvilágot.
Ahol nyugodt körülmények között meghallgathatnám, ahol a gyász elsõ bénító percei emberi körülmények között érnék, ahol feltehetné a kérdéseit.
Ahol nem kell szégyellnie fájdalomtól feltörõ
könnyeit, ahol lenne lehetõsége megsemmisülni.
Mert higgyétek el, sok esetben bizony olyan érzés...
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2018/09/03/kellene-egy-hely-aholmegsemmisulhetunk/

Pillanatok
Vannak pillanatok... Olyan gyorsan elillanó, apró
kis semmiségnek tûnõ másodpercek mindennapjaink
során, melyek mellett mások talán elsuhannának,
nem tartanák értékesnek. Mi, Ápolók azonban igen.
Mert ezek adnak erõt, kitartást a folytatáshoz nap
mint nap, és igazi, szívbõl jövõ mosolyt varázsolnak
a gyakran fáradt, kimerült arcunkra. Párat elhoztam
Nektek.
Étkeztetés van. Evés befejeztével, miként szedjük össze a tálcákat, a bácsikák gyorsan kiveszik a
kanalukat, nehogy véletlenül elvigyük. Már húzzák
is ki a kis fiókot.. A nõvérke látja ezt, és mosolyogva megszólal: – Nem, nem fiúk! Várjanak, mindjárt
elmosom! Tudom, tudom maguk férfiak csak megnyalják, és elteszik. – mondja nevetve. A bácsikák
is hangosan nevetni kezdenek, és persze bõszen bólogatnak. A sarokban az egyikük édesen tartja a kanalat, türelmesen várja, hogy az övé is sorra kerüljön. Mikor odaérünk, huncut tekintettel súgja: – Milyen igaza van Nõvérkém! 3 évig voltam katona, és
igen...egyszer sem mostam el a kanalam!
Folyik a napi rutin. Ablakon kinézve már alkonyodik. Fagyosan, hidegen világít a hó. Fáradtan lépünk ágytól ágyig. És igen. Talán... már a mosolyunk
sem igazi, mélyrõl jövõen õszinte. Idõs nénike apró
teste szinte elveszik a hófehér ágyban a sok takaró
alatt, a keserves mozdulatlanság immár örök fogságában. Mégis... Õ csillogó szemmel ránk néz, mosolyog és... elkezd tiszta hangon, csodálatosan énekelni. Mindannyian csendben megtorpanunk, közelebb
megyünk, körbeálljuk. Némán hallgatjuk. Rabjai va-
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gyunk a pillanatnak... Nõvér lelkünk teljesen ellágyul... és valahogy felfrissül, átmelegszik. Hiszem,
csak egy nõvér érezhet ilyet.

vartak. Gyakori ebben a korban, az élet utolsó idõszakában. Fájdalom járja át szívét egy pillanatra:
Mivé válhatunk...

Következõ kórterembe belépve is már már tapintható a fájdalom, a korral járó kilátástalanság, a
szomorú magány. Cipeljük magunkkal mi is a bánatos sorsokat... – Képzeljék, a másik szobában egy
gyönyörû dalt énekeltek nekünk! – csicseregjünk,
hogy mosolyt varázsoljunk az arcokra. Olyan egyszerû, tiszta görbe vonalat, amely a mi lelkünkben az
imént született. A bácsika a sarokban feltornázza
nehéz végtagjait, elmereng... – Nõvérke! Ha velem
töltene egy éjszakát... – kezdi sejtelmesen huncut tekintettel... – Jujj!.. Akkor mi lenne? – nevetek rá én
is. – Akkor... akkor bizony megtudná, mennyi nótát
ismerek!!!

Nem ér rá ezen hosszan merengeni, haladni kell,
rengeteg a munka. Odalép az elsõ ágyhoz. Bácsika
nem néz rá, szomorú, szürke szemei a távolba merednek. Mintha fogalma sem lenne arról, hol van Õ
most éppen... Óvatosan megérinti vékonyka, törékeny karját. Az ijedten összerezzen, ráemeli szúrós
tekintetét, kezét elrántja segítõ tenyerébõl és hangosan kiabálni kezd: – Menj innen!.. Segítség! Rendõrség! – félelemmel telve védi magát. Üt mindent,
amit elér: az ágyat, borítja a szekrényt, repül minden szerteszét. Õ mosolyog. Továbbra is töretlenül,
szeretné meggyõzni betegét: Nem ellenség. De úgy
tûnik: Lehetetlen. Nagyon nehezen boldogulnak. –
Nõvérke vagyok, ne féljen! – szól nyugtatóan, de próbálkozása egyelõre sikertelen marad. – Segítség! Meg
akarnak ölni, hát nincs itt senki? – kiabál egyre hangosabban, körmei belemélyednek a nõvérke karjába,
miként az vetkõztetni kezdi, hiszen meg kell fürdetni, megitatni... el kell látni. Eközben a szoba elõtt
gyülekezni kezdenek a betegek, kíváncsian állnak az
ajtó elõtt. Rettentõen kínos helyzet. Az egyik beteg
erõt vesz magán, és óvatosan bekopog. Ahogy kinyitja neki az ajtót – látja, ijedten toporog. Tekintete riadt és hitetlen... – Semmi baj, menjen vissza! – terelgeti tova nyugodt hangon. Nem, nem gyilkolom,
csak mosdatni próbálom... Istenem – gondolja magában – ha végzek itt, meg kell õt nyugtatnom. A
hangos kiabálás nem szûnik. Akad olyan is, aki nem
bír tovább a szobában maradni és csendesen kimegy.
Szavak nélkül némán, a gondolataiba mélyedve...

Lépünk be a kórterembe, egyik nénike édesen
kukucskál a takaró alól. Odamegyek hozzá, kidugja
apró, piciny ráncos kezét. Keresi az enyém. – Hogy
van Drága? – kérdezem, és megfogom kezeit. Mire
õ elmosolyodik, szeme csillogni kezd. Gyenge kis
hangja alig hallható... – Köszönöm, jól nõvérkém!
De... maga hogy van?
Mosdatás van. Pancsolunk egy tündéri nénivel –
aki már túl van a 80 éven is – a kórházi jakuzziban
(lavór). Közben vitatjuk a világ nagy dolgait. Rettenetesen pozitív, humoros. Kicsit feltölt engem is. A
lepedõje állandóan lecsúszik, gyûrött, kissé megviselt
állapotban van. Milyen pasi jár ide titokban éjszaka,
hogy ilyen a lepedõ mindig? – kérdezem nevetve. Õ
rám néz, úgy csinál mint aki erõsen töri a fejét, majd
aranyosan, nagyra nyitott szemekkel megszólal: –
Semmilyen... Tényleg Nõvérke!! Mert tudja – súgja
édesen, s még kacsint is egyet – ha járna, már az ágy
sem volna egyben!! Ugye, hogy felmelegedett a Te
szíved is?
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2019/01/20/pillanatok/

Front és telihold
Már otthon készülni kezd. Testileg, lelkileg. Hallotta a rádióban: Kettõs fronthatás várható. És mellé élénken világító telihold. Jaj, egek... az a bizonyos
kettõsség. Miért fél annyira? Mert tudja nagyon jól,
ilyenkor feje tetejére áll a világ. Legurít még egy kávét – nem is tudja hányadikat is ma már – de sebaj.
Tisztában van vele, nagy szüksége lesz rá. Mert bizony nem lesz könnyû este. Mosolyogva lép be a kórterembe. Egy különösen nehéz érzés keríti hatalmába, mikor végigtekint. Nem, nem kellemes... inkább...
lelkileg meglehetõsen nyomasztó, és borzasztóan fárasztó. Idõsek, elesettek, magatehetetlenek és.. za-

Mari! Mariiii! Nem hallod? – hallja ekkor a
szomszéd kórterembõl. Belépve hozzá átalakul, gyorsan Marika lesz a neve. Reméli: talán ha belemegy a
játékba, sikerül kezelni a helyzetet. Ideig- óráig össze
is jön, de nem tud sokáig mellette maradni. Menni,
haladni kell, sok beteg vár még rá nagyon. – Halló,
halló, Mari...- szûrõdik szüntelen tovább a monoton,
ütemes hang az éjszaka csendjében... Ahogy kifordul a kórterembõl, tekintete végigsiklik a folyosón.
Riadtan dob el mindent ami a keze ügyében volt, és
rohanni kezd. Hiszen egy pillanat tört része alatt észreveszi: Egy nénike, sietõs csoszogó léptekkel karján kopott kis táskájával szaporán szalad, indul ki az
épületbõl. Utolérve lágyan belékarol, és rámosolyog.
Muszáj, mert sosem tudhatja, mikor kap egy pofont.
A nénike most békés. Csillogó szemmel, édesen nevetni kezd... Éppen a piacra tart – veszi ki a szavaiból, mikor megkísérli visszavezetni. Beszélgetnek. –
Te nem jössz Julcsi? – kérdezi a nénike zavart, fátyolos tekintettel, miközben aprókat lépeget mellette. – Nincs piac, éjszaka van. Korán indultunk. Fe-
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küdjünk le Drága... majd szólok, ha menni kell, Ígérem!- válaszolja neki nyugodt hangon. De õ hajthatatlan marad, s fordul meg hirtelen a másik irányba.
Visszafordítja ismételten, magyaráz neki türelmesen... felvéve immár Mari után a Julcsi nevet. Sikerrel jár, végre az ágyban üldögél... és azonnal öltögetni
kezd. Tipikus mozdulata – nem tudja miért – a zavart nénikéknek. Mit varrogatunk? – hajol hozzá kedvesen, miután óvatosan lefekteti. Õ fénytelen szemeivel ránéz és hangosan kacagni kezd. Elé tartja két
üres, ráncos kis tenyerét...motyog is valamit, de nem
érti. – Pista! Pista! – folytatódik a frontos éjszaka...
sietõsen szaladni kezd a hang után. – Mondtam, hogy
ne ide borítsd a fát, nem lesz ez itt jó...– kiabálja egy
bácsika és hadonászva mutat reszketõ kezeivel a távolba. – Rendben, elhordom, csak ne kiabáljon! –
szól neki elváltoztatott mély, férfias hangon. Közben
felöltözteti, lefekteti, betakargatja õt is. Már zúg a
feje... Ólmos fáradtságot érez. Ki kell lépnie pár
percre a levegõre. Szokatlanul sok beteggel találkozik a csillagok alatt. Nem tudnak aludni, de ezen
õszintén szólva, nem is csodálkozik. Mélyen szívja
magába a hideg, friss levegõt, érzi ahogy kellemesen
átfújja az éjszaka szele. Mereng a semmin, szeretné
kiüríteni az agyát pár pillanatra. – Laci! Erre, erre!
– töri meg a pillanatnyi csendet ismét valaki. Rutinosan megfordul és elindul a hang irányába.

Belépve a szobában, már nem is lepi meg a látvány: Ücsörög a bácsika az ágy mellett, pizsamája a
földön. Kivetkõzve önmagából hangosan kiabál... –
Segíts fiam, elszaladtak a lovak! – integet hevesen.
Ezek valóban elszaladtak... – gondolja immár elkeseredetten. Kínosan mosolyog már õ maga is. Próbálja nyugtatni, és fáradtan ellátni Õt is. Mert ez a
feladata. – Nõvérke! Csináljon már valamit, ez borzasztó! – hallja háta mögött a bántó, türelmetlen,
számonkérõ szavakat – itt pihenni nem lehet! Ide
gyógyulni jön az ember! Igaza van... – fut át a gondolat némán. Csüggedten néz rá, de nem szól semmit. Nem tehet róla, hogy ilyen zavart a társaság.
Holnapra mindenki túl lesz rajta, elvonul a fronthatás. De mégis mondania kell valamit, önmaga védelmében. Odaránt egy széket, leül mellé – így éjjel kettõkor – mosolyogva, összeszedve minden erejét és
beszélgetni kezdenek. Mindenrõl... Talán megnyugszik, ha figyelmét eltereli. Fáradtan és szomorúan,
de töretlen hittel reméli... Nagyon bízik benne. –
Hogy bírják ezt Nõvérke? – kérdezi kis idõ múlva,
immár emberi hangon a betege – Nap nap után, minden pillanatukban? Elgondolkodik... Mit tud erre válaszolni neki most kimerülten? Az igazat. Õ Ápoló... Neki bírni kell.
Forrás: https://apolono.cafeblog.hu/2018/08/26/front-es-telihold/
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