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Meghívó.
A Keresztény-szocialista Egészségügyi 

Alkalmazottak Orsz. Szövetsége kebe
lébe tartozó Magyarországi Fiirdőalkal- 
mazottak Szakegyesülete f. évi április 
9-én (vasárnap) d. u. fél 5 órakor a 
Császárfürdő csarnokában tartja rendes 
évi

tisztújító közgyűlését,
melyre a t. kartársakat és karíársnőket 
ezúton hívja meg

az elnökség. 
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó
2. A múlt évi jegyzőkönyv felolvasása.
3. Pénztári jelentés és a jövő évi költségvetés 

előirányzata
4. Titkári jelentés.
5. Tisztikar lemondása.
6. Uj tisztikar választása.
7. Beérkezett indítványok, előterjesztések, jövő 

évi murikaprogranim, a képesítés, a bérkérdés 
tárgyalása.

Meghívó.
A Keresztény-szocialista Egészségügyi 

Alkalmazottak Orsz. Szövetsége f. évi 
április 23-án (vasárnap) d. u. 4 órakor, 
Vili., Főherceg Sándor-u. a régi kép
viselőházban tartja rendes évi

tisztújító közgyűlését,
melyre tiszteletiéi meghív minden tagtár
sat és tagtársnőt

az elnökség. 
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó és a külföldi kiküldöttek 
üdvözlése.

2. Múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolva
sása.

3. Pénztári jelentés és a ióvő évi költségvetés 
előirányzata.

4. Titkári jelentések.
5. Régi tisztikar lemondása.
6. Ili tisztikar választása.
7. Beérkezett indítványok, előterjesztések tár

gyalása.
6. Képesítés és bérkérdés tárgyalása.
9. A külföldi egészségügyi alkalmazottak moz

galma. Előadó : Streiter György a német bírod 
gyűlés és egészségügyi tanács tagja.

10. Elnöki zárszó.

Az Otthon alakuló közgyűlése. A
szövetség közgyűlésének befejezése 
után az „Otthon" bizottság tartja beszá
molóját és alakuló közgyűlését a régi 
képviselőházban. Az ügy nagy fontos
ságára való tekintettel kérjük az összes 
részvényesek pontos megjelenését. Sza
vazati joguk csakis a részvényjegyzők
nek van. Kérjük a részvényjegyzést 
utalványokat magukkal hozni.

A szövetségi közgyűlésen csakis tag
sági könyvecskével lehet részt venni.

Vidéki testvéreinket kérjük ha szemé
lyesen részt nem vehetnek, ügylevélben 
keressenek meg.

A közgyűlésen még Steiíeren kívül 
Jakobi (Ausztria) és Vermauben Hollan
diából vesz részt.

Szövetségi megbízottak.
Irta: Morawilz Lajos.

A szövetség sok munkahelyről nyeri 
az ő tagjait. Ezek a munkahelyek gyak
ran távol esnek a szövetségtől és annak 
vezetőségétől. A szövetség azonban a 
munkahelyeken sem hagyhatja védtelenül 
magára az alkalmazottakat. Odaállítja 
üzemenkínt az ő megbízottait, őrszemeit, 
az üzem, kórházi, fürdői stb. megbízot
takat. Az üzemi megbízott a szervezet 
képviselője az intézetekben, aki felveszi 
a panaszokat, tanácsokat, felvilágosítá
sokat ad, agitál, ellenőriz, mindent meg
figyel, lát, hali, ami az intézetben, üzem
ben történik. Az ellenség támadását, ha 
ilyen van, visszaveri, az indifferens, szer
vezetlen karfársakat, kartársnőket helyes 
szóval felvilágosítja a szervezkedés fon
tosságáról, ápolja az intézetben, üzem
ben a szervezeti tagok szolidáris érzését, 
összekötőtiszt a szervezet és alkalma
zottak között. Az alkalmazottak és a 
szervezet érdekében egyaránt dolgozik.

Az intézeti, üzemi megbízottak becsü
letes, lelkiismeretes munkájától függ a 
szervezet munkaképessége. Ha a szer
vezetnek megbízható intézeti, üzemi meg
bízottai vannak, mindig lesz annyi eieje és 
hatalma, hogy feladatát a legválságo
sabb időkben is teljesítse.

Ezért a megbízottnak kiforrott keresz
tény-szocialistának kell lennie, a ki mint 
az erdő leghatalmasabb törzse, minden 
vihart kiáll, megingathatatlan, áldozat
kész, munkaakaraiial telt, az ellenség 
támadásait képzettsége révén vissza 
tudja verni, példával tud előljárni a köte- 
lességteljesitésben, szóval a jó szakszer
vezeti tag mintaképe.

Szakszervezetének és munkástestvérei 
javára csak akkor tud hasznos, értékes 
munkát kifejteni a munkahelyen, ha az 
elöljárói is elismerőleg nyilatkoznak köte
lesség és tisztelettudásáról, ha munkáját 
becsületesen elvegezve, mindenkinek 
megadja az illő tiszteletet, de alázatos
ság nélkül, megveszfegethetetlenül kitart 
meggyőződése mellett. Munkatársaiban 
nem alantosokat lát. Nem téveszti szem 
elől, hogy közös kiuzsorázotíjai vala
mennyien a tőkének. Ezért komolyságá
val, pártatlanságával fegyelmet tart a 
munkahelyen a szervezet tagjai között, 
egyenetlenségekben, civódásokban az 
ellentéteket nem szítja, hanem elsimítja, 
szükség esetén a szakszervezet vezető
sége utján.

Ismernie kell a munkahely minden 
alkalmazottját, a szervezetteket épp úgy, 
mint a szervezetleneket. A szervezettek 
között ápolja a szolidaritás érzését, mé
lyíti bennük a keresztény-szocialista 
meggyőződést, figyelmezteti őket a tag
sággal járó kötelezettségekre, a központ 
utasitásait közli velük, felszólítja őket a

gyűléseken, előadásokon való megjele
nésre, ellenőrzi, hogy ezen felszólításai 
milyen eredménnyel jártak. Az ellenőrzés 
azonban sohasem lehet sértő -  a mu
lasztókat komoly, meggyőző szavakkal 
kell figyelmeztetni, hogy önmaguknak 
és a szervezetnek ártanak kötelességeik 
nem teljesítése esetén.

A szervezetlen munkásokat is figye
lemmel kiséri. Akadnak közöttük, akik 
tudatlanságuk, hanyagságuk, bizalmatlan
ságuk miatt tartják magukat távol a szer
vezettől. Ezeket barátságos szóval kell 
felvilágosítania, meggyőznie a szervezett
ség, az összetartás erejéről; a tőkével 
szemben való védtelenségéről, a szerve
zet által nyerhető előnyökről. A megbí
zottnak azonban ifi is elővigyázatosnak 
kell lennie ; önző kifogásolható erkölcsű, 
becsületü, javíthatatlan emberekre a 
szervezetnek nincs szüksége.

Más szervezethez tartozó alkalmazot
takkal szemben a megbízott igyekezzék 
a barátságos viszonyt fenntartani. Ko
molyságával, igazságosságával, tudásá
val azok becsülését is nyerje meg. Gú
nyolódásaikra, csípős mégiegyzéseikre 
ne hasonlókkal feleljen, mert ezzel csak 
az ellentétet fokozza. Sértő, goromba 
megjegyzéseiket utasítsa vissza, súlyo
sabb természetű támadás esetén a szer
vezethez tartozó tagoknak kötelessége 
védelmére kelni. A megbízott feladata 
a más szervezethez tartozó alkalmazot
takat meggyőzni, hogy egyenetlenkedé- 
süknek csak a közös ellenségük, a tőke 
örül, az szítja azt, hogy erejüket gyön
gítse s az alkalmazottakban bizalmatlan
ságot keltsen a szervezetek ellen.

A megbízottnak, hogy kötelességét 
teljesiteni tudja, olvasottnak, képzettnek 
kell lennie. Evégből figyelemmel kell ki
sérnie nemcsak a szakmabeli alkalma
zottak mozgalmait, sérelmeit, de más 
szakma munkásainak kívánalmait is, 
munkaviszonyait, az összmunkásság kö
zött felmerülő kívánságokat, követelése
ket, általában a munkásság minden meg
mozdulását. Figyelemmel kiséri tehát 
lapjainkat s mig egyfelől mélyíti magá
ban a keresztény-szociális meggyőző
dést, másrészt megismeri ellenségeink 
taktikáját, ravaszságát, amelyek ellen 
előre felfegyver/i magát. Olvas, tanul, a 
központ által rendezett előadásokat szor
galmasan látogatja. Megismeri az ipar- 
törvényt s mindazokat a törvényeket, 
melyek munkásvédelmi célokat szolgál
nak Figyelemmel kiséri, hogy a munka
adók e törvényeknek megfelelően kellő
képpen gondoskodnak-e a munkásság 
testi épségéről és egészségéről, a mun
kássággal kötött munkabérek stb. meg
állapodásokat pontosan betartják-e.

Bérmozgalom esetén, lényeges sérel
mek felmerülése esetén azonnal jelentést 
tesz a szervezet vezetőségének s egy
ben gondoskodik arról, hogy munkás-
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iársaii megbeszélésre összehívja. Bér
kérdésekben saját magának kell ítéletet 
mondani annak jogos, logtalan, időszerű, 
vagy időszerűtlen volta mellett s igazsá
gát az elhamarkodás, a kudarc elkerü
lése végett még munkástársainak is 
legyen bátorsága megmondani.

Ha a megbízott más munkahelyre 
megy át dolgozni, addig ne hagyja ott 
a helyét, míg maga helyett egy alkal
mas munkástársát meg nem választották.

A megbízott a lelke a szervezetnek, 
általa lehet naggyá, erőssé a szervezet, 
az ő kötelességteljesitése minden tekin
tetben kifogásialan legyen. Munkáját 
azonban ő is csak úgy tudja lelkiisme
retesen teljesíteni, ha a szervezet tagjai 
mindenben hűségesen támogatják, figyel- ; 
mezíetéseií, utasításait teljesítik s benne 
á szervezetnek képviselőjét, őrét látják. 
Súlyos, nehéz, hálátlan feladatai legtöbb
ször nagy nehézségek között teljesíti, 
ezen munkájában minden munkatársának í 
becsületbeli kötelessége őt teljes erejé- i 
vei támogatni.

Mostoha sors.
A munkásság soraiban a sors mostoha 

keze senkii sem sújt kérlelhetetlenebbül, 
mini a fürdősöket és betegápolókat. 
Minden szakma munkásságát, tudásánál, 
képzettségénél fogva a kiérdemelt he
lyére, a képesített munkások sorába kell 
besorozni, örvendünk annak, ha látjuk, 
hogy egyik-másik szakma munkásságát 
a kiérdemelt helyére osztják be. Az 
utóbbi időben e téren szociális szempont
ból haladást észleltünk. Olvastunk arról, 
hogy az éttermieket, cementipari munká
sokat. a manikürözőket és még sok más 
szakmát, melyek eddig még nem voltak 
képesítéshez kötve, az uj ipartörvény 
alapján törvényesen képesítéshez kö
tötték.

Kiérdemelték, megszenvedtek érte. 
Azonban amidőn ezekről hallunk és olva
sunk, kérdezzük, mennyivel áll felette 
bármely szakma az egészségügynél ? 
Nem-e állami érdek, hogy a hosszú há
ború, a forradalmak és a gazdasági 
helyzet, mely az emberiség egészségéi 
oly súlyosan megviselte, megrongálta, 
képzeli lürdös és ápolói kar álljon ren
delkezésére. Sajnos hazánkban e nagy- [ 
fontosságú közegészségügyi érdek a mi : 
vezető urainkat nem izgatja. Vagy ha j 
mégis éreznek egyesek belső lelkifurda- i 
lást, hogy e nagy horderejű kérdést még ' 
a mai napig sem oldották meg, vannak 
mások, kik eme törekvéseiket nagyobb 
befolyásuknál fogva megakadályozzák.

Az egészségügyi alkalmazottaknak sok 
a parancsosztogaiójuk, -  kezdve az 
irodában ülő tisztviselőtől az igazgató 
főorvosig — de kevés azoknak a száma, 
kik szociális érzéküknél fogva melléjük 
állanának és jogos követeléseikben 
támogatnák.

Az uj ipartörvényt a nemzetgyűlés 
szankcionálta. A minden oldalról kapott 
Ígéretek mellett minket betegápolókat 
és fürdősöket ismét mellőztek. Végzett 
munkánk magasztos hivatásunk tudatá
ban -  mely minden más szakma tőié 
állítja a beiegápolói és fürdőst -  ökölbe 
szorult kézzel és elszorult szívvel kiáltjuk 
oda sorsunkat intézőink fülébe, hogy lel
künk mélyébe összeszorult keserűségünk 
végső határához értünk. Egy évtized óta 
alázatosan kilincseltünk egyik hivatal 
ajtajától a másikig. Megelégeltük az ígé
reteket. Elég volt a sok szenny és piszok, 
melyet mások könnyelműsége miatt reánk 
hárítottak.

Követeljük -  ha már törvényhozási . 
utón nem lehet — a népjóléti, valamint 
a kereskedelmi minisztériumtól, hogy ren
deleti utón sürgősen szabályozza a für- 
dősök és betegápolók képesítésének 
ügyét. Szüntesse meg a zugirodákat, 
melyek cselédleányokat helyeznek el 
ápolónőknek, kik a hivatásuknak élő I

ápolónők tekintélyét ássák alá. Tiltsa el 
a fürdős-gyártást, mely oly nagy mérve
ket öltött, hogy e pályán már évtizedek 
óta működő képzett, kipróbált fürdőseink 
létexisztenciáját veszélyeztetik.

Á sugarakkal való gYÓgyitásróI.
Irta : dr. Elischer Ernő.

A gyógyítás szolgálatában álló suga- I 
rakat az. egyszerűség kedvéért feloszt
hatjuk spektralis és nem spektralis suga
rakra. Spektralis sugarakból tevődik 
össze a nap fehér fénye. Nem spektralis 
sugarak pl. a hő sugarak és a röntgen- 
fény vagy a rádium sugárzása. Mig az 
emberi szervezet a napfényből eredő 
(spektralis) sugaraknak egész életlefo- 
Iyása alatt ki van téve, addig, a nem 
spektralis sugarak mesterségesen elő
állított vagy ritkán található anyagok, 
(rádium, rádiumaktiv-sók) különös tulaj
donságai, melyeknek természetes beha
tása alatt csak ritkán ál! az ember.

A modern gyógyításban a sugarakkal 
való gyógykezelés egész külön tudo
mányágakat alkot.

Ősrégi idők óta szerepel a napfény, 
mint gyógyító tényező, tapasztalatok 
alapján. A napfény időhöz kötölisége, az 
időjárás változékonysága és a napfény
nek a föld külömböző részein való 
egyenlőtlen elosztása miatt a napfény 
mellett alkalmazzuk az azt mesterségesen 
pótló fényforrásokat: az elektromos iv- 
íárnpát, az izzó vaslámpát, a villany- 
körte fényét, a higanygőzlámpát (guarz- 
lámpát) sib. Másrészt a gyógyítás szol
gálatában állnak a hősugarak és mint 
a legújabb idők vívmányai a röntgen- I 
sugarak és a rádiumsók sugárzásai.

Ezen fizikai tekintetben egymástól 
lényegesen különböző sugárzásoknak 
élettani hatása sokban hasonló.

A sugárzásnak ereje szerint kétféle ha
tása van az élő szervezetekre és igy 
az emberre is: kisebb intenzitásban 
anyagcserét fokozó, éltető, nagyobb 
mennyiségben az életet gátló, pusztító 
a hatása. A legegyszerűbb élőlényekre 
az egysejtű baktériumokra már kevés 
napfény is ölő hatású, nem a hősugarak 
által egyedül, de azoktól teljesen függet
lenül az u. n. spektralis vagyis kémiai ; 
hatású sugarak folytán. A napfény tehát | 
a legtökéletesebb dezinficiens és mint j 
ilyen állandóan használiatik is. (Betegek 
ágyneműjét, piszkos fehérneműt kitesszük : 
a napra.) Ahol kevés a napfény pl. kö
dös, esős időben több is a betegség, i 
mert a baktériumok, a betegségek hor- j 
dozói tovább maradnak életben.

A legfelsőbb élő szervezetre, az emberre ■ 
mérsékelt napfénynek életreserkentő ha- : 
fása van, amely még vak embernél is , 
tapasztalható, tehát nem tisztán a látás j 
utján létesül. A napfénynek az emberi 
lélekre, a közérzetre, kedélyállapotra 
való hatása mindennél fontosabb és a 
gyógyítás és gyógyulás szempontjából 
is rendkívül értékes. A modern lakás, 
a modern kórház lehetőleg világos, ba
rátságos legyen nemcsak tisztasági 
szempontból, de hogy a betegnek szen
vedéseit is enyhítse, életkedvét növelje. 
Modern kórházakban lehetőleg napfiir- 
dőre alkalmas terraszokról, verendákról 
és lapos háztetőkről gondoskodik az 
építész, hogy a betegek, mihelyt az idő
járás engedi, friss levegőn és a napon 
lehessenek.

Túlságos sok fény ellen az állati és 
emberi szervezet védekezik a bőrnek, 
mint köztakarónak vérbősége által, amely 
vérbőség megakadályozza, hogy a su
garak mélyebbre hatolhassanak. Ha ez 
a vérbőség hossszu ideig áll fenn, akkor 
a bőr valóságos gyulladásba jön, majd 
festék tartalma (pigmentátiója) nö
vekszik, vagyis megbámul. A bőr vér
bőségét a hősugarak is előidézik azon
nal, mig a napfény kémiai sugarai csak

Szövetségünk, képesítésünk ügyében 
tovább fog harcolni. Nem szűnünk meg 
ez ügyben lépéseket tenni mindaddig, 
mig igazságos ügyünket diadalra nem 
juttatjuk 1

órák múlva fejtik ki ezt a hatást, mely 
azonban tartósabb is 

Ha azt akarjuk, hogy a sugarak mé
lyebbre hassanak, a vérbőséget, mint 
gátló körülményt lehetőleg megszüntetni 
igyekszünk. Ez áll a röntgen-sugarakra 
is, amelyeket elsősorban a bőr ereiben 
keringő vér tart vissza. Kétségtelen, hogy 
a vérbőségnek ezen védő berendezése 
melleit, a keringő vérnek még a suga
rak elnyelését is célzó szerepe van és 
bizonyos, hogy a napnak sugárzó energi
ája bennünk más energia formákká ala
kul át.

Minthogy a fénynek elsősorban a 
bőrre van hatása, mint gyógyító ténye
zőt leginkább használjuk bőrbetegségek 
esetén. A röntgen sugarak és a rádium 
sugarai, amelyek sokban hasonlatosak 
a napfény ultra ibolya sugaraihoz, már 
mélyebben hatolnak a testbe és igy 
nemcsak bőrbetegségek esetén, de mé
lyebben fekvő szervek megbetegedései
nél is használhatók. A röntgen sugarak 
különösen fiatal fejlődő seitekre hatnak 
pusztitólag és ezért értékesíthetők olyan 
daganatok gyógykezelésére, melyekben 
sok a fejlődő oszló sejt. A rádiumsók, 
melyek a röntgen sugarakhoz hasonló 
sugarakat bocsátanak ki magukból, a 
test belsejébe is vihetők és minthogy 
sugárzásuk állandó, pontossabban ada
golhatok. így alkalmazzuk kis fémtokok
ban zárva a száj, orr, légcső, végbél 
stb. üregeibe helyezve, ahol az ott fej
lődő daganatokat elpusztíthatják.

A mesterséges fényforrásokkal való 
gyógykezelést két csoportra oszthatjuk. 
Az elsőnél a fény mellett a ívsugarak
nak jut kiváló szerepük A másik cso
portnál az u. n. ultra ibolya sugarak 
hatása a legerősebb. A mesterséges 
fényforrásoknak értéke éppen abban van, 
hogy a sugárzó energiát velük pontosan 
és bármikor adagolhatjuk, de gyógyító 
hatás tekintetében határozottan mögötte 
maradnak a napfénynek, melynek felül
múlhatatlan sikereit a klimatikus viszo
nyok és egyébb tényezők, mint pl. a 
levegő tisztasága, a test ellenállóképes
ségének növelése és a gyönyörű erdei 
vagy tengerparti vidéknek a lélekre, az 
életkedvre való hatása is növelik.

Az utolsó időben annyira használt 
guarzlámpa (higanygőz Ívfény, mely 
tiszta guarz üvegen át szűrődik,) hatása 
elsősorban az ultra ibolya sugarak gaz
dagságában találja magyarázatát, úgy 
hogy felületes bőrbetegségeknél, bele
értve a bőr gümőkórját és felületes 
mirigy- és lymphoma és csonttuberkulo- 
zist (caries) is, a guarz lámpa fénye 

j kétségtelenül gyógyító hatású.
A modern orvostudományt el sem 

! tudjuk képzelni a gyógyító sugarak 
használata nélkül, és bár tudjuk, hogy 
várakozásainknak talán nem mindenben 
feleltek meg a rádiummal, röntgennel, 
guarzlámpával elért eredmények, tág 
tere van ezen a téren is a tudományos 
kutatásnak. További fáradozásunk arra 
irányul, hogy pontosan tanulmányozva 
az alkalmazás idejét, körülményeit a 
sugarak mindig jelentkező káros mellék
hatásainak az elkerülésével ezen nagy 
hatású természeti erőket is teljes mér
tékben értékesíthessük a szenvedő em
beriség javára.

Legjobb és legbiztossabb tőkebefek
tetés az „Otthon" részvény jegyzése! 

Jegyezz mielőbb részvényt 1
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A betegápolás.
Az elmúlt években a betegápolási pá

lyára sokan olyanok léptek, kiknek 
semmi előképzettségük nem volt és ma 
sincs. Sajnos, de be kell vallanunk — 
mint már sokszor tettük — hazánkban 
a közegészségügy még nagyon a kezdet
legesség fokán áll. Mig más államokban 
a szigorú képesitéshez kötötték a beteg
ápolási pályát, nálunk több mint egy 
évtized es sürgetésünkre sem érzik annak 
nagy horderejűt, a mi e foglalkozásnak 
a képesitéshez kötésében rejlik.

Reményünk volt -  a sok ígéret után, 
melyet minden oldalról kaptunk — hogy : 
az ipartörvény revíziójának tárgyalása [ 
kapcsán, a közegészségügy érdekét szem I 
előtt laríva, a beiegápolásí törvényesen : 
a képesítéshez kötik. Sajnos e rémé- ' 
nyűnkről egy időre le kell, hogy mond
junk. Azonban mi nem nyugszunk bele és 
e kérdést tovább is a felszínen tartjuk.

És a mig e fájó seb, mely nem csak 
a mienk, hanem egy általános és a köz
érdeket közvetlenül érintő hiányt jelent, 
a mennyire erőnkből telik, mindent meg
teszünk, veszedelmessé válható követ
kezményeinek tompítása érdekében.

E célt óhajijuk szolgálni becsülettel és 
lelkiismeretid az alábbi sorokkal is. 
Azon ápolók és ápolónők, kik minden elő
képzettség nélkül e pályára léptek és 
még ezideig az általunk oly kitünően 
bevált tanfolyamokon részt nem vehettek, 
e sorokból megtanulandó legelemibb 
ismereteket a betegek javára értékesít
hetik. A betegápolás célja, hogy a ma
gával tehetetlen betegnek segítségére 
legyünk és ezáltal a szervezetet minden 
felesleges erőpazarlástól mentesítve iehe- 
tővé tegyük, hogy a betegség ellen való 
küzdelmében minden természetes ellen
állóképességét a betegség legyőzésére 
fordíthassa.

Ebből következik, hogy a betegápolás
sal foglalkozónak, minden irányban első
sorban a beteg nyugalmát kell biztosí
tania. Tehát nemcsak a festi, hanem a 
lelki nyugalmat is tekintetbe kell vennie 
annak, aki a beteget ápolja.

A beteghez csendes hangon kell szó
lam és állandóan nyugodtan kell vele 
szemben viselkedni. Okosan és derülten 
kell állapotáról vigaszialóan és biztatóan j 
beszélni, mert hiszen régi tapasztalat az, 
hogy a bizakodó betegnek a meggyó
gyulásra több kilátása van. A ki a beteg 
ápolását végzi, arra is kell vigyáznia, 
hogy a beteget minden izgalomtól men
tesítse, mert ezek sok betegnél rend
kívül károsak, sőt végzetes hatásúak 
tehetnek. Például ki ne hallott volna 
olyan esetről, mikor egy szívbajban 
szenvedőt, akár ijedtség, akár ölöm vagy 
más váratlan lelki rázkódás megölt.

A beteg kedélyének és lelkivilágának 
megnyugtatásával egyenlő fontosságú a 
testi nyugalom teljes biztosítása. A testi 
nyugalmat főképen az ágyban fekvés 
biztosítja, bár különösen idősebb egyé
nek jó kényelmes karszékben is jól el
helyezhetők (hacsak az orvos kifejezet
ten nem rendeli el az ágyban fekvést.)

Itt kell tehát arról megemlékeznünk, 
hogy milyen Jegyen a beteg ágya? A 
beteg ágya ne legyen túlságosan puha, 
mert akkor a beteg, főkép ha lázas vagy 
nagyon elgyengiilt vagy zavart öntudatu 
(magas lázi), egy helyben fekve mélyen 
besüpped a puha ágynemű közé. Ez 
pedig a vele való bánásmódot teteme
sen megneheziti. Ezenkívül az ilyen túl 
puha ágyon hamarabb képződnek gyű
rődések, ráncok stb. és az ágyba került 
morzsák és egyéb idegen anyagok eltá
volítása, tehát az ágy tisztán és rend
ben való tartása sokkal körülményesebb 
és nehezebb. Az ágyon egyszerű tiszta 
lepedő legyen, amelyre középen keiesz- 
tülfektetve az úgynevezett keresztlepedő 
jön. Az alsó lepedő kicserélése ugyanis 
nehezebb lévén a legkönnyebben szzn;- 
nyeződö helyen a keresztlepedőt köm yen

kicseréljük és ha ráncok keletkeznek 
rajta, kétoldalt a matrac (szalmazsák) 
mellett begyurvá igen könnyen kifeszit- 
hetjük újra simára.

A beteg feje alá párnákat teszünk és 
pedig ezekkel oly mértékben támasztjuk 
alá a beteg fejét és hátát, hogy épen 
jól nyugodjék és ne csússzon le róluk. 
Egyébként a párnákra nézve kérjük ki 
az orvos véleményei is. A takaró legyen 
könnyű és az évszakhoz mérten elég 
meleg. Súlyos lázas betegeket gyakran 
kell fekvésükben változtatni. Ilyenkor a 
betegápoló köteles mindig meggyőződni 
arról is, hogy az ágy rendben van-e?

Természetes, hogy hosszabb tartamú 
betegségeknél az ágyat tisztába kell 
tenni. Ez könnyebb betegeknél úgy tör
ténik, hogy a beteget arra az időre jól 
betakarva kényelmes karszékbe ültetjük 
ki, vagy pedig súlyos betegeknél egy 
második mar előkészített tiszta ágyba 
emeljük át a beteget. Ilyen súlyos beteg
nél a keresztlepedő kicserélése mellett 
az alsó lepedőt úgy cseréljük, hogy az 
ágy jobb vagy bal felén kihúzzuk a mat
rac alól a begyürt lepedő szélét s a 
beteg másik oldalán a beteg alól kihúz
zuk a lepedőt. Most a tiszta lepedőt 
hosszában összesodorva, egyik szélét a 
matrac alá bedugjuk s az összesodort 
lepedőrészí a beteg alatt könnyen át- 
dugdosva kisimítjuk és rendesen elhe
lyezzük a lepedőt.

A hosszú betegség alafi a beteget \ 
(különösen verejtékező, izzadó, lázas 
betegségeknél) magát is kell tisztogatni. 
Naponta a kezeket, arcot, nyakai langyos 
vízbe mártott ruhával mossuk meg. A 
beteg testét pedig hűvös (lő—20 fokos) 
vízbe mártott puha ruhákkal dörzsöljük 
le. Gyakrabban kell tisztítani a kereszt- 
csont, végbél, lágyéktájakat, hónaljakat 
és a nemi részeket ilyen hűvös vízbe 
mártott és kicsavart ruhákkal. A vízbe 
lehet igen kevés, gyenge borecetet vagy 
borszeszf keverni (literre egy kanálnyi 
ecet vagy borszesz).

E teendők mellett a betegápoló az 
orvos számára megfigyeléseket is kell 
hogy teljesítsen és az észleletekről pon
tosan keli, hogy értesítse az orvost Leg
többször az orvos maga közli az ápoló
val, hogy mire kell figyelnie, mégis min
dent, a mit a betegen észrevesz, közöl
jön az orvossal. Ilyen dolgok a hideg
rázás, fázás, izzadás (hideg vagy forró 
verejtékezés), a beteg alvása, mozdulatai, 
lélegzése, fájdalmakról való panaszko
dása stb., stb.

Felsoroljuk a legfontosabb teendőket 
még a betegek körül, melyekel az ápoló
nak kell végezni:

1. Az orvosságok nyújtása. Az orvos
ságok az orvostól megszabott időközök
ben vagy más feltételekhez kötötten pon
tosan adandók a betegnek. Ha folyadék 
az orvosság, azt rendesen kanállal adjuk 
be. A kanál állandóan egy pohár tiszta 
vízben legyen. Az orvosság, ha csak 
máskép nem rendeltetik, behütve hide
gen adandó. A cseppekben adott orvos
ság cseppjeit a legpontosabban számol
juk meg. A poralaku orvosságok (porok) 
ostyában adandók úgy, hogy az ostya
lemezt egyik sarkánál fogva vízbe márt
juk és hirtelen egy kanálra helyezzük 
vizesen. Most az ostya közepére jön a 
por, amely felett összehajtjuk a nedves 
ostyát s az igy keletkezett kis gömböt 
a beteg nyelvére helyezve, egy korty víz
zel lenyeletjük. Kenőcsöket, bedörzsölő 
szereket az orvos utasítása szerint a 
megfelelő helyen alkalmazzuk. Belég- 
zésre való orvosságokat vagy belégző 
készülékkel, vagy forró vízre való cse- 
pegtetéssel és a forró gőzök belélegez- 
tefésével, vagy a beteg felett sátort ké
szítve lepedőből, a sátor alatt való elpá
rologtatósával nyújtjuk a betegnek. A 
végbélen át orvosságot vagy beöntéssel 
(irrigátor), vagy végbélkúpok alakjában 
adunk.

(Folytatása következik.)

Akik m ég mindig 
nem értenek meg.

Soraimat azokhoz a kartársakhoz és 
kartásnőkhöz intézem, kik szervezetünket 
s annak vezetőségét mindenhol és min
denkor csak lekicsinyítik. Nem veszik 
észre, hogy akkor a saját személyüket 
kicsinyítik le, és önmaguknak ártanak 
vele. Sajnálattal kell megállapítanom, 
hogy a múltból még mindig keveset 
tanultak, és amidőn a munkásságnak a 
helyzete oly bizonytalan, mint ma, akad
nak olyanok, akik a munkatársaikat 
nem az összetartásra, hanem a szét
húzásra buzdítják.

Nem gondolnak arra, hogy helyzetük 
megjavítása, a képesítésük kiküzdésére 
csak az erős gerinces összetartás az 
egyedüli fegyverük. Azért írom e soro
kat azokhoz kik a szervezet vezetőségét, 
vagy annak vezetését kifogásolják, ha 
van kifogásuk, v. gy ha van egészséges 
eszméjük, melyet értékesíteni lehet a 
szervezet és a tagok javára, itt lesz a 
közgyűlés álljanak dő nyíltan őszintén, 
mondják el, és mi azi ha jó, hasznos, 
magunkévá tesszük.

De ahhoz, hogy valak1 egy szervezet
ben külön álláspontot képviseljen az 
kész veszedelem, az egy a szervezet 
életképtelenségével. Aki kritikát akar 
gyakorolni, elsősorban, pontos, rendes 
fizető tagnak kell lenni, másodszor be
kell bizonyítania, hogy nemcsak kriti
kát tud mondani más munkájára— mert 
ez a legkönnyebb — hanem maga is 
tud dolgozni. Sajnos — tisztelet a kivé
telnek — kariársaink és kartársnőinknél 
ezt nem láttuk. Pedig égető sebeink 
vannak, melyeket csak együittes mun- 

I kával, erős kitartással tudunk csak be
gyógyítani.

Ha ma nem, holnap, vagy egy hét, 
egy hónap múlva. De begyógyítjuk a 
sebeket, ha kitartunk, a szervezet veze
tőségének a háta mögött erős falként 
állunk. Ne legyünk kishitüek, hozzunk 
áldozatot önmagunkért és jövőnkért.

Még nem vesztettünk semmit. Nincs 
ok a csüggedésre, a képesítésünk ügyé
ben sem, ha egy rövid időre le is ke
rült a napirendről. Mi nem szűnünk meg 
érte tovább küzdeni, azonban elvárjuk, 
hogy e küzdelemben velünk legyen 
minden kartárs és kartársnő.

A drágaság fojtogatja az összes 
munkásságot. Nem nézhetjük összetett 
kezekkel, hogy tesznek mesterségesen 
tönkre. Élni, dolgozni akarunk, azonban 
követeljük munkánk becsületes diját. 
Rendeznünk kell a kezelési dijakat. A 
drágaság nő, a munkásság szakmák 
szerint küzd a létért. Ha élni akarunk, 
ha az emberek, munkások soraiból ki 
nem akarunk dűlni, nekünk is meg kel! 
mozdulni. Vagy azt várjuk, hogy mások 
segítsenek rajtunk ? Tanulhattunk a múlt
ból. Láttuk, hogy mily mostohán bántak 
velünk. Gyengeségünk, fásultságunk ön
magunk iránt, megbosszulta magát. Le
gyen elég, álljunk ki, és követeljük ami 
bennünket jogosan megillet.

Tériünk le végre a kicsinyeskedés 
útjáról, olvadjunk egygyé és akár egyé
nenként, akár tömegesen védjük meg 
egymást. Fazekas Mihály.

Tagdíj hátralékosok. Kérjük mindazon 
t. tagjainkat, kik tagdíj hátralékban 
vannak, azt mielőbb rendezzék, hogy az 
ebből származó hátrányokat elkerüljék. 
Megtartandó évi rendes közgyűlésein
ken csak azon t. tagtársak vehetnek 
részt, kiknek tagsága rendben van. —

Olcsó cipő. Szövetségünkben néhány 
pár női cipő 36—39-es számban kapható. 
Igénylők a cipőket megtekinthetik a 
hivatalos időben.
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HÍREK.
Betegápolók közgyűlése. A szövet

ségünk kebelébe tartozó Magyarországi 
Betegápolók és Ápolónők Orsz. Egye
sülete f. évi március 25-én tarlóba meg 
rendes évi tisztújító közgyűlését dr. 
Rainai Béla orvos elnöklete alail. Az 
elnök meleg szavakkal üdvözölte a nagy 
számban megjelent tagokat. A múlt évi 
közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasásá
tól a tagok elállotfak, ezután Tatár 
Balázs pénztáros számolt be a pénztárról 
és előterjesztette a jövő évi költség
előirányzatot. A titkár és főtitkár jelen
tései, melyben az egy évi munkáról 
számoltak be, nagy megelégedést vál
tottak ki a tagokból. A beszámolók után 
a közgyűlés a felmentvényt a vezető
ségnek megadta. Az uj vezetőség vá
lasztásánál dr. Rajnai Béla orvos vá
lasztatott meg osztatlan lelkesedéssel 
újból elnöknek, ki már 14-ik éve tölti 
be az elnöki széket.'A'elnök Madari Sán
dor, és Balázs Flóra főtitkár Szieben 
József, titkár Deák Mária, pénztáros 
Tatár Balázs, jegyzők Horváth István és 
Luft Kató, ellenőrző-bizottságba Hallgató 
Gyula, Molnár Rózsi, Török Lajosné, 
Tizedes János és Baiusz Vilma letiek 
beválasztja 12 igazgatósági és 6 pót
tagot is választoltunk. Az elnök és alel- 
nokök megköszönték a bizalmat Szieben 
Józset főtitkár pedig a jövő évi munka- 
proyrammot ismertette. Még több tárgy 
megbeszélése után elnök az ülést bezárta.

Részvényekre a közetkező összege
ket fizették b e : Tinka Istvánná (501 
1500 K, Görög Ferenc (45) 1350 K, Ma- 
rics Juha (36) lOöO K, Válfi Ferenc és 
neje (35) 1050 K. Tizedes János (34) 
1020 K, dr. Flischer Ernő (23) 690 K, 
Trényi Júlia, Podgorálecz Katalin, Boray 
Józsefné és Szele Józset (20-20) 600- 
600 K, Bartalis Erzsébet, Virágh Júlia 
(15-15) 450-450 K, Szarka Teréz (21) 
630 K, Tamási Bianka (13) 390 K, Füzesi 
Zsuzsanna, Rotenthaler Antalné, Deák 
Mária, Rozenttial Mórné, Kraft Antal, 
Virágh II. Juha, Méder Mária, Varga 
Júlia, Balázs Flóra, Mézes Júlia, Kozma 
Vilma és Boios József (10-10) 300-300 K, 
Szabó Ágnes (8) 240 K, Kozma Jolán, 
Molnár Anna, Pálfi Margit, Holdberger 
Izsóné, Babay József, Bezerédy Júlia, 
GIovócz Etel, Csuthy Éranciska, Kupidon 
Mária, Eorrai Margit, Antal Zoltánná, 
Hozián Anna, Unger Erzsébet (5-5) 150- 
150 K, Varga András és Gila Ferenc 
(4-4) 120-120 K, Sctireiner Anna, Fiirszt 
Giza, Gedai Teréz, Sarkadi Eszter, Tóth 
Kálmánná, dr. Windisch főorvos, dr. 
Telessy alorvos, Sín iák Lajos, Konecsni 
László, Császár Józsefné, Harkai Erzsé
bet, Mogyorósi József és Koklesz Vera 
(3-3) 90-90 K, dr. Zoltán Elek, dr. Le- 
viczky Károly, János Józsefné, János 
József, dr. Schiller Károly, dr. Dax 
Albert, özv. Richter Ferencné, Glücksz- 
mann Pálné, Kovács Imréné és Nagy 
Józsefné (2-2) 60-60 K, özv. Farkas 
Gyuláné, Richter Tea, Tóth Kálmánná, 
Buschenreiter Teréz, özv. Botka Józsefné, 
Francsics Mária, Tóth Paula és Rácz 
Rózsi (1-1) 30-30 K. A jegyzések még 
folynak.

Otthon adományra beérkezett: Jancsó 
Anna 300 K, Nácsa Lajosné 200 K, 
Becsey Juliska,, Koleszár Teréz, Kraft 
Antal és Schulfz Anna 100-100 K, Tóth 
Gyuláné, Császár Józsefné és Lenti 
Istvánná 50-50 K, Tizedes Mária és Erős 
Lajosné 44-44 K, Fürszt Gizella 24 K, 
Gaidos Ödönné 20 K és Bartalics Er
zsébet 10 K. Az adományozóknak ez
úton mondunk hálás köszönetét.

Köny vadom ány, Könyvtárunknak 
könyveket adományoztak Virágh Júlia, 
Frid József ás Deák Mária. Köszönet az 
adományozóknak.

Könyvtár. Átrendezett könyvtárunkat t. 
tagtársaink részére újból megnyitjuk. 
Könyveket naponta a hivatalos órák 
alatt adunk ki.

Közgyűlés. Az Első Budapesti Fürdős 
személyzet Betegsegélyző és Temetke
zési Egylet a 11., Margit-köruti Nagy 
pipa vendéglő helyiségeiben f. évi feb
ruár 23-án tartolta meg 35-ik rendes 
közgyűlését. A nagy számban megjelent 
tagokat Schiller Gyula elnök meleg 
hangon íidvözölie, ki már 25 éve elnöke 
az egyesületnek. A megtartóit beszámo
lók utón az uj iis. ikaii a következőkép
pen választották meg: 8* tii’ler Gyula el
nök, Nagy Miklós és Bugyóki Ferenc alel- 
nökök, Fölök Béla titkár, heban Miklós 
pénztáros. Maim Dániel ellenőr, Berényi 
József betegtátogató, Máién József gazda. 
Választmányi tagok leltek: Dely József, 
Márton Miklós, Horog István, Schmiedt 
József, Nagy Geigely, Takács Károly, 
Hirvarter József, Major József, flollay 
János, Piacsek Ferenc, Pintér József, 
Mieszner Antal. Póttagok : Molnár lános, 
Hajba Vendel, Blahó Mátyás, Czóna 
János. Számvizsgálók : Wenszlovits Rezső 
és Keserű Béla.

Az egyesület működéséhez nem kell 
külön kommentárt fűznünk.25 évesfenállá- 
sában benne van minden dicséret és 
elismerés. E hosszú idő óta szép és 
igen áldásos munkát fejteit ki. Azonban 
mint minden egyesületnél, itt is bekövet
kezett, hogy a szomorú gazdasági viszo
nyok miatt tagdíjemelést kellett keresztül 
vinni. Reméljük, az egyesület munkáját 
tovább is oly eredménnyel és sikerrel 
fejtheti ki, mint eddig.

Választmányi ülések. Szövetségünk 
I Belegápoló szakosztálya múlt hó 28-án 
! tartotta rendes havi ülését, melyen dr. 

Rajnai Béla orvos ur elnökölt. A jegy
zőkönyv, pénztári és titkári jelentés tudo
másul vétele után az évi közgyűlés határ
napját állapította meg az igazgatóság. 
Majd több folyó ügyet tárgyalt le. — A 
fiirdősök szakosztálya márc. 1-én tar
totta rneg rendes havi ülését dr. Schöller 
Károly orvos ur elnöklésével. A jegyző
könyv, pénztári és főtitkári jelentések 
tudomásul vétele után áttértek a folyó 
ügyekre. Megállapították az évi tiszt
újító közgyűlés napját. Majd a mai 
drágasággal foglalkoztak, melynek alap
ján elhatározták, hogy mozgalmat indí
tanak gazdasági helyzetük megiavitása 
érdekében. A választmány megbízta az 
elnökséget, hogy az. összes fürdők 
és vizgyógyinfézetekből egybehívott 
bizottság állapítson meg egy egységes 
tarifát, melyet a megtartandó közgyűlés 
elé terjesszen, s ezt elfogadása után az 
összes fürdő és vizgyógy érdekeltségek
nek terjessze be.

Művészestély. Szövetségünk f. évi 
április 16-án Ihusvct vasárnap) este 
8 órai kezdettel a üellért-lui dő nagy- 
halijában és télikertjében a létesítendő 
„Otthon“-unk alapja javára Haller 
István v. kultuszminiszter ur fővédnok- 
sége alatt művészestélyt rendez. Műso
runk fényes sikerét már előre is bizto
sítja Záborszkyné Ilona a m. kir. Opera 
művésznője, K. Hegyessy Ilona előadó 
művésznő és Onody Ákos a m. kir. 
Nemzeti színház művészének fellépése, 
kiknek számait részben Karácsonyi István a 
m. kir.Operaház karnagya kesére Közre
működik még az általunk már ismert 
I.osoncy Józsefné úrnő, ki több ízben 
szerzett nekünk fellépésével kellemes 
szórakozást. Az ünnepi beszédet Haller 
István v. kultuszminiszter ur tartja. Tel
jes műsor estélyünkön kapható. Személy- 
jegy ára előre váltva vigalmi adóval 
együtt 40 K. pénztárnál 50 K. Család- 
jegy előre váltva (három személyre) 100K. 
pénztárnál 120 K. Jegyek kaphatók a 
rendezőségnél, a kórházak, fürdők és in
tézetek megbizottainal valamint a szö
vetség helyiségében V1L, Dohány-utca 
74 1. em. 16. a titkárságnál. Az „Otthon" 
érdeke, mindannyiunk érdeke, agitál
junk, hogy minél nagyobb számban 
jelenjenek meg a vendégek. Minden 
egyes vendég egy-egy tégla hozzájá
rulás az „Otthon“ alapjához.

Az Otthon. A posta nap-nap után 
hozza a levélkéket úgy helyből, mint 
vidékről szövetségünk irodájába. Azon
ban egy-egy levélke magánúton is be
kerül észrevétlen az iroda egyik-másik 
asztal fiókjába. Komoly kis levélkék,, 
nem illatosak a parfümtől. Regélnek 
egy szebb, egy édesebb gondtalan jö
vőről. A legtöbb a létesítendő Otthonról 
regél. Sivár elhagyatottságról, amelyben 
ma élünk, és szebb jövőről, a mely az 
Otthon felállításával mindenki lelkét be
fogja tölteni. E levelekből ragadok ki 
itt-ott, hogy rávilágítsak, mily mélyen 
vert gyökeret olt, ahol érzik az Otthon 
nagy fontosságát. Az. egyik levélke igy 
szól: Otthon! Mily szépen hangzik ez a 
szó, Otthon 1 Miért kell e szót oly sok 
ajakról fcl-felsóhajtva hallani? Nem 
tudjátok ? hát én megsúgom. Az az 
Otthon azéit fontos, hogy felépítsük, ha 
egy beteg testvérünk, ki egy súlyos be
tegség után kijön a kórházból, egy két heti 
üdülésre legyen ott elhelyezhető, ahol 
fejét lehajthassa, és élezze, hogy nincs 
egyedül elhagyatva, vannak akik szere
tettel körül övezik, gondozzák. Ahol 
azt mondhassa ez az én Otthonom, 
ezek az én szerelő testvéreim 1

Márciusi ünnepély. Méltó keretek 
között ünnepelte meg március idusát 
szövetségünk múlt iió 19-én este saját 
helyiségében. A szép számmal meg
jelent tagok és vendégek előtt a szöv. 
főtitkára Szieben József fejtegette a 48-as 
eseményeket és összehasonlítást tett a 
mai idővel. A beszéd után elszavalta a 
„Talpra magyart" Petőfitől. Tóth lluska 
„Nővér" cimü költeményt, Horváth Ist
ván a „Magyarok Istene", R. Bányász 
Böske a „Kont“, Tóth Sándor a „Riadj 
magyar" és „Falu végén kurta korcsma" 
majd Szieben József a „Szózat" cimü 
költeményt szavalta el. Az átérzett lelke
sedéssel és nagy ambícióval előadott 
szavalatokat a vendégek szűnni nem 
akaró tapsa követte. Szieben József fő
titkár mondott köszönetét a vendégek
nek megjelenéséért és pártfogásáért, 
majd a Himnusz eléneklésével ért vé
get az ünnepély. Ezután ismerkedő es
télyt tartottak, mely tánccal köttetett 
össze. A vendégek kellemes hangulat
ban töltöltek együtt rövid pár órát.

Felülfizetések. A Szent Geilért gyógy
fürdő és szálló személyzete f. évi feb
ruár 25-én a mentők alap javára rende
zett műsoros táncestélye úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag szépen sikerült. Az anyagi 
sikerhez a következők voltak szívesek 
hozzájárulni: Szőnyei Róbert 940 K, 
Sallay J-né 710 K, N. N. 510 K, llecht 
Berthold 500 K, Gellért-szálló vendégei 
490 K, Volmann Ferenc 480 K, dr. Szi- 
nicska Gábor, dr. Benczúr Gyula tanár 
és N. N 440-440 K, X. Y. 370 K, Bán- 
laky Géza vez. ig. 350 K, Kunz ). és 
társa 300 K, Glatz Andics, Engel Károly 
250-250 K, Kaitschocka K. Royal szálló 
igazgatósága és Gép- és Vasút felszere
lési gyár 200-200 K, Barczen Lajos 
180 K, Többek 170 K, Hirmann Ferenc 
és Weisz Béláné 150-150 K, Weisz 
Márkus 140 K, lovag S/tojajovszky 
Alfonz, Janek János, Holbesz Aladár, 
Geittur és Remsch, Lázár Benő, Asztalos 
Árpád, Bauer Károly, Dungly Pál, I.utz 
Károly és Kornfeld N. 100-100 K, Kuckay 
L. 80 K, dr. Kunszt János 70 K, dr. 
Dvorzsák N. Singer Adolf 60-60 K, 
Szűcs Emil, Berger Nándor, Neumann 
Sándor, Jancsurek J., Szabó Lajosné, 
Grosz Fiermanné, Berger Nándor 50-50 
K, Stipsics Hugó, Hegedűs Ármin, dr. 
Glazer Aladár, dr Székely István, Ran- 
koff 1 ázár 40-40 K és ruhatárból 330 K. 
A fehilfizetőknek ezúton mond hálás 
köszönetét a rendezőség.
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