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Lapunk legközelebbi száma a felelős szerkesztő szabadsága és a 
nyári szünet miatt f. évi október hó 1-én jelenik meg.

Képesítésünk.
lnnen-onnan két évtizede, hogy hivatalokról 

hivatalokra kilincselünk ezen fontos kérdés rende
zése ügyében, amig végre olyan biztató irányba 
jutottunk, hogy minden testvérünknek, akik a fürdős- 
szakmában dolgoznak kell, hogy bátorítást adjon 
a további együttmunkálkodáshoz.

Mert fürdős-testvérek, ne essünk ám abba a 
tévhitbe, hogy ha már majd törvény védi a szak
mánkat, akkor minden rendben van. Nem! Ezt a 
törvényes védelmet ki is kell érdemelnünk sok 
akarással, sok tanulással és tudással.

Sok akarással, hogy ezen általunk folytatott 
szakma az össztársadalom által egy elismert 
szakma legyen és a benne dolgozók megbecsü
lésben részesüljenek.

Sok tanulással, mert ezen fontos szakma azt 
is megköveteli, hogy a benne foglalkozók a 
szakmájukat ne csak, hogy úgy mondjam gépiesen 
elvégzik, hanem igenis tanuljuk meg annak az 
anyagnak az összetételét, részletezését és az 
együvé tartozandóságát. Tudományos nyelven az 
anatómiáját, a mivel nap-nap után érintkezünk, fog
lalkozunk, amit a nagyközönség a saját jól fölfogott 
és megszokott fölfrissülése végett, valamint az 
orvosi társadalom pedig a szenvedő, gyógyulást 
kereső beteg emberi testet gyógykezelés végett 
reánk bízza.

És tudással. Mert hiszen tudás nélkül senki 
fiának sem adnak képesítési oklevelet vagy okmányt 
a kezébe.

Kedves jó testvér 1 Mivel hallom a sok ellen
vetést, azzal a jól megszokott fölényességgel, 
amivel mi fürdősök szoktuk ezt a kérdést kezelni: 
hiszen tudok én jól dörzsölni, füröszteni, tyúkszemet 
vágni stb. stb., ezzel azt hisszük, hogy szakmánkkal 
szemben a követelményeknek meg is felelünk és 
a képesítés meg is adható.

Tekintsünk kissé körül. A külföldi kultur- 
államokban a fürdős szaktársaktól megköveteli a 
törvényük, hogy középiskolát végzettek legyenek, 
azonfelül anatómiai ismeretséggel bírjanak.

Hazánkban is már a legtöbb ipari képesítés a 
középiskola végzettségéhez van kötve. A kultusz
minisztérium a kultúra fejlesztésére irányuló törek
vésében kényszeríti a néprétegeket a több tanu
lásra és a nagyobb tudásra.

Mi fürdősök sem maradhatunk hátra, nem 
állhatunk meg az évtizedekkel előbb szokásban 
volt és lévő fürdősképzés melleit, ami gyakorlatilag 
alig valamit, elméletileg pedig semmit sem gyara
pította az összfürdős kultúrát.

A jövő fürdős generációtól a törvény úgyis 
megköveteli majd a több tudást, de mi tőlünk is régi 
gyakorlati fürdősöktől megköveteli, hogy legalább 
az ember anatómiai ismeretével tisztában legyünk. 
Ezt pedig nem is lehetetlenség megszereznünk, 
csak akarnunk kell.

Szövetségünk évek óta tart anatómiai elő
adást az egészségügyi alkalmazottak részére, 
ami minden év szeptember elején kezdődik és tart 
másik év junius elejéig, tehát egy tanévig, ahol 
minden, az egészségügy terén foglalkozó munkás 
az anathomia ismereteit elsajátíthatja és arról 
szakszerű vizsgát is tehet.

Most, hogy lapunk a nyári szünet előtt csak 
egyszer jelenik meg, fölhívom fürdős testvéreinket, 
hogy idejük legyen gondolkodniok egy és fél 
hónapig e tanfolyam fölött, (ami ingyenes) nehogy 
olyan meglepetés érjen bennünket, mind azon 
rendelet, ami az összfürdőstől megköveteli az 
első segélynyújtásban való jártasságot.

Ezen rendelet is már egy tanulásra való 
kényszerítés, ne várjuk be, hogy továbbra is 
kényszerítsenek bennünket, mert a tanuláson és a 
tudáson át érhetünk el a képesítésünkhöz.

Vitos.
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Évzáró vizsga.
A betegápolási tanfolyamunk elméleti évzáró 

vizsgája f. évi junius hó 23-án nyert befejezést. 
A vizsgán a népjóléti minisztérium megbízásából 
dr. Novák Jenő miniszteri tanácsos ur vett részt. 
Ezidei vizsgánkon 79 növendék vett részt. Ezek 
közül 1 újabb tanfolyam hallgatására, mig 4 
pótvizsgára utaltattak.

Az eredményesen végzett hallgatók a vizsga 
után letették az esküt. Az eskü letétele után 
dr. Novák Jenő miniszteri tan. a népjóléti minisz
térium nevében üdvözölte az egyesületet és a 
tanfolyam vezetőit, majd azon óhajának adott 
kifejezést, hogy a hallgatók a nyert oktatást a 
a jövőben értékesítsék a közegészségügy javára. 
Ezután Rajnai Béla dr. orvos-elnökünket, az 
egyik tanfolyam vezetőjét, a hallgatói nevében az 
egyik ápolónő köszöntötte és egy csokorral 
ajándékozta meg, amit ő meleg szavakkal viszonzott.

Utána Schöller Károly dr. tiszt, elnökünket, 
mint a másik tanfolyam vezetőjét, hallgatóinak 
nevében ugyancsak egyik ápolónő köszöntötte és 
szintén egy csokorral ajándékozta meg, amit ő 
őszinte meleg szavak kíséretében veit át. Balázs 
Flóra alelnöknő az egyesület nevében szintén 
csokrot nyújtott át a népjóléti minisztérium kikül
döttének, aki meghatottan vette azt át.

ingatlannal együtt és ezzel egyesületünk nagy
jelentőségű forduló ponthoz jutott. Egyesületünk 
régi szociális programmját juttattuk a megvalósulás 
küszöbéhez. Békés, gondtalan hajlékot az elaggott 
és munkában megrokkant betegápoló testvéreink
nek. E cél lebeg egyesületünk vezetőségének a 
szeme előtt, amidőn as uj Otthont törekszik a 
tagjainak megértő áldozatkészségével a mai vi
szonyok mellett is az igényeknek megfelelően 
fokozatosan átalakítani.

A közgyűlést követő napon, f. hó 27-én az 
egyesületünk vezetősége és azon tagok, akiknek 
szolgálati ideje megengedte, igen széjp számban, 
reggel fél nyolc órakor a gellérthegyi barlang
kápolnában szent misét hallgatott és ott a meg
jelentek Isten segítségéért fohászkodtak, hogy e 
megkezdett nagy munkát az arra rászoruló test
véreink javára eredményesen fejezhesse be a 
vezetőség. A mise után a kájsolnában megjelent 
testvéreinket a vezetőség reggelivel vendégelte meg.

Minden tagtárs és tagtársnő erkölcsi köte
lessége legalább egy-két havonként egy kórház- 
alap bélyeget megvenni. Kapható a megbizot- 
tainknál és a titkárságnál.

Közgyűlés.
A „Rádius" építészeti, faipari és lakberende

zési vállalat részvénytársaság f évi junius hó 26-án 
tartotta közgyűlését. Sokan lesznek, akik igy első 
olvasásra azt a kérdést vetik fel, hogy mi közünk 
e részvénytársaság közgyűléséhez. A részvény
társasághoz annyiban van közünk, hogy a beteg
ápolók egyesülete nem csak az ingatlant vette 
meg Otthona céljaira, hanem az ezzel össze
függésben álló fentnevezett részvénytársaság 
részvényeit is.

A részvénytársaság régi igazgatósága és 
egyesületünk vezetősége által kötött szerződés 
értelmében, amidőn az egyesület vezetősége az 
utolsó részletet lefizette, közgyűlést kellett összehívni 
és a régi igazgatóságnak lemondani, az általunk 
jelölteket megválasztani tartoztak. A ház utolsó 
részletét 14.465 pengőt a jó Isten segítségével és 
tagjaink áldozatkész megértésével f. évi junius hó 
22-én lefizettük és igy a szerződés értelmében 
a közgyűlés a fentjelzett napon egyesületünk 
helyiségében hivatott össze. A közgyűlésen Major 
Henrik igazgató elnökölt. A jegyzőkönyv felolva
sása, valamint a mérleg ismertetése után, amit a 
közgyűlés tudomásul vett, a régi igazgatóság és 
felügyelőbizottság lemondott és az uj a következők 
személyében választatott meg. Az igazgatóságba 
Balázs Flóra, Szieben József és Deák Mária, 
a felügyelő-bizottságba Válfy Ferenc, Szele József 
Flerceg Anlalné és a pótfelügyelő-bizottságba 
dr. Dworcsák Antal és Somogyi Anna választattak.

Az uj igazgatóság átvette a részvénytársaság 
5000 drb. részvényét, a könyveit és az iratait az

A Magyarországi Betegápolók és  Ápoló
nők O rszágos Egyesületének

ismertetése.
(Folytatás.)

gl Segédkezés a beleg orvosi vizsgálatánál, 
kezelésénél, a sebkezelésénél. Kötözőszerek és 
pólyák, ezek elkészítése és alkalmazása. Sin-kötések. 
Megmerevedőkötések: gipsz-,vizüveg-és celluloid
kötések. Nyújtó kötés. Sebek és ezek kezelése. 
Műtétekhez előkészítés, ezeknél segédkezés. Mű
tétetek a beteg lakásán. A beteg altatása. Kötés
váltás és a betegek orvosi vizsgálatánál való 
segédkezés.

//) Segítségnyújtás baleseteknél. Mentési 
eljárás vérzéseknél, a seb ellátása. Csonttöréseknél 
szükségkötés. Hevenyészett hordozóágy, hordozó
szék. Különféle baleseteknél mentő eljárás. Mes
terséges lélekzés (Sylvester és Howard szerint). 
Idegen test okozta sérülések. Megégés, megfagyás, 
felmaródás, mérgezés. A betegségek lefolyásánál 
hirtelen beálló változások, rosszabbodások. A 
segítségnyújtás határai.

j) Fertőző betegek ápolása. A betegséget 
okozó csirák átvitelének elkerülése. Fertőztelenités. 
Semmelweis! Fontosabb fertőző betegségek lefo
lyása, ezek ápolása: hasi hagymáz, kiütéses hagy- 
máz, hányszékelés és vérhas, kanyaró, vörhenyeg, 
bárány- és hólyagos himlő, torokgyík, szamárhurut, 
influenza és tüdőgyulladás, orbánc és merevgörcs, 
gümőkórság stb.

kJ A halál beállásának jelenségei, a hullával 
való elbánás.
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1) A betegápolásra vonatkozó törvények, 
rendeletek és egyébb határozatok. (1876. évi 
XIV. te.) Betegségi-, baleset-, rokkantbiztosiiás. 
Fertőző betegségek és merényletek kötelező be
jelentése, a hivatalos titok. Betegápolók-kiképzése, 
a betegápolásügy állami rendezése, belegápolók 
hivatalos képesítésére vonatkozó tudnivalók.

ml A belegápolók kötelező magatartása a 
betegekkel, orvosokkal, kartársakkal, a beteg 
hozzátartozóival, polgári és egyházi hatóságokkal 
szemben, a beteg lelkiállapotának figyelembe 
vétele, hallgatagság. Kórházak építkezése, beren
dezése, ügykezelése. Virrasztás.

ni Csecsemők ápolásának fontosabb alap
elvei.

o) Elmebetegek ápolásának fontosabb sza
bályai.

Székház-bélyeg. A Fürdősök Egyesületének 
székház-bélyege elkészült. A bélyegek igen szép 
kivitelben készültek. Kéri a vezetőség, hogy a 
a szaktársak és szaktársnők emlék céljából és 
a székház ügyének mielőbbi megvalósulása 
érdekében váltsák azt meg.

Vegyes hírek.
Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 

f. évi junius hó 25-én tartotta rendes havi ülését. 
Az ülést Balázs Flóra alelnök vezette le, aki 
megállapítva a határozatképességet és az ülést 
megnyitotta. Felszólította az igazgatóság tagjait, 
hogy a jelentéseket figyelemmel hallgassák meg 
és jól fontolják meg, mielőtt egyes tárgyhoz hozzá
szólnának, vagy határoznának. Ezután a jegyzőkönyv 
olvastatott fel, amely tudomásul vétetett. A pénztári 
jelentés elfogadása után Szieben József főtitkár 
örömmel jelentette, hogy az uj betegápoló Otthon 
végleges átvételétől már csak egy nap választ el. 
Nagy képletekben ismertette, milyen formában óhaj
taná a vezetőség az uj Otthont a tagjaink szolgála
tába állítani. Végül kérte az igazgatóság minden 
tagját, hogy a további munkájában ugyanazon szere
tettel és áldozatkészséggel támogassa a vezetőséget, 
mint azt eddig tette. Jajczai Mária a maga és az 
igazgatóság nevében köszönetét mondott az al
elnöknő, a főtitkár és titkárnő önzetlen fáradozásaiért, 
amit az uj Otthon érdekében kifejtettek. Balázs 
Flóra alelnöknő úgy a maga, mint a főtitkár és 
titkárnő nevében is megköszönte a személyük 
iránt megnyilvánult szeretetett és kijelentette, 
hogy igen sokat fáradozott, de olyan boldog, 
hogy azt kifejezni szavakkal nem tudja. Meg van 
azonban arról is győződve, hogy a jövőben több

gáncs, mint elismerés fog bennünket érni, ez 
azonban nem akadályozhat meg a további munkás
ságunkban. Majd kérte az igazgatóság tagjait, 
hogy akik tehetik, azok f. évi junius hó 27-én 
reggel tartsanak velünk a szent gellérthegyi barlang
kápolnába. Ezután Deák Mária titkárnő bejelentette, 
hogy a betegápolási vizsga f. évi junius hó 27-én 
tártatik meg. Majd jelenti, hogy Vfarecka Erzsébet 
vidéken volt állásba, majd ezt követően egy 
másik állásba küldetett ki és mindkét helyről 
panasz érkezett. Az igazgatóság megdorgálást, 
majd ismétlés esetén kizárást határozott. Németh 
Mária a H-od osztályból 1-be kérte áthelyezését. 
A kérés egyhangúlag vétetett tudomásul. Ruttner 
Etelka és Fiizy Jola más irányú elfoglaltságukra 
való tekintettel az egyesületből való törlésüket 
kérték. Tudomásul vétetett. Szedleczky Samuné 
kérelmének az igazgatóság az alapszabályok 
értelmében nem tehetett eleget. Az elnöknő be
jelentette, hogy Rajnai Béla dr. orvos-elnökünk 
250 pengőt juttatott az egyesülethez az elaggott 
és megrokkant ápolónők alapjára. Az igazgatóság 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. Még egynéhány 
kisebb ügy elintézése után Deák Mária tilkárnő 
az uj tagok névsorát olvasta fel, amit az igaz
gatóság tudomásul vett. Az alelnöknő azzal zárta 
az ülést, ha rendkívüli ügy nem adódik elő, a 
következő ülést a nyári szünet után, szeptemberben 
tartja meg az egyesület.

Választmányi ülés. Szövetségünk f. évi junius 
hó 28-án tartotta meg rendes havi választmányi 
ülését. Az ülést Nagy Pál alelnök nyitotta meg, 
aki bejelentette, hogy az elnök elfoglaltsága 
miaft az ülésen nem vehet részt. Válfy Ferenc 
felolvasta a jegyzőkönyvet, amit két taggal hitele
sítettek. Szele József a pénztári állományról 
számolt be, amit egyhangúlag vett a választmány 
tudomásul. Szieben lózsef főtitkár tette meg a 
jelentését az egyesület havi munkájáról, amit a 
választmány egyhangnlag tudomásul vett. Nagy 
Pál alelnök javasolta, hogy a nyári hónapokra 
való tekintettel és a tisztviselők szabadságolása 
szempontjából a legközelebbi ülés csak ősszel 
hivassák össze. A választmány a javaslatot azzal 
a fenntartással tette magáévá, ha sürgős ügy 
merülne fel, ez esetben a választmány hivassák 
egybe. Néhány kisebb jelentőségű ügy letárgyalása 
után elnök az ülést bezárta.

Szüreti ünnepély. A Belegápolók Egyesülete, 
mint minden évben, úgy ez idén is megrendezi a 
szüreti ünnepélyt. Az ünnepély 1928. szeptember 
hó 17-én (vasárnap) lesz megtartva, amelyre külön 
meghívó lesz kibocsátva. Csőszök, csőszlányok 
és egyéb jelmezes rendezők jelentkezzenek a 
titkárságnál, VII., Dohány u. 74. 1. em 16 sz. alatt.
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Bajok a Széchenyi-fürdőben. Amint érte
sültünk a Széchenyi-fürdő uj építkezésénél bajok 
vannak. A bajok nem is kis méretűek, mert az uj 
Fürdőt be kellett zárni. Mi a tekintetben nyugodtak 
vagyunk, hogy a főváros módját találja, hogy őt 
az építkezés következtében előállott károsodásért 
kárpótoltassék. Ez a része a dolognak bennünket 
nem is érdekel. Azonban annál inkább szerettük 
volna hallani, vagy tapasztalni, hogy a főváros, 
vagy a fürdő igazgatósága részéről az irányban 
is történt volna némi intézkedés, hogy azok az 
alkalmazottak, akik mások hanyagsága miatt váltak 
kenyértelenné, szintén gondoskodás történne. Em
beri és szociális szempontból ez mégis méltányos 
volna. Szövetségünk, amennyiben ily irányú intéz
kedés nem történik, lépéseket tesz a kenyértelenné 
vált alkalmazottak érdekében.

Betegápolási tanfolyam. A Betegápolók 
Egyesülete f. évi szeptember havában uj beteg
ápolási tanfolyamot nyit meg. Felhívjuk az egye
sületnek mindazon tagját, aki még ezideig fan- 
folyamot nem végzett, az jelentkezzen a titkárság
nál felvételre. Jelentkezni lehet f. évi szeptember 
hó 5-ig bezárólag. A tanfolyam díjtalan. Csakis az 
egyesület tagjai vehetnek a tanfolyamon részt.

Alakuló ülés. F. évi junius hó 28-án Szegeden 
ülést tartottunk, amelynek az volt a célja, hogy az 
ottani egészségügyi alkalmazottak csoportját meg
alakítsuk. Az ülésen a szövetségünk képviseletében 
Szieben József főtitkár jelent meg. Az ülést este 
fél 9 órakor Szieben József főtitkár nyitotta meg, 
aki a nagy számban megjelenteket meleg szavakkal 
üdvözölte. Majd beszédében ismertette a szövetség 
célját és szabályait. Nagy általánosságban ismertette 
azokat az előnyöket, amelyeket a szövetség eddigi 
működésével az egészségügyi alkalmazottak ja
vára már eddig is elért és hogy milyen előnyök vál
hatnak a jövőben ha a szövetségbe tömörülnének 
az összes egészségügyi alkalmazottak. Végül 
annak a reményének adott kifejezést, hogy ismer
tető előadása után a Szegeden működő egészség- 
ügyi alkalmazottak nem fognak késlekedni a 
szövetség jövő munkájából a részüket kivenni.

Ezután Csáby Sándor kerületi titkár buzdította 
a megjelenteket a szervezkedésre és a beiratási 
és tagsági dijak, valamint az azzal járó előnyök 
ismertetése után indítványozta, hogy mondja ki 
az ülés az egészségügyi alkalmazottak szegedi 
csoport megalakításának szükségességét. Az indít
ványt a megjelentek egyhangúlag tették magukévá 
és igy a szegedi csoport megalakulása határozatilag 
kimondatott. A megalakulás után az ideiglenes 
vezetőség a következők személyében választatott 
meg. Elnök: Stante Teréz főápolónő Alelnökök: 
Szüry Istvánná főápolónő és Király Margit. Titkár:

Sárai Szabó Rózsi. Jegyző és pénztáros, mint 
választott tisztviselő : Csáby Sándor kerületi titkár. 
Ellenőr: Horváth Andor. Választmányi tagoknak 
megválasztalak: Péntek Ilonka, Bessenyei Viktória, 
Nagy Vilma, Gál Erzsébet, Sándor Anna, Wenner 
Boriska.

A választások után Olasz György a szegedi 
szakcsoportok vezérlőbizotfságának elnöke meg
szívlelendő szavakkal üdvözölte az uj csoportot és 
annak megválasztott tisztikarát.

Végül az elnök zárószavaival az ülés véget 
ért. Az uj csoport 45 taggal kezdette meg működését. 
A szervezkedési munkálatok tovább folynak és 
meg van minden remény arra nézve, hogy a 
csoport a jövőben igen szép és eredményes munkát 
fog kifejteni.

Tagja vagy már Fürdős-Szövefségünknek?
Ha nem, úgy önmagadnak, családodnak és a 
többi munkás leslvérednek is kárt okozol ezzel. 
Szövetségünktől való távolmaradásoddal gyön
gíted az egységet, szövetségünk munkabíró 
erejét, mely az apró-cseprő bajokon kívül az 
egészségügyi alkalmazottak általános nagy érde
keiért harcol. Minden komoly és becsületes 
munkásnak saját szervezetében a helye.

A kontármunka eredménye. A fürdős-szakma 
terén is nem egy esetben követeli meg a maga 
áldozatát a rosszul elvégzett munka eredménye. 
A fővárosi napi lapjaink egyikében olvastuk 
a napokban, hogy a pedikürözésből eredő hibából 
— orvosi megállapítás szerint — egy jónevű 
ügyvédnek csak úgy lehetett az életét megmenteni,, 
hogy a lábát tőből amputálták. Az esetben, reánk 
fürdősökre az egyedüli vigasz ez esetben ma 
még az, hogy nem itt, csonka Magyarországon 
történt, hanem Aradon, amely egykor azonban a 
mienk volt és reméljük, hogy még egyszer a mienk 
is lesz. Az esetet csak okulásul emliljük meg a 
jövő szempontjából — mint ahogy már sokszor 
megírtuk — hogy jó lesz a gyors és felületes 
fürdős-gyártással egyszer már komolyan foglalkozni 
és annak államjogilag gátat vetni. Jóllehet, hogy 
ilyen eset a mai napig elő nem adta magát, 
mégis jobb lenne a bajt megelőzni. írjuk ezt azért, 
mert a nngyrabecsült orvosi kor is azt az állás
pontot vallja. Valliuk és állítjuk, hogy egy négy
hetes vizgyógykezelési kiképzés — ami egyébként 
még elég felületes is — nem nyújthat minden 
igényeket kielégítő segédmunkaerőt az egészség
ügyek és a nngyrabecsült orvosi karnak. Állam
jogi, képesítést sürgetünk hosszú évek óta, úgy a 
fürdősöknél, mint a betegápolás terén. Évek óta 
foglalkozik a népjóléti minisztérium illetékes 
ügyosztálya és maga az orvosi kar is e fontos 
kérdés megoldásán és bár tudomásunk szerint az 
erre vonatkozó tervek készen is vannak, az ügy 
mégsem nyer megoldást. A közegészségügy érde
kében — mint eddig is — újból felemeljük sürgető 
szavunkat a képesítés mielőbb leendő megvalósí
tása érdekében. Meg kell végre törvényesen 
akadályozni az illetéktelen kontár fürdős-gyártást.

Felelős kiadó: Szieben József.
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