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‘ mdl\ ar ot\d t !1 re —Ha’, egy ik

itlan tru!ete d/ e’ ‚ipc’ló—
.p. I / isa. amelyre csak az
uít /stiz khen törtent néhán ki
et. r késl I rásat nehezíti, hog

idhan a hazai es külföl
C dpfllonőképZés soktéle ke

L kcizo!t íolst, s alamint az. hogy az
[okkal szemben téma ‘tolt igének
aronként változtak. Szakképzettsé
problémája csak a múlt „zázad kö
fö jelentkezett. amikor az europai
iiok többségében a kormán zat által
gatott kórházépítési akciók kibon

aiak és az orvosttidomány fejlődé
-I párhuzamban a gyógyító munka
i színtere a kórház lett.

z orvosi tevékenységet kiegészítő
zápolás már a legkorábbi orvosi
keinkbett is feltűnik. részben a

‘ scL betegszoháiban. a XVI—
I. századtól már a varosi ispotá
an folyt. Ez utóbhi intézmények

S árosi orvos agy sebész utasítá
k égrehaitására, fizetett szemé
t alkalmaztak, akiknek a kiképzé
betegágy melletti tevékenységre

telkeszítése éppen az Orvos sag a
z feladata volt. Valójában.. a szer
betegápolókkal együtt — Őket kell
teniink a mai ápolók és ápolonők
teti előfutárainak. Hasonló rend
bIt a korabeli w,na, kórhá:ak
ahol betecápolást feladatra dős
rokkant katonákat alkalmaztak.
e feladatra a katonai sebészek

ettek lel. A korabeli szakmai kri
Italában elítélően szólt a po1órt
atonai betegápolók tevékertvsége
riotának a szerzetesek kórházi te
ységét számították. akik a beteg
nelletti mm kit nemcsak hivatá
k tekintettek. hanem a rendi sza
stok külön esodoskodtak — az
b testvérek es zakemberek irá
a mellett - ‘.zak szerű kiképzé

l-la7ártkhan ah II XVIII. szá
o az Irgalmas Rsd es az Erzsé
xicák jártak ni n a szakszerű
ípols.-kiképzésben.

nagvar betegapolás ügyét kedve
iefolyásolta az a magyar királyi
et. amely I 86—ban a városi ispo
fenntartására és fejlesztésére kü

izalapot létesített. és a közalap.
a kórházak felügyeletét az orszá
orvosra bízta. E. királyi rendelet
ban is kotelezős é tette azt az

I 738-.-ban született birodalmi rendele
tet, amely a kór— és s:egénvhá:akkaí
foglalkozott. E rendelet szerint a kórhá
zak szakmai elől járó ja az orvos vag\ a
sebész lett. cl kellett különíteni a férfi és
a női betegeket, ápolásukra fizetett pol
gári személyeket vag szerzeteseket
kellett fogadni, akiknek a betanításáról
a kórház orvosának kellett gondoskod
ni. Az ápolási munkára jelentkezővel
szemben annyit követeltek meg. hogy
egészségesnek és tiszta erkölcsűnek
kellett lennie. Nagyobb. városi kórhá
zakban (pI. a pesti Rókusban. a budai
Szent János Kórházban és az egyetemi
kórodákbanj ekkor jelennek meg azok a
kórhó:iaikalma:ottak. akik csak beteg
ápolással foglalkoztak. s felkészítésük
ről az illető kórház gondoskodott.

Katonai k6rbázak

Az előbb vázolt helyzet a XIX. szá
zad közepéig sem hazánkban. sem Eu
rópa mát országaiban lényegében nem
változott. báregves helyeken (p1. abécsi
egYetemen 1 a polgári kórházakba be
Osztott szerzetes ápolókat és ápolónő
ket, a rendi kiképzés mellett. külön tan
folyamon is felkészítették a kórházi
munkára. és tudásukról külön vizsgabi
zottság előtt kellett beszámolniuk. Az
1848/49—es magyar szabadságharc
egészségügve a kórházi betegápolás
kérdésében jóval megelőzte Saját korát.
mivel a honvédség tábori kórházi rend
szerének kiépítésekor, a betegellátás ér
dekében mozgósította a társadalom ön
tevékeny erejét. igénybe Vette a nők ön
kente’, munkáját is. Kossuth Lajos felhí
vására az Onkénte.s N/5etvleten belül

betegápolónői szakosztály alakult.
melynek tagjai. bekapcsolódva a kórhá
zi munkába. segédkeztek a beteg-
ápolásban is,

A honvédség 1849 tavaszán történt
átszervezésekor a betegápolás kérdését
is rendezték. A hagyományos gyakorlat
szerint a betegápolást a katonai kórhá
zakban rokkantkatonákra, idevezényelt
snrállományúharcosokra bízták. de Flór
Ferenc javaslatára önl.érttes rIők( I is
beosztottak. A gyakorlat rendszerré
csak akkor vált. amikor Kossuth Lajos
I k48. április ló—án a honvédség főápo
lónőjévé nevezte ki húgát, Kossuth Zsu
zsannát (1817— 1854k aki egyben az
Országos Kó,oda, Főápoiórr/ir Intézet
vezetője i’, lett. Feladatköre a kórházak
szervezésének elősegítése. az ápolással
kapcsolatos felszereléek biztosítása és
a nők bevonása lett. Az 1849 tavaszán
kiadott kórházi szolgálati és működési
szabályzat már kimondta. hogy a kór
házparanesnokok vegyék igénybe az
önként jelentkező nők szolgálatait.
osszák be őket kórházi betegápolásra. a
kiképzésükrol pedig szakorvos gondot
kodjon.

1849 tavaszán készült javaslat a kór
házi ápolók ét ápolónők szakntai kikép
zésére is: Balatsa János 1849. június
1 3—án javasolta Lumniezer Sándomak,
a Honvédelmi Minisztérium egész
ségügyi osztálya főnökének. hogy indít
sanak egy éves kórházi ápolói tanfolya
mot. ahol abetegápolásra vezényelt fér
fiak és nők szakszerű felkészítésben ré
szesülnének. A részletet tantervet Gál
Gusztáv törzsorvos 1849. július 26—án
terjesztette Lumniczer Sándor elé. A
tervezet szerint az elméleti tárgyak: a
bonctan. a gyógvtan. a hadi sebészet. a

Ly ogv szcrismeret /5 az ápoíastan, .t fel -

ci Cs elmélet, kikepzest egy ó C torna
pos gyakorlati Ielkesztt/s kóvct,.
amely nek végen a eíöltekv izsah,zott
.‚tg előtt sz,,inolt,:,k he tudasukról.
elnyert oklev elükkel bármilyen kórha,’
han tevekertykedhettek volna. Sajnos, a
tantoly arn megtndításara .t v

tegy erletewl mtatt már nem kerülhetett
sor, Balassa—Gal elképzelese n5rn
nyert europat nyilvaunságt.

Szinrelép
a Vőröskeieszt

Az európai belegápoló—kepzés FIo
r(nt i’ V, ghogale Betegápolónői Intéze
te’n cl kezdódik .Nightigale etsőnek Szer
vezett a földrészen ápolonői tanfolya
mot: tankisnyvei_-Tanácsadóazegész
ség és betegápolásra. Zsebkönyv a be
tegápolónők részére —pedig a megin
duló ápolónőképzés forrásai lettek. Az
angol mintát és a Nightigale—féle iípolo
nőképzés eszméjét valójában Henrv
Dmtartt és a Vöröskereszt karolta fel é
tette a ‚örö,skere,sztes mozgalom eg’ik
céltává. Európai kereteket btzto’,ttott az
ápolonőképzesnek. melynek irányításá
ra és szakmai programjanak kidolgoza
sára a kor orvostudományának kiválo
ságait kértek fel. Igy a magyar ápolónő-
képzésre jelentős hatást gyakorolt The
odor Billroth: A betegápolás oulton én
o kórházban című tankönvve, amelyet
1882—ben magyarra is lelordítottak és
hazai ápolónőképzésünk alaps etőtnun
kája lett.

Folytatjuk)
‚e Dr. Kapronczav Károly
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Történeti
előzmények

Ázg’. kori n’.iregyhúzi katonakúrház az Árok u. 53. sz. alatt. Epult: 1891-ben.
(Fányképezte: dr Vaknt Mihály körzeti főorvos)
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A szerv ezett ápolónöképzés elin

ditasavai hazankban elsőnek a Ma

g’ar Országoa Segelyező Pvíkgylet

1879) foglalkozott. amely szervezet

1880-—ban a novérképzés és a beteg

ápolónői kar rendtartásának kidolgo

‚ásával a Nőegylet egészségügyi ta

nacsosait: Koranyi Frigyes. neves or

v osprofesszort es Fleischhaeker Vik

tort kérték fel, Elképzeléseik meg’. a

lósítója végül a Magrar Várd sIerezt
szervezete lett. amelyhez 1881 május

I 6--an a Magyar Országos Segélyező
Nőegylet is csatlakozott. A Vöröske
reszten belül az Egészsegügy i Bizott

sag Elnöke Koranyi Frigyes, titkara
Lumniczer Sandor professzor solt)
irany itotta az ápolonoképzest: a veg

leges ianterv és gakor1at kiképzés
kidolgozasanak irany ításav al Elis

chcr G’.ula egyetemi magantanárt
buta meg.

A képzes ket szinten’ a télév es hí
atásos és a hathetes önkentes apo

lónőképző tanfolyamokkal jndult
meg, amely ben a hivatasosok egy
esztendos gyakorlat után vizsgabi

Jottság előtt tettek bizony sagot tuda
sukról. oklevelüket barhol ellogad
tak. iEzeket a ‘váröskerst altalahan

megtutotta állomany ában. csak kis é
teles esetekben engedte át állami kór
háznak,) Az egészségügyi hatósá
gokkkal tÖrtént megállapodas ertel
mében a télevenkent induló 20—20
tos tanfoly ami csoportokban 5—ó he
lyet biztosítottak a uerzetes apoló
noknst is. A vizsgabizottsagban kép
siseltette magát a Belügyminiszteri
um cgkszsegügyi osztalya V.

A hivatasov képzés a budapesti
Erzsibet Vöiöskeresztes korhaz lel
epiteséig laa5) — Budapesten. Po
zsonyban, Kassan es Kolozsvárott in
dult meg, míg az önkentesek tanfo
lyamait a helyi votöskeresztes egyle
tek szerveztek, Ez utobbiakra nem
tartott allandoan igényt a Voróskc
reszt, csak háborúk es természeti ka
tasztrofak eetén inozgósitották oket,

de képesítesükkel bármely egész
ségügy i intézménynél elhelyeziced
hetek, 1885 után a hivatásos képzés

a budapesti az Erzsébet Vöröske

resztes kórházon belül működő
Beregápolónői Intézetbe helyeződött

át. s a korházban tólthették gyakorlati

évüket Is. Ezen csak 1899—ben történt

s altozas, amikor Kolozsv ázott meg
nyitották a második hazai Vöröske

resztes Kórházatés Betegápolónői In

tézetet, s ismét két helyen lehetett ke

pesítést szerezni.
A hivatásosok tanfoly aman anató

miat, belgyógyászetot, sebészetet és

apolásiant tanítottak, kötelező tan
konyvnek Billroth már említett mun
kajat, Nightingaie Apolastanát taní
tották. de az előadók sajat munkáik
hol is ajánlottak kötelező tananyagot.
z önkenmes tanfoly amok rövidített
formaban a hő. atásos képzes tananya
gát használták, előadóik a fiók-
egyesületek munkatársai voltak.

A vázolt forma lett a szervezett
magyar ápolóno’kepzés kiindulópont
ja és a századfordulóig közel félezer
hivatásos es kétannyi önkéntes nőveri
adott a magyar egészségügynek. Fő
leg a hiv atásos kepzes iránt nőtt meg
az érdeklődés, viszont a tanfolyam
korlátozott létszáma miatt nem tudták
a kórházi igényeket teljesíteni. Eppen
ezért 1899—ben reformot hajtottak
végre a képzésben. bizonyos módosí
tások törtentek a tananyag bővítése
érdekében, és ekkor ny üt meg a már
említett kolozsvári intézet is,

A kor korhazi igényeihez igazodó
ápolónők megjelenése a századfordu
lón több jogi és oktatási kérdést vetett
fel hazánkban. A Vöroskereszt a hi
atasos nős éreket igyekezett megtar

tani saját allomanyaban. tíz ás i szol
gálat után nyugdíjat is biztosított sza
mukra! Ilyen felkészültségű ápoló
nokre az allami kórházak is igényt
tartottak. Viszont Ott nem részesültek
nyugdíjban, így ez a terület nem vált
számukra v onzóvá. Ellenben az ezen

a területen működő— képesített vagy
kepesítés nélkül működő— ápolonők
érdekvédelmi akciókat szerveztek az
azonos elbírálás érdekében: az állami
korhá.zügvön belül a képzes állami
felügyelet alá vonását szorgalmaztak.
Ez utóbbira volt már példa. hiszen
l903—ban Franciaországban, 1906—
ban Németországban és 1907—ben
Angliában allamosították a nővérkép
zést. Ezekben az országokban ketéves
elméleti és gyakorlati kiképzés után
kaptak a jelöltek oklevelet, 10 évi
szolgálat után nyugdíjat.

A hazai egeszségügy ben erre a szá
zadfordulón nem ny üt lehetőség, de
az érdekvedelmi mozgalomból nótt ki
1906-ban a Magyarors:aii Betei’el
lató1 és Apolónők Orszá kOS Egyesü
6-te, amely az érdeksedelem mellett

A magyar
ápolónő—

képzés
kezdetei

a vórökeresztes kepzéssel azono
ápolónőképzo tanfolyamokat indí
tott. általában niunkaviszonyban alk
ápolói szemely zet kikepzesével tog
lalkozott. Meg kell jegyezni, hogy
ket kepző szervezet nem allt ellensé
ges viszonyban, sőt az utóbbi tante’,
tületét a Vöröskereszt biztosította.

Az elsős ilágháború kitöréset meg
előző években az Országos Köz
egészségügyi Tanács vizsgálatot in
dított és felméréseket készített a haza
apolónőképzés megreformálasára
amely re 1913 ban javaslatot tett
belügyminisztériumnak, de megvaló
sitására már az első’. ilágháború es e
iben nem kerülhetet sor Ezekben a.
években csak annyi törtent. hogy nö
selték a képző intézmények tanfolya
mainak számat, létszámat és kihelye
zett tanfolyamokkai igyekeztek
szakkepzett ápolonok szalaat növel
ni. A reszleges. new vegleges rende
zésre 1920 utan ot int’.zkedés
amikor az összes apul oisepzo iiité/

mény (az előbbiek kiee zúlv e a 6-V
kezeti képző tanfoly amokkal) egyse
gesen elfogadta az Ors:á.í Köz
eés:séfügvi Inte:t r Allami Apolo
és Védőno’képzo Inte,etének tanter
vét, az egyetemi sa e,an — neg
helyen — ilyen allami képzőintézete
szerveztek. s a kepzesi időt egysege
sen három évben határoztak meg. sŐ
az I 920—as es ek v egétol megindultal
a speciális (anya . csecsensO e
szocialis gondozonó) kepzo tanfoly a

niok is

[ A magyar ápolónőképzés első formái
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