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Berda József: 

Ápolónő

Gyarló vagy s mégis szeplőtelen a te
szemérmes hivatásodban.
Szennyt és váladékot takarítasz utánam s a többi 
tehetetlen beteg után s mindezt oly
emelkedett alázattal míveled, hogy még 
a bamba közömböst is ámulatba ejti.
Oly ritka tünemény vagy, hogy csak lehajtott
fővel köszönthetlektéged, ki jóval és
gonosszal szemben egyaránt a hősi emberség
ragyogó példája vagy.
Ha van igazi áldozatosság:
téged illet annak legdicsfényesebb
koszorúja, - boldog mániákusa te az önemésztő,
soha ki nem merülő sugaras szeretetnek, melynek
gazdag jegyese vagy te a halandók között.
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FLORENCE NIGHTINGALE 

Florence Nightingale (Firenze, Toszkánai 
Nagyhercegség, 1820. május 12. – London, 
1910. augusztus 13.) angol ápolónő. A mo-
dern nővérképzés úttörő alakja, a viktori-
ánus korban a női választójogért harcoló 
polgári mozgalom jeles képviselője volt.

Az itáliai Firenzében született (a leányt a 
város angol nevére keresztelték). Florence 
neveltetése során szerteágazó műveltségre 
tett szert, beszélt görögül, latinul, olaszul, 
franciául és németül, s a korban rendhagyó 
módon nőként betekintést nyerhetett a 
fi lozófi a, a matematika és a történettudo-
mány rejtelmeibe. Tizenhét éves korától 

megszállottan kereste isteni küldetését, s azon fáradozott, hogy életének értel-
met adó hivatását meglelje. 

1844-ben titokban részt vett egy három hónapos nővérképző tanfolyamon. 
1850 nyarán egy görögországi nyaralásból hazafelé tartva megszakította útját, s 
szülei tiltakozása ellenére a németországi, Düsseldorf melletti Kaiserswerth pro-
testáns diakonissza nővéreinek ápolási tevékenységét tanulmányozta. 1851-ben 
három hónapon keresztül a diakonisszák mellett dolgozva kitanulta az ápoló-
női mesterséget. 1853. augusztus 22-én Londonban kapott állást, mint a Harley 
Street-i női kórház fi zetés nélküli felügyelő nővére. 

Egy évvel később, 1854-ben Sidney Herbert külügyminiszter közbenjárására 
harmincnyolc ápolónőt rendeltek felügyelete alá, akikkel november 4-étől a tö-
rökországi Üsküdarban felállított Selimiye hadi kórházban ápolta a krími hábo-
rú (1853–1856) brit sebesültjeit. Nightingale-t sokkolták a hadszíntér közelé-
ben található ideiglenes kórház nyomorúságos körülményei, a télen is fűtetlen, 
piszkos kórtermek, a szegényes élelmezés, a gyógyszerellátás akadozása. Miután 
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Nightingale átvette a nővéri ügyelet vezetését, a megfelelő higiénés körülmé-
nyek megteremtésén és az ellátás színvonalának emelésén fáradozott. Munkája 
eredményeképpen néhány hónap leforgása alatt a kórházba került sebesültek ko-
rábban 42%-osra rúgó halálozási arányszáma 2,2%-ra csökkent. Nightingale egy 
csapásra híres lett hazájában, maga Viktória királynő is rokonszenvvel szemlélte 
tevékenységét,  miután augusztusban visszatért hazájába, a királynő egyik bizal-
mas barátja lett.

1859-ben alapítványt tett, s a közadakozásból befolyt 45 ezer font segítségé-
vel 1860. július 9-én megnyílt a londoni Szent Tamás Kórház (Saint Th omas’ 
Hospital) Nightingale-féle tanintézete, ahol az ő elképzelései alapján és felügye-
lete alatt folyt a nővérképzés. Ugyanebben az évben jelent meg alapvető köz-
egészségügyi munkája Notes on nursing (’Jegyzetek az ápolónői tevékenység-
ről’) címen.

Élete kései szakaszában a szakszerű nővérképzés fontosságát hirdette és bemu-
tatókat tartott hazája és az Amerikai Egyesült Államok kórházaiban, az 1880-
as évektől pedig a szülésznők munkájának elismertetéséért is harcolt. 1883-ban 
életműve elismeréseképpen Viktória királynő a Királyi Vörös Kereszt (Royal 
Red Cross) kitüntetésben részesítette

KOSSUTH ZSUZSANNA

Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első 
országos főápolónője volt. 1817. február 
19-én született Sátoraljaújhelyen, Kos-
suth László ügyvéd és Wéber Karolina 
ötödik gyermekeként. Az első és egyetlen 
fi úgyermek a családban Kossuth Lajos, 
akinek Kossuth Zsuzsanna a legkedve-
sebb húga volt
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 Kossuth Zsuzsanna életének első igazán nagy sorsfordulója házasságkötése 
Meszlényi Rudolff al, aki bátyja feltétlen híve, s akinek nővérét Meszlényi Terézt 
ugyanebben az esztendőben, 1841-ben Kossuth Lajos veszi feleségül. Boldog, 
kiegyensúlyozott szerelmi házasságban élnek. Három gyermekük születik, az 
első kettő kislány (Ilka és Gizike), a harmadik fi ú. A kisfi ú megszületését szörnyű 
tragédia előzi meg a családban, Kossuth Zsuzsanna elveszíti a férjét. 

 Mély gyászából a történelmi események rázzák fel, a hazaszeretete, a tettvágya, 
s az a szinte egész életútját meghatározó törekvése, hogy bátyjának segítőtársa 
legyen. Felismeri, hogy nincs elég ápolónő az országban, az egészségügyi ellá-
tás katasztrofális, a kórházak felszereltsége nagyon hiányos, s kevés a számuk. A 
bátyja - kormányzóvá választása után két nappal - kinevezi őt a magyar honvéd 
csapatok országos főápolónőjévé.

 A főápolónő valóban rengeteg „személyes tapasztalást” szerez, fáradhatatlanul 
- bár már ekkor tüdőbeteg, - járja az országot. 1849 nyarán 72 tábori kórház 
kezdi meg a működését munkája eredményeképpen. Ő maga is ápolja a sebesül-
teket, sőt lelki vigaszt is nyújt nekik. Gondoskodó fi gyelme még a betegek elhe-
lyezésében is megnyilvánul. Odafi gyel arra is, hogy az egy falubeliek lehetőleg 
ugyanabba a szobába kerüljenek. Nemcsak a sérült magyar honvédeket, hanem 
a kórházi ellátásra szoruló osztrák katonákat is ápolja. A sebesültek így emlékez-
tek Zsuzsannára: „Anyai gyengédséggel bánt velünk.” Három hónapig járja az 
országot, nemcsak ellenőrzi a kórházak működését, hanem újabb szükségkórhá-
zakat is létrehoz. A végsőkig kitart önként vállalt hivatása mellett. A szabadság-
harc bukását megelőző hetekben is sok kórházban megfordul, mindenütt súlyos 

sebesülteket lát, s ráadásul kolera is tizedeli a betegeket. A helyzet reménytelen-
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né válik, az orvosok, ápolók hősies erőfeszítése ekkor már kevésnek bizonyul, 
hiszen nincs kötszer, gyógyszer, élelmiszer.

A bukás után Kossuth emigrációba kényszerül. Zsuzsanna családjaival 
(négy asszony és kilenc gyermek) menekülni kénytelen. Útközben meghal 
a másfél éves kisfi a, Rudolf. Nagyváradon orosz fogságba kerülnek. Az oro-
szok távozása után osztrák fogságba esnek. Az osztrákok arra kényszerítik a 
családot, hogy visszamenjenek Pestre, ahol közel fél évig tartják fogva őket. 
Kossuth Zsuzsannát hazaárulással vádolják. 

 Végül is osztrák katonatisztek állnak ki mellette, akiket magyar honvéd-
kórházban ápoltak a szabadságharc alatt. Így felmentik az első országos fő-
ápolónőt. Valamivel később nevelőintézetet is nyit, amelyben a magyart, a 
történelmet ő tanítja, a hazaszeretet érzését plántálva tanítványaiba. Az oszt-
rák hatóságok sorozatos zaklatása miatt 1851 augusztusában már attól is el-
tiltják, hogy kosztos diákokat tartson. Mindezek ellenére az ötvenes évek ele-
jén Kossuth Zsuzsanna részt vesz egy összeesküvés előkészítésében. Miután 
lelepleződik a szervezkedés Kossuth Zsuzsannára ismét börtönbüntetés vár. 

Az összeesküvés vádját szerencsére nem tudják rábizonyítani. Azzal a felté-
tellel helyezik szabadlábra, hogy a Kossuth család valamennyi itthon maradt 
tagja elhagyja a Habsburg Birodalom területét, ezért megkapják az engedélyt 
az Amerikába történő kivándorlásra. 

1853 tavaszán érkeznek meg New Yorkba. Az emigránsok közül sokan a 
család segítségére lettek volna, de Zsuzsanna önérzetesen visszautasítja a 
felajánlott segítséget: „Nem azért jöttünk ebbe az országba, mert itt rokon-
szenvre számítunk, hanem azért, mert dolgozni akarunk.” Itt is csipkeverő 
műhelyt nyit, ruhavarrást vállal. Fáradhatatlanul dolgozik a gyermekeiért, 
hogy örökségül hagyhassa rájuk a kis üzemet. A lányait is munkára, önálló-
ságra neveli. A sok megpróbáltatás, küzdelem ekkora már aláássa egészségét, 
tüdőbetegsége régóta kínozza, elfogy a maradék életereje, s 1854. június 29-
én meghal. New Yorkban temették el Magyarország első országos főápoló-
nőjét, akinek hazaszeretete, erkölcsi tartása, önzetlensége, humánuma példa 
lehet a mai kor számára is.
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AZ ÁPOLÁS TÖRTÉNETE AZ ESZTERGOMI 
KOLOS KÓRHÁZBAN A KEZDETEKTŐL 

1950-IG

Amikor 1902-ben átadták rendeltetésének az új Kolos Kórházat 80 ágyon in-
dult meg a gyógyítás. Honnan kerültek nővérek az új kórházba? Már a Kolos 
Kórház elődjében a Kór és Szegények Házában is ők ápoltak, ugyanis 1879. júli-
us 27-i ülésén döntött a Kórház Bizottság, hogy az ápolási feladatok elvégzésére 
kiírt pályázatot a Szatmári Irgalmas nővérek nyerik meg. Ez a szerződés 30 évre 
1909. szeptember 30-ig szólt.

A nővérek az új kórházban is szigorú szabályok között tevékenykedtek: „A nő-
vérek rendes szolgálata az osztályokon reggel 7-től ¾ 1-ig, és du. 1/2 3-tól ¾ 7-ig, 
az éjjeli szolgálat este ½ 9-től reggel 5-ig tart. Közös ebédre ½ -1-től ½ 3-ig  és este 
½ 7-től ½ 9-ig terjedő idők szolgálnak. A nővérek szolgálatváltására 15 pernyi idő 
biztosíttatik … A sebészeten a műtőre és az osztályokra, továbbá a belgyógyászati 
férfi  osztályra 2-2 nővér van beosztva, a belgyógyászat női osztályán azonban csak 
l nővér van alkalmazva, ki a szolgálatot az oda beosztott ápolónővel (cseléd) lehe-
tőleg megosztja.”

Súlyt fektettek a szakszerűségre is, ezért „oly apácák vagy cselédek, akik betegnél 
még nem voltak alkalmazva, és ily alkalmazás hiányában még megbizgatatlanok, 
éjjeli szolgálatra egyáltalán nem alkalmazhatók, illetve a beosztásnál abból kiha-
gyandók, vagy pedig csakis a gyakorlott nővérrel együtt osztandók be, míg a kellő 
jártasságot meg nem szerezték.”

Minden nővérnek megvolt a maga feladata, pl. ruhavarrásra egy külön nővér 
nyert megbízatást és ő végezte a betegek ruhájának és ágyneműinek a javítását is. 

„Az elkülönítőn levő osztályos nővérek tekintettel, arra hogy ez az osztály néha 
hosszabb időtartamra oly veszélyesen fertőző betegek által van elfoglalva, hogy 
nemcsak a külvilággal, de a kórházon belüli személyzettel sem érintkezhetnek, részt 
vehetnek ugyan a misén, de csakis a kórházi kápolnának e célra fenntartott és külön 
bejárással ellátott, jól elkülöníthető fülkéjében.”

Fennmaradt egy megállapodás a „Szolgálati rend az esztergomi Kolos közkór-
házban” címmel, melyet 1911. október 2-án Woelfl e M. Afra tartományi főnök-



7

nő, Gönczy Béla, valamint Haller M. 
Leonida kórházi főnöknő irt alá. 

Csak néhány nővér nevét ismerjük a 
múlt század elejéről, akik ebben az idő-
ben akár életüket is áldozták a betegek 
gyógyítása érdekében.

1911 márciusában Margit M. Damiana 
Kolos irgalmas nővére 28 évesen meg-
halt. Az ő nevét megőrizte a fi atal korán 
meghökkenő újság. Seff er M. Damiana 
a Kolos Kórház első műtősnője, mun-
kája közben szerzett vérmérgezésben 
hunyt el 1916-ban. Bognár M. Th irza 
16 évig dolgozott a sebészeten és 1921-
ben kísérték utolsó útjára a Belvárosi 
temetőbe. 

Az I. világháborúban az egészségügy-
ben dolgozó ápolónők közül  névszerint 
csak  keveset ismerünk, pedig emberfe-
letti munkát végeztek a város közkórhá-
zában a sebesültek ellátásával kapcsolat-
ban. A párkányi ideiglenes kórházban 
dr. Wertner Mór és dr. Kuff er Hugó 
mellett Sach Irénke és Dávid Irénke se-
gédkezett. Az esztergomi reáliskolában 
kialakított III. számú tartalék kórházban 
Kopernoczky Boriska, Büttner Róbertné 
ápolta a sebesülteket, Matyasowszky Ma-
riska, Mohos Manci és Halmos Annus 
önkéntesek segítségével.

Trianon a irgalmas nővérek életét is 
átalakította. A szatmárnémeti központ-
jukból már nem tudtak gondoskodni az 
utánpótlásról. 
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Csernoch János 1922. január 30-án kapta meg a 
Szentszék engedélyét és így Esztergomban külön 
vicariatust és noviciátust hoztak létre.

A 20-as évek elején a Kolos Kórház a megnövekedett 
betegszámot már nem tudta ellátni. Átmeneti megol-
dásnak gondolták az érseki kórházzal való egyesülést, 
melyre feltételesen Csernoch János is rábólintott

A Simor Kórházban Lénart Florianna, a Kolosban 
pedig Haller Leonida lett a főnővér.

1930-ban a Simor Kórházban új főnöknő irányította 
az ápolási feladatokat Genova M. Norberta személyé-
ben. 1930. március 15-én, bensőséges ünnepségen kö-

szöntötték őt, mivel 25 éve tette le fogadalmát és 24 éve dolgozott a kórházban. 
1930-ban a Török M. Milburgis lett a Kolos Kórház főnöknője.

1933-ban a kórház vezetésében változás állt be. Gönczy Béla halála után, az 
igazgatói feladatokat Eggenhofer Béla vette át. Az új igazgató változatlanul szá-
mított a Szatmári Irgalmas Nővérek munkájára.  Nem lehetett azonban sokáig 
társa a gyógyító munkában Eggenhofer Bélának a kórház főnővére. Török M. 
Milburgis életének 48. évében 1936. szeptember 2-án elhunyt. 23 évig dolgo-
zott az esztergomi közkórházban.

1937-ben a Kolos Kórházban 17 apáca és 1 műtőapáca biztosította a magas 
szintű ápolást. Erre az időszakra esik a kórház megújulása, átépítése.

A 40-es évek kórházi ápolástörténetén nem léphetünk át úgy, hogy ne emlé-
keznénk meg Babits Mihályról.

Babitsék 1924-ben vásárolták meg az előhegyi házat és nyaranta rendszeresen 
hosszabb időt töltött itt. Nem csak a város nőtt a költő szívéhez, hanem beteg-
sége miatt a kórház is.

A költő megemlékezett az őt ápoló nővérekről is. A „Beszélgető füzetek”-ben 
név szerint is említi Erna, Centula, Fidelis és Walfrida nővéreket.

Erna főnöknő – aki Esztergomban,1936-ban 2 éves betegápolói képzést adó 
iskolát indított be – különösen kötődött a súlyos beteg költőhöz. Babits ragasz-
kodott hozzá és nagyon sajnálta, amikor az kénytelen volt az ápolási feladatait 
másra átruházni.

Haller Leonida



9

 „Ha Erna nem maradhat, muszáj valakivel helyettesí-
teni. Velem egész nap van munka.”

Erna nővér (Szabó Olga) Gyomaendrődön született 
1912-ben. Tanári képesítés elnyerése után lépett be a 
rendbe. Oktatói és oktatás szervezői munkáját Esz-
tergomba kezdte. 3 nővért hozatott Szegedről (Leona 
Doloris, Redenda és Mehtilis) és az ő valamint a Kolos 
Kórház orvosainak segítségével indította, be a képzést 
Esztergomban. Az innen való távozása után Czapik 
Gyula egri érsek irányítása alatt továbbra is oktatási és 
karitatív tevékenységet fejtett ki. 1950-ben alapította 
meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Ró-
mai Katolikus Egyházi Szeretetszolgálatot, a szerzetes-
rendek feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt idős, be-
teg szerzetesek, apácák segítésére. Ennek a szolgálatnak az élére került Szörényi 
Gábor jezsuita atya mellé Erna nővér, aki hosszú életét 1982-ban fejezte be.

Visszatérve Esztergomba, az Erna nővér által szervezet iskola utolsó osztályá-
nak előadásai még a kápolnában voltak, de a képesítőre már a pincékbe került 
sor.

1944 októberében hadi kórház lett az érseki szeminárium. A Kolos Kórházban 
800 beteget voltak kénytelenek összezsúfolni. 1944. december 26-án miután 
felrobbantották a Mária Valéria hidat a németek elhagyták a várost és ezen a 
napon a szovjet csapatok bevonultak a kórház területére. December 30-án lé-
gitámadás érte a kórházat. Január 17-én a németek ideiglenesen visszafoglalták 
Esztergomot. Január 5-én elrendelték a kórház kiürítését és nyugatra történő 
evakuálását. Eggenhofer Béla azonban nem teljesítette ezt a parancsot.

Az egyre súlyosbodó harci események ellenére működött a közigazgatás, ülése-
zett a Közgyűlés. Példa erre az is, hogy 1945. február 21-i összejövetelükön kü-
lön napirendi pontként szerepelt dr. Hamza József kórházi főorvos, dr. Csukássy 
Andrásné kórházi irodatiszt és Iványi M. Filoména köszöntése. Utóbbiról ez ke-
rült a jegyzőkönyvbe:

„Iványi M. Filoména szerzetes ápolónővér hivatásának megfelelően 25 éven ke-
resztül a Kolos Kórház sebészeti műtőjében teljesített szolgálatot. Sok ezer ember 
életének megmentésénél segédkezett és működése alatt sok ezer beteget ápolt és sok 
ezer beteg mellett virrasztotta át az éjszakákat. Kötelességén felül meleg emberi 

Szabó Olga (Erna nővér) 



10

szívvel, önzetlen szeretettel végezte nehéz, irgalmas munkáját, mindenkor fájdal-
mat enyhíteni, vigasztalni akart. Az önző világban önzetlenül dolgozott.”

Az újjáépítés igen nehéz munkája mellett a gyógyítás változatlanul folyt a kór-
házban. 

A politika az áldozatos és szakmai elismerést jelentő munka ellenére a kórházba 
is belopakodott.  1948-ban leváltották a kórház igazgatóját Eggenhofer Bélát. 
Csak idő kérdése volt, hogy mikor távolítják el az Irgalmas nővéreket is a kór-
házból.

1950. május 15-én rendőrök és civilek vették körül a kórházat. Senkit sem en-
gedtek se ki, se be. A délelőtt folyamán a nővéreknek össze kellett csomagolniuk. 
Csak azok maradhattak volna a helyükön, akik kilépnek a rendből. Senki sem élt 
a felkínált „lehetőséggel”. Délután megjött értük a teherautó. A zárdába vitték 
őket. Sok évtizeden keresztül önzetlenül, nagy odaadással ápolták a betegeket a 
Szatmári Irgalmas Nővérek. Köszönet helyett ilyen méltatlan körülmények kö-
zött szüntették meg a munkájukat…

„Az osztályharc fokozódott”. Szigorúan titkos M terveket kellett készíteni. 
„Apácák csakis igazolt hozzátartozóik látogatása céljából léphetnek a kórházba, 

kizárólag a látogatási idő alatt” –írták a Népjóléti Minisztériumból származó 
utasításban.
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ÁPOLÁSTÖRTÉNET AZ ESZTERGOMI 
KÓRHÁZBAN 1950-TŐL 1977-IG

A Kolos Kórház nevet természetesen ab-
ban az időben el kellett felejteni, az intéz-
mény a Városi Tanács Kórháza lett. Az első 
világi nővérvezető Dinnyés Istvánné volt. 
Ő 1921-ben Hódmezővásárhelyen szüle-
tett. 1939-ben a Vöröskeresztnél elvégzett 
egy önkéntes ápolónői tanfolyamot és egy 
életre elkötelezte magát a magyar egészség-
ügy mellett. Átmenetileg a környék tüdő-
szanatóriumaiban, dolgozott, majd a hód-
mezővásárhelyi kórház sebészetére került 
Láng Imre főorvos mellé, aki később beis-
kolázta és 1950 tavaszán, Budapesten átve-
hette a műtősnői diplomát. A végzés után 
hatalmi szóval helyezték át Esztergomba, 
úgy, hogy már haza se mehetett. 1 hónap 
múlva írhatta meg szeretteinek, hogy Esz-
tergomban dolgozik. 30-an végeztek a tanfolyamon és valamennyien így jártak. 
Esztergomba 21 társával a főkapun hozták be őket, ezzel egyidőben egy másik 
busz vitte el a 32 addig itt dolgozó apácát

Dinnyés Istvánné egy korábbi, 2004-es beszélgetésben így emlékezett vissza a 
pályakezdésére:

Meséljen, kérem milyen volt kórházunk 1950-ben?
 - Hódmezővásárhely egy jól felszerelt modern kórház volt, jó szakemberekkel 

és nagy forgalommal. A városban 80 ezren laktak. Az esztergomi intézet kisebb 
volt, kevesebb osztállyal. Műtősnőként egyedül vettem át a munkát, mely 4 mű-
tőben történő feladatokat jelentett. 
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 Kivel operált először Esztergomban?
 - Dr. Kovács Tiborral, a sebészeten ő volt az alorvos, Baranya László pedig a 

segédorvos.   Ebben az időben Dr. Szabó Zoltán vezette a kórházat és ő volt a 
sebészet főorvosa is.

 Szabó Zoltánnal azért nem találkoztam 50 májusában, mert ő már a kútvölgyi 
kórházba került. Ebben az évben még 4-5 alkalommal vendégként l-2 alkalomra 
visszajött, amikor is én asszisztáltam neki.

 Ki lett az új osztályvezető főorvosa?
 - Oravecz István lett az új főorvos és később jöttek a fi atalok.  
1953-tól Erdei István lett a főorvos helyettese.
 Meddig volt egyedül a műtőkben?
 - Kezdetben Kovács és Major főorvosok megegyeztek és összehangolták az 

operációkat. Egy hónapi gyakorlatilag éjjel-nappal szolgálatban voltam. Ki se 
mentem az épületből, a műtő és a kötöző között éltem. 

Másfél hónap után ez a helyzet tarthatatlanná vált, sikerült segítséget találni. 
Először Békefi  Erika lett a munkatársam, majd utána fokozatosan nőtt a műtős-
nők száma. 56-ra már négyen voltunk: Békefi  Erika, Galambos Mária, Spóner 
Júlia.

 1950 előtt az apácákat főnővér irányította. Ki irányította 50 után a szakel-
látást?

 - A műtő átvétele után felkértek, hogy felügyeljem az osztályokon végzett szak-
ellátást, segítsem annak megszervezését. A 22 új embert elosztottuk az osztályok 
között az ágylétszámnak megfelelően. Kevesen voltunk, de az apácák mellett 
dolgozó segédápolók a kórházban maradhattak.

 Kik voltak az egyes osztályokon a főnővérek?
 - A sebészeten Szalai Erzsébet, a belgyógyászaton Barta Margitka, a szülésze-

ten Pfeiff erné Eta madám, a gyerekosztályon Löcze Márta volt a vezető, aki ré-
gen apáca volt, de már korábban kilépett a rendből.

2 év múlva Takács Kati vette át a helyét. 
 Férfi ak nem is dolgoztak a kórházban?
 - De igen. Wágner Nándor még a katonaságnál, mint egészségügyi katona lá-

tott el szolgálatot, és a háború után a kórházban maradt. Ő a sebészeten dol-
gozott. Valkó János a rtg-ben volt asszisztens, Tingyela Mihály műtősfi ú volt, 
Mechler József a belgyógyászaton dolgozott, de a prosecturán is kisegített. 
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 Mi történt 1950-ben a kórházi kápolnával?
 - Az apácák távozása után a kápolnát bezárták, később olyan határozott szüle-

tett, hogy hasznosítani kell, irodákat helyeztek el benne, egy része pedig raktár-
ként üzemelt. 

 1956-ban a Sötét-kapui sortűz kapcsán a kórház az érdeklődés előterébe ke-
rült. Hogyan emlékszik vissza erre az eseményre?

 - Vasárnap történt ügyeletes voltam, szóltam, hogy jöjjek a kötözőbe, mert 
valami baj van. Szaladt Csernohorszky dr. is, mert lövéseket hallottunk. Renge-
teg sérült került a kórházba. Oravecz, Marcell, Csernohorszky, Kiss főorvosok 
mind dolgoztak. Operáltak a nagyműtőben, ellátták a kötözőben a sebesültek, a 
szülészeten Csernohorszky operált. Hívás nélkül jöttek az orvosok és a nővérek, 
még a rendelősök is, és mindenki segített. 

Az első nap és az első éjjel az esztergomi sebesülteket láttuk el, ezután a kör-
nyékről is hoztak sérülteket. 

 Hogyan alakult a későbbiekben, kórházunkban az ápolás helyzete?
 - 1957 januárjától hivatalosan is, státusz szerint én lettem a középkáderek ve-

zetője, és 1977. január l-ig láttam el ezt a feladatot. 
 Ez alatt az idő alatt számtalan orvosvezetővel dolgozott. Hogyan emlékszik 

vissza rájuk?
 - Major főorvos biztos fellépésű emberi egyéniség volt, rendkívül barátságos 

tudott lenni, Gertner tanár úr, mint igazgató jól ellátta feladatát, de emberileg 
tartózkodóbb volt. Bárdy igazgató úr ismét barátságosabb egyéniség volt, sok-
szor kikérte a tanácsomat. 

Lélek tanár úrral kellemes volt együtt dolgozni, mindig megvédte beosztottjait 
és engem is. 

Azt kell, hogy mondjam, hogy minden igazgatóval jól kijöttem. Végeztem a 
munkámat és ezt elismerték. 

 Mennyire bánja ma, hogy 1950-ben hatalmi szóval Esztergomba rendelték?
 - Végül is örülök, hogy így alakult az életem, hogy Esztergomba kerülhettem. 

Úgy érzem Hódmezővásárhelyen és itt is a munkám alapján megbecsültek. 
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 ÁPOLÁSTÖRTÉNET AZ ESZTERGOMI 
VASZARY KOLOS KÓRHÁZBAN 1977-TŐL  2000-IG

1977-ben ment nyugdíjba Dinnyés Ist-
vánné – Erzsi néni - utódja Tóthné Cziráki 
Judit lett.

A vele folytatott visszaemlékező beszél-
getésből idézek most részleteket. … 

Kicsit mennyünk vissza a múltba. Mikor 
lett a kórház dolgozója?

 1960-ben. Soha sem gondoltam volna 
ezelőtt, hogy egészségügyis leszek. Tanári 
pályára készültem, de barátnőim a fi gyel-
memet az egészségügy felé terelték. Már 
1959-ben jelentkeztem egy ápolási tan-
folyamra. Nem vettek fel annak ellenére, 
hogy az egyik legsikeresebb felvételiző vol-
tam. Az indok az volt, hogy a tanfolyam 

a 17 éves korosztálynak indult és akkor én még csak 16 éves voltam. Később 
kaptam üzenetet, mikor már betöltöttem a 17. életévemet, hogy felvesznek. …

Hol kezdett a kórházban, mint ápolónő?
 Az urológián Marcell főorvos úrnál. Abban az időben ott még apácák is dol-

goztak. Mindenben segítettek nekem és sokat köszönhetek nekik. Kezdeti idő-
ben az osztályokon meghatározott gyakorlati időt kellett eltöltenem, így megis-
merhettem az akkori kórházat. 

 Emlékezzünk közösen az akkori osztályainkra.
 Marcell Pista bácsira úgy emlékezem, hogy nagyon közvetlen volt a betegek-

hez és a dolgozókhoz is. „Pipikémnek” szólított mindenkit, a betegek imádták. 
Tőle tanultam meg injekciózni. Egy alkalommal a nővéreknek valahová el kellett 
menniük egységesen, és ketten maradtunk az osztályon a főorvos úrral. Együtt 
osztottunk vacsorát, de mivel egyikünk sem csinált még ilyet, az utolsó szobára 
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már nem maradt kenyér. Marcell főorvos úrék a Petőfi  Sándor utcában laktak. 
Felesége hozott be kenyeret, így mindenki megkapta a vacsorát. Ilyen közvet-
len ember volt a főorvos úr. Szeretettel emlékszem vissza a főnővérre Molnárné, 
Vilma nővérre, aki az evangélikus lelkész felesége volt, és nyugodt, kiegyensúlyo-
zott, szeretettel irányította a beosztottait.

Kikre emlékszik még szívesen vissza?
Major főorvos úr, a Nőgyógyászat vezetője sokat vadászott, és amit lőtt azt 

behozta. Két Manci néni, – akik a betegek körében is közkedveltek voltak – 
ők készítették el a vadat és az osztály közösen fogyasztotta el. Családias légkör 
jellemezte az osztályt. Rajner Muki bácsit kicsit visszafogottabbnak tartottam.. 
Rövid időt töltöttem el a Belgyógyászaton, de ő is lelkiismeretesen oktatott. So-
kat tanultam Kissné Vili nénitől, aki nagy szívvel és fegyelemmel irányította az 
osztály ápolási munkáját. Russay főorvos úr a Gégészeteti Osztály főorvosa szin-
tén lelkes vadász volt. Szakdolgozóit Moldovánné Oláh Piroska felügyelte nagy 
hozzáértéssel. Makovics főorvos, aki itt lakott az Aranyhegyi úton, Kiss tanár úr 
elődjeként a Bőrgyógyászat vezette. Dalosné volt a főnővére. Az Ő utódja lett 
Reviczki Zsóka, aki nagyon sokat segített nekem a munkámban. Bárdy Károly 
a szemészet vezetője szúrós szemű, határozott ember volt Egy időben ő látta el a 
kórházigazgatói feladatokat is. Érdekes élményre emlékszem vissza vele kapcso-
latban: Akkoriban igen szigorú volt a látogatási idő betartása és én nem ismerve 
őt, nem engedtem be az osztályra. Nem szólt semmit, elment. Másnap, mint 
tanfolyamos nővért hivatott az igazgató és bemutatkozott, mint az intézmény 
vezetője. Semmi probléma nem lett az esetből. 

A Sebészeti Osztály már akkor is meghatározó osztály volt a kórházban?
 A sebészetet akkor Kocsis főorvos úr vezette, katonás fegyelmet tartott. Pon-

tosságot, precízséget követelt. Sokszor voltunk nála raporton. Később Német-
országba ment és úgy hallottuk, hogy egy autóbalesetben vesztette el életét. 
Különösen szívesen emlékszem vissza a sebészeten Juhász doktorra, és Fónyad 
Gyöngyvér doktornőre. Szalai Erzsébet volt az osztály főnővére, a műtővezető 
pedig Tingyela Mihály, akinek az asszisztense Bécsi Mária, nagy népszerűségnek 
örvendett. Valószínűleg lesz olyan, akit kihagytam a felsorolásból, tőlük ezúton 
is elnézést kérek.

Körbe járva az intézet egyes osztályait, miért a sebészeten kötött ki?
 Kocsis főorvos úr, aki egyéniség volt az oktatásban is, azt hangoztatta, hogy 

ő csak a legjobbakat fogja befogadni. Én először gyógytornász szerettem vol-
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na lenni, barátnőm Erős Erzsébet pedig az aneszteziológiát választotta. Csak 
közben őt feleségül vette Pénzes doktor, és így lettem én aneszteizológus. Sze-
rencsém volt Csernohorszky Vilmossal is, aki Giagintó és Vittek doktorokkal 
a magyar aneszteziológia megalapítói voltak, így a legjobb helyekre kerültem 
gyakorlatra. 

Akkoriban még nem orvosok altattak.
Abban az időben csak Zámbori doktor és Köllő doktornő tudott altatni rajtam 

kívül. Legtöbbször egyedül végeztem a munkámat, több mint 1000 beteget al-
tattam el. 

Nem volt helyettese?
Amikor szültem, lakást kaptam a sebészet emeletén, hogy közel legyek. 3 évig 

ott laktam.
Változást jelentett a sebészet életébe, amikor Mátyus főorvos lett az osztály ve-

zetője?
Amikor Ő idejött, nem ismerték és bizonyos fenntartással fogadták. Mi meg-

beszéltük, hogy próbára tesszük. Az urológián kiválasztottunk egy beteget, 
akit csak nehezen tudtunk volna intubálni. Odahívtuk Mátyus főorvost és a 
segítségét kértük. Pillanatokon belül simán intubálta a beteget. Azt kell, hogy 
mondjam, később jól megismerve Mátyus Lajost, hogy a kórház legnagyobb 
egyéniségű orvosa volt. Nagyon jó volt vele dolgozni. Korábbi főnöke Littmann 
professzor sokat lejárt hozzá eleinte segíteni, aztán csak látogatni, hisz baráti vi-
szonyban voltak. 

Életének ebben a részében be volt zárva a műtőbe. Mennyire volt rálátása a 
kórházban történő ápolási munkára?

 Jó rálátásom volt. A műtéti előjegyzések kapcsán ismertem a betegeket. Az 
infarktusos betegek ellátásában segédkeztem a belgyógyászaton. Ott voltam a 
szülészeten, az urológián, de a gégészeten és a szemészeten is megfordultam. 

Lehet azt mondani, hogy Önnel kezdődött az aneszteziológia története Esz-
tergomban? Hogyan alakult meg az Anszteziológiai Szolgálat?

 Később több orvos is megtanult altatni. Pénzes István után Tőrös Péter és 
Lampert András is. Később Imre Sándor és Szabó Ibolya is részt vett ebben a 
munkában. Utódom, Cibula Mari, Bagala Gábor, majd Russay Mari lett és végül 
dr. Kovács Judit vette át a szolgálatot, de akkor én már ápolási igazgató voltam.

Hogy emlékszik vissza a kinevezésére?
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Erzsi néni kérdezte meg először, hogy elvállalnám-e a feladatot. Én kezdetben 
féltem, hiszen a legfi atalabb voltam a főnővérek között. Vegyesen fogadták ki-
nevezésemet, de egy fél év után mindenki elfogadott. Szerencsésnek érezhettem 
magam, hisz elődömtől egy megbízható, segítőkész, magas színvonalon dolgozó 
főnővéri kart vettem át.

Akkor milyen hierarchiát jelentett az ápolásvezetésben való részvétel?
 Az igazgató alatt az ápolási feladatokat látta el az intézetvezető főnővér és a 

gazdasági igazgató tartozott még a hármas vezetésbe. A kórház gazdasági életét 
Vörös Laci bácsi irányította hozzáértően, az Ő utódja lett Szegőfi  Béla. 

Kinevezésemkor Erdős Zsigmond lett a kórház igazgatója. Egyenes jellem volt, 
az ápolási munkát mindig támogatta. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, 
hogy valamennyi igazgatóval jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. Mersány 
Géza idejében például országosan is az elsők között voltam, akik munkáltatói 
jogokat is kaptak. 

Mi mindent sikerült elérnie vezetői tevékenysége során?
Legfontosabb célom az volt, hogy elérjem az ápolási munka fejlesztését, hogy 

e területen dolgozók iskolázottsága magasabb szintet érjen el. Az oktatást folya-
matosan fejlesztettük, sok tanfolyamot indítottunk a kórházban, szakápolók-
nak, segéd ápolóknak, műtős segédeknek. Beiskoláztunk embereket az akkor 
kialakult új ápolási szakmákra, EKG, EEG. A 80-as években 90%-os volt az is-
kolázottsági arányunk a fl uktuáció 2-3% körül mozgott, ami nagy szó volt ak-
koriban. Központosítottuk, megszerveztük a dietetikát, a védőnői szolgálatot, a 
gyógytornászokat. Részt vettem a minőségbiztosítás elindításában, menedzseri 
tanfolyamot szerveztem az orvosok és vezető nővérek részére. 

Mindig büszkén mentem más kórházakban, hisz Esztergomnak tekintélye volt. 
Rengeteg medikus képződött akkoriban a kórházban. Ők harcoltak azért, hogy 
kórházunkba jöhessenek. 

Mi az, amit nem sikerült elérni?
 Az ápolónők anyagi megbecsülését, bár volt egyszer egy olyan felajánlás, ami-

kor az orvosok mondtak le fi zetésemelésükről a nővérek javára. 
Sikerült az utódlását optimálisan megoldani?
Úgy érzem, hogy sikerült, utódom a helyettesem lett, akit alkalmasnak talál-

tam a munka folytatására. 
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Az utód Üveges Péterné lett, aki ma is betölti az ápolási igazgatói posztot. Ő 
így foglalja össze az elmúlt 10 év ápolástörténetét:

ÁPOLÁSÜGY - VASZARY KOLOS KÓRHÁZ 
2004-2014

Az ápolás történelmünkben hosszú utat 
tett meg, és mára az egyik a társadalom 
kulcsfontosságú funkcióinak, melynek 
szakmai, társadalmi szerepe és felelőssége 
felbecsülhetetlen. A ma ápolója, egészség-
ügyi dolgozója nélkülözhetetlen tagjává 
vált az egészségügy rendszerének. 

Az emberek, az intézmények életében 
nagyon gyakran előfordul, hogy mér-
földkőhöz érkeznek. A mérföldkő jelzi, 
hogy hol vagyunk, és arra is késztet, hogy 
átgondoljuk, mit is tettünk az előző idő-
szakban, és mi áll még előttünk. Az elmúlt 
10 év a Vaszary Kolos Kórház szakdolgo-
zóinak életében is sikerekről, kudarcokról, 

létszám leépítésről, struktúraátalakításról, válságról, külföldi munkavállalás elő-
retöréséről, humánerőforrás krízisről, bérrendezésről, képzés,- továbbképzésről 
szólt. 

„Mindig a részletek a legizgalmasabbak”- mondta Picasso.
A magyar egészségügy nehéz helyzetbe került az elmúlt évtizedben. Az ellátás 

anyagi nehézségeit mindig a humánerőforrás kárára hajtották végre. A jelenlegi 
időszak legnagyobb kihívásai közé tartozik, hogy az egészségpolitika megtalál-
ja a szűkös erőforrások és a technológiai fejlődés közötti egyensúlyt, mindezt 
olyan stratégiák kialakításával, amelyek a hatékonyság és a minőség javítására is 
szolgálnak. A humánerőforrás krízis kezelése a legsürgetőbb feladat! Szakdol-
gozóink mindent megtettek,- megtesznek azért, hogy a forráshiánnyal küzdő 
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rendszerben a betegek megfelelő ellátást kapjanak, és a kórház gazdasági hely-
zete stabilizálódjon. Végzik önfeláldozóan munkájukat magukat nem kímélve, 
naponta megbirkóznak a nem mindig ideális körülményekkel, teszik a dolgukat, 
gyógyítanak, ápolnak. Elhivatottan és – minden nehézség ellenére – töretlen 
lelkesedéssel, magas szakmai színvonalon támogatják a betegbiztonság megszi-
lárdítását, az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét, az egészség-
fejlesztést és minden olyan tevékenységet, amire kompetenciájuk lehetőséget 
biztosít. 

Az elkövetkező évek legfontosabb kihívásai a pénzügyi helyzetet meghatározó 
bevételi, kiadási és strukturális problémák, valamint a demográfi ai folyamatok-
kal összefüggő munkaerőhiány, a szakképzett személyzet és a pénzügyileg fenn-
tartható egészségügyi ellátás biztosítása. A biztonságos betegellátást garantálni 
képes ápolási szolgáltatás csak megfelelő tárgyi és személyi feltételek mellett 
és korszerű ápolástudományi ismeretek alapján képzelhető el. A felhalmozott 
tudás hasznosítása pedig a képzést és az ápolás gyakorlatát meghatározó szabá-
lyozások megalkotásával, a betegekkel, valamint a multidiszciplináris szemlélet-
nek megfelelően gondolkodó és tevékenykedő gyógyító közösségekkel szoros 
együttműködésben lehet eredményes, amelynek értékét a társadalom erkölcsileg 
és anyagilag is elismeri.
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 Boda Árpádné  Bognár Erika  Bönde Zsoltné
 Bőrgyógyászat Dietetika SBO

 Dajcs Magdolna Dr.Hambachné Gazdáné Merész Szilvia  
 Röntgen Kaszner Zsuzsanna Traumatológia
  Krónikus psychiatria

 Láng Zsolt  Ludmann Noémi   Menner Lászlóné- 
 Ápolási ig. h. Gégészet. Hospice  Sebészet 

A KÓRHÁZ FŐNŐVÉREI
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  Molnár Csilla  Papanecz Miklósné  Papp Péterné- 
 Központi Laboratórium  Tüdőgyógyászat  Újszülött részleg

   Puksa Mónika  Rab Istvánné Ságiné Barta Erika 
Központi Laboratórium  Szemészet Központi műtőszolgálat 

   Schremsz Istvánné  Silling Magdolna Solti Tamásné 
 Psychiatria  Szülészet Reumatológia
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   Srutek Gabriella Sulyokné Szilas Éva  Téglás Imréné
 Belgyógyászat  Higiéne  Patológia 

   Tóth Gábor Lajosné  Üveges Péterné  Soósová Timea  
 Gyógyszertár  Ápolási igazgató Vérellátó szolgálat

   Vass Lászlóné Vibling Tiborné
 Neurológia KAIBO
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Név Munkakör Beosztás 
BELGYÓGYÁSZAT  
Ábrahám Enikő Erika szakápoló felsőfokú ápolónő
Bereczné Vass Anna szakápoló intenzív ápolónö
Bordi Henriett segédápoló segéd ápoló
Burján Beáta szakápoló felsőfokú ápolónő
Csapóné Ilku Ildikó szakápoló ápoló
Czakó Judita általános ápoló ápoló
Érsek Balázsné szakápoló ápoló
Érsek Sándorné szakápoló ápoló
Gaálné Farkas Zita szakápoló ápoló
Gombainé Mátyási Mária általános ápoló ápoló
Hódiné István Ágnes szakápoló ápoló
Jámbor Gabriella ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Kalácsková Erika szakápoló ápoló
Kamrada Anita segédápoló segéd ápoló
Káposztová Éva ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Kövesdi Jánosné szakápoló ápoló
Kurilla Lászlóné szakápoló intenzív ápolónö
Lehoczki Krsjak Zsuzsanna ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Lehrbaumné Molnár Szilvia felsőfokú ápoló ápoló
Madarászné Taller Judit általános ápoló ápoló
Mészáros Lászlóné felsőfokú ápoló ápoló
Muszka Mária szakápoló intenzív ápolónö
Nagy Mária ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Nagyné Szikorszki Szilvia szakápoló ápoló
Neubauer Melinda szakápoló ápoló
Nyitraiová Katarina általános ápoló ápoló
Oláh Edina ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Pajdová Zuzana szakápoló ápoló
Papp Róbert szakápoló ápoló
Papp Róbertné ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Raibl Istvánné szakápoló ápoló
Reichenbachné Putz Timea szakápoló intenzív ápolónö
Sági Katalin szakápoló ápoló
Sajkóová Nikoletta általános ápoló ápoló

A KÓRHÁZ SZAKDOLGOZÓI 2014. MÁRCIUS
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Simonné Cserép Krisztina ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Srutek Gabriella diplomás ápoló diplomás ápoló
Stefánec-Keinhoff  Kornélia szakápoló ápoló
Dr. Szabóné Tarjáni Krisztina szakápoló diplomás ápoló
Száz Zuzana általános ápoló ápoló
Tittmann Jánosné szakápoló intenzív ápolónő
Vitéz Veronika szakápoló ápoló
Vozárová Gabriela szakápoló ápoló
Willinger Lászlóné általános ápoló ápoló
Zsadányi Noémi szakápoló ápoló
Zsindelyesné Hidász Éva szakápoló Felsőfokú ápolónő
SEBÉSZET  
Antalné Csonka Ágnes szakápoló ápoló
Barna Henriette egyéb ápoló/szakápoló gyakorló ápoló
Boncz Andrea általános ápoló ápoló
Czigány Vivien szakápoló ápoló
Fintorné Ivancsó Eszter szakápoló ápoló
Görbe Katalin szakápoló felsőfokú ápolónő
Kopik Erika ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Kovács Józsefné szakápoló felsőfokú ápolónő
Kracné Szakács Krisztina szakápoló felsőfokú ápolónő
Menner Lászlóné egyetemi okl. áp./dipl.áp. dipl. ápoló
Parákné Németh Krisztina szakápoló ápoló
Pongrácz Lívia ápolási asszisztens ápolási asszisztens
dr. Pozsonyi Lászlóné szakápoló ápoló
Robotka Zoltánné szakápoló ápoló
Sebestyén Éva szakápoló ápoló
Valasek Mária segédápoló segéd ápoló 
TRAUMATOLÓGIA   
Baki Enikő szakápoló ápoló
Daróczi Zsolt szakápoló ápoló
Egri Lászlóné általános ápoló ápoló
Gazdáné Merész Szilvia szakápoló felsőfokú ápolónő
Iványi József Mihályné szakápoló ápoló
Kiss Györgyné általános ápoló ápoló
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Kovács Veronika Edit szakápoló ápoló
Lantos Zoltán ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Novotnyné Kis Gabriella ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Partos Bernadett szakápoló ápoló
Rothbauer István Ferencné ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Scipová Zuzana szakápoló ápoló
Tóth Teréz szakápoló ápoló
Tóthová Mária szakápoló ápoló
KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZAT(HOSPICE)  
Cseh Gyöngyvér szakápoló ápoló
Giricz Máténé általános ápoló ápoló
Holencsikné Hauber Szilvia szakápoló ápoló
Inczédiné Kitka Szilvia felsőfokú ápoló ápoló
Kiss Erzsébet ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Lakatosova Anikó szakápoló ápoló
Pócsföldiné Merész Ildikó felsőfokú ápoló ápoló
Samu Beatrix ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Tácsikné Kemenczei Kinga szakápoló felsőfokú ápolónő
Tokai Istvánné ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Tóth Gabriella általános ápoló ápoló
SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZAT  
Baka Györgyné szakápoló gyerek ápoló
Barasevic Mária szülésznő szülésznő
Bessenyei Erika csecsemő- és gyerekáp. gyerek ápoló
Bresztyák Beáta szülésznő szülésznő
Csemniczky Sándorné szülésznő szülésznő
Csillag Ildikó szakápoló gyerek ápoló
Farkas Andrea szülésznő szülésznő
Fekete Margaréta szakápoló felsőfokú ápolónő
Gelcz Andrea szülésznő szülésznő
Göndör Anna szülésznő szülésznő
Győző Józsefné szülésznő szülésznő
Heller Éva Lilla szülésznő szülésznő
Karátsonyi Attiláné szülésznő szülésznő
Kecskés Ildikó szülésznő szülésznő
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Kecskés Katalin szakápoló diplomás ápoló
Lilliné Sztovra Irén szülésznő szülésznő
Lunczer Erika szülésznő szülésznő
Mészáros Lászlóné szülésznő szülésznő
Murányi Andrea szülésznő szülésznő
Papp Lászlóné szakápoló gyerek ápoló
Papp Péterné szakápoló gyerek ápoló
Péntek Imre Tamásné szülésznő szülésznő
Raczkóné Pápa Edina szülésznő szülésznő
Ruzsáné Nagy Krisztina asszisztens asszisztens
Silling Magdolna egyetemi okl. áp./dipl. áp.  diplomás ápoló
Simon Judit szülésznő szülésznő
Simonek Pálné szakápoló gyerek ápoló
Soós Márta szülésznő szülésznő
Soósné Szenes Ildikó szülésznő szülésznő
Szalkai Tóth Nikoletta szülésznő szülésznő
Szűcsné Frunyó Zsuzsanna szülésznő felsőf. szülésznő
Tamási Katalin szakápoló gyerek ápoló
Varga Lászlóné szakápoló gyerek ápoló
Vassné Ferbert Katalin Júlianna szülésznő szülésznő
BELGYÓGYÁSZAT I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Binder Éva szakasszisztens diplomás ápoló
Csonki Tünde Mária szakasszisztens asszisztens
Lászlovszki Brigitta szakasszisztens asszisztens
Szabóné Mayer Emese asszisztens asszisztens
SZÜLÉSZET- NŐGYÓGYÁSZAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Bokor Edit asszisztens szakasszisztens
GYERMEKGYÓGYÁSZATI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Kosznovszki Jánosné szakápoló gyerek ápoló
Kribusz Lajosné szakápoló ápoló
Matyasovszki Ádámné szakápoló ápoló
Mészáros Andrásné szakápoló gyerek ápoló
Pintér Dávidné szakápoló ápoló
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FÜL-ORR-GÉGÉSZET ESZTERGOM  
Adorjáni Andrea Dorottya szakápoló ápoló
Ludman Noémi egyetemi okl. áp. /dipl. áp. diplomás ápoló
Mester Andrea szakápoló diplomás ápoló
Szalaiová Bernardína szakápoló ápoló
Varga Magdolna szakápoló ápoló
Vibling Józsefné szakápoló ápoló
FÜL-ORR-GÉGE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Lukács Csabáné szakasszisztens audiológiai asszisztens
Puxlerné Herr Ildikó szakasszisztens asszisztens
Reményi Veronika szakasszisztens audiológiai asszisztens
SZEMÉSZET  
Kaptásné Benedek Mária szakápoló ápoló
Kozubková Zuzana szakápoló felsőfokú ápolónő
Meszes Jánosné általános ápoló ápoló
Pánczél Ferencné szakápoló ápoló
Rab Istvánné szakápoló ápoló
SZEMÉSZET JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Chrompotáné Gongola Erika szakasszisztens asszisztens
Gongola Zoltánné orvosírnok osztályos admin.
Kottra Katalin szakasszisztens asszisztens
MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ  
Bartók Zoltán Attiláné segédápoló segéd ápoló
Farkas Lászlóné szakápoló ápoló
Földesné Hosszú Krisztina szakápoló ápoló
Golánová Erika szakápoló ápoló
Krischneider Krisztina ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Legény-Tóthné Ölveczki Melinda szakápoló ápoló
Lévay Zsuzsanna szakápoló ápoló
Majorosné Nágl Mónika Zsuzsanna segédápoló segéd ápoló
Makk István ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Pataki Jánosné szakápoló ápoló
Puksa Mónika egyetemi okl. áp./dipl.áp. ápoló
Sándorné Szabó Katalin szakápoló ápoló
Schiller Anita rehab. tev. terapeuta rehab. tev. terapeuta
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Schrein Kata szakápoló ápoló
Szabó-Sókiné Miskei Marianna szakápoló ápoló
Tallósiová Mónika szakápoló ápoló
Török Anita logopédus logopédus
NEUROLÓGIA  
Bakos István általános ápoló ápoló
Balázsné Cibi Olga szakápoló ápoló
Barna Ildikó szakápoló ápoló
Bíró Melinda szakápoló ápoló
Brigán Józsefné szakápoló ápoló
Farkasné Sántha Piroska szakápoló ápoló
Gólya Mária általános ápoló ápoló
Király Csilla Magdolna szakápoló ápoló
Kótai Andrea szakápoló ápoló
Krajnyikné Palincsár Mária szakápoló ápoló
Láng Zsolt diplomás ápoló diplomás ápoló
Molnár Szilvia szakápoló ápoló
Pataki Andrea szakasszisztens asszisztens
Posvai Lászlóné szakápoló ápoló
Putzné Vodicska Ildikó szakápoló ápoló
Szrena Rita szakápoló ápoló
Th eil Mihályné ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Urbanics Mihályné ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Vass Lászlóné diplomás ápoló diplomás ápoló
KÖZPONTI FIZIO-MANUÁL TERÁPIÁS SZOLGÁLAT  
Császár Katalin gyógymasszőr gyógymasszőr
Czifra Julianna szakasszisztens fi ziother.asszisztens
Honti Sándorné szakasszisztens fi ziother.asszisztens
Horváth Anna gyógymasszőr gyógymasszőr
Huszár Dorottya gyógymasszőr gyógymasszőr
Janig Máté uszómester uszómester
Kőszegi Gáborné szakasszisztens fi ziother.asszisztens
Mészáros Mónika Barbara szakasszisztens fi ziother.asszisztens
Meszesné Miskolczi Andrea szakasszisztens fi ziother.asszisztens
Nagy Miklósné szakasszisztens fi ziother.asszisztens
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Rietling Ferencné szakasszisztens fi ziother.asszisztens
Sárközi Imre gyógymasszőr gyógymasszőr
Szita Anna Zsuzsanna gyógymasszőr gyógymasszőr
Vassné Ármai Zsuzsanna gyógymasszőr gyógymasszőr
PSYCHIÁTRIA  
Bagala Mónika ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Barján Jánosné segédápoló segéd ápoló
Bercsényi Károlyné szakápoló ápoló
Dudás Imréné egyéb ápoló/szakápoló ápoló
Fehér Erika szakápoló ápoló
Gere Zsuzsanna ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Jeneiné Tarcsai Beáta szakápoló felsőfokú ápolónő
Karvai Zoltán szakápoló ápoló
Kiss Annamária szakápoló felsőfokú ápolónő
Kovács Tiborné szakápoló ápoló
Matusová Erika szakápoló ápoló
Mihályiné Pál Gabriella Szociális szervező szociális szervezô
Molnárová Katarina szakápoló ápoló
Palincsár Józsefné egyéb ápoló/szakápoló gyógyfoglalkoztató
Pániszová Viktória szakápoló ápoló
Raff ai Tamásné szakápoló ápoló
Schremsz Istvánné diplomás ápoló diplomás ápoló
Szabóova Zuzana szakápoló ápoló
Szakály Annabella diplomás ápoló diplomás ápoló
Szilágyi Margit ápolási asszisztens ápolási asszisztens
KRÓNIKUS PSZICHIÁTRIA (REHAB)  
Dánielová Valéria általános ápoló ápoló
Egri Lászlóné szakápoló ápoló
Elek Veronika szakápoló ápoló
Forgó Andrea asszisztens szociális asszisztens
dr. Hambachné Kaszner Zsuzsanna szakápoló ápoló
Kanka Krisztina szakápoló ápoló
Kiss Andrea szakápoló ápoló
Lipka János László szakápoló felsőfokú ápolónő
Miklódi Gabriella szakápoló ápoló
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Németh Katalin segédápoló segéd ápoló
Némethová Renáta egyéb ápoló/szakápoló ápoló
Szabóné Szabatin Zsuzsanna szakápoló ápoló
Tóth Zita szakápoló felsőfokú ápolónő
Töröková Katarina szakápoló ápoló
KÖZPONTI ANAESTH. INTENZÍV BETEGELLÁTÁSI OSZTÁLY 
Aranyos Hanna Katalin szakápoló ápoló
Bakos Tímea segéd asszisztens segéd asszisztens
Bekő Marianna Zsuzsanna szakápoló ápoló
Borbély Katalin szakápoló intenzív ápolónő
Csongrádiné Péter Zita szakápoló felsőfokú ápolónő
Farkas Julianna segédápoló segéd ápoló
Feketeová Csilla szakápoló ápoló
Hirné Fleischmann Melinda szakápoló intenzív ápolónő
Kertész Andrea szakápoló intenzív ápolónő
Kratochvill Anita szakápoló okleveles ápoló
Kulik Andrea szakápoló ápoló
Kurucz Józsefné szakápoló intenzív ápolónö
Sipos István Tamás segédápoló segéd ápoló
Sós Zsuzsánna felsőfokú ápoló ápoló
Szigeti Zsanett szakápoló diplomás ápoló
Urbanics Hajnalka szakápoló intenzív ápolónö
Vibling Tiborné szakasszisztens szakasszisztens
Vörösné Tukora Henriett szakápoló ápoló 
TRAUMATOLÓGIAI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Farkas Bernadett egyéb ápoló/szakápoló ápoló
BŐR-NEMIBETEG JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Boda Árpádné asszisztens asszisztens
Deme Klaudia Ildikó szakasszisztens asszisztens
Urbanics Tibor Gáborné szakasszisztens asszisztens
NEUROLÓGIA.JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Budavári Mária asszisztens asszisztens
Mészáros Sándorné szakasszisztens asszisztens
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REUMA JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Érdy Ágnes orvosírnok osztályos admin.
Vasné Szaller Krisztina asszisztens asszisztens
ANAESHESIOLÓGIAI JÁRÓBETEG SZAKELL.  
Bohár Ildikó szakasszisztens anaeshesiológiai assz.
Fogas Katalin szakasszisztens anaeshesiológiai assz.
Kornokovics Éva szakápoló ápoló
Kristóf Csilla szakasszisztens anaeshesiológiai assz.
Magyar Judit szakasszisztens anaeshesiológiai assz.
Preczner Éva szakasszisztens anaeshesiológiai assz.
Szabó Nikoletta szakasszisztens anaeshesiológiai assz.
Vasné Erős Rita szakápoló felsőfokú ápolónő
UROLÓGIAI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Fónád Andrea asszisztens asszisztens 
PSYCHIÁTRIAI  JÁRÓBETEG- SZAKELL.  
Gábor Ferencné asszisztens asszisztens
PATOLÓGIAI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  
Oláhné Korontos Marianna szakasszisztens citológiai asszisztens
Téglás Imréné szakasszisztens szakasszisztens
KÖZPONTI LABORATÓRIUM  
Bordiné Rácz Livia szakasszisztens labor asszisztens
Dér Gabriella segéd asszisztens segéd asszisztens
Elekes Timea szakasszisztens labor asszisztens
Kékesi Krisztina szakasszisztens laborasszisztens
Kiss Zsoltné szakasszisztens laborasszisztens
Kovácsné Szenczi Szilvia szakasszisztens laborasszisztens
Maradiné Lászlóvszky Margit segéd asszisztens segéd asszisztens
Molnár Csilla szakasszisztens labor asszisztens
Németh Klára szakasszisztens laborasszisztens
Patkóné Szabados Magdolna szakasszisztens laborasszisztens
Szabó Erzsébet Zsuzsanna szakasszisztens laborasszisztens
Tóthné Ondok Anna szakasszisztens laborasszisztens
Vigh Ferencné szakasszisztens laborasszisztens
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RADIOLÓGIA  
Bádi Tibor szakasszisztens röntgen asszisztens
Borosné Kenyeres Zsuzsanna szakasszisztens röntgen asszisztens
Dajcs Magdolna szakasszisztens röntgen asszisztens
Holop Edit orvosírnok osztályos admin.
Koncz Dóra szakasszisztens röntgen asszisztens
Lajos Szilvia szakasszisztens röntgen asszisztens
Lieber Zsuzsanna szakasszisztens röntgen asszisztens
Nyári Zoltán szakasszisztens röntgen asszisztens
Peresztegi Berta szakasszisztens röntgen asszisztens
Peterkéné Pechó Zita szakasszisztens röntgen asszisztens
Szőke Péter szakasszisztens röntgen asszisztens
PATOLÓGIA  
Bakos Zoltán boncmester boncmester
Juhász Gábor boncmester boncmester
Pappné Józsa Zsuzsanna szakasszisztens szövettani asszisztens
Pitala Ferencné szakasszisztens szövettani asszisztens
Szakmáry Melinda szakasszisztens szövettani asszisztens
VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT  
Biener Bianka Ágota szakasszisztens asszisztens
Kiszelyné Vámos Melinda segéd asszisztens segéd asszisztens
Magyar Nikoletta szakasszisztens asszisztens
Schuszterné Bercsényi Borbála szakasszisztens asszisztens
Soósová Timea szakasszisztens szakasszisztens
Stugelová Magdaléna asszisztens asszisztens
Szántóné Szabó Györgyi szakasszisztens asszisztens
KÖZPONTI STERILIZÁLÓ  
Bakó Géza fertőtlenítő sterilező sterilizáló
Bosnyák Zsuzsanna fertőtlenítő sterilező sterilizáló
Burka Tímea fertőtlenítő sterilező sterilizáló
Feketéné Seres Mária fertőtlenítő sterilező segéd sterilizáló
Gál József fertőtlenítő sterilező sterilizáló
Hewald Erika fertőtlenítő sterilező sterilizáló
Kotasz József fertőtlenítő sterilező sterilizáló
Kovács Lászlóné fertőtlenítő sterilező sterilizáló
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Kovács Mária Valéria fertőtlenítő sterilező sterilizáló
Rappauer Noémi fertőtlenítő sterilező segéd sterilizáló
Szányiné Pribék Irma fertőtlenítő sterilező segéd sterilizáló
INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR  
Dér Kálmánné szakasszisztens szakasszisztens
Kovács Miklós Gáborné szakasszisztens szakasszisztens
Tóth Gábor Lajosné szakasszisztens szakasszisztens
Trexler Ferenc Gyuláné szakasszisztens szakasszisztens
VÉNYFORGALMAS GYÓGYSZERTÁR  
Novákné Párizs Judit szakasszisztens gyógysz. asszisztens
Schaff er Mihályné asszisztens szakasszisztens
Soós Ágnes szakasszisztens szakasszisztens
DIÉTÁS SZOLGÁLAT  
Bognár Erika dietetikus dietetikus
Istvánné Schwarz Angella Margit dietetikus dietetikus
Kajdi Júlia dietetikus dietetikus
Pósa Ágnes dietetikus dietetikus
SBO  
Bánhidai Katalin szakápoló ápoló
Bönde Zsoltné egyetemi okl.áp./dipl.áp. diplomás ápoló
Daróczi Anita szakápoló ápoló
Friedrich Éva egyéb ápoló/szakápoló ápoló
Gémes Klára szakápoló ápoló
Gyöngyösné Huszár Hajnalka szakápoló ápoló
Holicska Zoltánné szakápoló ápoló
Hornné Heiligermann Zsanett szakápoló diplomás ápoló
Nagy Edit szakápoló felsőfokú ápolónő
Pintér Zsolt szakápoló ápoló
Rácz Zsuzsanna szakápoló ápoló
Scheili Rita szakápoló ápoló
Szulcsánova Erika szakápoló ápoló
Trasser Anita diplomás ápoló diplomás ápoló
Vizi Ferenc szakápoló ápoló 
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REUMATOLÓGIA  
Boziková Ildikó egyéb ápoló/szakápoló ápoló
Gulyásné Menyes Erika ápolási asszisztens ápolási asszisztens
Hajdu Csabáné szakápoló ápoló
Juhász Geró Annamária általános ápoló ápoló
Kertész Erika szakápoló felsőfokú ápolónő
Kollárová Andrea szakápoló ápoló
Kovács Etelka szakápoló ápoló
Kreinerné Gertner Tamara szakápoló ápoló
Lôrincová Darina általános ápoló ápoló
Maradiné Szilvay Gabriella szakápoló ápoló
Mechler Anna szakápoló ápoló
Seres Judit segédápoló segéd ápoló
Solti Tamásné egyetemi okl.áp/dip.áp. egészségügyi szako.
PULMONOLÓGIA SZAKELLÁTÁS  
Mitru Anita szakasszisztens röntgen asszisztens
Papanecz Miklósné szakasszisztens asszisztens
Tóthné Petrik Ágnes szakasszisztens röntgen asszisztens
Velmovszki Anita asszisztens asszisztens
KÖZPONTI GYÓGYTORNÁSZ SZOLGÁLAT  
Bedő Zsuzsa gyógytornász gyógytornász
dr. Csordásné Téglás Noémi gyógytornász gyógytornász
Dombi Anikó gyógytornász gyógytornász
Farda Zsanett gyógytornász gyógytornász
Fleischmann-né Iglódi Csilla gyógytornász gyógytornász
Gyenesné Bogyó Mónika gyógytornász gyógytornász
Horváthné Bíró Ágnes gyógytornász gyógytornász
Kierblewskiné Bóta Zsuzsanna gyógytornász gyógytornász
Lőrinczné Illés Márta gyógytornász gyógytornász
Menner Anita gyógytornász gyógytornász
Molnár Mónika gyógytornász gyógytornász
Németh Ágota gyógytornász gyógytornász
Ollé-Csordás Anita gyógytornász gyógytornász
Pálinkás Rita gyógytornász gyógytornász
Pásztor Adrienn gyógytornász gyógytornász
Sági Katalin Anna gyógytornász gyógytornász
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Szilágyi Júlia gyógytornász gyógytornász
Tállai Réka gyógytornász gyógytornász 

HIGÉNIÁS SZOLGÁLAT  
Gregor Beáta asszisztens asszisztens
Kiss Renáta asszisztens asszisztens
Sulyokné Szilas Éva mentálhigiénés szake. higiénikus
Tóthné Balázs Lilla mentálhigiénés szake. higiénikus
KÖZPONTI MŰTŐSZOLGÁLAT  
Adorján Viktor műtőssegéd műtőssegéd
Bánzi János Rudolf műtőssegéd műtőssegéd
Benus Katalin szakasszisztens műtősasszisztens
Borbély Dávid műtőssegéd műtőssegéd
Czakó Erikné szakasszisztens műtősasszisztens
Demény Donát műtőssegéd műtőssegéd
Fassangné Fuzik Ágnes szakasszisztens műtősasszisztens
Forró Zsoltné szakasszisztens műtősasszisztens
Gál Zoltánné szakasszisztens műtősasszisztens
Hemeráné Vetró Aliz szakasszisztens műtősasszisztens
Hertlik Rudolf Attila műtőssegéd műtőssegéd
Iványi József Mihály műtőssegéd műtőssegéd
Kalina Béla műtőssegéd műtőssegéd
Keserű Ferenc műtőssegéd műtőssegéd
Kökény Gábor László műtőssegéd műtőssegéd
Major Tamás műtőssegéd műtőssegéd
Marlokné Markos Ágnes szakasszisztens műtősasszisztens
Nagy Hajnalka segéd asszisztens segéd műtősassz.
Nagy Margaréta segéd asszisztens segéd műtősassz.
Patkóczi Henrietta szakasszisztens műtősasszisztens
dr. Perényiné Strázsi Mária segéd asszisztens segéd műtősassz.
Ságiné Barta Erika szakasszisztens műtősasszisztens
Schlenk Brigitta szakasszisztens műtősasszisztens
Szilágyi József műtőssegéd műtőssegéd
Szőke Judit szakasszisztens műtősasszisztens
Tóth Szilvia szakasszisztens műtősasszisztens
Trexlerné Arany Szilvia szakasszisztens műtősasszisztens
Wittman Ákos műtőssegéd műtőssegéd



“Isten áldása kísérje a kórház működését.”
                                                         (Dr. Gönczy Béla)


