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Kapronczay Károly 

 

Az ápolásügy történeti kérdései 

 
 

A betegápolónı-képzés kérdése még a XX. század elején is általános probléma volt; az 
európai és a tengerentúli egészségügyet egyaránt foglalkoztatta. Nightingale tevékenysége a 
krími háború befejezése után csak Angliában talált követıkre. A ’Tanácsadó az egészség- és a 
betegápolásra’, valamint a ’Zsebkönyv a betegápolók részére’ címő füzeteket a magánerıbıl 
felállított iskolája számára írta oktatási segédletként. A Nightingale-féle forma és szervezet 
követte a katolikus és a protestáns ápolói rendek és közösségek szervezeti felépítését, így a 
központ, az anyaház lett a területi vezetı szervezet. Itt történt a képzés, a végzett nıvérek 
elosztása, és az anyaház bizonyos mértékben érdekvédelmi szervezetként is mőködött. A 
szervezet élén az országos fınıvér állt, míg az alárendelt anyaházakban a fınıvérek (anyák) 
irányították a területi munkát. Ez utóbbi már a betegápoló-intézetet is jelenthette, ahol a 
fınıvér állt az ápolási és betegellátási tevékenység élén. E szervezet lényeges vonása volt, 
hogy teljesen függetlenítette magát mind a képzésben, mind – bár csak részben – az 
orvosoktól, s ez rengeteg vitát váltott ki. 

Valójában ez a forma lett az elızménye az európai gyakorlatnak, míg az amerikai 
képzés – szinte ezzel egy idıben – az orvosi karok felügyelete alatt indult meg, s az ápolónıi 
tanszék szervesen beépült az egyetemi rendszerbe. Tananyagát – a korszerő ismereteket 
figyelembe véve – az orvosok állították össze. Valójában ez valósult meg Európában is, 
amikor az ápolónıképzést államosították, s az orvosi karok felügyelete alá helyezték, vagy 
ilyen intézményt életre hívtak. (Nálunk ez a két világháború között következett be.) A két 
rendszer közötti különbség a jelöltekkel szemben támasztott követelményekben is 
tükrözıdött. A kontinentális rendszer, vagyis az európai gyakorlat elég változatos volt a 
jelöltek elıiskolázottságát illetıen (az írni-olvasni tudástól a nık számára elérhetı 
legmagasabb végzettségig). Az amerikai rendszer ellenben az elıiskolázottság figyelembe 
vételével szinteket állapított meg: minimális elıiskolázottsággal csak házi betegápolónıi, 
alapiskolázottsággal betegápolónıi, a legmagasabb iskolai végzettséggel pedig egyetemi 
ápolónıi oklevelet lehetett szerezni. Az utóbbiak közül kerültek ki az ápolónıi kar vezetı 
fınıvérei, bár férfi betegápolókat is kiképeztek a polgári és a katonai egészségügy részére. Az 
amerikai rendszer – az európai formával szemben – teljes elismerést élvezett az állam 
részérıl. 

A nemzetközi vöröskeresztes mozgalom megalapításáig, illetve elismeréséig az 
ápolónıképzés Európában és Amerikában egyaránt a nık politikai egyenjogúsításának 
kérdését is sürgette. Európában az ápolónıképzés társadalmi fontosságát elsısorban Henry 
Dunant, a nemzetközi vöröskeresztes mozgalom megteremtıje ismerte fel. Csatlakozásra 
kérte fel Nightingale-t és az amerikai mozgalom vezetıit is, akik az elsık között váltak a 
vöröskeresztes eszmék híveivé. A Nemzetközi Vöröskereszt megfelelı kereteket biztosított a 
szervezett ápolónıképzésnek, nemzetközi találkozókat és kongresszusokat hívott össze évente 
az egységes ápolónıképzés és szemlélet kialakítására, vezérfonalul szolgáló elvi 
határozatokat hozott, megteremtette a nık egyenjogúságát a betegápolás területén, kialakította 
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a vöröskeresztes világi ápolónıi szervezetet, amely hosszú évekig jellemezte a mozgalmat. 
Ezt az összes állam elismert, s kórházügyüket igyekeztek hozzá igazítani. Valójában a 
Nemzetközi Vöröskereszt közvetítésével valósult meg az orvosi irányítás és 
követelményrendszer európai ápolónıképzésben, kapcsolódtak be képzésbe a korabeli 
orvostudomány kiválóságai (például Theodor Billroth, a kor talán legnagyobb sebésze 
tankönyvet írt a képzés számára, amelyet számos nyelvre lefordítottak), vállaltak szerepet és 
biztosítottak helyet a képzésnek az egyetemek és a nagyobb kórházak. Az általa szervezett 
ápolónıképzés (hivatásos, önkéntes, házi betegápolói és gondozói) ismertette el Európában és 
más földrészeken, hogy a nıknek fontos szerepük van kórházi betegápolásban. Néhány 
évtized alatt olyan minıségi képzést valósított meg, hogy az ápolónık nélkülözhetetlenné 
váltak a kórházi gyógyító munkában. E forma kezdeményezıje lett az államosításnak, a 
szakirányú állami oktatásba történı bekapcsolásnak, késıbb pedig az ápolónıképzés 
szakosodásának (hivatássá vált a szociális gondozó, a gyermekápoló és -gondozó, a védını, a 
mőtısnı stb.). Az elismert új forma hatással volt a hagyományos utat követı betegápoló 
rendek általi képzésére is: elıbb a vöröskeresztes tanfolyamokba kapcsolódtak be, késıbb 
külön képzıintézeteket alapítottak. Ez mintául szolgált a független egyesületi képzési 
formáknak is. 

Hazánkban a Magyar Vöröskereszt szárnyai alatt valósult meg a szervezett nıvérképzés 
1882-ben, amely két szinten – a hároméves hivatásos és a 3–6 hónapos önkéntes 
tanfolyamokon – indult meg. A tanterveket Korányi Frigyes, Lumniczer Sándor, Elischer 
Gyula, Farkas László és mások dolgozták ki, a gyakorlati foglalkozások megszervezése Janny 
Gyula, az Erzsébet Kórház elsı igazgatójának feladata volt. A képesítést a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium is elismerte, amelynek népszerőségét mi sem jellemzi jobban, 
minthogy a képzést hamarosan négy helyen – Budapesten, Kassán, Kolozsvárott és 
Pozsonyban – kellett megszervezni. A központ az Erzsébet Vöröskeresztes Kórház területén 
felépített Betegápolónıi Intézet lett. A „kapacitás” hiánya miatt nem tudtak annyi tanfolyamot 
indítani, mint amennyire igény lett volna, így a kórházi alkalmazásnál kénytelenek voltak a 
rövidebb ideig tartó önkéntes tanfolyamok okleveleivel is megelégedni. 1891-ben 
Kolozsvárott felállították a második Betegápolónıi Intézetet, s az 1906-ban megalakult 
Betegápolók és Ápolónık Egyesülete is újabb képzési lehetıséget biztosított. 1913-ban a 
képzés tartalmi részét korszerősítették, sıt – a közelgı háborútól félve – sőrítették a 
tanfolyamok és növelték a részvevık számát. De erre azért is szükség volt, mert – egy 
felmérés szerint– a kórházakban mőködı ápolónık 60–70%-a semmiféle szakképesítéssel 
nem rendelkezett, s a képesítettek tudásában is nagy eltérések mutatkoztak. 

Az elsı világháború után több intézkedés történt az állami ellenırzés fokozása 
érdekében: az addigi képzési helyek érintetlenül hagyása mellett 1920 és 1922 között minden 
magyar orvosi kar mellett megszervezték az Ápoló- és Védınıképzı Intézetet, ahol kétéves 
képzéssel elsısorban ápolónıket képeztek, míg a Stefania Szövetség elindította az ugyancsak 
kétéves anya- és csecsemı-védınıi tanfolyamait. Ezekkel egy idıben a katolikus 
intézményekben dolgozó nıvérek részére a Márta Ápolónı Egyesület kétéves – bentlakásos – 
ápolónıképzést szervezett, míg a Diakonissza Ápolónıképzı Intézet, hasonló képzési idıvel, 
a protestáns kórházakat látta el ápolónıkkel. 
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A sokféle és eltérı színvonalú nıvérképzést mindenképpen egyesíteni kellett – ezt az 
országos felmérések is alátámasztották. Megnyugtató megoldásnak az látszott, ha az egész 
kérdést átruházzák az Országos Közegészségügyi Intézetekre (OKI). Az 1926-ban alapított 
intézet egy esztendı alatt kidolgozta az egységes ápoló- és védınıképzés alapelveit, amely az 
általános és szakirányú oktatás követelményeihez igazodott. Az általánosan megkövetelt 
elıiskolázottságra épülı új tanterv szerint az általános képzés két esztendı, amit egyesztendıs 
továbbképzés követhet; ekkor képezhetik át magukat az ápolónık védınınek. Az okleveleket 
az állam elismerte, s elrendelte, hogy bizonyos munkaköröket csak az OKI felügyelete alatt 
mőködı Állami Ápoló- és Védınıképzı Intézetben kiadott oklevéllel lehet betölteni. Az 
intézet elfogadott tanterve és követelményrendszere kötelezıvé vált mindegyik ápolónıképzı 
intézetben vagy tanfolyamon. A debreceni egyetemmel történt megegyezés szerint az ottani 
képzést is állami rangra emelték, de ott elsısorban ápolónıket képeztek, míg Budapesten 
védınıket. Hasonló egyezséget kötöttek a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Ápolók és 
Ápolónık Országos Egyesületével, valamint a szerzetesi és a felekezeti egyesületekkel. A 
Magyar Vöröskereszt elsısorban a továbbképzésre összpontosított, kiváló szociális és 
védınıvéreket nevelt, megindította a három hónapos csecsemı- és gyermekgondozói, a házi 
betegápolónıi és az önkéntes ápolónıi tanfolyamait, s az Ifjúsági Vöröskereszten belül is 
népszerősítette az ápolónıképzést és az elsısegélynyújtást. Közvetlenül a második 
világháború elıtt megindította mőtısnıi tanfolyamait. 

 


