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7 réyez%iink tanfolyamot.
Egy szövetségnek. vagy egyesületnek, hogy 

zökkenés nélkül haladhasson a maga elé tűzött 
céljának elérése felé. szüksége van vas fegyelemre, 
a tagok részéről megértésre és támogatásra.

Minden szakmabeli szervezet első és legfőbb 
törekvése, hogy a körébe vágó kérdéseket a legjobb 
tudása mellett szolgálja, a szakma munkásainak 
gazdasági jólétét előmozdítsa. Minél intelligensebb. < 
minél képzettebb egy szakma munkása, annál 
előnyösebb a gazdasági helyzete, ha tudása és 
intelligenciája mellett még szakmailag szervezve 
is van.

Ida figyelemmel kísérjük külön-külön azoknak 
a szakmáknak a munkásait, kik képesítéshez van
nak kötve és csak. hosszú évek tanonckodása után 
léphetnek elő és foiytathalják a szakmájukat mint 
segédek tovább, látjuk, hogy azok nem állanak 
meg szakmai tudásuk továbbfejlesztésében, hanem 
szabad idejükben egy-egy külön szaktanfolyamon ! 
bővítik tudásukat. (Lásd szabók, festők, cipészek, 
nyomdászok slb. munkásságát.)

Pedig mindezek és a fel nem sorolt száz más 
szakma munkássága közül egy sem végez az állam, 
a nemzet, a társadalom, az emberiségre nézve oly 
fontos munkát, mini a betegápoló, vagy fürdős.

Tudják ezt a közegészségüggyel foglalkozó 
tényezők, tudjuk mi is. És mégis azt látjuk, hogy 
e fontos és életbevágó munkát végzők, minden más 
szakmával foglalkozó munkásnál a legalacsonyabb 
fokon állanak úgy megbecsülés, mint gazdaság’ 
szempontból.

Közegészségügyünk e kérdésének rendezetlen
ségét különböző szempontokból bírálhatjuk meg. 
Egyik ok. amely e kérdés rendezését késleltette, a 
financiális része a dolognak. A lapunkban leközölt l 
tervezetekből melyek még a béke éveiben dolgoz
tattak ki, láthattuk, hogy néhány ezer koronával a 
kérdés megoldást nyerhetett volna. Sajnos, azonban ! 
már akkor is. mint minden esetben, azóta is min
den másra volt pénz, csak a közegészségügy gyö
keres rendezésére nem volt és ugyanez a helyzet 
ma is. Kérdés: még meddig nem lesz?!

A másik ok azokban keresendő, akik e pályán 
évek hosszú során működnek és mert az egészségügyi 
alkalmazottakat törvényes kényszer nem kötelezi az 
elméleti tudásuk gyarapítására, elégségesnek talál
ják a kórházakban szerzett gyakorlati tudási. Pedig, 
akik igy gondolkoznak — és ilyenek sokan vannak í

— nagyon tévednek. Az elméleti és gyakorlati tudás 
egymás kiegészítője.

Addig, amig minden egészségügyi alkalmazott, 
legyen az betegápoló, vagy fürdős, lelkileg önmagá
tól nem keresi a szaktudásának fejlesztésére ren
delkezésre álló eszközöket, csak lekicsinylés és 
nyomorúság lehet az osztályrésze.

Szövetségünk minden rendelkezésére álló esz
közzel szorgalmazza a betegápolók és fürdősök 
képesítéshez kötését, mert ezzel a kérdéssel látja 
megoldhatónak a másik és igen fontos kérdést, a 
g a z d a s á g i t .  Ha ez meg lesz, akkor megfog 
szűnni az a leheleden állapot, melyre állandóan 
szereinek hivatkozni, hogy az ápolói és fürdős kar 
sem intelligencia, sem képzettség szempontjából nem 
üti meg azt a mértéket, melyet e szakma megkíván.

Szövetségünk e téren is előljár és a múltak 
h’Láit törekszik ellensúlyozni azáltal, hogy évenként 
egy-egy beteg ápoló tanfolyamot rendez, hogy tag
jainak módot nyújtson az elméleti kiképzésre.

A szövetségünk kebelébe tartozó B e te g  á p o ló  
E g y e s ü le t ,  melynek elnöke dr. R a jn a i Béla fő
orvos úr. tovább ment és a mai kor kívánalmainak 
lett azzal is eleget, hogy a régi szabályait olykép 
módosította, hogy tagjai közül csak azok iratnak 
át két vagy öt évi tagság után az I. és 11. osztályba, 
akik ezen kérelmezésük mellett a b e te g á p o ló i  
ta n fo ly a m  k é p e s í tő  o k m á n y á t  is betudják 
mulatni.

Tagjainkat, mini eddig is. úgy most is nyoma
tékosan figyelmeztetjük, saját érdekükben, ha még 
képesítő okmányuk ily tanfolyam hallgatásáról nincs, 
ne mulasszák el azt megszerezni. Az O r s z á g o s  
B e teg  á p o ló  E g y e s ü le tü n k  erre módot nyújt, 
amennyiben az újabb tanfolyamát f. évi szeptember 
havában nyitja meg.

A tudás az előrehaladás egyedüli biztosítéka, 
melyet mindenkinek saját érdekében meg kell ra
gadnia. Ha ezt minden egészségügyi alkalmazott 
magára nézve kötelezőnek fogja elismerni úgy az 
eredmény sem késhetik soká.

Visegrádi hajókirándulásunk. A szövetségünk — mint 
múlt szamunkban már jeleztük — f. évi julius hó 5.-én vasár
nap Visegrádra hajókirándulást rendez. Aki e kiránduláson 
részt óhajt venni, az meg a hajójegy árát a szövetségünk iro
dájában a titkársághoz leadhatja f. évi július 3-án estig. Talál
kozás a kirándulás napján reggel fél 7 órakor a Vigadó előtt 
levő hajóállomásnál. Indulás reggel negyed 8 órakor a hajóval. 
Élelmet mindenki hozzon magával.

Az „O tthon*1 építkezéséhez mindenkinek erkölcsi kötelessége egy téglával hozzájárulni.
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Fürdős ügyek.
Mi történt pünkösd első napján.

Szövetségünk kebelébe tartozó Fürdősök Egye
sülete évek óta szorgalmazza, hogy pünkösd, kará
csony és husvét ünnepeinek első napján a szezon 
fürdők kivételével minden más fürdő zárva tartas
sák, hogy a fürdők alkalmazottai, akiknek 96 °/o-ái 
mondhatjuk igazi keresztényeknek és magyaroknak, 
legalább e három napján az évnek, szivük-lelkük 
mélyéből ünnepelhessenek. Az egész évi roboíolás 
után, amely hétköznap úgy mini vasár- és ünnep
nap folyik, úgy érezzük e törekvésünk a legszeré
nyebb kívánságot foglalja magában.

E kérésünket minden évben ezen ünnepnapok 
élőit átiratban ismételjük meg a fürdők igazgatói
nál és kérésünk egyes fürdőknél még sem talál 
meghallgatásra. Az üzlet minden jobb érzést hát
térbe szőrit.

Ez alkalommal sem hallgathatjuk el, hogy 
voltak fürdőink között, akik ismételt kérésünk elle
néi? a fürdőt nyitva iaríotiák pünkösd első napján. 
E téren a Szent Lukács-fürdő járt elől, amelyet kö
vetett a Császár-fürdő. E két fürdő nagyon gyenge 
érvekkel indokolta a nyitvaíartás szükségességét. 
Előbbi azzal indokolta, hogy a gőzfürdő az uszodá
val van összekötve és ezért van szükség a nyitva- 
tartásra. A Császár-fürdő pedig az erős konkuren
ciára hivatkozik.

Azonban ott van a Király-fürdő, a Hungária • 
fürdő és a Kazinczy-uccai fürdő, melyeket ugyan
csak nyitva tartottak.

A fürdöalkalmazoítak a iegnagyobb elkeseredés
sel fogadták a fürdőigazgaíóságok ezen intézkedését.

Szövetségünk sem nyugszik bele ezen anti
szociális intézkedésbe és kérni fogja az illetékes 
hatóságokai, hogy rendeleti úton intézkedjék e há
rom nagyünnep első napján a fürdők zárvatartásá- 
nak ügyében.

A bsiegsegélyzö és temstkszési alapunk szabályai.
A műk számunkban megírtuk, hogy vezetősé

günk a szövetségünk tagjainak egy régi óhaját kívánja 
a fent nevezett alap létesítésével valóra váltani.

Ezen újabb intézményünk iránt mind nagyobb 
érdeklődés nyilvánult meg, mely ma már a pénzünk 
stabil állásánál fogva meg is valósítható.

Hogy tagjaink teljesen megismerkedhessenek 
ezen intézményünk részletes szabályaival, szüksé
gesnek véljük azokat egész terjedelmében lapunk 
hasábjain közzé tenni.
A Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalmazottak Orszá

gos Szövetsége Beteg- és Temetkezési Segély-alapjának 
Szabályai.

I. A segélyalap célja.
1. §. A tagok betegsége esetén való segélyezése és elha

lálozásuk esetén a családfő vagy hozzátarlozojanak temetkezési 
segély nyújtása a körülirt szabályok szerint. Ha az elhalálozott- 
nak hozzáiartozója nincs, úgy a segély-alap vezetősége gondos
kodik az eltemettetésről.

II. A segély-alap tagjai.
2. §. A segély-alap tagjai csak azok lehetnek, akik tagjai 

vagy tisztviselői a Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalma
zottak Országos Szövetségének s azt igazolni tudjak.

3. §. Az alap kötelékébe, annak működésének megkez
dését követő három hó elteltéig a szövetség tagjai, korhatárra

való tekintet nélkül felvehetők. Ezen idő eltelte után azonban a 
szövetség kötelékébe lépők csak akkor vehetők fel a segély
alap tagjai közé, ha 60-ik életévüket még nem töltötték be. 
Azon 60 éven alúíi tagok, akik a működés megkezdésétől szá
mított három hónap eltelte után lépnek be a beteg- és temet
kezési segély-alap kötelékébe, segélyre csak hat hónap eltelte 
után tarthatnak igényt.

III. A tagok felvétele és kötelezettségei.
4. §. A tagok ‘elvétele a belépési nyilatkozat kitöltése és 

sajátkezű aláírása által történik. A felvétel felett a segély-alap 
bizottsága dönt. A tag a felvételnél egyszer s mindenkorra szóló 
10.000 koronát fizet a tagsági könyvért és beiratási díj címén. 
Ugyanakkor egy havi betegsegé’v járulék címén 50 J0 és egy 
temetkezési segély céljára 10.000 korona tagdíjat és kezelési 
költség fejében valamint a tartaléktőke szaporítása céljából a 
mindenkori tagdíj 10° n-áf előre befizeti. A betegsegély járulék 
minden hónapban a fent megállapított összegben, a temetkezési 
járulék azonban csak oly esetben fizetendő, ha elhalálozás 
történt. A temetkezési járulék az elhalálozás arányában fize
tendő. Később a taglétszám emelkedésének arányában leszállí
tott, de mindig a szövetség választmánya által megállapított 
összeget és annak 10%-át fizeti be a tag.

5. §. Aki három havi betegsegély vagy {három haláleset 
után fizetendő járulékkal elmarad, vagy a szövetség köteléké
ből kilép, esetleg a szövetségi alapszabályokban körülírt vétsé
gek vagy tagdijhátralék miatt a vezetőség által jogerősen kizá- 
ratoft a tagok sorából, automatice elveszti minden igényét a 
segély-alappal szemben is.

IV. A  segély-alap működése, a segély mértéke.
6. §. A segély-alap működését akkor kezdheii meg, ha 

mór 100 tagja belépett. Ebben az esetben a beteg tag három 
havi tagság után heti 50.000 korona betegsegélyre, az elhalá
lozott tag hozzátartozói 1,000.000 korona temetkezési segélyre 
tarthatnak igényt. A betegsegély a tagok számának emelke
désével fokozatosan emelkedik hét; 150.000 Koronáig, a temet
kezési járulék öt millió koronáig emelkedik. Ezer: emelke
dést 500 tag után éri el. ^Ha a [taglétszám 50 taggal felül 
haladja az ötszázat, akkor a szövetség választmányának jogá
ban áll a betegsegélyezési és ha’álesetenkint fizetendő tagdíjak 
összegét leszállítani és ugyanezt cselekedni minden további 50 
♦ags2aporuiat után.

7. §. A szövetség választmánya, illetve az alapkezelő 
bizottság önkéntes adományokat elfogadhat az alap céljaira. 
A bizottság az ily módon befolyt összegeket köteles tőkésíteni, 
mely összegeket legfeljebb temetkezési szerek (gyász-zászló stb.) 
beszerzésére szabad felhasználni. Az adminisztrációs kiadásokra 
beszedett összegekből esetleg fennmaradó rész felett a bizottság 
rendelkezik a szövetség választmányának utasítása alapján.

8. §. A segély-alapba belépni szándékozó vidéki szövet
ségi tagjaink ezen elhatározásukat levél utján tudathatják, ily 
esetben a beiraiási és tagdíj is postán küldendő be.

V. A Segély kifizetése.
9. §. A betegsegéiyre igényt tartó tag, tartozik az orvos 

által kiállított betegséget igazoló okmányt, az elhalálozott tag 
hozzátartozói a temetkezési segély kifizetésénél a hatóság által 
kiállított halotti anyakönyvi kivonatot a segély-alap, valamint a 
Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalmalmazottak Országos 
Szövetségének tagsági igazolványát bemutatni. Vidéki tagok 
betegsége vagy elhalálozása esetén a fent jelzett okmánsok 
postán küldendők be. Ily esetekben a kifizetés is ezen utón 
eszközöltetik.

19. §. A segélyösszeg kifizetésére a beteg tag, vagy az 
elhalálozott tag hozzátartozói nem számíthatnak :

а) ha a tag a betegsegély-alap tagdijával három hónap
pal van hátralékban vagy három temetkezési segélyt nem fize
tett be ;

б) ha a szövetség tagdíjával három hónapnál tovább el 
van maradva.

Ezen utóbbi alól csak akkor van kivétel, ha a tag beteg 
vagy keresetképteien állapotban volt halála bekövetkeztének 
ideje előtt három hónapnál hosszabb ideig. Ennek igazolására 
csatolni kell a pénztári vagy kezelő orvosi igazolványt. Erről a 
körülményről az alapkezelő-bizottságnak jegyzőkönyvet kell fel
vennie. Á segély-alap járulékok mindkét esetben fizetendők. A 
segély-alap kezelőbizottságnak joga van vitás esetben a segélyt 
mindaddig visszatartani, mig a segélyeztetes jogát kétséget kizá
rólag meg nem állapítja.

11. §. Amennyiben a segély-alap taglétszámé lOO.nál 
kevesebbre csökkenne vissza, a szövetség választmányának 
jogában áll az alap működéséi felfüggeszteni mindaddig, amíg 
a taglétszám ki nem egészül, A segély-alap vagyona feloszlás 
esetén az egészségügyi alkalmazottak Otthona alapjára száll.

A Szövetség csak úgy tud ja  teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a já ru lékot.
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V/. A segélyalap-bizottság.
12. §. A segély-alap kezelőbizottságát a szövetség választ

mánya nevezi ki n választmány tagjaiból. A bizottság á ll: elnök, 
jegyző, pénztáros és két ellenőrből. A bizottság mandátuma egy , 
évre szólhat, melyet minden országos tisztújító közgyűlés után 
meg kell újítani.

13. §. Az alapkezelő bizoitság a szövetség választmányá
nak ellenőrzése alatt áll s működéséről havonta köteles jelen
tést tenni. A segély-alap működéséről félévenként a tagok a 
szaklap útján informálandók. A segély-alap kötelékébe tartozó 
tagok elhalálozása és a fizetendő tagsági dij összege a szaklap 
útján közlendő.

14. §. Az alapkezelő bizottság üléseit az elnök vezeti. A j 
pénztáros köteles rendes bevételi és kiadási napiét vezetni. A i 
pénztáros csak az elnök és egy ellenőr aláírásával ellátott nyug- 1 
tára fizethet ki pénzt. A jegyző a jegyzőkönyv vezetésén kívül ■ 
segédkezik az ellenőrökkel együtt a tagiajstrom vezetésében.

15. §. A segély-alap tagjai az alapkezelő bizoitság részé
ről őket ért esetleges sérelmes intézkedések orvoslása végett 15 
napon belül fellebbezhetnek a szövetség választmányához.

16. § A segély-alap a Keresztényszocialista Egészségügyi 
Alkalmazottak Országos Szövetsége alapszabályait túllépő mű
ködést nem fejthet ki, azért a bizottság határozatait csak a 
választmány jóváhagyása után hajthatja végre.

VII. Záróhatározaiok.
17. §. Amennyiben a segélyalap valamelyik elhalt tagjának 

hozzátartozói nem lennének, akik eltemettetéséről gondoskodhat
nának, akkor a segélyzőalap-bizottság az esedékes segéllyel az 
illető tag eltemettetéséről gondoskodik. Ebben az esetben a I 
segély felvételéről szóló nyugtái a temetkezési vállalkozó Írja ! 
alá. Abban az esetben pedig, ha az illeíő tag, akinek hozzá
tartozója nincs, ismerősei közül valakit megbíz, a megbízásnak 
Írásban, két szavahihető tanú előtt kell történnie, akik a meg
bízatást aláírásukkal bizonyítják.

18. §. Az alapkezelő bizoltságnak joga van a szövetség 
választmányának előzetes hozzájárulásává!, amennyiben 3 hó
napon keresztül a tagok között haláleset nem fordul elő, a 
segélyalap adminisztrációs kiadásainak fedezésére, vagy vala
mely kegyeletes célra az érvényben lévő tagdíj 10—20%-nak 
megfelelő összeget kivetni és befizettetni. Ez a határozat azon
ban a segélyalap tagjai előtt a szaklap útján megindokolandó.

Budapest, 1925. május hóban, 
szöv. főtitkár. jegyző. szöv. elnök.

jegyzőkön.v hitelesítők.

Reméljük, hogy szabályaink megismerése után 
nem lesz szövetségünk tagjai közölt egy sem, aki 
nem fogja megérteni, hogy ezen intézményünk mily 
nagy fontossággal bir gazdaságilag minden egész
ségügyi alkalmazottra és nem fog késni, sőt mielőbb 
jelentkezik felvételre, ha még eddig nem íeiie volna 
meg.

esetleg osztályosra, tehát tapasztaltabbra, avagy mű
tősnőre lenne sürgősen szükség stb., szóval különö
sen az átmeneti időben, midőn az egyes ápoló isko
lák még elég tartalékol nem képezhettek ki, a rayon- 
jukba tartozó kórházak számára, előfordul nem egy
szer a közvetítés szüksége. E célból szükségesnek 
tartanám, hogy Nagyméiíóságod kötelezőnek kimon
daná a hazai hivatásos ápolóknak és ápolónőknek 
az országos egyesületbe való felvételét. De nemcsak 
a közvetítés, hanem az önművelés elősegítése, to
vábbá nem kicsinylendő előny : összes ápolószemély
zetünk nyilvántartása, valamint úgy az alkalmazás
ban levőknek, de különösen az állásnélkülieknek 
fegyelmezése érdekében is szükségesnek és igen 
üdvösnek tartanám ápolóinknak a 10 évnél immár 
hosszabb ideje működő és a minap elhunyt dr. báró 
Babarczi-Schwarízer Ottó védnöksége alatt évről-évre 
mindinkább erősbödő Magyarországi Betegápolók és 
Ápolónők Országos Egyesületébe való kötelező be
lépését. Országos Egyesületünk céltudatos működé
séről és megbízhatóságáról tanúskodhatnak a követ
kező adataink: az alakuló közgyűlés 1902. július 
1-én volt. módosított alapszabályaink (mellékelten) 
jóváhagyatlak a nmeit. Belügyminisztérium Sz. ad 
40238/1906./líí/a. számú záradékkal 1906. jun. 8-án. 
Törzsvagyonunk jelenleg 3067 kor . temetkezési ala
punk 149625 kor. Működő tagjaink létszáma jelen
leg 350 (ezek közül férfi 40). Igazgatóság áll: elnök, 
alelnök, 2 jegyző, titkár, pénztáros, 5 ellenőr, 12 igaz
gatósági rendes és 5 póttagból, 1902. jul. 1-től 1913. 
ok!. 29-ig közvetítettünk díjtalanul 13.036 esetben. 
Jelenleg házbér fejében fizetünk 1000 koronát, a tag
sági járulék: beiraíási dij 2 kor., havi tagdíj í'40 kor., 
temetkezési dij havi 10 fill. Kiosztottunk segélyképen 
10 év alatt 1504 koronát, temetkezési járulék címén 
kiadtunk 1908—1912-ig 31972 koronát. Egyesületünk 
nőtagjaira kötelező az egyenruha viselése, továbbá 
arcképes igazoló könyvecskével látjuk el őket, mely
nek rovataiban a beteg kezelőorvosa, vagy kórház- 
igazgatója igazolja alkalmaztatásukat, ingyenes beteg
ápolást tanfolyamunkat állásban nem lévő tagjaink 
is hetenként 2 órában köielezőleg látogatják; hallga
tóim száma átlag 25-—30, de volt 50—60 is.

(Folytatjuk.)

K ép esíté sü n k  ügye.
(Folytelás.)

Nagyméltóságod 5 évi átmeneti időt engedélyezve 
elrendelné hogy összes kórházainkban és gyógvitó- 
intézeteinkben csakis állami képesítéssel bíró világi 
ápolók alkalmaztatnak. Kivételes intézkedések a szer
zetes, diakonissza, vöröskeresztes, gondviselésbe!! 
ápolók és oki. bábák számára volnának biztosítan
d ó u tó b b ia k ra  nézve oly értelemben, hogy egy évig 
tartó elméleti és gyakorlati oktatás végén képesítő 
vizsgálatot kell tenniök. Oki. bába azonban beteg
ápolást csakis az esetben vállalhat, ha ez idő alatt 
szülést nem vezet, gyermekágyast nem látogat.

A szolgálat kérdésével kapcsolatban van a köz
vetítés kérdése is. Habár a kiképzés decentralizálá
sával megkönnvitenénk annak a lehelőségét, hogy 
kórházaink a saját környékéből kaphatnék ápoló
nőiket, mindazáltal gyakran előfordulhat az az eset, 
hogy megfelelő ápolónő nem állván rendelkezésére.

E gészségügyi ap ró ság o k .
A fogkefe tisztaságával nem szokás törődni. Gyakran 

az olyan ember is. aki tisztaság dolgában kényes, sincs erre 
tekintettel. Szennyes fogkefével betegséget lehet terjeszteni. Kü
lönös. hegy sokén, alig hogy megvették fogkeféjüket, már hasz> 
nálatba is veszik, pedig rengeteg sok piszok gyülemiik me< 
seriéi közt. A közönség csak arra figyel, kemény-e, vagy puho-e 
a fogkefe sértője.. E célból végighúzza reiie piszkos hüvelykujjéit 
s ha megfelel az ő igényeinek, akkor megveszi. Megesik, hogy 
több ember ismétli ezt a műveletet; igy ezután elképzelhetjük, 
mennyi piszok, illetőleg betegségi csira halmozódik fel sz ily 
fogkefe seriéi közt. Fia tehát fogkefét vásárolunk, célszerű, hogy 
azt használat vétele előtt megtisztítsuk, fertőtlenítsük. E célból 
jó. ha azt hosszabb ideig 2 százalékos lysoformos, vagy más 
fertőtlenítő oldatban áztatjuk. Ezzel többféle fertőzést kerülhe
tünk ki. Használat után fedett tartályba szokás fenni a fog
kefét. ami bizony helytelen. A benne levő viz nem tud ily 
helyen elpárologni és a bekerült ici-pici étel maradékból is rot
hadási anyagok képződnek benne. Ezért jo. ha levegős helyen, 
de seriével lefele helyezzük el. Fel lehet esetleg a fogkeféi

Fizesd a já ru lékoda t pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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akasztani, hogy a levegő jól átjárhassa és közben meg is szá
radjon. Az se helyes, ha több fogkefét egymás mellé tesznek. 
Könnyen megesik, hogy igy az egyik fogkeféből a másikba jut 
valamely betegség (pl. vörheny, difteria stb.) fertőző anyaga és 
fertőzést közvetít. Ezért kellene minden fogkefét külön-külön 
tartani. Igazán érdemes volna több fogkefe baktérium flóráját 
megvizsgálni. Tanulságos eredményre tennénk szeri. Csakis jo 
fogkefét vásároljunk. Az olcsó fogkeféből leválik néha-néha 1 
egy-egy serte, mely. h a  szájunkba kerül és később lenyeljük, 
bajt okozhat. A kiálló sertét ne tépjük ki, hanem vágjuk le j
ollóval, különben meglazul a többi része is. Jó, ha időről-időre ■
fogkefénket fertőtlenítjük. Aíúh/bcche?’ F. dr.

A tuberkulózis terjedésének módja előttünk ismeretes. ' 
Jól tudjuk, hogy ez a betegség fertőzés utján terjed, aminek a 
forrása a legtöbb esetben tüdőbajos ember. Különös, hogy sok 
szülő féltő gondjában visszatartja gyermekét más gyermekkel 
való érintkezéstől, vigyáz arra, hogy a gyermek keze. körme 
tiszta legyen, forralatlan tejet nem ad neki stb. stb.. de már arra 
nem gondol, hogy a gyermeket a körülötte foglalatoskodó tüdő
bajos cseléd, nevelőnő, ápolónő is fertőzheti. Ha dajkát fogad
nak fel. előbb — igen helyesen — orvosilag megvizsgáltatják, , 
de már az ápolónőre, a ,.nurse“-re nem terjed ki ez a vizsgá
lat. holott mér észleltek eseteket, miden ápolónő, nevelönő 
fertőzte a felügyelete alatt álló gyermeket. Ez okból szükséges. • 
hogy csakis egészséges ápoló személyzetet alkalmazzanak. Fel
hozhatják a2t, hogy hiszen az orvos nem árulhatja el az általa 
megvizsgált beteg titkát. Erre az a megjegyzésünk, ho-gy az 
orvosi titoktartásnak is van hatara. Az orvos kötelessége első
sorban a betegség megelőzésével a közt szolgálni, tehát meg- ( 
akadályozni ezt is. hogy a hozzáforduló család gyermeke cer- 
tőztessek. Sbh—J.

H Í R E K .
Eljegyzés. Az egyesületünk alelnökének Madari Sándor 

úrnak leányát Rózsikat eljegyezte Risztora Ferenc. Az új jegyes 
párnak szívből kívánunk sok szerencsét.

A szövetség választmányi ülése. F. évi junius 12-én 
tartotta szövetségünk rendes havi választmányi ülését dr. Be- 
nárd Agosi elnök vezetésével. Az ülés hatarozatképessegének 
megái lapiiása után Válly Ferenc a jegyzőkönyvet olvasta fel. 
majd Szele József a pénztári állományt ismertette. Szieben Jó
zsef főtitkár jelentette, hogy a népjóléti minisztériumtól az Ott- i 
hon házbérleszáilitására benyújtott kérelmünkre megjött a vá
lasz amelyben értesít, hogy a bérletet íeszáilitoitáK. Jelenti 
hogy egy vidéki kórház igazgatóságával személyes tárgyalást • 
folytatott a személyzet alkalmazása ügyeben. Jelenti, hogy a nép
jóléti minisztérium természetbeni munkanélküli segélyezéséből 
csak kilenc tagunk részesülhet, eg- ben kérte ezek kijelölését. 
Majd jelentette, hogy a Budapesti Útmutató es Címtár megren
delésére kerettünk fel. A választmány a jelentéseket tudomásul 
\ette. a munkanélküli természetben: segélyre a kilenc szövet
ségi tagot kijelölte Dr. Benárd Ágost elnök a szövetséget egy 
Címtárral megajándékozta, igy annak megrendelésétől a választ
mány' eladott Szieben József főtitkár a betegápolók es fürdő- 
sök képesítéshez kötését tette szóvá. A választmány e tárgyban 
dr Benárd Ágost elnök urat bízta meg. hogy a minisztérium
ban az illetékes ügyosztáh nai keressen összeköttetést, annál 
is inkább, mert ez ügyben mái a szövetségünk kötelékébe tar
tozó Betegápolók Egyesületének elnöke dr. Rajnai Béla főor
vos úr is eljárt Deák Mária a nyári szünetet tette szóvá, mely 
lelett a választmány döntött A főtitkár előterjesztésére a vá
lasztmány a helyiségek tatarozásához hozzájárult. Kertész Ká
roly üdvözölve az uj elnököt, kérte, hogy a képesítésünk ügyé
ben tegyen meg minden lehető lépést, mely annak biztosítását 
eredményezhet . Majd eg\éb kisebb ügyek elintézése után az 
ülést bezárta

ÁPOLÓK ÉS ÁPOLÓNŐK HÍREI.
Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete f. évi junius 

13-án tartotta meg rendes havi igazgatósági ülését, melyet 
Balázs Flóra elnöknő vezetett. Soron kívül tárgyalta le az igaz
gatóság Leopold Ágnes beérkezett vádoló levelét és amennyiben 
az házilag nem nyert elintézési, az igazgatóság szabad folyást 

engedett az ügy bírói úton való lefolytatásának A jegyzőkönyv

felolvasásától elállóit az igazgatóság, utasítva a hitelesítőket 
annak átolvasására és aláírására. Válly Ferenc felolvasta a 
pénztári jelentést, mely tudomásul vétetett. Szieben József főtit' 
kár tette meg ezután a jelentését, melyet örömmel vett tudo
másul az igazgatóság. Virág Júlia II. indítványozta egy szüreti, 
mulatságnak a rendezését, amit az igazgatóság magáévá tett. 
Ezután az igazgalóság Deák Mariának indítványát tárgyalta, mely 
egy pénzbeszedő alkalmazását célozta. A kérdés hosszas meg- 

í vitatás után, Görög Ferenc. Bell Vilma. Somogyi Anna, Véify 
Ferenc.. Éder Teréz és még mások hozzászólása után olykép 
nyert megoldást, hogy Szele József egy hónapi Dróba időre 
vállalta a tisztség betöltését. Tóth Kálmánná kérelmének helyt 
adott az igazgatóság, ki ezek után az 1. osztályba helyeztetett 
al. Egyéb kisebb ügyek letárgyaíása után Pvofusz Eteika ismer
tette az új tagok névsorát, mely után az elnök az ülést bezárta.

Szamaritánusok. Az ember legértékesebb kincse az 
egészség. Ennek megvédése érdekében az orvosi tudomány az, 

i ápolói kar segítségével örökös harcban éli a fertőző baktériu
mok ezer és ezer fajával. E harcban az orvos után első helyen 
áll az ápolói kar, aki e nemes, önzetlen munkája ellenére sem 
kapja meg még elenyésző százalékban sem azt. ami ezért őt 
megilletné. Jóleső érzés kell, hogy eltöltsön minden ápolót 
és ápolónőt, amidőn azon lapok hasábjain, amelyeken nem 
egyszer kelleti már olvasnunk azt a lekicsinylést, amellyel ben
nünket egy-egy rossz értesülés kapcsán elintéztek, most az 
elismerés hangjai csendülnek ki. E változásra ez adta meg az 
inpulzust, hogy Miskolcon a kórházban egy súlyos beteg körül 
teljesített lelkiismeretes munka közben, melyben őt az éleinek. 

I akarták visszaadni, úgy az orvosok, mint az ápolónők —szám- 
szerint tizenhármán — lettek hivatásuknak csaknem áldozatai. 
Hány ilyen esetre lesz még szükség, hogy végre az igazi meg
becsülésnek ama fokára emeltessenek az egészségügyi alkal
mazottak, amelyet megérdemelnek. Mi tudatában vagyunk vég
zett munkánk nagy értékének és tudjuk azt is. hogy ennek 
egyedüli megérdemelt jutalma a betegápolás képesítéshez kötése 

| mely bennünket a tanult emberek sorába van hivatva emelni, 
Azért isméielten hangsúlyozzuk, hogy a betegápolást sürgősen a 
képesítéshez kell kötni.

FÜRDÖSÖK ÉS FÜRDÖSNÖK HÍREI.
A z ara tó-iinncpélyen  f. éri ju n iu s  28-án délután  

4 ó rakor le g y ü n k  ott m  in d  a n n y ia  n, m ely  a T akszler- 
féle „Tiin dérlak** k^rthe.lyiségében (Gellérthegy, Szir-  
les ie ti 11. sz. a.) lesz m egtartva.

Ingyenes nyaralás a Balatonon. .Az idegenforgalom 
iránt megnyilvánuló országos érdeklődésnek első gvakouati 
megvalósulását látjuk a Balatoni Társaság által rendezett nya- 

; ralási akcióban. A Balatoni Társaság a Pénzügyminisztériumiét 
nyert engedélye alapján a baia’oni propaganda, és a szegény, 
beteg árvagyermekek javára művészi és a balatoni életet ismer
tető sorsjegy-levelezőlapokat hozotl forgalomba, darabonként 
5000 koronás árban A sorsjegyek húzása julius 10-én lesz. 216 
nyerőszemély kap teljesen ingyenes és 4 hétig terjedhető nya
ralást és II. osztályú vasutköltség megtérítést az idei saisonban 
a Balatonon. A 6 főnyeremény Hatszor négytagú családnak 
egy havi ingyenes nyaraltatása és ingyenes utazása oda* 
vissza. A sorsjáték iránt országszerte oly nagy az érdeklődés 
hogy a legtöbb árusító helyen a sorsjegy-levelezőlapokat már 
az első napokban elkapkodták. Ahol már ily sorsjegy-levelező
lap nem kapható, oda leveiezőtap felhívásra — amíg a készlet 
tart — 10 darabtól kezdve küld utánvéttel a sorsjáték intéző- 
ség. (Balatoni Társaság Sorsjátékintézősége. Budapest, Kossuth 
Lajos-ucca 18. Telefon: 5—16.)

Választmányi ülés. A Fürdósök Egyesülete f. évi junius 
4.-én tartotta rendes havi választmányi ülését, melyet Nagy 
Pál elnök vezetett. Az ülés határozatképességének megállapítása 
után Baracsi Mihály olvasta fel a múlt havi jegyzőkönyvet, 
majd Gila Ferenc ismertette a pénztári állományt. A választ
mány a jegyzőkönyvet és a pénztári jelentést tudomásul vette. 
Nagy Pál elnök jelentette, hogy Csicseri András fürdős (Nvir- 
egyháza). valamint Janisek István fürdős és neje (Debrecen) 
kérik a felvételüket. Nagy Pál elnök indítványára a választ
mány felvételük mellett döntött. A választmány ezután a pün
kösd hétfői nyitvatartás ügyével foglalkozott, melyhez Nagy 
Gergely. Varga József. Veszprémi László, Fazekas Mihály 
hozzászólásai után Wolf István indítványozta, hogy a hatósá
gokat keresse meg átiratban és kérje az üzemek zárva tartását 
a nagy ünnepek első napján. A választmány az indítványt 
magáévá tette Nagy Pál elnök indítványozta ezután hogy a 

i szokásos arató ünnepélyt az idén is tartsák meg. A választ
mány az arató ünnepély megtartása mellett döntött, mely f. évi 
junius 28.-én a Takszler-féle Tündérlak vendéglő kerthelyiségé
ben Gellért-hegyen Szirtes út 11. sz. alatt lesz megtartva. Több 
tárgy nem volt. elnök az ülést bezárta.
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