A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Kossuth
Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából
KOSSUTH ZSUZSANNA EMLÉKVERSENYT
szervezett az egészségügyi pályák iránt érdeklődő általános iskolások,
egészségügyi hivatást választott szakgimnáziumi és szakképzős tanulók
számára.
A három fordulós verseny döntőjét 2017. december 1-én tartottuk a BVHSZC Raoul
Wallenberg Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának új iskolaépületében, a Rippl-Rónai
utcában.
A vetélkedőn, a második fordulón legjobban teljesítő 6 fős csapatok vettek részt, összesen 10
csapat az ország minden területéről: Ajka, Berettyóújfalu, Budapest, Dunaújváros, Nagyatád,
Nagykanizsa, Nyíregyháza.
A zsűri tagjai voltak:
- Vártokné Fehér Rózsa, a Magyar
Ápolási Egyesület alelnök – a zsűri
elnöke
- Sövényi Ferencné, volt főápolónő
- Dr. Pápai Tibor őrnagy, Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ
- Üveges
Péterné,
Magyar
Egészségügyi
Szakdolgozói
Kamara alelnök
- Molnár Virág, ápoló tanuló
A vetélkedőt megnyitó Gavallérné Kancsal Ágnes, mint a házigazda tagintézmény igazgatója
elmondta, egyik jogelőd intézményük Kossuth Zsuzsanna nevét viselte, ezért fontos volt
számukra az emlékév ürügyén a verseny megrendezése.
Mayer Andrea a versenyt szervező centrum főigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy a
Szakképzési Hét programsorozatának egyik kiemelt rendezvénye ez a vetélkedő. Elmondta,
milyen fontos az, hogy ezen a vetélkedőn általános iskolai tanulók is tagjai a csapatoknak, így
a felkészülési időszakban és a verseny folyamán élményszerűen ismerkedhettek meg a
szakgimnáziumi élettel.
Vártokné Fehér Rózsa zsűri elnök megnyitójában elmondta, a Magyar Ápolási Egyesület célul
tűzte ki, hogy minél többen ismerjék meg a magyar ápolók példaképét. Hősies, önfeláldozó
tettei alapkövei voltak a hazai ápolás fejlődésének. Örömét fejezte ki, hogy megrendezésre
kerülhetett ez a vetélkedő. Hiszen az egészségügyi szakgimnáziumok jelenlévő tanulói lesznek
az új ápolói generáció.

A döntőre a csapatoknak 5 perces,
prezentációval
kísért
előadással
kellett
készülniük az egészséges életmód valamely
összetevőjére vonatkozóan. Kiváló bemutatók
születtek!

A feladatok között szerepelt egy mobil
alkalmazással megoldható teszt kitöltése Kossuth
Zsuzsanna életéről, az ápolás történetéről.

A korhű tevékenységeket beemelve a verseny menetébe, a tanulóknak lepedőből kellett kötszert
„tépni” különböző méretekben. A tépések nagyon jól sikerültek! Az elsősegély-nyújtási
feladatban pedig a saját „sérült” csapattagjukat kellett ellátniuk.

Az egészségügyi ellátásban nagyon fontos szerepe van a megfelelő kézfertőtlenítésnek. A
vetélkedő minden tagja meggyőződhetett arról, hogy mennyire alapos, precíz ez a technikája.
A csapatok összes tagja alkoholos fertőtlenítőszerrel szabályos kézfertőtlenítést végzett, majd
azt a zsűri a violence lámpával egyenként ellenőrizte is.

A természetes gyógymódok közül a gyógyteák
alkalmazását Kossuth Zsuzsanna korában és
napjainkban is alkalmazzuk a gyógyításban. A
csapatoknak
5-féle
gyógyteát
kellett
felismerni, pl. kamilla, csalán, csipkebogyó.

A jó hangulatú, érdekes feladatokat tartalmazó verseny első három helyezettje:
I.
II.
III.

Kövek csapata, Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János
Szakgimnáziuma
Krankenschwester Und Nővérei csapat, Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Ajka
Lóris-sokk csapat, Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Gratulálunk!
A dobogós csapatok tagjai a szervező centrumtól könyv vásárlási
utalványt, a Magyar Ápolási Egyesülettől Kossuth Zsuzsanna
Emlékérmet és emléklapot kaptak.

Minden részt vevő csapat pedig a Budapesti Vendéglátóipari és
Humán Szakképzési Centrum vendéglátó iskoláitól 1-1 tortát
vehetett át.

