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Dr. Kovács Józse f
országgyű lési képvisel ő

Országgyű lési határozati iavasla t

dr. Kövér László úrnak
az országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28 .§ (4) bekezdése alapján az
alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjesztem elő :

az Országgyűlés

	 /2014. (	 ) OGY határozata
a Magyar Ápolók Napjáró l

I) . Magyarország Országgyűlése — az ápolói munka megbecsülése érdekében — felismerve é s
tudva azt, hogy az ápolás presztízsének emelését, az ápolói életpálya fejl ődésének
előmozdítását minden eszközzel segíteni kell Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját,
február I9-ét a Magyar Ápolók Napjává nyilvánítja .

2) . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

INDOKOLÁ S

Az Országgyűlés határozatban ismeri le a Magyar Ápolók Napja-ként Kossuth Zsuzsann a
születésének évfordulóját, február 19-ét .

A Magyar Ápolók Napja elismerése olyan intézkedés, amely az ápolói pályát hosszú távr a
pozitív irányba befolyásolhatja .
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Az Ápolók Nemzetközi Napját Florence Nightingale angol ápolón ő , a modern nővérképzés
úttörő alakja, születésének évfordulóján május 12-én ünnepli a világ .

Kossuth Zsuzsanna négy évvel megel őzte Florence Nightingale tevékenységét ; hősies ,
önfeláldozó és emberséges cselekedete alapköve volt a hazai ápolás fejlődésének.
Kossuth Lajos Országos Főápolói Hivatalt hozott létre és 1849. április 16-án felkéri legkisebb
húgát, Zsuzsannát, hogy vegye át a tábori kórházak ápolás-felügyeletét :
„Téged kedves nővérem ezennel az összes tábori kórházak főápolónőjévé kinevezlek.”

A magyar ápolók példaképe az Önkéntesség Európai Évében 2012 . évben a figyelem
középpontjába kerülve, arra is emlékeztet, hogy az I848-49-es magyar forradalom é s
szabadságharc katonai egészségügye és az önkéntesek bevonása az ápolásba jóval megel őzte
saját korát .

Hazánk minden ápolójának fejet kell hajtania Kossuth Zsuzsanna el őtt, hiszen olyan szellem i
örökséget hagyott ránk, ami a ma és a jöv ő ápolója számára példaértékű .

Kossuth Zsuzsanna 37 évesen New York-ban halt meg, pora ma is idegen földben nyugszik .

Budapest, 2014 . január 20 .
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