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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
otthonápolás, otthonápolók, otthongondozók napjáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot
kívánjuk benyújtani.



...../2021. (.....) OGY határozat 

Az otthonápolás, otthonápolók, otthongondozók napjáról

1. Az Országgyűlés felismerve azt, hogy a gondozásra szoruló, illetve tartósan beteg gyermekeiket,
idős  hozzátartozóikat  otthonápolók,  otthongondozók,  házisegítségnyújtásban,  otthoni  hospice
ellátásban, otthoni szakápolói ellátásban résztvevők, a magyar nemzet fejlődése és összetartozása
szempontjából kiemelt jelentőségű munkát végeznek, ezért a magyar társadalom tiszteletének és
megbecsülésének  kifejezése  érdekében  április  23-át  az  otthonápolás,  otthonápolók  és
otthongondozók napjának nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy
a megbecsülés és tisztelet kinyilvánításaként 2021-től kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek
között ünnepeljék meg.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az ellátórendszer nehézségei, hiányosságai miatt, egyre több családban találkozunk olyan tartós
gondoskodásra,  ápolásra,  szakápolásra  szoruló  időssel  vagy  fiatallal,  akikről  hozzátartozóik,
elhivatott  szakemberek,  ápolók  gondoskodnak  a  nap  24  órájában.  Az  ágyhoz  kötött,
akadályoztatott  állapot  alapvetően  is  megviseli  azt,  akinek  a  kiszolgáltatottságot  el  kell
szenvednie,  ezért  szívesebben  maradnak  saját  környezetükben,  ráadásul  gondozásuk
személyesebb,  sokszor  hatékonyabb,  ami  által  pozitívabb  életigenléssel,  nagyobb gyógyulási
esélyekkel, illetve kisebb mértékű állapotromlással számolhatnak a családtagok és az ellátottak.

Otthonápolást  végző  honfitársaink  olyan  munkát  végeznek,  amelyben  ápolásra-gondozásra
szoruló embertársainknak emberhez méltó és állapotuknak megfelelő ellátást biztosítanak vagy
legalábbis  törekednek  annak  biztosítására.  A gondoskodás  közös  ügyünk,  közös  társadalmi
felelősségünk, ezt pártpolitikától mentesen és politikai hovatartozástól függetlenül mindenkinek
el kell ismerni. A határozati javaslat ezt a társadalmi elismerést és megbecsülést fejezi ki azzal,
hogy április 23-át az otthonápolás, otthonápolók és otthongondozók napjának nyilvánítja.

Több,  mint  170 éve ezen a napon, 1849. április  23-án Kossuth Zsuzsanna „az összes  tábori
kórházak főápolónője” felhívásában buzdította a magyar  nőket,  hogy önkéntesként vegyenek
részt a sebesültek ápolásában, ezért példaértékű emlékének tisztelegve minden év április 23-án
ünnepelnék országosan az otthonápolás, otthonápolók, otthongondozók napját.

A  Lépjünk,  hogy  léphessenek!  Közhasznú  Egyesület  is  fontosnak  tartja  támogatni  a
kezdeményezést,  céljuk  ugyanúgy  április  23-át  az  otthonápolás  és  otthongondozás  napjává
nyilvánítani, annak érdekében, hogy kiemelt nap hívja fel a figyelmet arra, hogy az otthonápolás
munka,  a  sokszor  24 órás szolgálatot  teljesítőket  pedig meg kell,  hogy illesse a tisztességes
javadalmazás, a pihenés, feltöltődés lehetősége, a teljesekörű megbecsültség. A Lépjünk, hogy
léphessenek!  Közhasznú Egyesület  felhívására  a  határozati  javaslatot  benyújtó  országgyűlési
képviselők mellett számosan nyilvánították ki, hogy támogatják a kezdeményezést:

az Angelman Alapítvány,
a CP Ház Alapítvány,

a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány,
az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom,
a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány,

a Közösen Vas Megyéért Egyesület,
a Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület,

Mihátsiné Dózsa Hajnalka Ostffyasszonyfa polgármestere,
a Szikra Tehetséggondozó Egyesület,

az Unikornis Egyesület és
a Völgyzugolyház Alapítvány.

2


