
Magyar ápoló a világ legjobbjai között 

2019-ben Kazanban rendezték meg a 45. WorldSkills versenyt, a Szakmák Olimpiáját. A gyönyörű 

orosz városban augusztus 22. és 27. között 63 országból több mint 1300 versenyző mérte össze 

képességeit összesen 56 szakmában. A magyar csapat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

vezetésével minden eddiginél nagyobb létszámmal képviselte országunkat, ugyanis összesen 22 

versenyszámban indítottunk versenyzőt. 

Magyarország 2014 óta indít versenyzőt ápolás és gondozás területen, melynek szakmai támogatója 

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. 2019-ben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságának Szakképzés Fejlesztési Főosztálya hosszú kiválasztási 

folyamat után Orosz Nikolettet választotta, hogy hazánk ápolóit képviselje a rangos eseményen. 

Nikolett a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiumának tanulója volt, később 

Orosházán szakápoló képesítést szerzett. Tanulmányai alatt kezdett dolgozni az Orosházi Kórház 

Sürgősségi Osztályán.". 

A versenyt öt hónapos intenzív felkészítés előzte meg, melynek során az Orosházi Kórház, a Magyar 

Hospice Alapítvány, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház, az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet különböző osztályainak legkiválóbb szakemberei adták át tudásukat 

Nikolettnek. Számára ez nem csak versenyre való felkészülést jelentett, de páratlan lehetőséget is 

szakmai fejlődésre, tudásának elmélyítésére, gyakorlat szerzésére és kapcsolatok építésére. Az 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben Fehér Zsuzsanna szakértő vezetésével zajlott a felkészítés.  

A verseny négy napja alatt Nikolettnek összesen 16 feladatot kellett megoldania. A feladatokban a 

pácienseket színészek alakítják, akiket a feladatnak megfelelően berendezett helyszínen (kórházi, 

rendelői, otthoni, idősotthoni környezetben) kell ellátniuk a zsűri és a nézőközönség előtt. A 

feladatok között szerepelt Parkinson kóros, agyvérzésen átesett, cukorbeteg, szívbeteg, asztmás, 

végstádiumú daganatos, tüdőgyulladásban szenvedő és veseelégtelen páciens. Ellátásuk során nem 

csak a problémának megfelelő betegvizsgálatot és oktatást kellett elvégezniük és az esetleges 

sérüléseket szakszerűen ellátniuk, de egy sor kommunikációs nehézséggel is meg kellett küzdeniük: a 

páciensek között volt afáziás, nagyothalló és értelmi fogyatékos. Értékelésre került munkájuk írásban 

történő megtervezése és önreflexiójuk is.  

Ápolás és gondozás szakmában összesen 19 versenyző indult, akik között Nikolett az előkelő 6. 

helyen végzett kiválósági éremmel, melyre nagyon büszkék vagyunk.  
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