Balogh Erika:
Egészségügyi pályafutását közel 40 éve kezdte a kórház Szülészeti-nőgyógyászati osztályán,
melynek azóta is oszlopos tagja.
A három műszakos munkarend mellett szakmai tudását folyamatosan szinten tartja,
konferenciákon, szakmai képzéseken vesz részt, a hallottakat alkalmazza a mindennapok során.
A szakmai protokollokat, irányelveket szem előtt tartva végzi munkáját, a változásokhoz jól
alkalmazkodik.
Kollégái, az osztály orvosai számíthatnak rá, segítőkész, a fiatalabb munkatársakat nagy
gonddal tanítja, oktatja.
Véleményét mindig felvállalja, őszinte. Igazi közösségi ember, szívesen részt vesz az osztályos
rendezvényeken, a programok szervezésben, a lebonyolításban élen jár.
Az elmúlt 2 év során a pandémia nagy terhet rótt az egészségügyre, ami az osztályt is váratlan
helyzetek elé állította. Erikára mindig számíthattak, fáradtságot nem kímélve sokszor önként
ajánlotta fel segítségét a hiányzó kolléganők helyettesítésére.
Munkája példaértékű, teherbírása sok-sok év elteltével is mind fizikailag, mind pszichésen
töretlen. Feladatait precízen, pontosan ellátja, betegeit odaadóan ápolja, akik szívesen fordulnak
hozzá segítségért.
Szakmailag és emberileg egyaránt kimagasló a teljesítménye a betegellátás területén. Ezt
bizonyítja, hogy közvetlen felettesei terjesztették fel a díjra.
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Burunczné Nagyapáti Gyöngyi:
1985-ben Általános ápoló és asszisztens egészségügyi képzettséget szerzett, majd később
Fizioterápiás asszisztens, emelt szintű Ápoló, illetve Fizioterápiás szakasszisztens képzéseket
végezte el sikeresen.
2016-tól jelenleg is a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Mozgásszervi
rehabilitációs osztályán dolgozik.
Az osztályon fekvő betegek fizioterápiás ellátását lelkiismeretesen végzi, melynek elméletét és
gyakorlatát kiválóan elsajátította ás biztonsággal önállóan alkalmazza.
Az intézményen belül azonos munkakörben, a járóbeteg fizioterápiás munkában aktívan részt
vesz. Az osztály bővítését követően segítséget adott a szakmai protokollok kialakításában.
A COVID járvány kitörésekor az első dolgozók között vállalta a munkaerő átcsoportosításkor
rá háruló feladatok elvégzését és több COVID osztályon is ápolói munkakörben kiváló munkát
végzett és becsülettel megállta a helyét.
Munkája során empatikus, jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, így könnyen teremt
kapcsolatot kollégákkal és a betegekkel.
Betegekkel szemben tanúsított türelmes, megértő emberi magatartása mindenki számára
példamutató és követendő.
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Csesznekné Rubi Valéria:
Szakmai pályafutását 28 évvel ezelőtt kezdte az intézmény Szemészeti osztályán. 2010-ben
munka mellett érettségi vizsgát tett, majd 2014-ben emelt szintű Ápoló képesítést szerzett.
Felváltva vesz részt a Szemészeti osztály, a műtő és a szakrendelő munkájában. A COVID
járvány idején az Infektológiai osztályon dolgozott.
A Szemészeti osztály egyik legstabilabb, legmegbízhatóbb nővére. Mindig pontosan hajtja
végre a rábízott feladatokat. A szemészeti ügyelet bevezetése óta szakmai felkészültsége és
odafigyelése nagy segítség mind a sürgősségi, mind a szemészeti betegellátás szempontjából.
Kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, rendkívül jó munkakapcsolatot alakított ki
közvetlen kollégáival és felettesivel is.
Egyénisége, hanghordozása nyugalmat, kiegyensúlyozottságot áraszt.
Évtizedek óta töretlen szakmai elkötelezettség, odaadás, humánum, segítőkészség és a másokra
való odafigyelés jellemzi.
Hűsége a szemészeti osztályhoz, a kórházhoz, az egészségügyhöz és elsősorban a beteg
emberek gyógyításához, példaértékű a következő nemzedék számára is.
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Schüller-Rabi Julianna:
Egészségügyi hivatását 33 éve gyakorolja, a kórház Intenzív osztályán kezdte pályafutását.
1999-től 2005-ig háziorvosi körzetben tevékenykedett, majd 2006. augusztus 1-től az Intenzív
osztály aneszteziológiai részlegén aneszteziológiai szakasszisztensként dolgozik.
Munkáját nagy szakmai tudással és precizitással végzi. Folyamatosan képezi magát különböző
szakmai és tudományos rendezvényeken.
A nyitottság az új dolgok iránt, a kihívásoknak való megfelelés jellemzi. Elsajátította az
anesztéziában bevezetett új technikákat, módszereket. Az új altatógépek használatában nagy
gyakorlatot szerzett, amit folyamatosan oktat is az újonnan érkező asszisztenseknek.
Szakmai tudását közvetlen munkatársai és osztály orvosai is elismerik.
Kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, így rendkívül jó munkakapcsolatot alakított ki,
nem csupán feletteseivel, kollégáival, hanem a társszakmák orvosaival, ápolóival is.
Az osztály intenzív ellátásába is gördülékenyen beilleszkedett a COVID-19 járvány több
hullámában.
Hatalmas munkabírása, optimizmusa követendő lehet minden ápoló számára.
Hanghordozása, viselkedése nyugalmat áraszt a sokszor feszült, stresszes helyzetekben. A
betegekkel empatikus, megértő, biztosítja számukra a maximális ellátást a műtőben.
Szakmailag és emberileg egyaránt kimagasló a teljesítménye, a visszajelzések alapján méltó a
szakmai elismerésre.
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Zomi Edit:
1993-ban szerzett Általános ápoló és asszisztens végzettséget, majd Felnőtt szakápoló és emelt
szintű Ápoló képesítést.
1993. július 1. óta dolgozik az Összevont Belgyógyászat II. emeletén.
Tudását, szakismeretét több munkakörben is kamatoztatta: műszakos nővérként, megbízott
főnővér helyettesként, illetve asszisztensként az osztályhoz tartozó szakrendelés munkájában is
részt vett.
Évtizedek óta töretlen szakmai elkötelezettség, odaadás, humánum, segítőkészség és a másokra
való odafigyelés jellemzi.
Szakmai tevékenységét, az ápolási feladatokat nagy odafigyeléssel és gondossággal végzi, a
rábízott feladatokat a körülmények adta lehetőség szerint, a legmagasabb színvonalon teljesíti.
A három műszakos munkarend mellett rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken,
hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzen. Aktívan részt vállal az új dolgozók betanításában,
maximálisan igyekszik átadni a szakma szeretetét.
A felmerülő problémákat mindig gyorsan és rugalmasan kezeli. Segítségére bármikor
számíthatnak a folyamatos betegellátás érdekében.
Az osztályon dolgozó kollégákkal, orvosokkal nagyon jó munkakapcsolatot ápol.
A betegekkel szemben megértő és türelmes, rendkívül nagy empátiás készséggel bír.
Közel három évtizedes szakmai tapasztalata, az egészségügy és az intézmény iránt érzett
lojalitása kiemelkedő.
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