
Chapó Ferenc
MŰTŐSSEGÉD, BETEG ÁPOLÓ

A  német nyelvet tanulom, de megértetetm magam, forditó gépet használok, így teljes a
kommunikácíó.  Nyelvtan hiányos azt potlom.

Kapcsolat teremtésem, retorikám, kellemesnek tartja környezetem, helyzet felismerésem orientált.

Problémás beteggel is megtaláltam a "közős nevezőt" , violenciát egyszer kellett alkalmaznom, de
akkor a beteg az ágyat dobálta, több ember élete volt veszélybe.

1975. szeptember 1. - 1986. május 20.

Országos Kardiológia, István kórház, Pápai kórház, Sopron
Városi Kórház
MŰTŐSSEGÉD, BETEG ÁPOLÓ

A műtőbe a műtősnők kezealá dolgozni, betegek előkészítése, a műtétre. Ápolás, fürdetés, tisztába
tétel, tornásztatás, ültetés, masszás, ágy tisztába tartása. Frissen műtött beteg szakszerű mozgatása.
Nem vizsgáztam le  (nagyon sajnálom)  de az életem így hozta. Elváltam, van egy lányom, egy
unokám.

1969. szeptember 2. - 1972. június 14.

Fóti Gyermekváros
Szobafestő- Mázoló , de nem dolgoztam benne. 1956-ban édesapám részt vett a forradalomban,
ezért halálra ítélték Engem elszakitottak édesanyámtól, intézetbe adtak, 18-éves koromig ott voltam. 
Kórházba kezdtem el dolgozni, késöbb mint műtös segéd, és ápoló. 15-év után a Soproni kórházból 
egy beteg akit ott ápoltunk ki hívott Ausztriába , hogy ápoljam kint.  Magyar volt, ezért a német
nyelvtudásom alapszintű de tanulom. 12-évet, haláláig ápoltam.  Haza jöttem, nyomdai vállalkozásba
kezdtem, úgy lettem nyugdíjas. Sajnos kevés a nyugdíjam, és  még van ambicióm. Fiatal koromban
vizípólóztam. A műtőben tanult szakmai dolgok, és az ápolás emocionális, mint  gyakorlati alkalmazása
csak empátiával  lehet. A főorvos úr mondása szerint: "  ha nincs dekubitus"   a beteggel törödnek,
tisztelik.....  Türelem!

Van tolmács gépem, teljesen  érthetően tudok kommunikálni, amit nem ismerek, de tanulom is.

Köszönöm, hogy meghalgatott.

Tisztelettel. Chapó Ferenc
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