
Nézz be 
hozzánk!

Interjú

Főnővér
Hajléktalan Kórház

Kürthy Erika

Mi a feladata, munkája?
A 4 kórtermes, összesen 51 ágyas Kórház ügyeinek 
intézése. Többek között a 14 nővér, a 2 szociális munkás, 
az adminisztrátor, a gyógytornász és az intézmény tisz-
taságáért felelős 10 fős takarító személyzet irányítása, 
beosztása. Ezen kívül az élelmiszer, a gyógyszer, a tisz-
títószer rendelés, a pályázatokkal kapcsolatos teendők 
lebonyolítása és a hó végi elszámolások.  
  
Mit szeret a munkájában? 
Mindent! A gyógyítást, az ápolást, a segítség nyújtást. 
Az egészségügyi dolgozó elhivatott. Azt tudom mondani, 
hogy nem tudom elképzelni, hogy mást csináljak.  

Mi a legkedvesebb emlék a munkája során?
Sok emlékezetes, vicces történet volt már, de talán a 
legkedvesebb egy közel 70 éves, nagyon kedves bete-
günkhöz kapcsolódik. Ez az úr egy 25- 30 éves dél ameri-
kai kalandozás után került haza Magyarországra. 
Nagyon kedveltük. Egyszer egy kis cetlin megkérte a 
kezem. Alá kellett húznom, hogy igen vagy nem. Én 
felmentem hozzá a kórterembe és mondtam neki, hogy 
sajnos már foglalt vagyok, de azért maradjon meg a 

barátság közöttünk. Elhelyeztük egy idősek otthonába, 
ahol megismerkedett egy korban is hozzá illő hölggyel, 
amit elmesélt, amikor később visszajött kellemes, jó 
küllemmel egy ügyintézés miatt. 
 
Mi a legnehezebb a munkájában?
Az egész egy kihívás. Rengeteg a nyomorúság, amivel 
nap, mint nap találkozom. Nagyon kell tudni kezelni, hogy 
ettől el tudjunk rugaszkodni. 

Hogy talált ’ránk’?
Előző mikrobiológiai múltamból ered a kapcsolat, még 
amikor laborban dolgoztam. Néhány év után, kb. 13-14 
évvel ezelőtt, ide jöttem másod állásba éjszakás 
nővérnek. 10 éve már kizárólag itt dolgozom főállásban. 
Kezdetben nővérként, majd fogászati asszisztensként 
folytattam a munkámat és a laborunkban is dolgoztam. 
6 éve vagyok főnővér, ami mellett továbbra is asszisz-
tensként is dolgozom a fogászatunkon.   

Mivel kapcsolódik ki? 
Az utazás és az olvasás, ami kikapcsol és feltölt.   

Kedves látogató! Ismerd meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség  (MET) és az 
Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) intézményeit és azok munkáját, az ott dolgozó kollégáink 

szemszögéből, akik mesélnek a kötődésükről, hivatásukról és bepillantást engednek 
személyes életükbe is.


