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1  Bevezetés 

 
 

1.1 A témaválasztás indoklása 

 

A menedzsment oktatása az egészségügyi felsőoktatásban rövid múltra tekint 

vissza Magyarországon. Kezdetben csak a speciálisan gazdasági képzést nyújtó 

egyetemeken és főiskolákon oktatták a menedzsment elemeit, majd a műszaki képzés 

területén került bevezetésre.  

Az OTKI (Orvostovábbképző Intézet, majd Orvostovábbképző Egyetem, majd 

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, jelenleg Semmelweis Egyetem) 

Egészségügyi Főiskolai Karán 1975-től - megalakulása óta - folyt az egészségügyi 

szakdolgozók vezetői rétegének (Intézetvezető) képzése, majd 1992-től egészségügyi 

szakmenedzser szakirányú továbbképzés indult a már felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők számára. 

A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem és a kanadai McGill University 

közös képzésében 1993-tól indított két éves postgraduális képzést Egészségügyi 

menedzsment témakörben. 

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a '80-as 

évek végének társadalmi változásainak részeként jött létre. Ötéves intenzív fejlesztés 

eredményeképpen, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyetemi Tanácsa 1995. 

április 20-án hivatalosan is megalapította az Egészségügyi Menedzserképzõ Központot. 

Ma már más profilú egyetemeken illetve karokon is folyik egészségügyi 

gazdasági ismereteket nyújtó képzés. (BCE, PTE, SZTE, DE) 

Saját kapcsolatom a témával akkori főnököm, Szél Éva professzorasszony 

érdeme, aki korán ráérzett a téma fontosságára, és lehetővé tette számomra, hogy 1994-

96-ban elvégezzem a kanadai McGill University és a Hajnal Imre Egészségtudományi 

Egyetem 2 éves Egészségügyi Menedzsment posztgraduális képzését. 

Ez a két év ébresztett rá, hogy a menedzsment szemlélet napjainkban többet 

lendíthet a magyar egészségügyön, mint a tudomány és technika szakmai felfedezései. 

Gyakorlati munkám során azt is könnyű volt felismernem, hogy ez a szemlélet az 

egészségügyben dolgozók számára idegen, sőt bizonyos fokig lenézett is volt.  
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Abban az időben az orvosok döntő többségének fogalma sem volt, hogy 

mennyibe kerülnek az általuk alkalmazott kezelések, és felháborodtak azon, ha azt 

kívánták tőlük, hogy lehetőség szerint költséghatékony megoldást válasszanak. 

Ismeretlenek voltak az „emberi erőforrás menedzsment” elvei és eszközei is, holott az 

alulfizetettség és a nem orvos egészségügyi szakmák alacsony presztízse miatt jelentős 

volt ezen a területen az elvándorlás és munkaerőhiány, ami napjainkban már az orvosi 

szakmák egy részét is érinti. 

A gondozottak helyes vezetésének igénye már évtizedek óta megjelenik. A 

védőnő vezetői magatartásával kapcsolatos hiányosságokat jól szemléltetik a Dr. Szél 

Éva 1975-ben készült kandidátusi disszertációjából származó szemelvények. 

 

 “A ma dolgozó védőnők többsége szakmai - autokratikus magatartású, amit a 

védőnők zsargonja is mutat (az anyát “berendelik”, “utasítják”; “kioktatják”; 

stb.) Látogatásaikat legtöbbször nem jelentik be előre. (“Így jól lehet ellenőrizni, 

hogy betartják-e az utasítást”.) Ez a magatartás ellenszenves, de olyan 

kedvezőtlen vonatkozása is van, hogy a látogatások egy része eredménytelen.” 

(az általánosan alkalmazott vezetői stílus) 

 “A védőnő magatartását, nevelői módszereit mindig az adott csoport, vagy 

egyén iskolázottsági, műveltségi szintjéhez kell alakítania”. (a vezetett személy 

felkészültségi szintje) 

 “A védőnő felvilágosító szavának legnagyobb érdeme (szemben a 

tömegközléssel), hogy konkrét személynek (vagy személyeknek) szól, témája 

aktuális, módszere, színvonala az adott személy műveltségi színvonalának 

megfelelő. A védőnőnek alkalma van meggyőződni arról, hogy megértették-e őt, 

a gondozott kérdéseket tehet fel stb.” (a szituációs tényező) (75) 

 

Ennek ellenére sem az oktatás során, sem az egészségügyi dolgozók munkájának 

értékelésekor nem helyeztek elég súlyt eddig erre a szempontra.  

Bizonyos szemléletváltás a környezeti (gazdasági, politikai…) kényszer hatására 

be kell, hogy következzen, és a változtatás legfontosabb eszköze az oktatás. Ezt már az 

alapképzésben lehetővé kell tenni. Az egészségügyi felsőoktatásban Magyarországon 
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csak a posztgraduális képzésben oktattak egészségügyi menedzsmentet, az 

alapképzésben csak egyes részterületei voltak megtalálhatók.  

Miután lehetőségem van az egészségügyi dolgozók számos rétegét oktatni, 

kínálkozott a lehetőség, hogy - mivel fontosnak tartom számukra ezen ismeretek 

átadását -, kutatásom a menedzsment oktatásának lehetőségeit és jelentőségét célozza. 

A konkrét feladatokat az élet hozta. 1995-től különböző pályázatok biztosították 

az anyagi hátteret, a szakmai együttműködés és külföldi tapasztalatcserék lehetőségét, 

és irányították - bizonyos fokig - a konkrét oktatási, kutatási területek kiválasztását, és 

az együttműködések kialakulását. 

A „36/l996. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési 

szakjainak képesítési követelményeiről" a főiskolai képzés számára gyakorlatilag 

elrendelte ezeknek az ismereteknek az oktatását. "1.2. A főiskolai szintű képzés ... célja, 

hogy a főiskolai végzettséget szerzett szakember... rendelkezzék megfelelő ismeretekkel - 

saját szakterületén - menedzsment feladatok ellátására”. (92) 

Szükséges volt tehát egy - az alapképzés lehetőségeinek, prioritásainak 

megfelelő, és a képzés egyes, már meglévő elemeit integráló - egészségügyi 

menedzsment tematika kidolgozása. Ez a feladat tette szükségessé kutatásunkat, 

melynek célja volt a menedzsment egyes elemeinek jelentőségét, az egészségügyben 

lehetséges felhasználhatóságát, oktatásának szükségességét vizsgálni. 

1997-ben egy Programfinanszírozási Pályázat támogatta a Menedzsment 

tantárgy bevezetését a paramedikális (nem orvos) egészségügyi diplomások oktatásába. 

Ennek kapcsán kezdtük kutatni a menedzsmentnek azokat a területeit, amelyeket 

érdemes beilleszteni a korlátozott óraszámú képzésbe. 

A menedzsment tudományok egyik alapvető részterülete a vezetés. 

Feltételeztük, hogy a vezetési ismeretek oktatása több területen is hasznos az 

egészségügyi dolgozók számára, hiszen tapasztalataink szerint az egészségügyben az 

orvos - beteg, egészségügyi szakember - beteg és az ott dolgozók egymás közötti 

kapcsolataiban is a régi porosz hagyományokon alapuló autokrata vezetési stílus az 

elterjedt. Napjainkban ez már egyik területen sem használható általánosan.  

A következő lehetőséget az Európai Unió által finanszírozott Leonardo da Vinci 

program nyújtotta számunkra 1998-ban.  
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Az egészségügy munkaerőigénye igen számottevő (költségeinek több mint 60%-át 

bérekre fordítják), (96) sőt a munka tárgya is maga az ember. Így ebben az ágazatban 

nagyon nagy jelentősége van az emberi erőforrás menedzsmentnek. Fontos ezzel 

foglalkozni azért is, mert Magyarországon szinte egyáltalán nincsenek hagyományai. (A 

régi - un. személyzeti munka - vezérelve, módszerei egészen mások voltak.) Tudjuk 

ugyanakkor, hogy "Minden szervezetben a legfontosabb eszközt az abban résztvevő 

egyének jelentik. Ez különösen fontos egy szolgáltatási szervezetben, ahol az egyének 

magatartása és teljesítőképessége közvetlenül befolyásolja a szolgáltatás minőségét." 

(12)  

Általánosan elfogadott az a nézet is, hogy a humán erőforrások fejlesztésére 

fordított pénz, idő és munka a leghatékonyabban, és a leggyorsabban megtérülő 

befektetés. (18, 31) Különösen fontos szempont ez, ha a fejlesztés, változtatás 

elkerülhetetlen, és a rendelkezésre álló források igen korlátozottak. Ez volt és sajnos 

még ma is ez a konkrét helyzet Magyarországon, hiszen feltétlenül emelni kell az 

egészségügy színvonalát, de korlátozottak az anyagi eszközök.  

Kerestük tehát a humán erőforrás menedzsmentnek azokat az eszközeit, 

melyeknek oktatásával az adott helyzet javítható, mivel nagyon fontosnak tartottuk a 

humán erőforrás menedzsment oktatását az egészségügyi szakemberek képzésében, 

továbbképzésében, és ezt támogatta “Az ápolás hatékonyságának emelése az 

osztályvezető ápolók menedzsment képzése révén” címet viselő Európai Uniós 

program. 

 Újabb kihívást jelentett számunkra, hogy az egészségügy folyamatban lévő 

reformja, a jogi és finanszírozási környezet változása napjainkra lehetővé tette az 

egészségügy intézményeinek és szakembereinek vállalkozási formában történő 

működését. Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről – a szektorsemlegesség 

deklarálásával - céljában, alapelveiben és fogalomrendszerében tükrözi a vállalkozási 

forma támogatását, de az állandó változások, módosítások bizonytalanná teszik a 

vállalkozások tervezhetőségét.  (91) 

A vállalkozási forma lehetősége fontos lépés a hatékonyság és színvonal valamint 

az egészségügyben dolgozó szakemberek munkaelégedettségének egyidejű emelése 

szempontjából is. A vállalkozási forma lehetővé teszi, hogy az abban tevékenykedők 

szabadon, felelős döntéseket hozva, feladataikat legjobban szolgáló módon használják 
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fel a rendelkezésükre álló erőforrásokat. A tulajdonosi pozíció ösztönzi a 

munkafeltételek javítását (helyiség, eszközök), ami közvetve a betegellátást is 

előnyösen befolyásolja. A mindehhez szükséges szemlélet és felkészültségbeli 

változások azonban még nem mentek végbe.  

40 órás továbbképzés keretében 2001 óta oktattunk vállalkozói ismereteket 

védőnőknek. Ez a képzés rövid elméleti alapozás után főként egy vállalkozó védőnő 

tapasztalatainak átadásából állt. Az 5 csoportban összesen kb. 120 résztvevő oktatása 

során feltettük a kérdést, miért nem lettek még vállalkozók. A kérdésre adott 

magyarázatok között mindig szerepelt a „Nem érzem eléggé felkészültnek magam.”- 

válasz. Ez természetesen nem a szakmai felkészültségre vonatkozott, hiszen gyakorló 

védőnőkről volt szó. Meg kell tehát tanítanunk ezeket az egészségügyi szakembereket a 

döntés meghozásához szükséges szempontokra, a szükséges információk 

megszerzésére, a vállalkozás beindításához és működtetéséhez szükséges ismeretekre. 

Egy ilyen alapkoncepciójú program részletes kidolgozására nyújtott lehetőséget 

2003-2004-ben a Phare HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú programja, 

mely a hátrányos helyzetű régiókat a “Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és 

felsőoktatásban” címen támogatta. A projekt célkitűzései teljesen megegyeztek a mi 

terveinkkel. 

 

1.2  Irodalmi háttér 

 

1.2.1  A vezetés 

 

A vezetést fogalmának viselkedéstudományból eredő meghatározása az emberek, 

vagy az emberek egy csoportja viselkedésének, gondolkodásának befolyásolására tett 

kísérlet. (2, 37, 38, 48, 52) A vezetés és a vezetők fogalmát így rendkívül szélesen 

értelmezik, és alapvető, általános emberi tulajdonságokra alapozzák. Valamilyen szinten 

és szituációban szinte mindenki vezető és vezetett is egyben. 

 Az egészségügyben a hagyományosan vezetői feladatokon kívül két fő területen 

elengedhetetlen a vezetésnek a viselkedéstudományban használatos értelmezése. Az 

egyik a beteggel, hozzátartozójával létesített kapcsolat, melyben szinte mindig fontos, 

hogy viselkedésüket sikeresen befolyásoljuk. 
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 A másik terület az egészségügyi dolgozók különböző résztvevői illetve 

csoportjai közti kapcsolatok. Napjainkban ezek a kapcsolatok igen rosszak, a résztvevők 

gyakran nem tudnak egymás munkájáról, párhuzamosan, sokszor egymás munkáját 

inkább nehezítve, mint segítve dolgoznak. Így nagyon fontos, hogy az egészségügyi 

szakemberek rendelkezzenek vezetési ismeretekkel.  

A vezetési ismeretek oktatása szinte teljesen hiányzott és még ma is sok helyen 

hiányzik az egészségügyi felsőoktatásban. Nemcsak azok számára szükséges ez, akik 

hagyományos értelemben vett vezetők lesznek, hanem a fenti - tágabb értelemben vett - 

vezetés minden egészségügyi dolgozó feladatainak része. (25) 

Florence Nightingale 1860-ban írta le a következőket: „Bárki, aki felelős 

pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én 

magam hogyan tehetem meg mindig a helyes lépést, hanem az, hogy hogyan segítsem 

elő azt, hogy ezt a helyes lépést mindig megtegyék.” (21) 

Különösen fontos ez napjainkban a gondozottak vezetése szempontjából, hiszen a 

legtöbb jelenlegi egészségkárosító tényező csak az érintettek együttműködésével 

kerülhető el vagy szűntethető meg. 

Több kutatás határozza meg a vezetés funkcióját, mint a szervezet kultúráját 

befolyásoló tényezőt  (2, 3, 77, 86, 87), az oktatásnak és az egészségügynek pedig egyik 

legfontosabb feladata a társadalom egészségkultúrájának kialakítása, változtatása. 

 

1.2.1.1  A vezetési ismeretek fejlődése 

 

 "Ki a jó vezető? Milyen a jó vezetés?" E klasszikus kérdések elemzésével több 

mint 100 kutatás foglalkozott 1950-ig. A kutatási eredmények számtalan fontos vezetői 

tulajdonságot soroltak fel, azonban ezeknek csak igen kis hányada (5%) volt 

megtalálható a vizsgálatok többségében, ráadásul sok ismert, sikeres vezető nem 

rendelkezett ezekkel a tulajdonságokkal. (48) 

 Az un. autokratikus (direktív/utasító) vezetés általánosan elterjedt és elfogadott 

volt egészen az 1940-es évek végéig. Ez az extenzíven növekvő gazdasági rendszerrel, a 

háborús viszonyok követelményeivel magyarázható. Az autokratikus vezetés 

alternatívájának csak a demokratikus vezetést tartották, mint az alábbiakból kiderül, 

hibásan. 
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 Az 1950-1960-as évek táján azonban az autokratikus vezetés a dolgozók részéről 

elfogadhatatlanná vált, és a termelés szempontjából már nem bizonyult elég 

hatékonynak. A szociális feszültségek miatt a hatékony vezetésre irányuló széleskörű 

kutatómunka elsősorban az USA-ban folyt, és szemléletváltást eredményezett. 

Megszületett a participatív vezetési irányzat. 

 Az alkalmazott viselkedéstani, vezetéstani szemléletben mérföldkőnek 

bizonyultak azok a több évtizeden át tartó kutatások, melyeket a Michigan State 

University-n (termelésközponzú – dolgozóközpontú vezető) és az Ohio State 

University-n (gondoskodó – strukturáló vezető) végeztek. (9) E kutatások 

eredményeként a vezetői viselkedés két fő formáját sikerült elkülöníteni: a 

feladatcentrikus és az empatikus magatartást. E két szó gyűjtőfogalom, melyek főbb 

jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza (22) 

 

"Tradicionális" (Direktiv/utasító, un. 

feladatcentrikus) 
Humán erőforrás fejlesztés orientációjú 
(Participativ/együttműködő, un. empatikus) 

Parancs és ellenőrzés Oktatás és fejlesztés 

Döntéshozatal Tanácsadás 

A munkatársak figyelmen kívül 

hagyása 

A munkatársak bevonása 

A munkakörök értékelése A képességek értékelése 

A teljesítmény menedzselése Az értékek menedzsmentje 

Menedzselés célok alapján Menedzselés a hasznok alapján 

Utasítás Elősegítés és támogatás 

Főnök, vezető szerep Védelmező, oktató szerep 

 

Részleteiben meghatározza a feladatot 

Törekszik arra, hogy munkatársainak 

legyenek/lehessenek munkasikerei, kreatívak 

lehessenek 

A feladatra koncentrál Bizalmat és megbecsülést igyekszik ébreszteni 

a vezető és a beosztott között 

 

1. táblázat A vezetői viselkedés két fő formája 

 

 A következő fontos új felismerés az volt, hogy mind a feladatcentrikus, mind az 

empatikus viselkedés mértéke lehet alacsony és magas is. E két alapvető vezetői 
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viselkedésforma nem egymás helyett, hanem egymás mellett fordul elő. Így a két fő 

viselkedési formának négy kombinációja különíthető el.  

 

 

Erősen empatikus  

és 

Gyengén feladatkiadó 

 

 

Erősen feladatkiadó 

és 

Erősen empatikus 

 

 

Gyengén empatikus  

és 

Gyengén feladatkiadó 

 

 

Erősen feladatkiadó 

és 

Gyengén empatikus 

 

 

1. ábra A vezetői viselkedési formák kombinációi 

 

  A több évtizedes, sok tízezer vezetőt érintő felmérésekből kiderült, hogy sikeres 

vezető található mind a négy típusban, a feladattól és a körülményektől függően. (72) 

 Az 1960-as évekre a szituációs változók (környezet, körülmények, helyzet) 

kerültek a kutatások középpontjába (24), szemben a korábbiakkal, amikor a vezetői 

tulajdonságokat, a vezetői viselkedést és a "vezetett rendszert" tanulmányozták 

elsősorban. 

 Mára már általánosan elfogadott szemléletté vált az, hogy nincs egy jó vezetési 

stílus. A megfelelő stílus a szituációtól, feladattól és a feladat elvégzésére kiválasztott 

munkatársaknak - az adott feladatra való - un. felkészültségi szintjétől függ. Az a jó 

vezető, aki flexibilisen és adekvátan tudja váltogatni vezetési stílusát.  (38, 40)  

A mára szélese körben elfogadott modern vezetési irányzatok a participativ 

vezetés felé fejlődő, a kontingencia elvét figyelembevevő vezetési módszerek. A 

legszélesebb körökben oktatott és alkalmazott vezetési módszereknek 3-4 főbb 

irányzata van (Fiedler, Hersey, House, Vroom). (23, 37, 41, 79) E vezetési 

módszerekben érdekes módon több a közös, mint a különböző elem. Hatékonyságuk 

bizonyítása egzakt módszerekkel még folyamatban van. (48, 72)  

 Klein a 2. ábrán összegzi a vezető hatékonyságát befolyásoló külső tényezőket. 

A kontingencia modellek mindegyike csupán néhányat vesz ezek közül figyelembe. 

(48) 
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2. ábra A vezető hatékonyságát befolyásoló külső tényezők (Klein 2002 nyomán) 

 

Az 1980-as évektől vált dominálóvá a vezetésnek rendszerelméleti 

megközelítése. Az „üzletkötő” és „átalakító” vezetés megkülönböztetése. Először Burns 

határozta meg a tranzakcionális és transzformáló vezetés definícióját. Az „üzletkötő 

(transactionalis)” vezető lényegében „üzletet köt” beosztottaival. Kiad egy feladatot, és 

a beosztott számára vonzó dolgot ajánl fel a feladat teljesítéséért cserében. A vezetés 

pozicióból eredő hatalmán alapul. Az „átalakító (transformáló)” vezető arra törekszik, 

hogy saját céljai és a vezetett személy céljai összeolvadjanak. Ebben a kapcsolatban 

mindkét fél életvitele, életfelfogása átalakul. A vezető tevékenysége hatására a vezetett 

személy számára vonzóvá válnak a morális értékek és a szakmai maximum, nő a célok 

eléréséhez szükséges tudásuk, tudatosságuk és a célok iránti elkötelezettségük. Eszköze 

a motiváció. (5, 6, 14, 45, 48) Különösen fontos feladata a vezetőnek az átalakítás egy 

olyan időszakban, amikor környezetünkben minden változik. „Üzletkötő” vezetést 

inkább a formális hatalommal rendelkező vezető alkalmazhat.  

Avolio és mts. szerint mindkét vezetési forma esszenciális a hatékony 

vezetéshez, együttesen formálják a szervezet kultúráját. (4) 

Lényeges a vezetésnek ez a megközelítése, főleg, ha eredményeit az 

egészségügyben akarjuk alkalmazni. Az egészségügyi dolgozók a gondozottakkal, 

A vezető és a 

beosztottak 

viszonya 

HATÉKONY 

VEZETÉS 

A beosztottak 

személyisége 
 

A beosztottak 

fejlettsége A dolgozók 

szükségletei 

Csoportos döntések 

szabályai 
A feladat 

jellege 

A vezető 

hatalmának 

forrása 
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betegekkel létesített kapcsolatukban legtöbbször az „átalakító” vezetést kell hogy 

gyakorolják, bizonyos helyzetekben azonban csak a másik forma lehet hatásos. (56) 

Gyakran kategorizálják a kutatók a vezetést, célközpontú és személyközpontú-

ként.  

Napjainkban is kérdés, van-e recept a hatékony vezetésre? Maccoby szerint a 

legnépszerűbbek között van az az elképzelés, hogy a hatékony vezető „emocionális 

inteligenciának” nevezett tulajdonsággal bír. Ez olyan képességeket, kompetenciákat 

foglal magába, mint az empátia, illetve mások érzéseinek intuíciója. Sok nagyon sikeres 

vezető azonban nem rendelkezik ezzel a képességgel. Macoby a „stratégiai 

intelligenciát” tartja a hatékony vezetés feltételének. Ennek öt egymással összefüggő 

komponensét határozza meg. Ezek: a jövőbe látás, rendszerben gondolkodás, a jövőkép 

kialakítására, a motiválásra és a partnerségre való képesség. (53) 

Fontos kérdés végül, hogy lehet-e tanulni a hatékony vezetést? Ebben 

megoszlanak a vélemények. Fiedler szerint a vezető nehezen tud változtatni vezetői 

stílusán, így a szituáción kellene változtatni. Ez csak úgy volna lehetséges, ha a vezető 

csak olyan vezetési feladatot vállalna el, amely illeszkedik vezetői stílusához. (24) Van 

is erre példa, bizonyos autokrata, „kemény” vezetők rövid távon nagyon sikeresek 

lehetnek egy súlyos helyzetben lévő csoportnál, vagy szervezetnél, ha a „tisztogatás, 

rendcsinálás” után új, hasonló feladatot vállalnak. (50) A vezetők azonban általában 

egymástól nagyon különböző szituációkat kell hogy tudjanak kezelni. 

Macobi szerint, a stratégiai intelligencia komponensei veleszületettek, mint pl. a 

muzikalitás. Fejleszteni lehet ezeket a képességeket, ahhoz azonban előbb 

tudatosítanunk kell ezek szerepét és fontosságát. (53) Ezt pedig megtehetjük az 

egészségügyi felsőoktatásban. 

 Munkánkban a "Helyzetfüggő Vezetést" (Situational Leadership  

oktatóprogram, P. Hersey and  K. Blanchard, 1968, 1994) módszerét választottuk, mivel 

ezt tekintik az egyik legegyszerűbben elsajátíthatónak, ami fontos oktatásunk 

szempontjából.  (36, 40) 

1.2.1.2  A „Helyzetfüggő vezetés” 

 

Ez a vezetési modell szervesen épül az Ohio State Univ. kutatásaira (1. ábra). Hersey és 

Blanchard két fontos új gondolattal bővítette elméletüket. A beosztottaknak az adott 
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feladatra való felkészültségét reprezentáló tengellyel (F1-F4), és az ennek alapján 

megválasztható javasolt vezetési stílussal (3. ábra). 

 

 

Együttműködő 
Erősen támogató és 

gyengén irányító 

 

 

 

S3 

 

Meggyőző 
Erősen irányító és 

erősen támogató 

 

 

 

S2 

S4 

 

 

 

 

Gyengén támogató és 

gyengén irányító 

Delegáló 

S1 

 

 

 

 

Erősen irányító és 

gyengén támogató 

Feladatkiadó 
 

        I-------------------I------------------------I-----------------I 

 Magas     F4            F3       F2         F1    Alacsony 

A beosztott felkészültségi szintje 

 

3. ábra A helyzetfüggő vezetés modellje 

 

 A HV modellje 4 vezetési stílust (S1-S4) és a beosztott 4 felkészültségi szintjét 

(F1-F4) különbözteti meg. A modell lényeges új eleme, hogy a beosztott felkészültségi 

szintjének felmérése alapján ajánlja a megfelelő vezetési stílus megválasztását. 

 Nagyon fontos a felkészültségi szint értelmezése, mely a modell értelmében a 

beosztott képességének és motiváltságának mértéke az adott feladatra nézve, az adott 

időpontban.  

 Az alkalmazható vezetési stílusok: 

 S1-es, azaz „Feladatkiadó” vezetői stílust kell alkalmaznunk abban az esetben, 

ha a vezetett személy az adott időpontban az adott feladatra F1-es 

felkészültségű. Kezdő vezetett személy általában nem képes és ezért nem is 

akarja ellátni az adott teendőt, vagy lelkes, de nem képes végrehajtani azt. 
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Ilyenkor pontosan és részletesen el kell magyarázni neki minden lépést. Nem 

kell még a véleményét kérdezni, mert ezzel csak zavarba hozzuk. Ha lelkes 

kezdő, akkor is a feladatkiadásra kell koncentrálnunk, hiszen a lelkesedés még 

nem jelent hozzáértést, és a tanulás során fellépő nehézségek könnyen letörik a 

kezdeti buzgalmat. A hozzáértés fokozódása teszi képessé a vezetett személyt, 

hogy érdemi kérdéseket tegyen fel. Ekkor kell fokozni a támogató és 

csökkenteni az irányító magatartást, ami már az S2-es, „Meggyőző” vezetői 

stílus felé visz. 

 S2-es, azaz „Meggyőző” vezetői stílust kell alkalmaznunk abban az esetben, ha 

a vezetett személy az adott időpontban az adott feladatra F2-es felkészültségű, 

azaz még nem képes (nincs még meg a szükséges tudása és gyakorlata) és 

bizonytalan vagy nem motivált. Az S2-es stílus kevésbé, de még mindég erősen 

irányító, de erősen támogató is, azaz biztat, motivál. 

 S3-as azaz „Együttműködő” vezetői stílust kell alkalmaznunk abban az esetben, 

ha a vezetett személy az adott időpontban az adott feladatra F3-as 

felkészültségű, azaz már képes (megvan a szükséges tudása), de még 

bizonytalan vagy nem motivált. Az S3-as stílus már gyengén irányító, (hiszen a 

vezetett személy már képes megoldani a feladatot), de még erősen támogató, 

azaz még biztat, motivál. 

 S4-es azaz ”Delegáló” vezetői stílust kell alkalmaznunk abban az esetben, ha a 

vezetett személy az adott időpontban az adott feladatra F4-es felkészültségű, 

azaz képes is és motivált, magabiztos is. Az S4-es stílus még gyengébben 

feladatkiadó és gyengén kapcsolattartó, hiszen a vezetett személy az adott 

feladatban profi, nincs szüksége magyarázatra, támogatásra, egyszerűen csak azt 

kell közölni vele, hogy mi a feladat.  

 

 A legtöbb vezetési feladat célja, hogy elősegítse a vezetettek fejlődését, lehetővé 

téve a feladatok önálló végrehajtását. Más szavakkal: minél több - az adott feladatra 

nézve - F4-es felkészültségi szintű, azaz „Profi” beosztott legyen, és őket „Delegáló” 

stílusban is vezesse a vezető. 

 A delegálás során a vezető egy meghatározott feladat végrehajtására átadja a 

hatáskört és a felelősséget egy "beosztottnak", azonban ezért a tevékenységért a vezető 
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továbbra is közvetlen felelősséggel tartozik saját felettesének. A delegálás viszonylag 

egyszerű mód a vezető munkakapacitásának növelésére. (54) 

 A kutatások igazolták, hogy azok a vezetők, akik többet használják a delegálást, 

jobb teljesítményt is nyújtanak (61).  

A „Delegáló” stílust azonban nemzetközi tapasztalatok szerint is nehezebb 

interiorizálni, így oktatási célból részletesebben is foglalkoztam ennek elméletével. 

 

 

A delegálás előnyei a szervezet számára 

 

 Gyorsabb döntéshozatal, mivel a döntések nagy részét alacsonyabb szinten 

hozzák meg. 

 Jobb döntések, mivel a kérdéshez legközelebb álló és arról legtöbb 

információval rendelkező szakemberek hozzák meg a döntést. 

 Jobban motivált alkalmazottak. A jól használt delegálás motivál. Azt jelzi a 

dolgozóknak, hogy főnökük bízik bennük és fejlődésük fontos. A delegálás 

legtöbb munkakör "minőségét" és a munkahelyi légkört is javítja. 

 A delegálás az egyik útja a teljes cég/intézmény fejlődésének is. 

 Új ötleteket és megközelítéseket hoz felsőbb szinteken is. 

 Jobban képzett vezetők. 

 Szélesebb, jobb vezetői kör, mely biztosítja az utánpótlást. 

 

A delegálás előnyei a vezetők számára 

 

 Mentesülnek a munka sok rutin jellegű részletétől. 

 Munkájuk azon területére tudnak koncentrálni, melyet nem lehet delegálni: 

fegyelmezés, tervezés, csoportok közötti koordinálás. 

 A vezető maga is több felelősséget tud vállalni. 

 A vezető közelebbi és jobb munkakapcsolatokat tud kialakítani. 

 A vezetőknek olyan sok kötelezettségük van, hogy delegálniuk kell bizonyos 

feladataikat. 
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 A vezető időbeosztásának minősége javul: a cég szempontjából fontosabb 

munkákat tud végezni. 

 

A delegálás előnyei a beosztottak számára  

 

 Több lehetőségük van a fejlődésre. Lehetőséget nyújt az újításokra, 

kezdeményezésekre, problémamegoldásra, döntéshozatalra. 

 A tanulás leghatékonyabb formája a cselekvés. 

 Nagyobb kihívást jelentő és motiváló munkát kapnak. 

 Lehetőségük nyílik önálló véleményük kialakítására és felelősségvállalásra. 

 Nagyobb mértékben járulhatnak hozzá a szervezet sikeréhez. 

(Az utóbbi két pont fokozza a beosztottaknak a munkájukkal való elégedettségét.) 

 

 Miután néhány kollégámmal megismerkedtünk a HV módszerével, úgy 

gondoltuk, hogy fontos és hasznos lehet az egészségügyben. Egyrészt az egészségügy 

szolgáltatói és kliensei közti kapcsolatban, másrészt az egészségügyben dolgozó 

szakemberek egymással való kapcsolataiban is. Ezt a szakirodalomban talált 

közlemények is alátámasztják. 

 

1.2.1.3  Néhány példa a szakirodalomból a "Helyzetfüggő Vezetés" alkalmazásáról 

az egészségügyben 

 

 A szakirodalom tanulmányozása során kiderült, hogy többen is hasonlóképpen 

vélekednek e program egészségügyi alkalmazását illetően. Mi több, az elmélet és 

oktatási program egyik kidolgozója külön könyvet is írt a "Helyzetfüggő Vezetés" 

egészségügyben való alkalmazásáról (39). 

 Blankeship tanulmányában 20 főnővér vezetési stílusát és a beosztottak 

munkahelyi közérzetét vizsgálták. Egyértelműen kimutatható volt, hogy a vezetési 

stílusokat flexibilisen változtató főnővérek beosztottainak közérzete és munkája is jobb 

volt (11). 

 McKinnon az ápolóképzés autokratikus rendszerének veszélyeire hívja fel a 

figyelmet. Ha az utasítások kiadása a helyzettől függ, sokkal eredményesebb az oktatás. 
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A tanárok többsége még ma is azt figyeli, mikor csinál valamit rosszul a hallgató 

ahelyett, hogy arra törekednének, hogy a diák sikeres legyen. A szerző azt ajánlja, hogy 

az oktató tűzzön ki 3-5 célt közösen a hallgatóval. Egyezzenek meg, hogy melyik 

feladatban milyen a hallgató felkészültségi szintje. Ezután az oktató mindegyik feladat 

végrehajtásakor a közösen megállapított felkészültségi szintnek megfelelő vezetési 

stílust használja. (59) 

 Zurlinden és munkatársai a Helyzetfüggő Vezetés modelljének rövid 

összefoglalása után konkrét példákat hoznak, hogyan könnyíthetjük meg az ápolóknak 

például az intravénás injekciók beadásának megtanulását. A munkatársak fejlődésének 

elősegítésére is kidolgozott stratégiát kínál a Helyzetfüggő Vezetés.  (89) 

 Keenan és munkatársai a Helyzetfüggő Vezetés modelljének részletes 

ismertetése mellett igen hasznos támpontokat adnak az egészségügyben dolgozók 

felkészültségi szintjének felmérésére, és a megfelelő vezetési stílus megválasztására. 

(46) 

 A műtő teamjének élő példáin keresztül mutatja be Zurlinden és Bongard a 

különböző típusú feladatok megoldásának módjait különböző felkészültségű 

dolgozókkal. Arra is felhívja a figyelmet, milyen segítséget jelent a Helyzetfüggő 

Vezetés tudatos alkalmazása a team építésében, a feszültségek feloldásában, stb. (90) 

 Ketchum a klinikai menedzserek szemszögéből ismerteti a Helyzetfüggő 

Vezetés tapasztalatait. Hasznos útmutatókat ad a pozitív és a negatív visszacsatolásra és 

a team-építésre vonatkozólag. (47) 

 Végül érdemes még megemlíteni egy oktatásügyben végzet felmérést a HV 

alkalmazásáról. Vecchio iskolákban 300 igazgató vezetési stílusát és az ott dolgozó 

tanárok munkájának eredményességét vizsgálta. A közlemény eredményei alapján a HV 

modellje által javasolt vezetési stílus egyértelműen jó hatással volt az alacsony 

felkészültségi szintű pedagógusok esetében. (78) 

 Ez a néhány közlemény csupán kiragadott példa a HV alkalmazását tárgyaló 

számos tanulmányból. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy átfogó, nagy statisztikai 

adatokkal dolgozó tanulmányok, melyek egyértelműen bizonyítanák a HV modelljének 

minden fontos elemét még nem készültek. Ugyanez igaz a másik 3-4 kontingencia elvén 

alapuló vezetési modellre is. Ennek az oka abban rejlik, hogy nehéz egzakt 

módszerekkel, mind elméletileg, mind statisztikailag bizonyítani ezen elméleteket. 
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Különösen a HV esetében igaz ez, melynek fontos tulajdonságai: empirikus, intuitív 

jellege, a könnyen elsajátíthatóság érdekében a lehetőség szerinti maximálisan 

leegyszerűsített formája.  

Bass: „A Vezetés Kézikönyve” a népszerű vezetési modellek között tartja 

számon a következők miatt. “Ismerve a leközlésért folyó harcot, valószínűleg sok, a 

Hersey – Blanchard modellről (HV) szóló cikk került elutasításra a teoretikus 

problémák, a negatív eredmények miatt. Ennek ellenére, a modell széles körben 

elterjedt, vonzó intuitív jellegű gyakorló menedzserek és menedzserképző programok 

vezetői számára…” „ …a szituacionalizmus népszerű, mert elszakad az elvektől, az 

összes opciót nyitva hagyja a vezető előtt. A szituáció és a választási lehetőségek 

érdekes viták alapját képezik különböző képzésekben. A modell egyszerűsége lehetővé 

teszi, hogy a legfontosabb elemeit egy kis kártyán össze lehessen foglalni, így 

gyakorlati tanácsot adhat a vezetőnek egy komplex probléma gyors megoldásához. Egy 

autokratikus személyiségű vezető figyelmét a flexibilis válaszok szükségességére hívja 

fel, míg egy demokratikus menedzser számára az alkalmankénti direktivitás 

jogosultságára mutat rá”.
 
(7) 

A könyv megjelenése óta napvilágot látott, a modellt elemző cikkek is 

lényegében az előbbieket támasztják alá. (10, 30, 33, 64)  

 A helyzetfüggő vezetést több mint 20 éve oktatják 30 egynéhány országban a 

graduális és a posztgraduális képzésben is, folyamatosan fejlesztik, kiterjedt 

kutatómunkán alapszik. Az elemző tudományos közlemények mellet számos Ph.D. 

disszertáció tárgya volt már eddig is. (1, 8, 16, 19, 32, 34, 44, 51, 58, 62, 63, 66, 70, 71, 

73, 74, 76, 80, 81, 84, 85)  

 

1.2.2  A humán erőforrás menedzsment 

 

 A humán erőforrás menedzsment „ …a személyes és a szervezeti célok egyidejű 

maximalizálására tervezett programok, funkciók, tevékenységek összessége” (15) 

„...azon funkciók egymásra kölcsönösen épülő együttese, amelyek az emberi 

erőforrások hatékony felhasználását segítik elő az egyéni és szervezeti célok egyidejű 

figyelembevételével.” (20) 
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A humán erőforrás menedzsment funkciói  

 

• humán erőforrás stratégia 

• humán erőforrás tervezés 

• munkakörtervezés 

• munkakör értékelés 

• ösztönzés menedzsment – motiváció 

• munkaerő ellátás, toborzás, kiválasztás, megtartás 

• teljesítményértékelés 

• humán erőforrás fejlesztés 

• munkaügyi kapcsolatok 

 

A hatékony emberi erőforrás eredménye 

 

• magas teljesítmény 

• minőségi szolgáltatás 

• a kívánatos szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező alkalmazottak megfelelő 

számban való foglalkoztatása 

• kontrolált munkaerőköltség, hiányzás, fluktuáció 

• versenyképes bérszint 

• olyan munkafeltételek, melyek biztosítják a munkaköri elégedettség és 

önértékelés lehetőségét 

• megfelelés a törvényeknek, jogszabályoknak a munkakörülmények és egyéni 

munkavállalói jogok biztosításával 

 

A humán erőforrás menedzsment céljai 

 

• segíteni a szervezetet céljai elérésében 

• hatékonyan alkalmazni a munkaerő szaktudását és képességeit 

• jól képzett, motivált dolgozókat biztosítani a szervezet számára 

• a lehető legnagyobb mértékben biztosítani az alkalmazottak elégedettségét, 

önmegvalósítását 
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• közvetíteni a személyzeti elveket, politikát az alkalmazottak felé 

• segíteni az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását 

• úgy menedzselni a változást, hogy az az egyén, csoport, vállalat/intézmény ill. a 

tágabb közönség számára is előnyös legyen 

• a munkahelyi élet minőségét úgy befolyásolni, fejleszteni, hogy az kívánatossá 

tegye a szervezeten belüli alkalmazotti létet 

 

A humán erőforrás menedzsment feladatai 

 

• személyzeti politika, szabályok kialakítása  

• kommunikáció fejlesztése a vezetéstől a dolgozó felé és vissza 

• ismerjék a célokat, szabályokat 

• ösztönözni a dolgozókat, hogy közöljék problémáikat 

• ezekre gyors megoldást találni 

• szolgáltatások szervezése, melyek javítják a munkavégzés körülményeit (óvoda, 

menza...) 

• kontroll, ellenőrzés bevezetése, hogy meggyőződhessünk, teljesülnek-e az elvek, 

és a dolgozók visszajelzést kapjanak (20, 57) 

 

1.2.3  Vállalkozás az egészségügyben 

 

 

Az egészségügyi intézményeket vállalkozási formában működtetők Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozásának vizsgálata során az alábbiak 

állapíthatók meg.  

Míg 1995-ben csupán 13,68 milliárd forintot tettek ki a vállalkozói kifizetések, 

addig ez az összeg 2000-re elérte az 52,38 milliárd forintot. A gyógyító-megelőző 

előirányzaton belül ez arányaiban 7,44%-ról 14,22%-ra történő emelkedést jelentett. A 

különböző szakterületek közötti megoszlás azonban igen egyenlőtlen. 

A vállalkozó háziorvosok számára kifizetett OEP finanszírozás az összes 

háziorvosi finanszírozáson belül 1995-ben 50% körül volt, amely arány 2000-ben 

megközelíti a 80%-ot. (A legmagasabb az arány Budapesten, valamint Nyugat-

Dunántúlon.)  
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A védőnői ellátásnál egyfajta kényszervállalkozásról beszélhetünk. Míg a 

szerződéses állományon belül a vállalkozások aránya 30% feletti (főleg helyettesítések), 

addig a finanszírozáson belül ez az arány 3% alatt van.  

Az otthoni szakápolás OEP finanszírozása 1996-ban kezdődött. Itt az első években 

magasabb volt a vállalkozók aránya, majd később ez mind a szerződésállományon, 

mind a finanszírozott összegen belül csökkent. (Vállalkozási szerződés 91%-ról 82%-ra, 

a vállalkozói finanszírozás 90%-ról 83%-ra.) 

A járóbeteg szakellátás esetében a vállalkozói szerződések aránya az összes 

szerződésállományon belül 1995-2000 között jelentős emelkedést mutat 2%-ról 

18,99%-ra. A hozzá tartozó vállalkozói finanszírozási összeg aránya azonban csekély 

maradt 0,31%-ról 2,45%-ra nőtt. 

A fekvőbeteg szakellátás esetén a vállalkozói szerződések aránya az összes 

szerződésállományon belül 3-6% között változott, részesedésük az összes 

finanszírozásból 0,5% körül, ill. alatta maradt. (13) 

 

 A Dél-alföldi Régió Területfejlesztési koncepciójának egyik fejlesztési prioritása 

a lakosság életminőségének javítása. A Dél-alföld jelenleg az ország egyik 

legkedvezőtlenebb demográfiai helyzettel jellemezhető régiója. A problémákat tovább 

fokozza a hátrányos helyzetű határmenti (ország-, megyehatár) területeken és a belső 

perifériák kisebb falvaiban a kedvezőtlen aktivitási arány, a szociálisan veszélyeztetett 

társadalmi csoportok és a társadalom perifériájára szorulók számának növekedése és a 

régió egyes területein kimondottan magas munkanélküliségi ráta.  

A fentiek szükségessé teszik az alapellátások színvonalának emelését, a prevenciót 

szolgáló eszközök és eljárások terjesztését, a középfokú ellátások területi rendszerének 

kiegyenlítését. (17, 67) – melynek számos vonatkozását nagymértékben befolyásolja az 

egészségügy és határterületeinek hatékonysága. 

 

Látható tehát, hogy a legtöbb területen bőven van még lehetőség a vállalkozási 

forma arányának, és a finanszírozásból való részesedésének fokozására is. 
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2  Célkitűzések 
 

 

Célunk volt vizsgálni az oktatás indokoltságát, hatékonyságát illetve lehetséges 

hatását a három kiválasztott területen.  

 

2.1  „Helyzetfüggő Vezetés” 

 

2.1.1  Pilot study 

 

18 fő 21-23 éves védőnőhallgató vett részt az oktatásban, akik ezt a 

speciálkollégiumot választották. Közvetlenül féléves területi szakmai gyakorlatuk előtt 

végezték el a tanfolyamot. Az oktatás 30 órában zajlott, majd néhány hónap múlva (a 

területi gyakorlat után) megbeszéltük tapasztalataikat. 

A cél az volt, hogy vizsgáljuk az utolsó éves védőnő hallgatók spontán vezetői 

stílusát, és azt, hogy változik-e és hogyan stílusválasztási képességük az oktatás 

hatására.  

 

Feltevésünk az volt, hogy  

 

1. A végzős hallgatók nem alkalmaznak egyformán minden vezetői stílust. 

2. Gyakran nem használnak a szituációnak megfelelő vezetői stílust. 

3. Az oktatás végére javul stílusválasztási képességük. 

4. Tudatosodik bennük a szituációnak megfelelő vezetési stílus 

használatának jelentősége. 

 

2.1.2  Vezetői képességek – hatékonyság – szülői elégedettség 

 

A Pilot study tapasztalatainak birtokában kíváncsiak lettünk, van-e összefüggés 

az egyén vezetői képességei és hatékonysága között. Ez azonban igen nehéz feladat, 

hiszen a hatékonyságot számtalan más dolog is befolyásolja. Olyan kutatásra alkalmas 

célcsoportot kellett vizsgálnunk, akik: 
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 homogén csoportot képeznek, 

 munkamódszerük elsősorban az egyének viselkedésének befolyásolása, 

 tevékenységük elsősorban kötelező és hitelesnek elfogadott dokumentációs 

rendszeren keresztül legalább mennyiségileg mérhető, 

 a rájuk vonatkozó kutatási eredmények jól alkalmazhatók az egészségügyi 

felsőoktatás legtöbb szakán oktatott diplomások vonatkozásában is. 

 

A védőnők csoportja a fentieknek mindenben megfelelőnek látszott, hiszen amellett, 

hogy homogén csoportot képeznek, munkájuk legnagyobb része az egyének és 

csoportok viselkedésének befolyásolásán alapul.  

Mindemellett a védőnők félévenként kötelezően jelentik főnöküknek, a vezető 

védőnőnek a munkájukat jellemző adatokat (szoptatási, koraszülési, immunizálási… 

arány területükön). Tehát úgy gondoltuk, vannak olyan objektív, hozzáférhető 

statisztikai adatok, melyekkel a védőnők szakmai tevékenysége mérhető. 

Végül miután az egészségügyi munka minden területén szükséges valamilyen 

mértékben befolyásolni a gondozottak, betegek viselkedését, a védőnők vizsgálatával 

nyert kutatási eredmények alkalmazhatók minden egészségügyi szakember oktatásában. 

  

Célunk volt választ kapni az alábbi kérdésekre: 

 

 Alkalmas-e a jelenleg kötelező adatszolgáltatás a védőnői hatékonyság mérésre. 

 Felhasználhatók-e a kötelezően szolgáltatott adatok az egyes védőnők 

hatékonyságának fejlesztésére illetve motiválására a saját hatékonyságuk 

növelésében. 

 Milyen a védőnők spontán vezetői stílusrugalmassága és stílushatékonysága. 

 Milyennek ítélik ezt a védőnők kollégái illetve gondozottai? Az előzőket 

összevetve következtethetünk a védőnők önismeretére, helyes 

kommunikációjára. 

 Mennyire elégedettek a gondozott szülők védőnőjükkel?  

 Léteznek-e olyan területek, melyeken a gondozottak több segítséget várnának a 

védőnőtől? 
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 A védőnő szakmaiságával, vagy vezetői képességeivel függ-e össze jobban a 

szülők elégedettsége? 

 Hogyan befolyásolja a védőnő vezetési stílusa az anyák elégedettségét 

munkájával? 

 

Kutatásunkban az alábbi feltételezéseket szerettük volna megerősíteni, vagy 

elvetni, hogy ennek alapján felmérjük a védőnők spontán vezetői képességének 

jelentőségét a gondozottakkal való kapcsolatuk szempontjából, illetve minél több olyan 

területet tárjunk fel, amelyeken fejlesztve oktatásunkat az általunk képzett védőnők 

jobban megfelelnek a gondozottak elvárásainak. 

 

Feltevéseink az alábbiak voltak: 

 

1. A védőnői jelentés adatai lehetővé teszik a védőnői munka hatékonyságának 

megítélését. 

2. Vannak olyan területek, melyeken a gondozottak több segítséget várnak a 

védőnőtől. 

3. A védőnők gyakran nem alkalmaznak helyes vezetői stílust gondozottaikkal 

kapcsolatban. 

4. A védőnők másnak ítélik saját vezetői stílusukat, mint környezetük 

(gondozottak, kollégák). 

5. A védőnő szakmai hatékonysága függ a helyesen alkalmazott vezetői stílusuktól 

(stílushatékonyság). 

6. A szülői elégedettség is függ a védőnő vezetői képességétől. 

 

2.2  Humán erőforrás menedzsment és ápolás  

 

Célunk volt  

 megtalálni a humán erőforrás menedzsmentnek azokat az elemeit, melyek 

oktatásával az ápolói munka hatékonysága fokozható  

 olyan adatokat találni, mérni és vizsgálni, melyekkel az oktatás hatása mérhető 
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Feltevéseink az alábbiak voltak: 

 

1. Feltételeztük, hogy az elvándorlás és hiányzások illetve a munkahelyek 

betöltöttségének aránya javulni fog a képzés hatására. 

2. Feltételeztük, hogy a dolgozói elégedettség javul a program hatására. 

3. Feltételeztük, hogy a betegelégedettség is javul ebben az időszakban. 

 

2.3  Vállalkozás a védőnői munkában 

 

Célkitűzéseink voltak: 

 

 A vállalkozói ismeretek oktatásával, illetve a vállalkozáshoz szükséges 

készségek elmélyítésével hozzájáruljunk az egészségügyi diplomások 

vállalkozói szemléletének kialakulásához. 

 Biztosítsuk a vállalkozási forma választását megalapozó döntéshez, a 

vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges tudás- és 

információanyagot. 

 

A vizsgálni kívánt kérdések az alábbiak voltak: 

 

 Hogy viszonyultak a résztvevőt a vállalkozási formában történő működéshez a 

képzés előtt? 

 Környezetük hogyan viszonyul a vállalkozás kérdéséhez? 

 Milyen hatása volt a képzésnek a résztvevőkre? 

 

Feltevéseink az alábbiak voltak: 

 

1. Maga a képzés motiválja a résztvevőket a vállalkozás indításának mérlegelésére. 

2. A szakmai környezet nem támogató ebben a kérdésben. 

3. A képzés hatására a résztvevők képesnek érzik magukat, hogy megítéljék, 

érdemes-e a vállalkozói működési formát választaniuk. 
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3 Módszerek 
 

 

Miután a fentiekben leírtak alapján láttuk, hogy ezek a menedzsment technikák 

jól alkalmazhatók és fontosak az egészségügyben, és oktatásuk lehetőségeit, illetve 

hatását akartuk vizsgálni, minden kutatásunk alapját valamilyen készségfejlesztés 

képezte.  

 

3.1 Készségfejlesztési módszerek 

 

Kidolgoztuk, illetve alkalmaztuk az alábbi oktatási programokat. 

3.1.1  „Helyzetfüggő vezetés” 

 

A „Helyzetfüggő Vezetés” módszert több helyen sikerrel alkalmazták az 

egészségügyben, kerestük az oktatás kipróbálásának lehetőségét. A programot 

Magyarországon oktató egyik cég, kutatási célból térítésmentesen biztosította ezt.  

A „Helyzetfüggő vezetés” oktatására 2 napos, videó filmekkel illusztrált 

oktatóprogramot dolgoztak ki a szerzők, melynek során a résztvevők megismerik az 

elméleti alapokat, és gyakorolják az alkalmazást. (36) A „Helyzetfüggő Vezetés” 

oktatása lehetővé tette a modern vezetői ismeretek elsajátítását és konkrét helyzetekben 

való gyakorlását. 

Elsőként egészségügyi szakembereket oktató - főiskolák vezetőiből és oktatóiból 

alakult csoportot oktattak a cég szakemberei. Később az ebben a csoportban résztvevő 

legérdeklődőbb tanárokat tovább képezve belőlük kerültek ki a második csoport oktatói.  

A második csoport tagjai utolsó éves védőnőhallgatók voltak. A tanultakat 

mindannyian hasznosnak érezték. A program során előadott saját példáik bizonyították, 

hogy megértették a Helyzetfüggő Vezetés lényegét. Három hónap elteltével, amikor 

gyakorlatukról visszatértek, az ismételt találkozás során beszámolójukból kiderült, hogy 

sikeresen használták is a megszerzett ismereteket. 

 Fontos ez, hiszen a védőnők speciálisan a gyermekkori prevenció és 

egészségmegőrzés fő képviselői, és tudásuk csak úgy válhat hatékony fegyverré, ha 
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mások viselkedését képesek hatékonyan befolyásolni, aminek egyik eszköze a 

gondozottak helyes vezetése.  

 Távlati hatásosságot illetően csak tervezett utánkövetéses vizsgálatunk adhat 

majd információt, azt azonban biztosan állíthatjuk, hogy a képzésnek ez a formája 

nagymértékben segítette, hogy a résztvevők jobban megismerjék önmagukat, 

kockázatmentes helyzetben szembesüljenek másoknak róluk alkotott véleményével. 

Ugyanakkor jobban megismerhették egymást is, egyre könnyebben fogalmazták meg, és 

fesztelenebbül mondták el több ember előtt véleményüket. 

A tapasztaltak alapján a Helyzetfüggő Vezetés elméleti oktatását beiktattuk 

alapképzésünk Menedzsment tantárgyának anyagába. 

 

3.1.2  Humán erőforrás menedzsment és ápolás  

3.1.2.1  Az oktatást lehetővé tevő projekt 

 

“Az ápolás hatékonyságának emelése az osztályvezető ápolók menedzsment 

képzése révén” címet viselő projektben öt európai ország hét kórháza (ill. klinikája) és 

ápolás oktató intézete, illetve az öt ország szakminisztériumai vettek részt. (Belgium - 

Brüsszel, Spanyolország - Barcelona, Franciaország - Marseille és Párizs, Magyarország 

- Budapest és Szeged, Csehország - Prága). Az 1998-2000-ig tartó program hivatalos 

munkanyelve a francia és angol volt, a nagyobb összejöveteleken a kétnyelvű 

tolmácsolás, illetve az így elkészített írott anyagok segítették a kommunikációt.  

Az egyes partnerek az ápolásmenedzsment különböző problématerületei közül 

választottak, melyek oktatásával javíthatják az adott ország ápolásának hatékonyságát.  

A bilaterális partnercserék során alakultak ki az egyes országok részletes 

programtervezetei, a valamennyi résztvevő bevonásával megtartott szemináriumokon 

került sor a közös szempontok elfogadására, értékelésére valamint a partnerek 

munkájának elfogadására. (26, 27) 

Csoportunk azért választotta az emberi erőforrás menedzsment oktatását 

eszközéül, mert a magyar egészségügy számára óriási kihívást jelent, hogy ugyanabban 

az időben jelentkezett az igény a minőség biztosítására, amikor romlottak az anyagi 

lehetőségek a költségvetés megszorításai miatt. Ilyen feltételek mellett csak a 

hatékonyság jelentős fokozásával képzelhető el bármilyen pozitív változás. 



 

34 

 A téma kiválasztása és feldolgozása vezető ápolók (3 fő) és a diplomás ápolók 

képzésében résztvevő oktatók (3 fő), - képzettségük szerint orvos - egészségügyi 

menedzser, pedagógus, pszichológus - közös munkájának eredménye volt. A program 

alkalmazására elsőként a Szegedi Tudományegyetem Orvos és Gyógyszerésztudományi 

Centrumának Bőrgyógyászati Klinikája nyújtott lehetőséget, mivel itt az orvos- és 

ápolásvezetés is nyitott volt a téma iránt. (27) 

 

3.1.2.2  Az oktatóprogram kidolgozása 

 

A megvalósítás első lépéseként a kiindulási helyzet különböző aspektusait 

elemeztük egyenként SWOT analízissel. Számba vettük erősségeinket és 

gyengeségeinket, valamint a politikai, gazdasági, jogi környezetből adódó lehetőségeket 

és veszélyeket és összegeztük a célokat. Ezek közül az egyik (A kompetenciák pontos 

tisztázása - részletes munkaköri leírások létrehozása) látható a 2. és 3. táblázatban.  

 

 

 

JELENLEGI HELYZET 

                                                                                                                              

ERŐSSÉGEINK – LEHETŐSÉGEK GYENGESÉGEINK – VESZÉLYEK 

 A képzési követelményrendszer 

jogszabályban rögzített 

 Az Ápolási Tanszék kialakított 

egy kompetencia lista 

tervezetet   

 Vannak munkaköri leírások 

(nem elég részletesek, 

általánosak) 

 Nincs részletes jogi szabályzás  

 Nincsenek részletes, pontos munkaköri 

leírások 

 Az orvos-nővér, nővér-nővér 

kompetenciák között átfedések vannak  

 Az új egészségügyi törvény szerint az 

ápolás nem független (az ápolási tervet 

az orvos ellenőrzi) 

 

 

2.  táblázat Helyzetelemzés az ápolói kompetenciák kérdésében 
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CÉL 

 

 

FELADATOK 

 

 

MÓDSZEREK 

 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

Legyenek egyértelműek a 

kompetenciák 

 

Objektív számonkérhetőség 

 

Javuljon az ápolás minősége 

  

Javuljon a dolgozók 

munkahelyi identitástudata és 

közérzete - karrier 

perspektíva 

 

Javaslattétel a törvénykezés 

felé 

 

A képzés a gyakorlat valós 

igényeinek megfelelő legyen 

  

 

Pontos munkaköri 

leírások kidolgozása (a 

jogi szabályzás 

hiányában csak ezekre 

lehet támaszkodni) 

 

Az egyes ápolói szintek 

pontos 

kompetenciájának 

kidolgozása 

(javaslattétel a 

törvénykezés felé) 

 

A munkakörök 

elemzése a 

dolgozók 

részvételével 

 

Az ápolói képzési 

követelmény-

rendszer és a 

terület 

szükségleteinek 

összehangolása 

 

Nővérelégedettségi 

kérdőív 

 

Hiányzás, elvándorlás 

adatainak elemzése 

 

3. táblázat  Célok, feladatok, értékelési módok az ápolói kompetenciák kérdésében 

 

Ezt követően állítottuk össze a feltárt szükségleteknek megfelelő oktatási 

anyagot.  

Az első lépésben a vizsgált intézet ápolóinak, és osztályvezető ápolóinak 

képzése valósult meg.  

 A tanfolyam 40 óra kiscsoportos problémamegoldással, szituációelemzéssel 

kiegészített szeminárium jellegű oktatás és 20 óra kommunikációs tréning formájában 

zajlott. A 15 résztvevővel 5 oktató foglalkozott. 

Az oktatás célja volt megismertetni a résztvevőket a humán erőforrás 

menedzsment jelentésével, céljával, annak legfontosabb területeivel az egészségügyi 

szolgáltatásban, tudatosítani bennük saját szerepüket, felébreszteni az ismertetett 

eszközök iránti érdeklődésüket, tudatosítani használatuknak szükségességét, segíteni az 

elmélet olyan szintű elsajátítását, mely lehetővé teszi a gyakorlati alkalmazás 

lehetőségeinek felismerését, valamint a legalapvetőbb gyakorlati módszerek 

elsajátítását. 

A konfliktusok okainak és azok megoldásának elméleti oktatása kapcsán 

igyekeztünk feltárni az elvándorlások okait az aktuális helyzetben.  
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3.1.3  Vállalkozás menedzsment 

 

A “Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban” című 

Phare projekt keretében dolgoztuk ki oktatóprogramunkat.  

 

Konkrét céljaink voltak: 

 

 60 órás vállalkozás menedzsment moduláris képzés tananyagának kidolgozása 

és beillesztése az egészségügyi alapképzésbe a választható modulok, valamint 

az egészségügyi szakemberek pontszerző továbbképzései közé. 

 260 oldalas jegyzet és munkafüzet megírása, szakértői elbíráltatása. 

 A képzés akkreditálási eljárásainak lefuttatása. Az alapképzés anyagát egy EU-s 

tagállam egyetemével, majd később az intézményi akkreditáció keretében, a 

pontszerző továbbképzést az ESZTT (Egészségügyi Szakképzési és 

Továbbképzési Tanács) révén. 

 A kidolgozott anyagok oktatása a főiskolai alapképzésben illetve a pontszerző 

továbbképzéseken. 

 A képzések minőségmenedzsmentje a tapasztalatok alapján. 

 A képzés tapasztalatainak publikálása. 

 

Céljaink megvalósítására - a pályázat követelményei szerint – konzorciumot 

hoztunk létre. Tagjai a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, egy 

menedzsmentoktató cég, egy - a védőnőképzést segítő - alapítvány, vállalkozó Bt 

keretében működő vállalkozó védőnők és gyógytornász valamint egyéni vállalkozó ápoló 

és orvos voltak.
1
 

 

                                                 
1
McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft, Szegedi védőnőképzésért, 

továbbképzésért és prevencióért alapítvány, Mágocsi Védőnő Bt., Korbay otthoni 

szakápolási szolgálat, Dr. Kozma Anna vállalkozó háziorvos, HOME 9 Bt. 
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3.1.3.1  Az oktatási anyag 

 

A munkát a konzorcium tagjai közösen végezték. Először elkészült a menedzsment 

tananyag váza, majd a menedzsment modelleket a műhelymunkák során az egészségügyi 

vállalkozó szakemberek töltötték fel szakmaspecifikus tartalommal. Ők készítették - saját 

vállalkozásuk alapján - az anyagba bekerült esettanulmányokat is. 

A Szegedi Tudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán az ápoló, 

gyógytornász és védőnőhallgatók a jelenlegi gyakorlat szerint már részesülnek 

menedzsmentképzésben, így programunk ezekre az ismeretekre épül (Menedzsment 

alapjai modul). A felnőttképzésben résztvevő hallgatók ellenben nagyrészt még nem 

kaptak ilyen képzést, így részvételük ebben az alapozó modulban is egyértelműen 

ajánlott. Az általunk kidolgozott Vállalkozásmenedzsment képzési program 8 részből 

áll. (4. ábra) 

 

1. modul Menedzsment alapjai 

2. modul Vállalkozásmenedzsment 

 

1. rész Általános vállalkozói ismeretek 

2. rész Marketing ismeretek 

3. rész Vállalkozási stratégia készítése 

4. rész Vállalkozási készségek fejlesztése az egészségügyben 

5. rész Stratégiai üzleti terv készítése 

6. rész A vállalkozás működéséhez szükséges ismeretek 

7. rész Vállalkozást segítő kompetencia alapú ismeretek 

8. rész Gyakorlati ismeretek  
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4. ábra  A tananyag szerkezete 

 

A tananyaghoz elkészült egy 260 oldalas hallgatói kézikönyv, melyben az elméleti 

anyagrészek mellett a modellek gyakorlati alkalmazására munkafüzet jelleggel is 

lehetőség van. A kapcsos könyv formátum lehetővé teszi a közös munka anyaga, 

valamint az időközben megjelent új rendelkezések, törvények becsatolását is. A teljes 

anyag elérhető az interneten. (94) 

 

3.1.3.2  Az oktatás 

 

A Vállalkozásmenedzsment modul első négy része előadások és csoportos 

megbeszélések segítségével mutatja be azokat az elméleti ismereteket, amelyek 

nélkülözhetetlenek vállalkozások indításához, sikeres működtetéséhez. A hallgatók itt 

az esettanulmányok alapján dolgoznak kis csoportokban az üzleti terv egyes részeinek 

kidolgozásán, a tanult modellek segítségével. (A vállalkozás belső elemzése: McKinsey, 

külső elemzése: PEST+, Jelen-jövő modell, érintettek analízise, specifikus célok 

meghatározása, projekt terv készítése...) (60) 
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A stratégiai üzleti tervet a hallgatók már egy saját maguk által elképzelt 

vállalkozásra dolgozzák ki, 4-6 fős csoportokban. Ezt feladatokra is lebontják project 

menedzsment eszközökkel. Ebben a szakaszban az oktatási program igen erősen 

interaktív. A résztvevők hozzájárulása akár 80 százalékos is lehet, mivel az előadó 

elméleti bevezetője, és a korábbi modulokban oktatott tananyag átismétlése után a 

hallgatók önálló és kreatív munkájára épül.  

Tevékenységeink megtervezése során arra figyeltünk, hogy a hallgatók átlássák, 

megértsék a vállalkozások gazdasági, jogi, pénzügyi és etikai hátterét. Logikánk szerint 

a modulok segítségével az általános ismeretekből haladunk a specifikus ismertek felé, 

ezt tükrözi az elméleti ismeretek átadásából kibontakozó gyakorlati ismeretátadás. 

Célunk volt a résztvevők tudásanyagának bővítése, és hozzáállásuk változtatása 

(ösztönözni, motiválni őket abban, hogy ha a körülmények lehetővé teszik, bátran 

vállalkozzanak) is. 

A tananyag kidolgozása közben törekedtünk arra, hogy a hallgatók aktivitása 

minél nagyobb legyen. Az 5. ábrán látható un. tanulási piramis, szellemében építettük 

fel az anyagot, mely szerint a tanuló részvételi arányának megfelelően növekszik az 

információ elfogadási, megmaradási százaléka. (49) 

  

 
 

5. ábra  A tanulási piramis (Jerome nyomán) 

 Tartósan 

rögzült 

ismeret 

az átadott 

tananyag 

százalé-

kában 

 

Módszer 

Előadás 

Diák, videó 

Esettanulmány 

Résztvevők 

prezentációi, 

üzleti tervek, 

szerepjáték, 

csoportos megbeszélés 
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Ezért igyekeztünk növelni a résztvevők aktivitását, aktív részvétellel, gyakorlati 

munkával segíteni őket az átadott tananyag megértésében és hasznosításában. 

 

3.1.3.3  A résztvevők  

 

 Az alapképzésben 65 hallgató vette fel a II. modult, ápoló, gyógytornász és 

védőnőhallgatók vegyesen. 8 fő órarendi ütközés miatt kimaradt. Összesen 52 fő 

teljesítette a kreditet, ők - a tudásanyagukat ellenőrző - tesztet írtak, és 

vizsgadolgozatként üzleti tervet készítettek a jövőben elképzelt saját vállalkozásuk 

számára. 

A felnőttképzésben 87 főt oktattunk a 40+60 órás Menedzsment alapjai és 

Vállalkozásmenedzsment tananyagra. A 40 órás Menedzsment alapjai képzést (a 

felnőttoktatás során) csak önálló munka formájában sajátították el a hallgatók, mivel 

100 órás oktatásra nem tudták munkájuk mellett szabaddá tenni magukat. Írott 

formában kapták meg a tananyagot, és telefonos konzultációs lehetőséget kaptak több 

oktató rendelkezésre állásával.  

A Vállalkozásmenedzsment oktatás hallgatói közül az első kísérleti csoportban 

mindenki kapott tanúsítványt, ők kis csoportokban készítettek üzleti tervet, és előadták 

azt a kurzust két héttel követő záráson. A többi csoportban mindenki önállóan dolgozott 

ezen, és csak azok kaptak tanúsítványt, akik ezt is sikeresen teljesítették, összesen 68 fő. 

 

3.2  Kutatási módszerek 

 

Módszerként legtöbb esetben a kérdőíves adatgyűjtést alkalmaztuk. 

3.2.1  „Helyzetfüggő vezetés” 

 

Mindkét a témával kapcsolatos kutatásban a Blanchard Training and Development, 

Inc.  (125 State Place, Escondido, CA 92029, USA) „Leader Behavior Analysis II
®

 

(LBA II) self” című 20 kérdésből álló kérdőívének validált magyar fordítását (VMA II) 

- a vezetői képességeket vizsgáló - kérdőívet (4. melléklet) használtuk.  
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Az eredeti kérdőívet Wilson „Multi-Level Management Survey” (MLMS) és 

Jacobsen „Leader Behavior Description Questionnaire” (LBDQ) módszerével 

összevetve validálták. (33, 42, 65, 82, 88)  

Az amerikai cégtől írásbeli engedélyt kértünk és kaptunk a kérdőív felhasználására 

kutatásunkhoz (5. sz. melléklet). 

Több ok indokolta, hogy ezt a kérdőívet választottuk kutatásunkhoz. A Situational 

Leadership
®
 elméleti alapjait előzőleg már megismertük. Áttekintve irodalmát 

meggyőződtünk róla, hogy a kérdőívet viszonylag széles körben elterjedten alkalmazzák 

vezetői képességek és flexibilitás mérésére. Nemzetközileg is alkalmazták kutatási 

célokra, és az így készült felmérésekről publikációk jelentek meg, így lehetővé válik az 

összehasonlítás. A kérdőív kisebb átalakítással adaptálható az egészségügyi környezetre 

(a vizsgált csoportokra jellemző szituációk felhasználásával).  

Végül az is fontos szempont volt számunkra, hogy kutatásunkhoz térítésmentesen 

kapjuk meg a kérdőív használati jogát. (ld. 5. sz. melléklet) 

A kérdőív 20 kérdésből áll, és ezek olyan szituációkat írnak le, melyek közül öt 

helyzetben a vezetett személy felkészültségi szintje F1-es, ötben F2-es stb. A - minden 

szituációhoz megadott - négyféle válaszlehetőség pedig a négyféle vezetői stílusnak 

megfelelő. Tehát minden szituációban a vezetett személy felkészültségi szintjének 

megfelelő vezetői stílus a helyes válasz. 

 

A válaszokat a HV programjának a kérdőívek értékelésre bevezetett fogalmai 

szerint értékeltük, melyek az alábbiak voltak. 

 

 A stílusrugalmasság azt fejezi ki, hogy a vezető a modellben szereplő négyféle 

stílusból általában hányat használ, azaz mennyire tudja változtatni a vezetési 

stílusát. (A tartomány értéke abszolút számban 0-30 attól függően, hogy mennyi 

volt az eltérés a kérdések alapján ideális stílusválasztástól, azaz minden stílust 5-

5 helyzetben kellett volna választani.) 

 A stílushatékonyság tovább finomítja az értékelést, mert azt jelzi, hogy az adott 

helyzethez legmegfelelőbb vezetési stílust választotta-e az illető. (A tartomány 

értéke abszolút számban 20-80 - a választás helyességétől függően 1-4 pontot ér 

egy válasz.) 
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 Az “alulvezetés” és “túlvezetés” az ideális vezetési stílustól való eltérést mutatja 

az adott helyzetben.  

 “Alulvezetés” általában akkor fordul elő, amikor például együttműködő 

viselkedést alkalmaz a vezető a gyenge felkészültségi szintű vezetettel 

szemben.  

 “Túlvezetésről” akkor beszélünk, ha túl sok útmutatást vagy irányítást 

adnak a jó felkészültségi szintű személynek. 

 

3.2.1.1 Pilot study 

 

3.2.1.1.1 Minta 

 

18 fő 21-23 éves végzős védőnőhallgató vett részt a vizsgálatban, akik ezt a 

speciálkollégiumot választották, elvégezték a képzést, és mindkét alkalommal 

kitöltötték a kérdőívet, illetve kitölttették magukról 3-4 kollégájukkal. 

 

3.2.1.1.2 Mérési eszköz 

 

Minden résztvevő jó előre megkapta - a vezetői stílusválasztási szokásait 

felmérő – kérdőíveket (ld. fent), melyeket kitöltött, illetve kollegáival kitölttetett 

magáról. A résztvevők kitöltötték a kérdőívet az oktatás utána is. Az eredményeket a 

program - értékelésre bevezetett - fogalmai szerin (3.2.1-es pont) vizsgáltuk, illetve 

összehasonlítottuk a két időpont értékeit.  
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3.2.1.2  Vezetői képességek – hatékonyság – szülői elégedettség 

 

3.2.1.2.1  Minta 

 

A vizsgálatba bevont védőnői minta (kialakulását ld. 46. oldal, 5.1.2.2), az 

általános jellemzők alapján nem tér el jelentősen az abban az időben az országban 

dolgozó kb. 3500 körzeti védőnőtől. Ezt az alábbi adatok igazolják. (4. táblázat) 

 

Kor 30 év alatt 30-50 év 50 év felett 

 Minta Országos Minta Országos Minta Országos 

Százalék 18,2% 23% 63,6% 59% 18,2% 18% 

 

4. táblázat A védőnők kor szerinti megoszlása országosan és a vizsgált mintában 

 

A vizsgált minta kor szerinti megoszlása tehát megfelelt az országban dolgozó 

védőnők kor szerinti megoszlásának.  

 Főiskolai oklevelet a védőnők 54,5%-a 1985 előtt, 20,5 %, 1986-1990 között és 

13,6 %-a 1990 után szerzett, 11,4 % nem jelezte. Ez megfelelt az országos adatoknak, 

hiszen országosan a körzeti védőnők 89 %-a rendelkezett akkor főiskolai végzettséggel. 

Az országosnál kedvezőbb az arány az egyéb oklevelek területén, miután több mint 

20%-nak van még második diplomája (PHARE felmérés szerint országosan 12 %). (43) 

A vizsgált körzetek jellemzői is a megfelelő képviseletre engednek 

következtetni. A válaszadó gondozottak 21 %-a él nagyvárosban, 25 %-a községben. A 

körzet jellegét tekintve lakótelepi lakásokban él a családok 25 %-a, tanyákon 21 % a. 

A vizsgált körzetben 5 évnél rövidebb ideje dolgozik a védőnők 34 %-a, 20 

évnél régebben 25 %-a. A gondozottak döntő többségét (84 %) gyermekorvos látja el. 

Az általunk vizsgált védőnőknek több orvossal kell együtt dolgozni. (69) Ezek az 

adatok azt igazolják, hogy mint a védőnők, mint a gondozottak minden jelentős 

csoportja képviselve volt a vizsgálatban. 

A szülői elégedettségi kérdőívet és a védőnői vezetői képességet mérő kérdőívet 

245 gondozott töltötte ki. (Kiválasztásuk módját ld. 6. melléklet XXXIV. oldal) Az 
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utóbbi kérdőívet a védőnők 129 munkatársa (orvos, védőnő, asszisztens), és 44 védőnő 

töltötte ki. Minden visszaküldött kérdőív felhasználható volt elemzésre. 

A megválaszolási arányt megfelelőnek ítéltük meg, hiszen: 

 A hazai egészségügyi szolgáltatásban újszerű, teljesen idegen tematikájú és 

módszerű kutatási programmal dolgoztunk. 

 A vizsgált védőnők egy része áttételesen értesült a kutatásról (az oktató védőnők 

kolléganői). 

 A gondozottak a védőnőkön keresztül kerültek bevonásra a programba (Általunk 

rendelkezésre bocsátott részletes tájékoztató levelet kaptak – 3. sz. melléklet). 

 A kutatásban vizsgált védőnők munkatársainak tájékoztatására ugyancsak 

indirekt úton került sor a kérdőívcsomagban lévő kísérőlevél, és a felmérésben 

vizsgált védőnő segítségével. 

 

3.2.1.2.2 Az adatgyűjtéshez felhasznált eszközök 

 

 Védőnői adatlap - A személyi adatokra, a védőnői körzetre, munkakörre, 

munkamegosztásra, az alapfeladatokon túli tevékenységre vonatkozó kérdőív. 

(1. sz. melléklet) Az adatlap több kutatás céljait szolgálta, nem használtam fel 

minden adatát. 

 Védőnői jelentés adatai – Kérdőív, melybe néhány a körzeti védőnők jelentési 

kötelezettségeiben (2. sz. melléklet) található adatot kellett beírni az előző 

adatszolgáltatási év jelentése alapján.  

 Kérdőív a szülői elégedettség vizsgálatára - A szülői elégedettséget mérő 

általunk készített kérdőív. (3. sz. melléklet) 

 Vezetői Magatartás Analízis II. (VMA II.) kérdőív a vezetői képességek 

vizsgálatára, mellyel előzetesen tapasztalatokat szereztünk a magyar 

viszonyokra is, és “pilot study”-t végeztünk már azon a területen, ahol fel 

kívántuk használni. (25, 68) 

 



 

45 

3.2.1.2.3  A vizsgálat lefolytatásának menete 

 

Vizsgálatunkat 4 magyarországi megyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, 

Jász-Nagykun-Szolnok) dolgozó védőnők körében végeztük.  

Azt terveztük, hogy a választott megyékben értekezlet keretében ismertetjük a 

kutatási programot, és a vállalkozó védőnők számára a megyei vezető védőnők révén 

juttatjuk el a kérdőív csomagokat. Erre csupán a Csongrád megyei tisztifőorvos adott 

lehetőséget. A másik három megyében – a vezető védőnők támogatása ellenére - az 

ÁNTSZ főorvosai vagy nem engedélyezték a program prezentációját, vagy olyan 

körülményeket teremtettek, hogy nem volt mód a tájékoztató megtartására. Így a 

főiskolánkkal együttműködő oktató védőnők illetve kollégáik voltak elérhetők 

számunkra. 

1998 márciusában a főiskolai hallgatók oktató védőnői számára tartott 

továbbképzés keretében ismertettük kutatási tervünket. Az önként jelentkezőket arra 

kértük, hogy védőnő kollégáikat is vonják be a projektbe. A vállalkozók írásban is 

megkapták a részletes - lépésről, lépésre meghatározott – feladataikat (6. sz. melléklet), 

azzal, ha bármilyen kérdésük van, bármikor elérhetők vagyunk számukra. A jelenlévő 

védőnők 82 kérdőív csomagot vittek el maguk és kolléganőik részére. A Védőnő című 

szakmai lap 98/2. számában megjelent a program ismertetése és a kutatási programban 

való részvételre felhívó levél. Ennek nyomán 4 fő vállalkozott a részvételre. Összesen 

86 kérdőív köteg került a körzetekbe. Ezek tartalmazták a védőnő, kollégák, anyák 

számára külön célzottan megírt kísérőlevelet, a vizsgált védőnők számára a védőnői 

adatlapot, a védőnői statisztikai adatlapot, az anyák számára az elégedettségi kérdőívet, 

végül mindannyiuk számára a VMA II. kérdőívet, amit a vizsgált védőnőknek 

önmagukról, a kollégáknak és az anyáknak pedig a vizsgált védőnőről kellett 

kitölteniük. 

1998. június – július hónap folyamán 51 körzetből érkeztek vissza a kitöltött 

kérdőívek (a kiadottak 59 %-a). A védőnőkre vonatkozó adatgyűjtés 44 esetben (az 

összes kiadott 51 %-a) volt teljes, tehát összehasonlítható. Ebből 32 fő (73 %) volt 

oktató védőnő. 

A vizsgálatban részt vett szülők kiválasztása véletlenszerűen történt, a védőnők a 

kötelezően vezetett, hivatalos dokumentációnak számító oltási nyilvántartóból a 
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véletlenszerű mintavételi eljárás szabályai szerint választották ki a gondozottakat.  (ld. 

6. sz. melléklet). 

 

3.2.1.2.4  A védőnők vezetői képességeit vizsgáló VMA II kérdőív feldolgozási 

módja 

 

A kérdőívet a HV program módszere szerint értékeltük (ld. 3.2.1). Minden - 

azonosító számmal jelölt - védőnő összes VMA-II értékelési adatát az azonosító 

számmal megnevezett Excel fájl tartalmazza. Ebben találhatók a védőnő, 4-7 általa 

gondozott anya, 1-3 kollégája által róla kitöltött kérdőívnek a Programban leírt 

módszerrel megállapított eredményei, valamint ezek összegzését tartalmazó összesítő 

lap. Az egyes lapok 3 táblázatot és 3 diagrammot tartalmaznak. (7. sz. melléklet) Ezek 

alapján megállapítható minden védőnő stílusrugalmassága és stílushatékonysága 

önmaga, a kitöltő anyák és kollégák véleménye szerint. 

Ezek az adatok összevethetők az ugyanilyen azonosító számmal jelölt 

elégedettségi kérdőív és védőnői adatlap eredményeivel. 

Bevezettünk egy új mérőszámot - Stílushatékonyság II. - a vezetői képességek 

mérésére. Ez az aktuális válaszok ideálisan választandó vezetői stílustól való kategória 

eltérések abszolút értékeinek összege. Értéke 0-50 lehet. Azt vettük észre ugyanis, hogy 

a védőnő – gondozott kapcsolatban más súlya van bizonyos vezetői hibáknak, mint a 

hagyományos főnők – beosztott viszonyban. Ez a szám pedig súlyozás nélkül pontozza 

a teljesítményt. Azt feltételeztük, hogy ez a szám objektívebben értékeli a védőnők 

vezetői stílusválasztását, mint a Stílushatékonyság I.  

 

3.2.1.2.5  Szülői elégedettséget vizsgáló kérdőív feldolgozási módszere 

 

 A 2-6-os kérdéseket 4 fokozatú, a 7-25-ös kérdéseket 3 fokozatú skálán 

válaszolták meg a szülők, ezek alapján a védőnő 1-4, illetve 1-3 pontot kapott.  Az egy 

védőnőről kitöltött kérdőívek pontértékeit átlagoltuk, majd a maximálisan elérhető 

pontszám százalékában kifejezve használtuk fel. 

Az 1-es, 21-es és 22-es kérdések kisegítő információként szolgáltak, nem 

jelentettek külön pontot. A 26-30-as szöveges válaszokat külön értékeltük, nem az anyai 
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elégedettség mértékének megállapítására szolgáltak, hanem az anyák véleményét kértük 

a védőnői munkát illető szükségleteikkel kapcsolatban. 

 

3.2.1.2.6  A védőnő munka statisztikai jellemzői – a szakmai munka minőségére 

utaló adatok feldolgozási módszere 

 

Minden védőnő előző évi védőnői jelentéséből származó adatait táblázatba 

foglaltuk, és ezekből szándékoztunk kialakítani azt az arányszámot, mely jellemzi a 

védőnő szakmai tevékenységét.  

Kutatási programunkban az 1997. évre (a kutatást megelőző év) vonatkozó, 

adatszolgáltatási kötelezettség körébe eső adatoknak csak egy részét elemeztük, mivel a 

célunk az volt, hogy a védőnő munkájának szakmai szintjéről, minőségéről jussunk 

objektív információhoz.  

 A várandósok gondozásba vételének időpontja – hányadik terhességi héten 

jelentkezett.  

 A szoptatás időtartamának alakulása, és az anyatejgyűjtés. 

 A védőnői önálló tanácsadáson való megjelenés arányai a különböző 

korcsoportokban. 

 A szociális és karitatív intézkedések és tevékenység alakulása. 

 Az egészségneveléssel kapcsolatos aktivitás. 

Ezek azok az adatok, melyek nagyrészt a védőnő önálló tevékenységét tükrözik, 

a belőlük alkotható arányszámok pedig alkalmasak a különböző gondozotti létszámú 

körzetek összehasonlítására.  

Az alkalmasnak látszó adatok túlnyomó többségéről kiderült, hogy nem felel 

meg erre a célra. (Az adatszolgáltatók egy részénél nagyságrendnyi eltérések voltak 

olyan adatok közt, melyeknek nagyjából egyezni kellett volna.) Többszöri átgondolás 

után vizsgálati céljaimnak a kötelező adatszolgáltatásból csak az alábbi adatok feleltek 

meg. 

 az adott évben újonnan jelentkező terhesek száma 

 a 12. terhességi hét előtt jelentkezettek száma (az összehasonlíthatóság kedvéért 

a kettő arányát használtam) 
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 az adott évben az egy éves életkort betöltöttek száma 

 ebből a hat hónapnál tovább szoptatottak (itt is a két adat arányát használtam) 

(Ld. 10. sz. melléklet) 

3.2.1.2.7  Az adatrögzítés és statisztikai feldolgozás módja 

 

Az adatok rögzítése és ábrázolása az Excel, statisztikai elemzése pedig az SPSS 

10.0 program segítségével történt. A statisztikai vizsgálat az adatok leíró statisztikáján 

(ld. 8. melléklet) kívül a változók együttjárásának vizsgálatából (Pearson-korrelációval), 

eltérés-vizsgálatból (t-próbával) és faktoranalízisből (Varimax rotációval) állt. 

 

3.2.2  Humán erőforrás menedzsment és ápolás  

 

3.2.2.1 Minta 

 

A projekt elején 43, a végén 45 dolgozó adatait vizsgáltuk, illetve ők töltötték ki 

a kérdőívet. A betegelégedettségi kérdőívet 100-100 beteg töltötte ki. 

3.2.2.2 Mérési eszközök 

 

Olyan mérési módokat és indikátorokat kerestünk, amelyekkel a program 

eredményessége követhető. Mérési eszközül az alábbiakat választottuk: 

 Hiányzás, elvándorlás adatainak elemzése. 

 Ápolói elégedettségi kérdőív - a program elején és végén - 22 egymással 

ellentétes állításpárt tartalmazó kérdőíven kellett megjelölni 5 fokozatban, 

hogy mennyire érzik az állítást megvalósultnak saját munkahelyükön. 

 Betegelégedettségi kérdőív - a program elején és végén - a betegek 

fogadására, elhelyezésére és a személyzet attitűdjére vonatkozó kérdésekre a 

betegek „jó, közepes, rossz” válaszlehetőségeket jelölhettek meg. (11. sz. 

melléklet) 
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3.2.3 Vállalkozás a védőnői munkában 

 

3.2.3.1 Minta 

 

 A kérdőívet a továbbképzésen résztvevő, munkatapasztalattal rendelkező 78 

résztvevőnek küldtük ki, közül 40-en töltötték ki, és juttatták vissza azt.  

 

3.2.3.2 Mérési eszköz 

 

Igyekeztünk vizsgálni, hogyan hatott a résztvevők további tevékenységére a 

megszerzett új szemlélet és tudás. Egy évvel a képzés után kérdőíves felmérést 

végeztünk. A 17 kérdésből álló kérdőív a 12. mellékletben található. 
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4  Eredmények  
 

4.1  „Helyzetfüggő Vezetés” 

 

4.1.1  Pilot study 

 

A „Helyzetfüggő Vezetés” oktatása lehetővé tette a modern vezetői ismeretek 

elsajátítását és konkrét helyzetekben való gyakorlását. Így a program során mindenki 

szembekerült mások róla alkotott véleményével is, és jobban megismerhette önmagát.  

A 6. ábrán látható, hogy a hallgatók a hátsó sorban látható helyes (ideális) 

stílusválasztással szemben (A kérdőíven mind a négy használandó vezetői stílusra 5 

kérdés szerepelt.) kimagaslóan gyakran választották az S2-es (Meggyőző) stílust. Az 

S3-ast (Együttműködő) is többször használták a szükségesnél, és alig alkalmazták a 

Feladatkiadó (S1) stílust, míg a Delegálót (S4) egyáltalán nem. 

 

       

6. ábra A négy vezetési stílus használatának aránya 

 

 

A 7. ábrán az látható, hogyan változott stílusrugalmasságuk az oktatás során. Ez 

azt jelenti, hogy többféle stílust használnak, de nem biztos még, hogy a megfelelő 

szituációban. (A delegálást - S4 - pl., amelyet a hallgatók csoportjában egyáltalán nem 

használtak az oktatás előtt, annak végén már 22%-ban alkalmazták.) 
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Oktatás előtt           Oktatás után 

 

7. ábra A stílusrugalmasság változása az oktatás hatására 

 

Egyik fontos megfigyelésünk az volt, hogy a résztvevők döntő többségükben 

"túlvezettek". Ez azt jelenti, hogy olyan feladatokat is részletesen elmagyaráztak, amit a 

"beosztott" (gondozott) önállóan is ragyogóan megoldott volna.  

 

 

8. ábra A megfelelő vezetői stílus választásának változása az oktatás hatására 

 

A 8. ábrán a lila oszlopok az oktatás előtti, a zöldek az oktatás utáni helyzetet 

mutatják. Az oktatás előtt a hallgatók a "túlvezetés" (pozitív értékek) irányába hibáztak 

többet. Ugyanezen az ábrán az is megfigyelhető, hogy az oktatás végére a hallgatók 

jóval többször választottak a helyzetnek megfelelő helyes vezetési stílust (0 oszlop), és 

a túlvezetés jelentősen csökkent. 
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4.1.2  Vezetői képességek – hatékonyság – szülői elégedettség  

 

4.1.2.1  A védőnők szakmai képességeire jellemző adatok 

 

Kutatásunkban szükség volt egy - a védőnő szakmai tevékenységét jellemző – 

adatra. Sajnos a kötelező védőnői adatszolgáltatást felhasználva csak hosszas mérlegelés 

után sikerült két arányszámot találni, melyek megfelelhetnek erre a célra.  

Egyik ilyen, az adott évben újonnan jelentkező várandósok közül a 12. terhességi 

hét előtt gondozásba vettek aránya, a másik az adott évben első életévüket betöltöttek 

közül a 6 hónapnál tovább szoptatottak aránya. 

4.1.2.2  A gondozotti elégedettség vizsgálata 

 

A vizsgálatba bevont 245 anya közel 48%-ának volt olyan gondja, amiben nem 

kapott a szükségleteinek megfelelő segítséget, közülük többnél nem is egy ilyen terület 

volt. Az anyák 52%-a viszont nem érezte úgy, hogy valamilyen téren nem kapott 

elegendő tájékoztatást. Így jöttek létre a 5. táblázat százalékos megoszlásai. 

 

A problémák jellege 
A problémát 

jelzők száma 

A válaszadók 

aránya (%) 

Nevelési tanácsok, szokások kialakítása, nevelés lélektani 

kérdések 
39 33,3 

Egészségnevelés, megelőzés, egészséges életmóddal 

kapcsolatos tanácsok 
20 17,1 

Szociális juttatások, kérelmek, jogi kérdések, 

intézményválasztás 
13 11,1 

Szoptatás, táplálás, anyatej kezelése 11 9,4 

Betegápolás, elsősegélynyújtás 10 8,6 

Szülésre felkészítés, szüléssel kapcsolatos problémák 10 8,6 

Gyakoribb látogatás 8 6,8 

Krónikus beteg, fogyatékos gyermek gondozása 4 3,4 

Első gyermekeseknek csoport szervezése 1 0,85 

A csecsemő korának megfelelő teendőket írásban 

megkapni 
1 0,85 

 

5. táblázat Több tanácsot várna a védőnőtől problémái megoldásában az adott 

területen 

 (n=117, – az összes válaszadó 48%-a - egy gondozott több területet is megjelölhetett) 
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A vizsgálatban résztvevő gondozottak (245 fő) több mint 73%-a (180 fő) 

fogalmazta meg szabadon a véleményét legjobb tapasztalatairól a védőnői munkával 

kapcsolatban (6. táblázat).  

 

A pozitív tapasztalatok területei 

A pozitív 

visszajelzők 

száma 

A válaszadók 

aránya (%) 

Széleskörű tájékoztatás, tanácsadás 35 19,4 

Bármikor elérhető 33 18,3 

Bizalommal fordulhat a védőnőhöz 29 16,1 

Figyelmesség, gondosság, lelkiismeretesség, 

segítőkézség 
28 15,6 

Rendszeres látogatás, együttműködés 24 13,3 

Nem erőlteti rám a véleményét (2 fő), hanem 

meghallgatja az enyémet a problémával kapcsolatban 

(6 fő), majd elmondja a véleményét a “miértekkel 

együtt” (11 fő), viszont, ha az én véleményem a 

gyerek egészséges fejlődése szempontjából nem 

ideális, akkor határozottan közli. (2 fő) 

21 11,7 

Pozitív mintaadás, felkészítés az anyaszerepre 8 4,4 

Segíti, kiegészíti a gyermekorvos munkáját 2 1,1 

 

6. táblázat Az anya legjobb tapasztalatai a védőnői munkával kapcsolatban 

(n=180 – az összes válaszadó 73%-a - egy gondozott több területet is megjelölhetett) 

 

 

Az összes résztvevő gondozott (245 fő) közel 22%-ának (53 fő) volt negatív 

benyomása védőnője munkájáról (7. táblázat).  

 

 

A negatív tapasztalatok területei 

 

A 

 válaszadók 

száma 

A 

 válaszadók  

%-a 

A látogatások számát kevesli, illetve nem az igényeihez 

igazodik, vagy az ütemezése nem felel meg a számára 

 

22  
 

41,5 

Túlterhelt, mindig sietős a védőnő 7  13,2 

Nem egyénre szabott a tanács 7  13,2 

A tanácsadás körülményei nem megfelelőek 6  11,3 

Kapcsolata az orvossal, más védőnőkkel nem megfelelő 5  9,4 

Tanácsadások időtartamát, ill. gyakoriságát kevesli 4  7,5 

Konkrét szakmai probléma 2  3,7 

 

7. táblázat Legrosszabb tapasztalata a védőnői munkával kapcsolatban 

(n=53 – az összes válaszadó 22%-a - egy gondozott több területet is megjelölhetett) 
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4.1.2.3  A gondozottak vezetése 

 

Kutatásunkban vizsgáltuk a védőnők vezetői stílusrugalmasságát és 

stílushatékonyságát. 

4.1.2.3.1  A védőnők stílusválasztása - stílusrugalmasság 

 

A védőnők által önmagukról kitöltött kérdőívek szerint leggyakrabban (52 %) 

használt vezetési stílusuk „együttműködő” (S3) (9. ábra), ami azt jelenti, hogy erős 

támogatással és gyengén irányítva vezetik a gondozottakat. Az anyák és kollégák 

(mások) által róluk kitöltött kérdőívek sem adtak jelentősen más eredményt ebben a 

vonatkozásban.  

 

     
 

9. ábra A védőnők stílusválasztása  
(N=44) (N=374) 

 

A kérdőív szituációi úgy vannak összeállítva, hogy 5-5 olyan helyzet van, 

melyben S1, S2, S3, illetve S4 a helyesen választott vezetői stílus. A program értékelési 

rendszere – a választás gyakorisága szerint - besorolja az alkalmazott stílusokat a 

válaszoló „Elsődleges” (legtöbbször választott), „Másodlagos”(4-szer, vagy annál 

többször választott) és „Fejlesztendő” (4-nél kevesebbszer választott) 

stíluskategóriájába. Minden stíluskategóriába több stílus is tartozhat. A 10. ábrán jól 

látható, hogy az általunk vizsgált védőnői csoport 86%-ának elsődleges vezetői stílusa 

az S3 volt, és hogy nagymértékben fejlesztendő az S1-es, „Feladatkiadó” stílusuk.  

Védőnők magukról 

S1 
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S3 

S4 
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17% 
7% 
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Mások a védőnőkről 

S1 
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S3 

S4 
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17% 

25% 
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10. ábra A védőnők stíluskategória besorolása 

 

A 11. ábra a pilot study-ban vizsgált hallgatói csoport oktatás előtti, és a már 

dolgozó védőnők stílusválasztását hasonlítja össze.  

 

 

 

 

11. ábra A védőnőhallgatók és védőnők stílusválasztásának összehasonlítása 

 

A hallgatók körében az S2 (Meggyőző) stílus volt az uralkodó, a már dolgozó 

védőnőknél az S3-as (Együttműködő) stílust választották leggyakrabban, és a két ritkán 

használt stílus közül is a „delegáló” (S4), azaz gyengén irányító és gyengén támogató 

volt a gyakoribb. 

A védőnők stílusrugalmassági mutatója a 0-30-as skálán 168 (56%) volt. 

Védőnők magukról 

52% 

17%

% 
7% 
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38%
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Hallgatók magukról 
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4.1.2.3.2  Stílushatékonyság 
 

A „Stílushatékonyság” ad választ arra, hogy a szituációnak megfelelő vezetői 

stílust választottuk-e az egyes kérdések esetében. 

A védőnők stílushatékonyság értékének gyakorisági eloszlása látszik a 12. ábrán. 

A hisztogram a normál eloszláshoz hasonló. A vizsgált mintában mért átlag 50 (50%-

nak felel meg, szórás = 9 - a tartomány értéke abszolút számban: 20-80).  
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12. ábra A védőnők stílushatékonysági értékének gyakorisági eloszlása 
 

A következő ábrából az tűnik ki, hogy bár jelentős arányban használtak bizonyos 

vezetői stílusokat a mintában szereplők, de gyakran nem a megfelelő helyzetben 

alkalmazták azokat.  
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13. ábra A védőnők vezetői stílushatékonyság mátrixa saját véleményük alapján (N=44) 
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4.1.2.3.3  Eltérés az optimálisan megválasztott vezetői stílustól - alulvezetés, 

túlvezetés 
 

A - felmérésem mintájában szereplő - védőnőkre az alulvezetés a jellemző (értéke: 

-12,4), kevés az olyan szituáció, amikor túlvezetést tapasztaltunk. (értéke: 6,7) 
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14. ábra Eltérés az ideális vezetési stílustól (N=44) 

 

 

A védőnőkről „mások” (kollégák + anyák) által kitöltött kérdőívek adataiból arra 

vonatkozóan vonhatunk le következtetést, hogy mások ugyanúgy látják-e a védőnők 

vezetési tevékenységét, mint ahogy ők érzékelik saját magukét (8. táblázat). 

 

 

Kitöltő 
Önmaga 

N=44 

Anyák 

N=245 

Kollégák 

N=129 

Mások 

(anyák+kollégák) 

N=374 

Stílusrugalmasság 16,8 18,3 19,2 18,9 

Stílusrugalmasság % 56 61 64 63 

Stílushatékonyság I. 50 48,2 49,4 48.8 

Stílushatékonyság I. % 50 47 49 48 

Túlvezetés 6,7 8,6 8,8 8,9 

Alulvezetés  -12,4 -11,8 -11,2 -11,9 

Stílushatékonyság II. 31 29 30 29 

Stílushatékonyság II. % 62 58 60 58 

Elsődleges vezetési stílus S3 S3 S3 S3 
 

 

8. táblázat A kitöltő csoportok eredményeinek összehasonlítása 
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„Mások” által érzékelten is S3 (Együttműködő) a védőnők elsődleges vezetési 

stílusa (46%), másodlagos stílusa S2 (25%). A meggyőző (S2) vezetői stílust azonban 

átlagosan kevésbé tapasztalták a szülők és kollégák, mint azt a védőnők magukról 

gondolják.  

A stílusrugalmasságuk „mások” által érzékelten némileg magasabb, mint saját 

észlelésük. 

A stílushatékonyságnál a védőnők önmagukról közepes adaptációs kézséget 

jeleztek, ez sajnálatosan még alacsonyabb tartományban volt „mások” érzékelése 

szerint.  

Az alulvezetést „mások” kevesebb szituációban (értéke: -11) tapasztalták, mint a 

védőnőknél az mérhető volt. Több esetben érzékeltek viszont túlvezetést (értéke: 9), 

mint a védőnők maguk. 

 

4.2  Humán erőforrás menedzsment és ápolás  

 

4.2.1  Elvándorlás, hiányzások 

 

 Az oktatás során a résztvevők összegyűjtötték a hiányzások illetve az 

elvándorlás okait. Csoportokban dolgozva gyűjtötték össze a lehetséges okokat, és 

válogatták ki azokat, melyeken javítani lehetne az intézet rendelkezésére álló 

eszközökkel. Ezek az alábbiak voltak. 

 

A hiányzások okai: 

 túlterheltség 

 stressz   

 nem fordulnak időben orvoshoz  →  hosszú betegségek  

 fiatal nővérek   

o szülés 

o beteg gyerek 

 ok nélküli táppénzek  

o elegük van 
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o nem engedik el szabadságra  

o más munkát kell végeznie (otthon, kiskertben) 

 ez megoldható - háziorvos kiírja 

 nincs megtorlás - nem küldik el 

 ha van is megtorlás - az elbocsátás nem veszély, mert 

bármikor kap munkát  

 igazolatlan hiányzások – az ok ugyanez 

 

 

Az elvándorlás okai: 

 

 állandó stresszhelyzetek – a kommunikációs gát miatt rossz munkahelyi légkör 

 erkölcsi megbecsülés hiánya 

 anyagi megbecsülés hiánya, alacsony bérek 

 3 műszak - családvállalást akadályozza 

 a férj munkahelyváltozása - más városba kell menni 

 túlterheltség - fizikai, lelki 

 közösség, légkör (nem tud beilleszkedni) /egymás megbecsülése/ 

 kisegítő személyzet hiánya, alkalmatlansága 

 rugalmasság hiánya - pl. műszakbeosztásban 

 szállásmegoldás lehetőségének hiánya, az utazás időigényes 

 továbbtanulási lehetőségek - nem lehet, vagy éppen kell, ha nem akarom 

 nincs differenciálva a munka nehézsége szerint a fizetés, plusz munkák 

teljesítése fizetés nélkül 

 szakmai karrier elképzelés akadályoztatott (pl. nem engedik iskolába) 

 a továbbtanulást anyagilag és szabadsággal sem mindig támogatják 

 az orvosok nem becsülik meg a nővéreket (erkölcsi megbecsülés) 

 főnök-beosztott konfliktus 

 nem segítik eléggé a belépő új dolgozót (rövid idő múlva elmegy) 

 a dolgozók nem a képzettségüknek megfelelő munkát végzik 

 félelem a munkahelyi ártalmaktól (fertőzés, röntgensugárzás) 
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4.2.2  A motiváció szerepe 

 

A motiváció fokozása fontos eszköz a betegoktatásban és az ápolók 

hatékonyságának fokozásában is. Az elméleti alapok megbeszélése után a résztvevőkkel 

egy listát dolgoztunk ki azokról a dolgokról, amelyek számukra a legfontosabbak 

munkájuk során. Mindenki 5 tényezőt jegyzett fel, majd ezeket összesítettük, és a 

fentiekből mindenki ismét az 5 legfontosabbat választotta ki. Az eredmény a 9. 

táblázatban látható. 

 

 A résztvevők hány 

%-a jelölte meg ezt 

a tényezőt 

Hányadik 

helyen jelölték 

Az orvosok, vezetés 

megbecsülése, elismerése 
92 2-3 

Anyagi biztonság 83 2 

Tanulás lehetősége 58 3-4 

Önmegvalósítás 17 1-2 

Jól végzett munka, helytállás 8 4 

Előrejutás (szakmai) 50 2-3 

Munkasiker 8 4 

Jó nővéri kollektíva 33 4-5 

Biztos munkahely 33 4 

Nyugodt munkahely 33 4 

Olyan munka, amit szeretek 50 1-2 

Szeressenek a betegek, 

kollégák 
42 4-5 

 

9. táblázat  Mi a legfontosabb számomra a munkahelyemen? 

 

 A teljesítmény értékelésének, a teljesítményproblémák megoldásának elveit 

szintén fontos volt tisztázni, hiszen ez része a vezető - beosztott, de ugyanakkor az 

ápoló - beteg kapcsolatának is. Kiderült, hogy az intézetben, de a résztvevők elmondása 

szerint más intézetekben sem működik teljesítményértékelési rendszer. 

 

4.2.3  Az alkalmazotti létszám és végzettség változása 

 

Szembetűnő a különbség a vizsgált két év között, ha a betöltött álláshelyeket 

vizsgáljuk (10. táblázat). A táblázatból látható, hogy nőtt a betöltött állások aránya, 
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csökkent a tartósan távollévők aránya, és helyettesítettségük 0-ról 100%-ra nőtt.  

 

 1998 

Fő             % 

2000 

Fő             % 

Minimális létszám 

(a 21/1997. NM rend. alapján) 

 

43 

 

100% 

 

43 

 

100% 

Dolgozó ápolók  33 77% 39 91% 

Tartósan távol 10 23% 6 14% 

Helyettesítve 0 0% 6 100% 

 

10. táblázat Az ápolói munkahelyek betöltöttségének változása a program idején 

(A legalsó sor százalékértékei esetében a helyettesítendők száma adja a 100%-ot.) 

  

A 11. táblázaton látható, hogy a vizsgált intézetben az ápolók képzettség szerinti 

megoszlása is jó irányba változott. 

 

Munkában eltöltött évek a 

vizsgálat idejéig 

 

 

  

0-9  

 

10-18 

 

19-27 

 

28-36 

 

36 év 

 

Össz. 

 

% 

Év 

Intézeti főnővér (főisk.)  

(fő) 

’98   1   1 2,9 

’00   1   1 2,4 

Diplomás nővér (főisk.)  

(fő) 

’98 1     1 2,9 

’00  2    2 4,8 

Másodfokú specializáció 

(fő) 

’98 1     1 2,9 

’00 1 1    2 4,8 

Érettségizett szakképzett ápoló 

(fő) 

’98 3 6 2 1 2 14 41,2 

’00 5 7 3 1 4 20 47,6 

Szakkézett ápoló érettségi nélkül 

(fő) 

’98 3 2 4 2  11 32,4 

’00 1 2 2 3 2 10 23,8 

Érettségizett szakképzetlen ápoló 

(fő) 

’98 1 1    2 5,9 

’00 1 1   1 3 7,1 

Szakképzetlen ápoló 
(fő) 

’98 2  1 1  4 11,8 

’00 2  1 1  4 9,5 

Összesen  

(fő) 

’98 11 9 8 4 2 34 100% 

’00 10 13 7 5 7 42 100% 

Összesen  

(%) 

’98 32,3 26,5 23,5 11,8 5,9 100%  

’00 23,8 30,9 16,7 11,9 16,7 100%  

 

11. táblázat Az ápolók képzettség szerinti megoszlásának változása  
 

 A felvett új dolgozók érettségizett, szakképzett ápolók voltak, és az intézetben 

dolgozó ápolók közül is néhányan új képzettséget szereztek. (pl. főiskola, másodfokú 

specializáció…)  
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4.2.4  Ápolói elégedettség 

 

 Az ápolói elégedettség változását az 15. ábra mutatja. Csak azokat a kérdéseket 

tüntettük fel, melyeknél a változás legalább 10% volt. Szerepel az ábrán még a 19-es 

kérdés, mely a fizetéssel való elégedettséget mutatja. Itt nincs ugyan jelentős változás, 

mégis ábrázoltuk, bemutatandó igen alacsony voltát. 
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1. Kérd. 2. Kérd. 3. Kérd. 4. Kérd. 8. Kérd. 10. Kérd. 11. Kérd. 12. Kérd. 14. Kérd. 19. Kérd. 20. Kérd. 21. Kérd.

Előtte

Utána

 

15. ábra A dolgozói elégedettség változása (a projekt elején és végén mérve) 

 

 

A DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉGI KÉRDÕÍV KÉRDÉSEI: 

 

 

1. Teljes mértékben tisztában vagyok az eredményeimmel, és tanácsokat kapok 

arra, hogyan javíthatnék a teljesítményemen 

2. A döntéshozatal az érintett területeken dolgozókkal való megbeszélés alapján 

történik 

3. Feladatom pontosan meg van határozva, és pontosan tudom mit várnak el tőlem. 

4. A munka úgy van megtervezve, hogy be lehessen tartani az ütemtervet.  

5. A osztályunk célkitűzései pontosan meg vannak határozva 

6. Pontosan ismerem a Klinika többi osztályának célját 

7. Mindig tudom, hogy kihez forduljak problémáimmal 

8. Úgy érzem, támogatnak képességeim fejlesztésében, és szépen haladok előre 

9. A Klinika különböző részlegei között jó az együttműködés, így hatékonyan 

dolgoznak. 

10. Munkám során lehetőségem van saját kezdeményezésekre. 

11. Az okokat, célokat és terveket nyíltan beszéljük meg 

12. Támogatják az egyre jobb munkamódszerek keresését  
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13. Osztályom dolgozói elkötelezetten, egyetértésben dolgoznak együtt.  

14. Megértik és figyelembe veszik egyéni fejlődési igényeimet. 

15. Ösztönzőleg hat rám, amit csinálok és amit elérek. 

16. A Klinika elfogadja az időnkénti konfliktusokat, és olyan megoldást próbál 

találni, mellyel a többség egyetért, és melyet elfogad. 

17. Engem nem érdekel, mit mondanak a munkahelyemről. 

18. A Klinika kollektívája kiváló. 

19. Elégedett vagyok a jövedelmemmel.  

20. Sok többletmunkát végzek.  

21. Többletmunkám értékét elismerik. 

22. Munkahelyem felszereltsége kiváló 

 

4.2.5  Betegelégedettség 

 

 A betegelégedettséget kérdőívvel vizsgáltuk (11. sz. melléklet). Változása a 12. 

táblázaton látható.  

 

 

 Jó (%) Közepes (%) Rossz (%) 

 1998 2000 1998 2000 1998 2000 

Fogadás       

Segítőkészség 87 91 12 9 1 0 

Figyelmesség 86 86 12 14 1 0 

Pontosság, gyorsaság 82 75 14 24 4 1 

Elhelyezés       

Komfort 67 78 30 22 3 0 

Szellőztetés 72 79 26 17 2 4 

Nyugalom 80 78 15 22 5 0 

Berendezés 65 70 32 26 3 4 

A dolgozók attitûdje       

Orvosok 98 91 2 9 0 0 

Ápolók 92 89 8 11 0 0 

Kisegítő személyzet 68 84 29 15 3 1 

 

 

12. táblázat A betegelégedettség változása (a projekt elején és végén mérve) 

(N=100-100 fő) 
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4.3  Vállalkozás a védőnői munkában 

 

4.3.1  Az oktatás eredményei 

 

A Szegedi Tudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai karán a 2003-2004-es 

tanév második félévében a Vállalkozásmenedzsment modul bekerült a szabadon 

választható kurzusok közé, 30-30 óra elmélet és gyakorlat formájában. Előfeltétel a 

Menedzsment alapjai modul teljesítése, értéke 2 kredit. 

A barcelonai EUESM Egyetem
2
 oktatói az angolra fordított részletes tematika és a 

magyar nyelvű kézikönyv tanulmányozása után az Európai Unió oktatási színvonalának 

megfelelőnek tartották az anyagot.  

 A felnőttképzés anyagát akkreditációra benyújtottuk az Egészségügyi Szakképző 

és Továbbképző Intézet (ETI) közvetítésével, az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési 

Bizottsághoz. A bizottság a programot akkreditálta és 40 továbbképzési pontra tartotta 

érdemesnek. 

Az elkészült kézikönyv szakmai és menedzsment lektorálása és a javasolt 

korrekció megtörtént.  

Az oktatások végén a hallgatók véleményezték a tananyag érthetőségét, a tanultak 

hasznosságát, az oktatási módszereket. Az írásos hallgatói vélemények a tananyagot 

érthetőnek, hasznosnak tartják. Elkészült üzleti terveik alapján a hallgatók képesek 

alkalmazni is a tanultakat. Az egészségügy privatizációja miatt szükségessé váló 

szerkezetváltásra felkészültek, képesek egy adott időpontban meghozni a döntést, hogy 

érdemes-e vállalkozniuk, illetve kiválasztani a számukra legmegfelelőbb vállalkozási 

formát. Sajnos azonban a külső körülmények és a szabályzás állandó változása miatt 

óriási a bizonytalanság.  

 Elsősorban a felnőttoktatásban résztvevők számára volt új az internet, mint az 

információszerzés leggyorsabb, leghatékonyabb módja. A hasznos linkek rendelkezésre 

bocsátásával segítséget is kaptak ehhez, ami komoly előnyt jelent számukra a 

jogszabályok, pályázati lehetőségek, szakmai irányelvek követése szempontjából.  

 

                                                 
2
 Escola Universitaria d’Infermeria Santa Madrona 
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4.3.2  A kérdőíves felmérés eredményei 

 

 A képzés után fél évvel kiküldött kérdőívet (12. sz. melléklet) a programot 

továbbképzésként felvevő, a képzés idején már dolgozó, munkatapasztalattal rendelkező 

78 résztvevő közül 40-en töltötték ki, és juttatták vissza.  

A képzés előtt a válaszadók felében (20 fő) fel sem merült, hogy vállalkozhatna. 

Tizenketten indokolták ezt azzal, hogy úgy érezték, nincs a témáról elég ismeretük, 

információjuk. A képzés után ebből a 20 résztvevőből 14-en gondolkozni kezdtek 

vállalkozás indításán. 

A válaszadók közül 5 fő (12,5%) indított vállalkozást. 24-en (60%) állította, hogy 

a képzés óta közelebb került a vállalkozás indításához.  

33 fő (82,5%) válaszolta azt kérdésünkre, hogy úgy érzi, a képzés révén el tudja 

dönteni, hogy az aktuális gazdasági, jogi helyzetben érdemes-e védőnői vállalkozást 

indítania.  

A felmérésből az is kiderült, hogy a környezet véleménye nem egyértelműen 

támogató ebben a kérdésben. A válaszadók 42,5%-a emelte ki, hogy faluban jobban 

megbecsülik a védőnőt, könnyebben tud az önkormányzattal kedvező szerződést kötni, 

mint városban. 

Minden válaszadó 50% alá becsüli a vállalkozási formát támogató kollégák 

arányát, legtöbben (19 fő) 10-30 illetve 30-50%-nak (19 fő) tartják ezt az arányt. A 

válaszadók több mint fele nem tudja, hogy az önkormányzat támogatná-e védőnői 

vállalkozás indítását, illetve a megyei vezető védőnőnek mi a véleménye a vállalkozói 

működési formáról. (28) 
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5 Megbeszélés 
  

5.1  „Helyzetfüggő Vezetés” 

 

5.1.1  Pilot study 

 

A vizsgálatban résztvevő hallgatók stílusválasztásának megoszlása (6. ábra) 

igazolta első feltevésünket, mely szerint a végzős hallgatók nem alkalmaznak 

egyformán minden vezetői stílust. A „Helyzetfüggő Vezetés” programot megismerve 

észrevették, hogy bizonyos helyzetekben - és elég gyakran - másképp kell viselkedniük, 

és az oktatás végére alkalmazták is a tanultakat (7. ábra). 

Fontos azt is kiemelni, hogy a résztvevők döntő többségükben "túlvezettek". Ez 

azt jelenti, hogy olyan feladatokat is részletesen elmagyaráztak, amit a gondozott 

("beosztott") önállóan is meg tudott volna oldani. Ez nem kis hiba, hiszen nemcsak 

nagyon időigényes módszer, de passzívvá is teszi a vezetett személyt, ellenállást és 

gyanakvást szül, és mindenképpen rontja a két ember kapcsolatát. Ez a megfigyelésünk 

egyezik az irodalomban leírtakkal, és megmutatja a javítás ill. fejlesztés egyik 

lehetőségét. A kutatások igazolták ugyanis, hogy azok a vezetők, akik többet használják 

az ilyenkor helyes vezetői stílust, a delegálást (a feladatok átadását - S4), jobb 

teljesítményt is nyújtanak. (61) 

Az oktatás előtt a hallgatók a "túlvezetés" (pozitív értékek) irányába hibáztak 

többet. (8. ábra) Ez bizonyos esetekben nagyobb hiba, mint az "alulvezetés" (negatív 

értékek), hiszen az enyhe "alulvezetés" a beosztott fejlesztésének, ösztönzésének 

módszere. Ha például egy harmadik gyermekét nevelő anyának magyarázni kezdik, 

hogyan táplálja csecsemőjét, azaz túlvezetik őt, az anya azt gondolhatja, hogy nem 

csinálta azt elég jól előző gyermekeinél, vagy hogy az őt ellátó szakember nem fordul 

felé teljes figyelemmel, hiszen még azt sem tudja, hogy neki már rutinosnak kell lennie 

ezekben a dolgokban.  

Ha viszont az enyhe alulvezetés módszerét alkalmazzuk, tehát kihívást jelentő, 

de teljesíthető feladatot adunk. Például egy 3 gyermekes nagymama bizonytalan, mikor 

unokáját kell ellátnia, tehát F3-as felkészültségi szintű - csak azért nem profi, mert 
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bizonytalan. Ekkor nem magyarázzuk, mit hogyan kell csinálnia, csak annyit mondunk 

– „Ugyan, három gyerek után biztosan menni fog!” (S4-es, delegáló stílus) ez 

bizalmunkat jelzi, és sikerélményhez juttatja a vezetett személyt. 

 Különösen fontos, tudatosítani, hogy a rosszul megválasztott vezetési stílus 

rontja a hatékonyságot.  

A 7. és 8. ábrán látható adatok igazolják harmadik feltevésünket, miszerint az 

oktatás hatására javul a hallgatók stílusrugalmassága és stílushatékonysága is. 

Ezek a tapasztalatok még inkább megerősítették azt a véleményünket, hogy 

szükség van ilyen jellegű oktatásra, hiszen a vezetői stílus adekvát változtatása 

megtanulható, és fokozhatja a munka hatékonyságát és a betegek, hozzátartozók 

elégedettségét. 

Negyedik feltevésünket - a hallgatók szemléletváltozásáról - írásban 

megfogalmazott észrevételeik igazolják. 

 

A tanfolyam hallgatói a következő módon fogalmaztak: 

 

 „Ez a speciálkollégium hívta fel a figyelmemet arra, hogy vezetni nemcsak 

hatalmi pozícióban levő emberek képesek, hanem minden ember. Rádöbbentem, 

hogy nem egy stratégiát kell követnem, hanem minden embert külön felmérve, 

különböző, hozzá alkalmazkodó vezetési stílust kell alkalmaznom.” 

 „Megerősített néhány tulajdonságomban és ez önbizalmat ad, mert már biztosan 

tudom, hogy nem kell minden helyzetben ugyanúgy viselkednem.” 

 „Tetszett a program egyszerűsége, amivel igen bonyolult kérdéseket közelített 

meg. Olyan dolgokat erősített meg bennem sokszor, ami megvolt, de nem 

alkalmaztam tudatosan.” 

 „Rávezetett arra, hogy nemcsak egy helyes vezetői stílus van.” 

 „Nagyon sokat számít nekem, hogy feketén-fehéren magam előtt láttam, milyen is 

vagyok én. Tudom, hogy min kell változtatnom, és most már azt is, hogy 

hogyan!” 

 „Előzőleg azt gondoltuk, hogy a védőnőnek egy speciális viselkedése, stílusa kell 

hogy legyen. Jóságos, empátiás, de ugyanakkor oktató, a feladatokat pontosan 

elmagyarázó is. Most meg kiderül, hogy ez csak bizonyos esetekben jó.” 
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5.1.2  Vezetői képességek – hatékonyság – szülői elégedettség  

 

5.1.2.1  A védőnői munka adatszolgáltatásának értékelése 

 

A védőnői kötelező adatszolgáltatás korszerűsítésére az 1996. évtől került sor. A 

több évtizedes kritikát és várakozást követően az eredménye az alábbiakban foglalható 

össze: 

 számszerűen nőttek a szolgáltatandó adatok, 

 arányában nőttek a nem hiteles dokumentációra épülő adatok, (pl.: a dohányzás, 

gyermekbántalmazás… a családokban az adott területen, amikről nincs 

dokumentáció) 

 a validitás esélye csökkent, mert az új adatok egy része nem hasonlítható össze 

az évtizedeken keresztül hatályban volt adatszolgáltatással (elsősorban a 

várandósok és a csecsemőtáplálás vonatkozásában), 

 az abszolút számokban történő adatszolgáltatás (azaz nem arányszámokban 

történik) nem ad módot az egyes védőnők tevékenységének összehasonlítására, 

azaz a teljesítmény, illetve hatékonyság mérésére. (69) 

 

Összegezve a védőnői munkaidő jelentős részét felemésztő adminisztrációs 

tevékenység nemhogy minőségi, de mennyiségi összehasonlításra sem alkalmas. Első 

feltevésünk tehát nem igazolódott. 

Nagyon elgondolkoztató, és számomra ijesztő, hogy az ilyen módszerű 

adatszolgáltatás második évében ennyire szélsőséges szóródás volt lehetséges. Olyan 

időpontban kértük be az adatokat, amikor a hivatalos adatszolgáltatási határidő lejárt, és 

a pontatlan (helyenként értékelhetetlen) adatokat az összesítőnek már észlelnie kellett 

volna, kérnie kellett volna a jelentés készítőjétől az adatok korrigálását.  

Kérdés, hogy az adatok feldolgozói hogyan összegezték ezeket a hibás adatokat, 

és lehet-e használni az ezekből készült országos statisztikákat. 

Az is szomorú következtetés számunkra, hogy a vizsgálatban résztvevő védőnők 

jelentős része nem elemzi a saját munkájára vonatkozó adatokat, pedig ezeknek az 

adatoknak az elemzése, értékelése, összehasonlítása más védőnői körzetek adataival 
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adna lehetőséget a védőnő számára, hogy értékelhesse saját munkáját. Oktatásunk során 

meg kell tehát tanítanunk hallgatóinkat arra, mire használhatják ők maguk a 

szolgáltatott adatokat. 

Ma, amikor a védőnői szakma minőségbiztosításának kimunkálásán dolgoznak, 

különösen jelentős ez a probléma. 

Számomra, mint oktató számára azért is figyelmeztető ez a tény, mert a jelentést 

készítők több mint fele oktató védőnő, akiknél a főiskolás hallgatók több hetet töltenek 

gyakorlaton, és az egyik legfontosabb feladatuk az adminisztráció napi teendőinek 

bemutatása. Kérdés, hogy mindannyian alkalmasak-e erre? 

A védőnő szakmai tevékenységét jellemző – általam talált két arányszám, 

természetesen nem fedi le a védőnői tevékenység egészét, de nagyon jelentős területeket 

jellemeznek, és reálisnak látszanak.  

Egyik ilyen, az adott évben újonnan jelentkező várandósok közül a 12. terhességi 

hét előtt gondozásba vettek aránya, a másik az adott évben első életévüket betöltöttek 

közül a 6 hónapnál tovább szoptatottak aránya. Ez a két adat sem alkalmas azonban 

messzemenő következtetések levonására, hiszen mindkettőt befolyásolhatják más 

tényezők is (helyi szokások, egészségkultúra, orvos).  

 

5.1.2.2  A gondozotti elégedettség vizsgálata 

 

A kutatómunka kiemelt fontosságú része volt a gondozattak szükségleteinek 

feltárása is. Az oktatás szempontjából egyik lényeges kérdés, hogy melyek azok a 

tevékenységi területek, ahol a gondozottak több segítséget várnak, hiszen ezekre a 

területekre rá kell irányítanunk hallgatóink figyelmét, és fel kell ruháznunk őket ezen 

szükségletek kielégítéséhez szükséges ismeretekkel és módszerekkel.  

Az általunk vizsgált vezetési módszer sarkalatos pontja a vezetett személy adott 

feladatra való felkészültségének diagnosztizálása. Ha ez sikeres, jelentősen csökken 

annak veszélye, hogy a kliens nem kap a várakozásának, szükségletének megfelelő 

felvilágosítást, ellátást. A vizsgálatba bevont 245 anya közel fele érezte úgy, hogy nem 

kapott szükségleteinek megfelelő segítséget. (5. táblázat) Ez igazolja második 

feltevésemet, miszerint vannak olyan területek, melyeken a gondozottak több segítséget 

várnak a védőnőtől. 
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. 

 

A védőnői munkával kapcsolatos legjobb, illetve legrosszabb tapasztalatok 

megismerése a munka minőségének is indikátora, ugyanakkor oktatásunk fejlesztési 

területeit is kijelöli, és segíti az anyai elégedettség (elégedetlenség) konkrét okainak 

megismerését. (6-7. táblázat) 

A véleményekből több következtetés is levonható. Ezek a válaszok is tükrözik, 

hogy a válaszolók nem a védőnők szaktudását értékelik, hiszen ezt nem tudják 

megítélni. 

A válaszok nagy része az attitűdöt (figyelmesség, gondosság, lelkiismeretesség, 

segítőkészség, együttműködés, bármikor elérhető…) emeli ki. Nem elég tehát magas 

szintű szakmai tudással felruházni hallgatóinkat, oktatásunk fejlesztésével olyan 

eszközökkel is el kell látnunk őket, melyekkel el tudják nyerni a gondozottak bizalmát, 

olyan légkört tudnak kialakítani, melyben a szülő fel meri tenni kérdéseit, el meri 

mondani a másoktól kapott információkat, hogy megvitathassák azokat, és 

kialakulhasson helyes meggyőződésük a kérdéssel kapcsolatban. Csak így lehet elérni, 

hogy valóban helyesen cselekedjenek. Egyik ilyen eszköz az aktuálisan helyes vezetői 

stílus megválasztása, melyet igyekszünk a bevezetett menedzsment képzés során 

hallgatóinknak megtanítani.  

A védőnők munkájával kapcsolatos negatív benyomások jelentős része nem a 

munka szakmai tartalmával függött össze. (7. táblázat). 

Kiemelkednek azok a negatív tapasztalatok, melyek a tanácsadások számával, 

időzítésével kapcsolatosak. Itt is nagyon fontos a gondozott igényeihez – „felkészültségi 

szintjéhez” alkalmazkodni. Fontos kiemelni, hogy a Situational Leadership szerint a 

felkészültségi szint nemcsak a kérdéssel kapcsolatos tárgyi tudást, hanem a 

motiváltságot is jelenti. Sokszor előfordul, hogy egy anya, aki esetleg tisztában van 

azzal, hogy mit kellene tennie egy bizonyos helyzetben, elbizonytalanodik az 

egymásnak látszólag vagy valóban ellentmondó tanácsok hatására. Ilyenkor több 

támogatásra van szüksége. 

Az előzőekben kiemelt válaszok tehát alátámasztják 6. feltevésemet, mely 

szerint a szülői elégedettség függ a védőnő vezetői képességétől. 
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5.1.2.3  A gondozottak vezetése 

 

Kutatásunkban vizsgáltuk a védőnők vezetői stílusrugalmasságát és 

stílushatékonyságát. 

 

5.1.2.3.1  A védőnők stílusválasztása - stílusrugalmasság 

 

A szakirodalom szerint a - vizsgált védőnők körében legtöbbször használt -

„együttműködő, meggyőző” (S3, S2) stílusú vezetők hajlamosak hatékonyan vezetni az 

átlagos felkészültségi szintű személyeket, viszont fegyelmezési problémáik vannak, 

vagy nehezen tudják kezelni a tapasztalatlanokat.  

A változókat a faktoranalízis módszerével elemezve (ld. 9. melléklet) az látszik (4. 

komponens), hogy a védőnők stílusrugalmasságát az S3-as stílus túlzott használata 

rontja leginkább. 

A 9. mellékletben szereplő egyes és kettes komponens (faktor) a védőnők vezetői 

stílusa az anyák véleménye alapján, a hármas a kollégák véleménye, a fent említett 

négyes és az ötös a védőnői stílusválasztási hibák jellemzője, a hatos a védőnői 

stílushatékonyság és az anyai elégedettség szoros kapcsolatát mutatja, a hetes és nyolcas 

komponens pedig olyan változókat tartalmaz, melyek esetében más általunk vizsgált 

változóval statisztikai módszerekkel nem mutatható ki kapcsolat. 

A – vizsgálatunk résztvevői által oly gyakran választott - „együttműködő” és 

„meggyőző” (S3, S2) vezetési stílus az egészségügyben gyakran nem célravezető, 

hiszen sok esetben a betegek, gondozottak számukra teljesen új, ismeretlen helyzettel 

találkoznak, melyben a „Feladatkiadó” stílus (S1) használata lenne adekvát. Vannak 

azonban nagy számban olyan betegek, gondozottak is, akik már tapasztalt profik 

bizonyos kérdésekben. Az is egyre gyakoribb, hogy könyvekben, interneten megszerzik 

a szükséges információt, néha frissebbet, többet is, mint amit az egészségügyi dolgozó. 

Őket ezekben a helyzetekben „Delegáló” stílusban (S4) kell vezetni. 

Érdekes összehasonlítani a már dolgozó védőnők eredményeit a hallgatói csoport 

oktatás előtti eredményeivel (11. ábra). Elgondolkodtató, hogy szemben a hallgatók 

körében nyert adatokkal, ahol az S2 (Meggyőző) stílus volt az uralkodó, a már dolgozó 

védőnőknél az S3-as (Együttműködő) stílust választották leggyakrabban, és a két ritkán 
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használt stílus közül is a „delegáló”, azaz gyengén irányító és gyengén támogató volt a 

gyakoribb. Ezt a két - tulajdonképpen „laissez faire” - stílust alkalmazták az esetek nagy 

részében, pedig a legtöbb munkaszituációban nem - a feladatra nézve - profikat kell 

ellátniuk. Magyarázható ez azzal, hogy míg a hallgatók még lelkesek, inkább 

hajlamosak túlvezetni, a védőnők sokszor esetleg már frusztráltak, kiégettek, és hagyják 

a dolgokat a maguk útján menni.  

A védőnőknél észlelt 16,8 (56 %) stílusrugalmasság átlag a közepes tartományba 

sorolható (a tartomány értéke abszolút számban 0-30). Ez azt jelzi, hogy ez a csoport 

általában 2-3 stílust használ. Ez azonban nem jelenti, hogy a megfelelő helyzetben 

választják a megfelelő vezetői stílust.  

Összevetve a védőnők - anyák által érzékelt - stílusrugalmasságát az anyák 

elégedettségével -0,284-es (negatív!) korrelációt találtunk, ami ugyan nem szignifikáns 

(szignifikancia 0,065), de nem mondhatjuk, hogy semmi kapcsolat nincs közöttük. Ez 

az eredmény nagyon elgondolkodtató. Vajon elégedettebb az anya, ha a védőnő mindig 

ugyanabban a stílusban vezeti őt? Vagy nem ismerik egymást annyira, hogy a kellő 

stílust választhassa a védőnő az adott szituációban, és akkor már jobb, ha 

kiszámíthatóan egyformán reagál? 

5.1.2.3.2  Stílushatékonyság 

 

A „Stílushatékonyság” ad választ arra, hogy a szituációnak megfelelő vezetői 

stílust választottuk-e az egyes kérdések esetében. 

A védőnők stílushatékonyság értékének gyakorisági eloszlása a normál 

eloszláshoz hasonló. (12. ábra) 

A vizsgált mintában mért átlag 50%-nak felel meg, ami a nemzetközi kutatások 

adataihoz viszonyítva is közepes adaptációs készséget jelez. Ez azt jelenti, hogy a 

mintában szereplő védőnők spontán vezetői képességeik, és eddigi tanulmányaik 

alapján nem választják mindig a szituációnak megfelelő vezetői stílust. Ez igazolja 3. 

feltevésemet, és alátámasztja azt a meggyőződésünket, hogy érdemes vezetési 

ismereteket oktatni az egészségügyi felsőoktatásban. 

Nézzük meg, a stílushibákat egyenként! Az előzőekben láthattuk, hogy az S1-es 

„Feladatkiadó” stílust alig használták a résztvevők, azonban még ezeknek az eseteknek 

is több, mint felében nem a megfelelő helyen. Legtöbben nem hibáztak nagyot, ugyanis 
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ha ezt a stílust egy F2-es felkészültségű gondozottnál használják (kicsit kevésbé 

irányítják, és többet biztatják), az nem nagy hiba, sőt a gondozott fejlesztésének eszköze 

is lehet, ha kihívást jelentő, de megoldható feladatot kap. 

Az S2-es „Meggyőző” vezetői stílus akkor igazán nagy hiba, amikor egy – az 

adott feladatra nézve profival szemben használják ezt. Ez sajnos gyakran előfordult a 

vizsgált mintában. Ez a hiba nagymértékben rontja a vezető és a vezetett személy közti 

bizalmat, és a gondozott motivációját. 

A rosszkor alkalmazott S3-as és S4-es („Együttműködő” és „Delegáló”) stílus, 

gyakorlatilag magára hagyja azokat, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a feladatok 

részletes elmagyarázására. Sajnos ez is gyakori volt a válaszadók körében.  

Harmadik hipotézisem tehát igazolódott, a védőnők gyakran nem használnak 

megfelelő vezetői stílust gondozottaikkal kapcsolatban. Tanítanunk kell tehát erre 

hallgatóinkat. 

A „Feladatkiadó” stílus értelmét, fontosságát általában könnyen megértik az 

oktatásban résztvevők. 

A „Delegáló” stílust azonban nemzetközi tapasztalatok szerint is nehezebb 

interiorizálni, és miután véleményem szerint nagy szerepe lehet a modern 

egészségügyben, érdemes evvel részletesebben is foglalkozni. 

5.1.2.3.3  A delegálás az egészségügyben 

 

 A delegálás lehetőségének új és igen fontos területe az egészségügyben azzal 

függ össze, hogy a morbiditás súlypontjai jelentősen eltolódtak a legutóbbi 

évtizedekben. Az orvostudomány „hőskorában” a fertőző betegségek, sebészi 

betegségek gyógyítása során az orvos - szinte mint "nagy varázsló" - csodát tett a 

vakcinálással, antibiotikummal, műtéttel, és a beteg - anélkül, hogy együttműködött 

volna - meggyógyult az egyébként halálos betegségből, vagy meg sem kapta azt. Ma a 

lakosság egészségi állapotát leginkább érintő megbetegedések az úgynevezett krónikus 

degeneratív betegségek (magas vérnyomás, cukorbetegség, szív és érrendszeri 

megbetegedések...). Ezeket nem lehet "varázsütésre" meggyógyítani. A beteg igen 

intenzív és hosszantartó együttműködésére van szükség ahhoz, hogy egészségi állapota 

ne romoljon tovább, egyensúlyba kerüljön. A legjobb módszer pedig a megelőzés. 

Döntően az ő kezébe kell, hogy kerüljön tehát saját gyógyítása, a betegség elkerülése, ez 
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pedig az eddigiektől erősen eltérő kapcsolatot tesz szükségessé az egészségügyben 

dolgozók és gondozottaik között. Jelentősen több kommunikációra, vezetésre van 

szükség, hiszen - vezetve a beteget - képessé kell hogy tegyük őt  arra, hogy 

"delegálhassuk"  neki saját egészségmegőrzését, gyógyítását. 

 

Delegálás, mint az egészségügy eszköze 

 

Igyekeztem meghatározni, hogyan használhatjuk a delegálást az egészségügy területén, 

az egészségügyi dolgozók és a betegek/gondozottak viszonylatában. 

 

A delegálás feltételei a megelőző/gyógyító munkában 

 

 A kliens számára jól érthetően el kell magyarázni az aktuális témát. 

 Részletesen el kell mondani, mit tehet ő állapotának megőrzéséért, rendezéséért. 

 Miután a személy adott, nem választhatunk, ki hajtsa végre a feladatot, az adott 

személyre szabott módszert kell helyesen megválasztanunk. 

 Bármikor kérhessen tanácsot a kliens, ha szükséges. Ne érezze, hogy magára 

marad problémájával. 

 A szakmai szempontok betartása mellett adjunk lehetőséget, hogy bizonyos 

módszerek közül ő választhasson. (Pl.: az adott korlátok betartásával pontosan 

hogyan állítja össze étrendjét) 

 A gondozott természetesen a dolog természetéből adódóan néhány kivételtől 

eltekintve motivált erre a feladatra, de ehhez jól informáltnak kell lennie.  

 Tudnia kell, hogy a „rá ruházott feladat” (diéta, sport, gyógyszeradagolás) 

milyen eredményt hozhat, és mik a következményei elmaradásának. 

 Fontos, hogy az egészségügyi dolgozókat is ösztönözzék ennek a stílusnak az 

alkalmazására. 

 

 

A delegálás korlátai az egészségügyben 

 

 Nem delegálható olyan hatáskör, mellyel a „vezető” nem rendelkezik, tehát egy 

védőnő például nem mondhatja a várandósnak, hogy ő döntse el, kér-e 
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császármetszést, hiszen ez orvosszakmai döntés. (Sajnos ennek ellenére egyre 

gyakrabban dönt az anya erről.) (95) 

 Az egészségügyben dolgozók nem delegálhatják a szakmai döntéseket a 

gondozottnak, betegnek, hiszen így elveszítik presztízsüket, a gondozottak nagy 

része pedig képtelen szakmailag helyes döntést hozni. Sajnos ez mégis előfordul 

napjaink egészségügyében. Az ok legtöbbször defenzió. 

 Ha bizonyos feladatokat, döntéseket delegálhatunk is a gondozottaknak, a 

szakmai felelősség a miénk marad. 

 

A delegálás előnyei az egészségügyi dolgozó és gondozottjának kapcsolatában: 

 

 Tudatosítja a beteggel saját felelősségét és lehetőségeit állapota 

befolyásolásában. 

 Segít elmélyíteni a bizalom légkörét az egészségügyi dolgozó és a beteg illetve 

gondozott között. 

 Az egyetlen lehetőség, hogy a gondozott tudatosan, felelősséggel vegyen részt 

saját állapotának befolyásolásában. 

 Mindezek révén növeli az egészségügy hatékonyságát. 

 

Tehát ha lehet, akkor kell is delegálni! 

 

5.1.2.3.4 Eltérés az optimálisan megválasztott vezetési stílustól – alulvezetés, 

túlvezetés 

A - felmérésem mintájában szereplő - védőnőkre az alulvezetés a jellemző. Kevés 

az olyan szituáció, amikor túlvezetést tapasztaltunk.  

Úgy látszik, hogy az S3-as (Együttműködő) vezetői stílust a többi stílusnál sokkal 

inkább a jó helyen használják (14. ábra). Ez nem olyan kedvező eredmény, ha tudjuk 

azt, hogy sokan szinte mindig ezt a stílust használják. Azt is tudnunk kell, hogy egy 

profit csak túlvezetni, egy kezdőt pedig csak alulvezetni lehet. 

Még látványosabb az eltérés, ha csak egy személy értékelését nézzük meg. A 16. 

ábrán a vizsgált csoportra jellemző hiba, az alulvezetés legkirívóbb esetét látjuk 

(alulvezetés értéke 19, túlvezetés 9).  
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16. ábra Eltérés az ideális vezetési stílustól a leginkább alulvezető személynél 

 

Ez a védőnő egyáltalán nem tudta kezelni azokat a szituációkat, ahol egy 

felkészületlen, tapasztalatlan, sőt esetleg bizonytalan gondozottnak kellett volna 

segítenie. Ezeket egy kivétellel S4-es (Delegáló) stílusban vezette, azaz nem is 

irányította és nem is támogatta őket. 

Érdekes, hogy bár az anyák és a kollégák nem látták ilyen súlyosnak a helyzetet, 

(szerintük az alulvezetés értéke csak 11 volt), az anyai elégedettség szempontjából is az 

egyik legalacsonyabb értéket kapta ez a védőnő. 

A 17. ábrán a leginkább túlvezető hisztogramja látható (alulvezetés értéke 10, 

túlvezetés 12). Ez a védőnő csak három szituációban használta a megfelelő vezetői 

stílust, 11 esetben vezetett túl.  
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17. ábra Eltérés az ideális vezetési stílustól a leginkább túlvezető személynél 
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 Igaz ugyan, hogy itt legtöbbször csak egy ketegóriányi eltérések voltak, azonban 

az F3-as felkészültségi szintű gondozottnál, aki már képes végrehajtani a feladatot, vagy 

megoldani a kérdést, csak egy kis biztatásra, megerősítésre lenne szüksége, komoly 

problémát okozhat, ha a védőnő – ugyan nagyon támogatón - de ismét az alapokat kezdi 

magyarázni. Az is látszik ugyanakkor, hogy a felkészületlen gondozottakat ő is szinte 

mindig alulvezette. 

A 21 összevetett (több országban készült) disszertáció tapasztalatait áttekintve - 

mintegy nemzetközi tendenciaként - megállapítható, hogy az összevetésre használt 

kutatásokból 15-ben elsődleges vezetési stílusként S3-at (Együttműködő), 

másodlagosként S2-t (Meggyőző) találtak a kutatók. (1, 8, 16, 19, 34, 44, 58, 62, 63, 70, 

71, 73, 81, 84, 85) Egy esetben találták elsődleges stílusnak az S2-t (76), a többiek nem 

közölték ezt az adatot. (32, 51, 66, 74, 80) Az általunk a védőnőknél mértek tehát 

egyeztek ezzel az eredménnyel. A szakirodalom szerint ez a stílusprofil a leggyakoribb 

azokban az országokban, ahol az oktatási színvonal magas. Sajnos az S3-as (nálunk túl 

gyakran használt „Együttműködő) stílus túlzott használatát Blanchard úgy jellemezte, 

mint „country club”-ot - jó légkör, alacsony hatékonyság. (88) 

A stílusrugalmasságot nem vizsgálták minden disszertációban, azonban akik 

adatokat közöltek, azoknál a stílusrugalmasság ugyanabba a tartományba (14-18,19) 

tartozott, mint az általunk vizsgált védőnőké. Egy esetben mértek magasabbat (19,4), 

ápolási menedzserek körében. (34) A stílushatékonyság vonatkozásában a vizsgálatok 

az általunk mérteknél jobb eredményeket adtak. (54,4-61,3).  

 

  

 

Kitöltő  

Önmaga 

(n=44) 

(pont) 

Önmaga 

(n=44) 

(%) 

Nemzetközi adatok 

(%) 

Stílusrugalmasság  16,8 56 47- 60 

Stílushatékonyság I.  50 50 54,4-61,3 

Elsődleges vezetési stílus S3 86,4  S3 

Másodlagos vezetési stílus S2 52,3 S2 

 

 

13. táblázat A kategóriaértékek átlagának összehasonlítása nemzetközi adatokkal 

a védőnők önmagukról kitöltött kérdőívei alapján 

 

A védőnőkről „mások” (kollégák + anyák) által kitöltött kérdőívek adataiból arra 

vonatkozóan vonhatunk le következtetést, hogy mások ugyanúgy látják-e a védőnők 
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vezetési tevékenységét, mint ahogy ők érzékelik saját magukét (8. táblázat). 

A védőnők saját és mások által észlelt stílushatékonyságát kétmintás t próbával 

összehasonlítva (14. táblázat) azt látjuk, hogy szignifikánsan eltér az anyák észlelése a 

védőnőnek saját magáról alkotott képétől.  

 

 t Szignifikancia 

SH-SAJAT – SH-ANYAK 2,029 ,049* 

SH-SAJAT – SH-KOLL ,495 ,623 

 

14. táblázat A védőnő saját stílushatékonyságának (SH) összevetése mások 

észlelésével (kétmintás t próba) 

Ez két dologgal magyarázható. Az egyik, hogy a védőnők nem érzékelik 

megfelelő pontossággal saját spontán vezetői stílusukat. Ha ez így van, oktatásunkban 

még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az önismereti képzésre. 

A másik lehetőség, hogy az anyák nem ismerik eléggé védőnőjüket. Az utóbbi 

mellett szól, hogy a védőnőnek kollégái által észlelt vezetői stílusa nem tér el jelentősen 

a saját maguk által elért értéktől. Miután a kollégák biztosan közelebbi kontaktusban 

vannak a védőnővel, mint az anyák, ez arra utal, hogy a védőnők reálisan látják saját 

vezetői stílusukat. Érdemes figyelmet fordítani azonban arra, hogy az anyák - 4. 

feltevésemmel megegyezően - másnak ítélik a védőnő stílusát. Ez a kettőjük közötti 

kommunikáció elégtelenségére utal, ami rontja a védőnői munka hatékonyságát. Azért 

is jelentős foglalkoznunk evvel a kérdéssel, mert a védőnői munka egyik legfontosabb 

minőségindikátora a szülői elégedettség kell, hogy legyen. Oktatásunk számára ennek 

tanulsága tehát, hogy fokoznunk kell a kommunikációs képzés hatékonyságát. 

Ötödik feltevésem vizsgálatát, a védőnő vezetői képességeinek és szakmai 

hatékonyságának összevetését gátolta, hogy mindössze két olyan adatot sikerült találni a 

védőnői adatszolgáltatásban, melyek alkalmasak a szakmai hatékonyság vizsgálatára. 

Ezek: a terhesgondozáson a 18. gesztációs hét előtt jelentkezett várandósok aránya, 

illetve a hat hónapnál tovább szoptatott csecsemők aránya. Ez a két adat azonban kevés 

ahhoz, hogy kiküszöbölje azt a sok egyéb hatást (a helyi egészségkultúra, orvosi 

tevékenység hatása…), melyek még befolyásolhatják ezeket az eredményeket. Mégis 

érdekes megemlíteni, hogy szinte minden vizsgált változóval történő összevetés során 
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negatív a szakmai hatékonyság korrelációja (bár nem szignifikáns, pl. anyai 

elégedettséggel -0,195, szign.: 0,21).  

Magyarázható lehet ez azzal, hogy a várandósok időben történő jelentkezése, 

illetve a hat hónapon túli szoptatás arányában is közrejátszanak a fent említett tényezők, 

és ott, ahol az egészségkultúra színvonala alacsony vagy az orvos elérhetősége rossz, a 

védőnő szerepe jelentősebb. Az ilyen területeken tehát a védőnő jobban kell, hogy 

használja vezetői képességeit, és ha ezt használja, az anyák jobban is értékelik. 

A faktoranalízis is azt mutatja, hogy a szakmai teljesítményre utaló érték más 

faktorra jellemző mutató, mint a többi változó, tehát mást mér (ld. 9. melléklet 8. 

komponens). 

A statisztikai elemzés során minden kitöltő csoport esetében nagyon erősen 

szignifikáns korrelációt találtunk a Stílushatékonyság I. és az általunk bevezetett 

Stílushatékonyság II. érték között (Korr. együttható: 0,719**-0,739** Szignifikancia 

0,000 (p<0.001)). 

A „Stílushatékonyság II.” (SH2) kategóriában azonban a védőnők százalékosan 

magasabb eredményt értek el. Ez valószínűleg jellemzőbb is a gondozottak vezetésével 

kapcsolatos képességeikre. A gondozott vezetése, a tanácsadás ugyanis nem szokványos 

vezetési feladat, és annak ellenére, hogy a vezetés alapelvei túlnyomó részt érvényesek 

rá, az enyhe alulvezetés és túlvezetés hatása sokszor más, mint a hagyományos vezetési 

helyzetekben. 

Erre utal az is, hogy Pearson korrelációval – valószínűleg a kis esetszám miatt -

nem szignifikáns (korrelációs együttható 0,265, szignifikancia 0,086), de nem 

elhanyagolható összefüggést lehetett kimutatni a védőnők stílushatékonysága (SH2) és 

az anyai elégedettség között. Ezt feltételezte hatodik feltevésem. Fontos eredmény ez, 

hiszen az egészségügynek - mint szolgáltatásnak - a minőségét jelentős részben a 

gondozotti elégedettség alapján ítélik meg. (55) 

Ezt a feltevést erősíti meg az is, hogy a Varimax rotációval végzett fakor analízis 

(ld. 9. melléklet) elkülönít egy olyan tényezőt (6. komponens), amellyel a védőnők saját 

stílushatékonyságának kétféle mérőszáma, illetve az anyai elégedettség értéke korrelál. 

Ez a tényező a védőnői munka anyák általi értékelésére lehet jellemző. (Az első öt 

komponens egymásból következő, illetve egymást nyilvánvalóan befolyásoló változókat 

emel ki. – ld. 9. melléklet) Napjaink egyik legfontosabb feladata, hogy megoldjuk a 
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munka minőségének mérhetővé tételét, és minél több olyan indikátort találjunk, melyek 

erre jellemzők. Feltétlenül ezekhez kell, hogy tartozzon az anyai elégedettség mérése, és 

dolgozunk egy olyan mérőeszköz létrehozásán, mely a gondozottak vezetésének 

hatékonyságát tudja számszerűsíteni.  

 

5.2  Humán erőforrás menedzsment és ápolás  

 

A programban való részvétel nagyon hasznos volt számunkra. Megismerhettük az 

ápolás helyzetét a résztvevő országokban, megmutathattuk, hogy az ápolás szakmai 

színvonala, oktatása Magyarországon nem marad el a többi résztvevőkéhez képest.  

Bebizonyosodott ugyanakkor, hogy hiányosságaink vannak a gyakorlati ápolás 

menedzsment területén. Egyes módszerek átvételét meg is kíséreljük, illetve beépítjük 

oktatásunkba. Az is fontos tanulsága volt részvételünknek, hogy a finanszírozás 

rendezésén kívül alapvető lenne a különböző egészségügyi szakemberek (orvos, 

diplomás ápoló, ápoló, segédápoló...) kompetenciakörének jogi szabályozása, 

teljesítményértékelési rendszer bevezetése, illetve a humán erőforrás menedzsment 

szemléletének terjesztése, hiszen ez feltétele a költséghatékony, felelősségteljes, 

motivált munkavégzésnek. A szemléletváltás egyik eszközeként az egészségügyi 

felsőoktatásban igyekszünk hangsúlyt helyezni ezekre a területekre. (29) 

 

5.2.1  Az oktatás tapasztalatai 

  

 A képzés során az ápolók megismerkedtek a humán erőforrás menedzsment 

fogalmával, elméleteivel, melyek ilyen mélységig legtöbbjük számára eddig 

ismeretlenek voltak. Felismerve ennek a tudásnak az óriási jelentőségét a mai magyar 

egészségügyben, felvetették a képzés szükségességét az orvosok számára is.  

A csoportmunka jelentősége az egészségügyben mindannyiuk számára világos 

volt, a csoportok működésének elveivel, szabályszerűségeivel azonban most 

ismerkedtek meg. 
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A kommunikáció szerepét igen fontosnak tartjuk mind az ápoló - beteg, mind az 

egészségügyben dolgozó szakemberek egymás közötti kapcsolatainak alakulásában, így 

az elméleti képzésen kívül 18 órás kommunikációs tréninget is beiktattunk. 

Az ápolói hatáskör pontos meghatározásának jelentőségét nagyon fontosnak látjuk 

tudatosítani. Számos példa bizonyítja, hogy az ápolás presztízsének kialakításában, az 

ápolás önálló, felelős hivatássá válásában ennek alapvető jelentősége van.  

Magyarországon az egészségügyi szakemberek kompetenciahatárai nincsenek 

jogilag tisztázva, így nem világos, mi a feladata az orvosnak, diplomás ápolónak, 

nővérnek, segédnővérnek stb. Ezt általában az intézeteken belüli “szokásjog” határozza 

meg. A szemináriumok során az oktatók által összeállított ápolói kompetencia listát a 

képzésben résztvevőkkel közösen értékeltük, konzultáltuk és kiegészítettük. (35) 

 A résztvevők a kapott ismeretek újaknak és hasznosaknak ítélték annak ellenére, 

hogy néhányuknak volt már különböző szintű menedzsment előképzettsége. 

 Tapasztalataink szerint az osztályvezetők és beosztottaik közös képzésének 

előnye és hátránya is van. Előnynek tekinthető az, hogy a vezetők és vezetettek “közös 

nyelvet” sajátítanak el, és a problémákat megismerik a másik nézőpontjából is. Hátrányt 

jelentett azonban, hogy a résztvevők előképzettsége nagyon különböző volt, továbbá, 

hogy a beosztottak kevésbé voltak nyitottak főnökeik jelenlétében, valamint az is, hogy 

az osztályvezetők problémái természetesen mások voltak, mint az osztályon dolgozó 

ápolóké. 

Ebben a konkrét esetben azonban eredményként azt tapasztaltuk, hogy a 

beosztottak és vezetőik között nőtt a bizalom, az ápolók jobban megértették vezetőik 

problémáit. Az intézetben rendszeressé tették a közös esetmegbeszéléseket, melyeken 

nyitottabbak lettek egymás iránt. 

 

5.2.2  Elvándorlás, hiányzások 

 

Az elvándorlás a vizsgált intézetben már az induláskor sem volt magas. 1998-

ban 3 (9%), 1999-ben 1 ápoló hagyta el munkahelyét, míg 2000-ben senki. A kis 

számok és a relatíve rövid megfigyelési idő miatt természetesen nem vonhatunk le 

messzemenő következtetéseket, még akkor sem, ha a program beindításán kívül más 
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jelentős változás nem történt a megfigyelési idő alatt. (Sajnos a bérek “jelentős” 

emelése sem hamisíthatta meg akkor eredményeinket.) 

Az elvándorlás általunk feltárt okai jelentős részben olyan tényezőkre utalnak, 

melyek az emberi erőforrás menedzsment szemlélet alkalmazásával, anyagi ráfordítás 

nélkül megszűntethetők. Ilyenek: 

 erkölcsi megbecsülés hiánya  

 az orvosok nem becsülik meg a nővéreket  

 közösség, légkör (nem tud beilleszkedni) - egymás megbecsülése 

 rugalmasság hiánya - pl. műszakbeosztásban (3 műszak - családvállalást 

akadályozza) 

 továbbtanulási lehetőségek - nem lehet, vagy éppen kell, ha nem akarom 

 szakmai karrier elképzelés akadályoztatott (pl. nem engedik iskolába) 

 főnök-beosztott konfliktus 

 nem segítik eléggé a belépő új dolgozót (rövid idő múlva elmegy) 

 a dolgozók nem a képzettségüknek megfelelő munkát végzik 

 állandó stresszhelyzetek – a kommunikációs gát miatt rossz munkahelyi légkör 

 túlterheltség - fizikai, lelki 

 nincs differenciálva a munka nehézsége szerint a fizetés, plusz munkák 

teljesítése fizetés nélkül 

 

Ez magyarázhatja az általunk vizsgált intézetben az elvándorlás alacsony szintjét 

már a project kezdetén, hiszen az intézet vezetése az átlagosnál lényegesen nyitottabb 

ebben az irányban. 

Az oktatás során nagyon fontos feladatunk ezekre a szempontokra felhívni a 

figyelmet. 

A hiányzások okai döntően a túlterheltségből, a kereset kiegészítését szolgáló 

másodállások, plusz tevékenységek (maszek ápolás, kiskert) vállalásából erednek. 
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5.2.3  A motiváció szerepe 

 

A résztvevők által összeállított lista a számukra munkájuk során legfontosabb 

tényezőkről, új dolgozók felvételekor kitölttetve - a vezető segítségére lehet abban, 

hogy a dolgozó elvárásait a lehető legjobban megismerhesse, így a megfelelő 

munkahelyre helyezze, és a későbbiekben a dolgozó számára legfontosabb eszközökkel 

motiválja (pl.: akinek a számára a tanulás lehetősége a fontos, azt továbbképzésekre 

küldje, aki rosszul tűri a stresszt, ne intenzív osztályra kerüljön…).  

Miután kiderült, hogy az intézetben, de sajnos több más – a résztvevők által ismert 

-  intézetben sem működik teljesítmény értékelési rendszer, feladatunknak tartjuk, hogy 

oktatásunkban hangsúlyozzuk ennek fontosságát, hiszen a teljesítmény értékelése 

lényeges motivációs tényező. Elengedhetetlenül szükséges ilyen témájú továbbképzések 

szervezése is.  

Mivel egy teljesítmény értékelési rendszer létrehozásának megalapozásához nem 

elegendő néhány óra. A programban ismertettük a párizsi Assistance Publique Hôpitaux 

de Paris-nál a projekt során megismert módszert. Ennek lényege, hogy a 

kórházszövetség által kidolgozott, illetve speciálisan az egyes osztályok által 

kiegészített szempontrendszer szerint évente értékelik a dolgozókat. Ők természetesen 

ismerik a szempontokat. Ez közvetíti feléjük a szervezet értékeit, és korrekt, viszonylag 

objektív módon mutatja meg a szükséges javítás területeit. A bemutatott módszer példa 

lehet a rendszert bevezetni kívánók számára. 

 

5.2.4  Ápolói elégedettség 

 

A 15. ábrából megállapítható, hogy az ápolói elégedettség jobb a project végén, 

mint az elején volt. (2, 4, 8, 10, 11, 12, 14 kérdés) A felsoroltak kivétel nélkül olyan 

kérdéseket vizsgáltak, melyek az emberi erőforrás menedzsment hatása alatt állnak, és a 

program során lefolytatott képzés témái voltak. Az első kérdés esetében (tisztában 

vagyok eredményeimmel) tapasztalható csökkenés sürgeti egy teljesítményértékelési 

rendszer bevezetését. A harmadik kérdésben (feladatom pontosan meg van határozva) 

tapasztalható csökkenést az magyarázhatja, hogy átfedések vannak az orvos - ápoló, 

ápoló - segédápoló, stb. kompetenciája között, és nem létezik jogi szabályzás a 
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kompetencia határokra vonatkozóan. Itt is segíthet azonban a dolgozók részletes 

munkaköri leírása. A 19. és 21. kérdés esetében a probléma anyagi természetű.  

 

5.2.5 Betegelégedettség 

 

A betegelégedettség szintje vizsgálatunk idején nem módosult jelentősen. (12. 

táblázat) Ezt az is magyarázhatja, hogy a betegek elvárásai az utóbbi években 

növekedtek, az egészségügyi dolgozók toleranciája viszont a fokozódó terhelés és az 

alulfinanszírozottság miatt csökkent. 

 

5.3  Vállalkozás a védőnői munkában 

 

 Egyik célunk volt a vállalkozáshoz elengedhetetlenül fontos kompetenciák 

fejlesztése. Ennek kapcsán – főleg a felnőttoktatásban - azt tapasztaltuk, hogy a 

vállalkozás szempontjából fontos kompetenciák, mint pl. a jó kommunikációs készség, 

motiválás, konfliktus- illetve változáskezelés, az egészségügyi munkában szintén 

elengedhetetlenül fontosak. Ezekkel a kompetenciákkal hallgatóink már általában 

magas szinten rendelkeztek. Ami legtöbbjüknél teljesen hiányzott, az az önbecsülés, 

érdekérvényesítés, haszonorientáltság volt. Ezek egyértelműen magyarázhatók az 

egészségügyben jelenleg uralkodó szemlélettel, de hiányuk szinte lehetetlenné teszi a 

sikeres vállalkozást. Erre a képzés során a hallgatók is rádöbbentek, felismerték 

értékeiket és érdekérvényesítésük lehetőségeit. 

 A csoportfeladatok teljesítéséhez szükséges egyéni munka és információgyűjtés 

(pl. a csoport által elképzelt vállalkozással kapcsolatos felhasználói igények, marketing, 

finanszírozási és árképzési lehetőségek) szempontjából előnyösebb a felnőttoktatást is 

több részre osztani (pl. 3x2 nap), közte 2-3 hetes intervallummal. Ez azt is lehetővé 

teszi, hogy a hallgatók elmélyíthessék elméleti ismereteiket, és a továbbiakban 

hatékonyabban vegyenek részt a közös munkában. 

 Az oktatás minden egészségügyi szakma számára nyitott, és ha csak lehet, 

vegyes csoportokat oktattunk és tervezünk. Így a képzés jó irányba befolyásolja a 

különböző egészségügyi szakemberek közti egyre elengedhetetlenebb kommunikációt 

és együttműködést is. Amíg napjaink egészségügyi vállalkozásaira ez sajnos egyáltalán 
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nem jellemző, hallgatóink a képzés végére általában olyan vállalkozásokat képzeltek el, 

ahol a különböző egészségügyi diplomások (ápoló, orvos, gyógytornász, dietetikus, 

védőnő…) közös vállalkozásban, képzettségük szerinti hatékony munkamegosztásban 

dolgoznának. 

 Meggyőződésünk, hogy minden terület felsőoktatásában, felnőttoktatásában 

célszerű és fontos megteremteni a vállalkozási ismeretek elsajátításának lehetőségét, 

hiszen a hallgatók legnagyobb része vezetőként vagy szakemberként egyre inkább 

vállalkozói formában fog dolgozni.  

 Bár tananyagunk példarendszere az egészségügy területéről származik, a 

modellek bármilyen szakmára jellemző információval feltölthető menedzsment alapot 

nyújtanak. Az interneten mindenki számára hozzáférhető a programban résztvevő többi 

konzorciumnak - a témára vonatkozó – anyaga és más hasznos információk. (94) 

 A felsőoktatásban dolgozók számára is új és kissé idegen a vállalkozói 

szemlélet, bár sokan közülünk kiegészítő tevékenységként már vállalkoznak. A 

konzorcium többi tagjai azonban mindannyian gyakorlott vállalkozók az egészségügy és 

menedzsmentoktatás területéről, így a közös munka jelentős szemléletváltást hozott a 

felsőoktatás résztvevő oktatóinál is. Ez okvetlenül szükséges, hiszen a hallgatók 

szemléletét nagymértékben befolyásolja az ő szemléletük is, nemcsak a tudásanyag, 

amit átadnak nekik.  

 A résztvevő vállalkozó egészségügyiek számára ez a program arra adott 

lehetőséget, hogy megosszák a hallgatókkal megszerzett tapasztalataikat. Így példájuk 

révén növekedhet környezetükben a vállalkozások száma, és így egyre kevésbé kell 

csodabogárként vívni harcaikat.  

 Az oktatás után fél évvel kiküldött kérdőívet (12. sz. melléklet) a programot 

továbbképzésként felvevő, a képzés idején már dolgozó, munkatapasztalattal rendelkező 

78 résztvevő közül 40-en töltötték ki, és juttatták vissza.  

A képzés előtt a kérdőívünkre válaszolók felében (20 fő) fel sem merült, hogy 

vállalkozhatna. A képzés után 14-en gondolkozni kezdtek vállalkozás indításán, ami 

alátámasztja 1. feltevésünket, miszerint maga a képzés motiválta őket arra, hogy 

foglalkozzanak evvel a kérdéssel. 

A válaszadók 12,5%-a indított vállalkozást, de egyikük sem védőnői 

tevékenységét végzi vállalkozóként, hanem egészségmegőrzési, otthonápolási, iskola 
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egészségügyi feladatokat. Ennek oka, hogy a védőnői tevékenység finanszírozásának 

változása a kérdőív kiküldése körül változott, és ez a bizonytalanság nem tette lehetővé 

a védőnői vállalkozás megbízható tervezését. 60% állította viszont, hogy a képzés óta 

közelebb került a vállalkozás indításához.  

82,5% válaszolta azt kérdésünkre, hogy úgy érzi, a képzés révén el tudja dönteni, 

hogy az aktuális gazdasági, jogi helyzetben érdemes-e védőnői vállalkozást indítania. 

Ez volt harmadik feltevésünk. Fontos volt annak tudatosítása, hogy ez a döntés 

figyelembe kell hogy vegye az egyéni körülményeket, a település, gondozotti létszám, 

finanszírozás sajátosságait, melyek az egyén vonatkozásában igen eltérőek lehetnek. 

A felmérésből az is kiderült, hogy a környezet véleménye nem egyértelműen 

támogató ebben a kérdésben. A válaszadók 42,5%-a emelte ki, hogy faluban jobban 

megbecsülik a védőnőt, könnyebben tud az önkormányzattal kedvező szerződést kötni, 

mint városban. 

Második feltevésünkkel megegyezően minden válaszadó 50% alá becsüli a 

vállalkozási formát támogató kollégák arányát. A válaszadók több mint fele nem tudja, 

hogy az önkormányzat támogatná-e védőnői vállalkozás indítását, illetve a megyei 

vezető védőnőnek mi a véleménye a vállalkozói működési formáról. (28) 

A fentiek oka az lehet, hogy a védőnői szakma vezetése nem támogatja ennek a 

működési formának az elterjedését, holott a jogi lehetőség adott, léteznek jól működő 

példák, több területen kifejezett önkormányzati és/vagy munkavállalói igény van rá, a 

szakmai ellenőrzés rendszerét pedig nem érinti ez a változás. A vezetésnek ez a 

véleménye rontja a vállalkozás indításának esélyeit akkor is, ha a működés hatékonyabb 

lenne ebben a formában. 

Feladatunk tehát kideríteni a szakmai vezetés elutasításának okát, és amennyiben 

ez lehetséges, elérni, hogy ez a működési forma is egy lehetőség legyen, ami 

egyidejűleg javíthatja az egészségügy hatékonyságát és a dolgozók motivációját, 

munkájukkal való elégedettségét is. 

 Képzésünk elérte fő célját. A résztvevők megszerezték azt a tudásanyagot, mely 

lehetővé teszi számukra a helyes döntést, megtanulták, hogyan juthatnak hozzá azokhoz 

az információkhoz, melyek a döntéshez kellenek, és motiválttá váltak, hogy 

foglalkozzanak evvel a kérdéssel. 
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6 Következtetések 

 
 

Célunk elsősorban nem az volt, hogy általános következtetéseket vonjunk le, 

hiszen az általunk használt módszerekkel a nemzetközi irodalomban már számos 

vizsgálatot végeztek, melyekből levonhatók ezek a következtetések. Célunk az volt, 

hogy vizsgáljuk, a nemzetközi trendek hogyan működnek a mai magyar 

egészségügyben, a menedzsmentnek melyek azok a területei, amelyek oktatásával 

segíthetjük azt a szemléletváltást, mely nagyobb anyagi ráfordítás nélkül emelheti az 

egészségügy hatékonyságát. 

 Az egészségügy számos területén dolgozva, a nem orvos egészségügyi 

diplomások képzésébe kapcsolódva mindennapjaimban szembesültem azokkal a 

hiányosságokkal, rossz beidegződésekkel, melyek a menedzsment egyes területeinek 

tudatos alkalmazása révén a munka hatékonyságát, a dolgozók munkaelégedettségét és 

a gondozottak elégedettségét egyaránt és egyidejűleg fokozhatnák. Ezeket a területeket, 

illetve az azokat érintő képzések hatását vizsgáltuk.  

Az egyik kiemelt terület a vezetés, melynek nagy hatása lehet az egészségügyben 

dolgozók egymás közötti kapcsolataiban, de az egészségügyi dolgozók és 

betegek/gondozottak kapcsolatában is. A jól megválasztott vezetői stílus nemcsak a 

személyes viszonyokat javítja, de lehetővé teszi a viselkedés hatékony befolyásolását is, 

ami az egészségnevelés legfontosabb eszköze. Csak helyesen megválasztott vezetési 

stílussal érhetjük el, hogy betegeink, gondozottaink felkészülten és motiváltan tegyenek 

meg a lehető legtöbbet egészségük megőrzéséért, gyógyulásukért vagy állapotromlásuk 

elkerüléséért. 

Munkánk során kiderült, hogy a tanulmányaik befejezéséhez közelítő védőnő 

hallgatók nem alkalmaznak egyformán minden vezetői stílust. Az oktatás hatására 

tudatosodott bennük, hogy a helyzettől, a gondozott felkészültségi szintjétől függően 

különböző vezetői stílusokat kell alkalmazniuk. Az oktatás végére jóval többször 

választottak a helyzetnek megfelelően helyesen. Mindezekből azt a következtetést 

vontam le, hogy a vezetői stílus adekvát változtatása megtanulható, és fokozhatja a 

munka hatékonyságát és a betegek, hozzátartozók elégedettségét. 

A már több éve dolgozó védőnők a hallgatókhoz hasonlóan szintén gyakran nem 

használnak megfelelő vezetői stílust gondozottaikkal kapcsolatban. A vezetési 
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ismeretek oktatásával tudatosítva az adekvát vezetési stílus használatának fontosságát, 

javítható a védőnői – és más tanácsadói – munka hatékonysága, kialakítható a bizalom 

légköre az egészségügyi dolgozó és a gondozott illetve beteg között, tehát fontos ennek 

a témának a beillesztése tananyagunkba.  

 A következő terület, amivel foglalkozni kezdtünk, az emberi erőforrás 

menedzsment volt. Ha fokozni akarjuk az egészségügy hatékonyságát, meggyőződésem, 

hogy ez a legfontosabb terület, mellyel a költségek növelése nélkül is jelentős 

eredményeket lehet elérni. Munkám során nap mint nap találkoztam az e területen 

elkövetett súlyos hibákkal, és figyelhettem meg azok káros hatásait.  

A vizsgálatunkban és oktatásunkban résztvevő intézetben a figyelem felhívása erre 

a területre, és a vezetők és dolgozók egy részének oktatása – már a rövid vizsgálati 

periódus alatt is - jelentős javulást eredményezett a hiányzások és elvándorlás területén, 

és észrevehetően javította a kommunikációt a dolgozók és a vezetők között, javítva 

ezzel a hatékonyságot és a munkahelyi közérzetet is. Sajnos az egészségügy vezetőinek 

nagy része számára idegen ez a szemlélet. Az egészségügyi felsőoktatás fontos feladata 

ennek minél szélesebb körű oktatása. 

Munkánk során igazolódott ugyanakkor az is, hogy hiányosságaink vannak a 

gyakorlati ápolás menedzsment területén, és hogy a finanszírozás rendezésén kívül igen 

fontos a különböző egészségügyi szakemberek (orvos, diplomás ápoló, ápoló, 

segédápoló...) kompetenciakörének jogi szabályozása, teljesítményértékelési rendszer 

bevezetése, hiszen ez feltétele a költséghatékony, felelősségteljes, motivált 

munkavégzésnek. 

 Arra is számítottunk, hogy a betegelégedettség is javul a fentiek hatására, de 

ehhez valószínűleg több idő kell. Az is akadályt jelenthetett, hogy míg a betegek 

egészségüggyel szembeni elvárásai nőttek, fokozódott az egészségügyi dolgozók 

kiégettsége, így a növekvő szakmai színvonal és a javuló szervezettség ellenére a 

betegelégedettség nem javult.  

A harmadik területet, a vállalkozás menedzsment ismét egy sürgető szükséglet, 

hiszen hallgatóink jelentős része valószínűleg vállalkozási formában fog dolgozni. 

Ennek lehetősége szintén fontos lépés a hatékonyság és színvonal valamint az 

egészségügyben dolgozó szakemberek munkaelégedettségének egyidejű emelése 

szempontjából is. A vállalkozási forma lehetővé teszi, hogy szabadon, felelős 
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döntéseket hozva, feladataikat legjobban szolgáló módon használják fel a 

rendelkezésükre álló erőforrásokat. A tulajdonosi pozíció ösztönzi a munkafeltételek 

javítását (helyiség, eszközök), ami közvetve a betegellátást is előnyösen befolyásolja. A 

mindehhez szükséges szemlélet és felkészültségbeli változások azonban még nem 

mentek végbe, oktatásunk részévé kell tehát váljon az ehhez szükséges ismeretanyag 

átadása is.  

Az evvel foglalkozó munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozás 

szempontjából fontos kompetenciák, mint pl. a jó kommunikációs készség, motiválás, 

konfliktus- illetve változáskezelés, az egészségügyi munkában szintén elengedhetetlenül 

fontosak. Ezekkel a kompetenciákkal munkatapasztalattal rendelkező hallgatóink már 

általában magas szinten rendelkeztek. Ami legtöbbjüknél teljesen hiányzott, az az 

önbecsülés, érdekérvényesítés, haszonorientáltság volt. Ezek egyértelműen 

magyarázhatók az egészségügyben jelenleg uralkodó szemlélettel, de hiányuk szinte 

lehetetlenné teszi a sikeres vállalkozást. Az oktatás tudatosította ezeket a 

hiányosságokat, és felébresztette a változtatás igényét. Meg kell azonban jegyeznem itt, 

hogy tapasztalataim szerint a jelenleg a felsőoktatásban résztvevő hallgatók szemlélete 

ebben a kérdésben már jelentősen eltér az egészségügyben régebben dolgozókétól. 

Mindezen területeken végzett munkánk, és szerzett tapasztalataink alapján 

fontosnak tartjuk a menedzsment ismeretek oktatását az egészségügyi diplomások 

minden csoportjának alapképzésében. és az egészségügyben már foglalkoztatottak 

továbbképzésében is. Fontos ugyanakkor a tárgy jelentőségének tudatosítása is az 

érintettek körében.  

Munkahelyemen az egészségügyi diplomások alapképzésének részévé váltak a 

fenti témák. Az Egészségügyi gazdasági ismeretek, Menedzsment alapjai, Team munka 

az egészségügyben, Minőségbiztosítás a kötelező, a Vállalkozás menedzsment a 

választható modulok közé került, és pontszerző továbbképzések keretében is oktatjuk 

azokat. Munkám folytatásaként további területek vizsgálatát tervezzem. 
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7  Új módszerek és megállapítások 
 

 

1. Munkánk során Magyarországon elsőként vizsgáltuk a „Situational Leadership” 

módszerével az egészségügyi dolgozók vezetői képességeit. 

2. Elsőként vizsgáltunk a fenti módszerrel védőnőket, mint az egészségügyi 

dolgozók egy olyan csoportját, akik munkamódszerként szinte csak vezetői 

képességeiket használhatják, hiszen fő feladatuk a gondozottak viselkedésének 

befolyásolása. 

3. Elsőként hasonlítottam össze 

 az utolsó éves védőnő hallgatók vezetői stílusválasztási készségét a már 

több éve dolgozó védőnőkével,  

 a védőnők vezetői képességeit a gondozotti elégedettséggel, és a védőnő 

szakmai hatékonyságára jellemző adatokkal, illetve 

 a védőnők saját vezetői képességéről alkotott képét a gondozottak és a 

kollégák arról alkotott képével. 

4. Kutatásunk eredményeiből adódó új megállapítás, hogy a védőnői 

adatszolgáltatásnak az általunk vizsgált formája nem használható a szakma 

minőségbiztosításának alapjául. Munkánk segítheti egy új adatszolgáltatási 

forma kidolgozását. Mely alkalmas a védőnői szakma minőségbiztosításának 

kiszolgálására. 

5. Sajnálatos új eredmény az is, hogy a védőnői adatszolgáltatás eredményeit sem a 

jelenleg dolgozó védőnők, sem az egészségügy szervezői nem használhatják 

hatékonyan. 

6. Új megállapításunk, hogy az általunk vállalkozási ismeretekre oktatott 

egészségügyi dolgozók legtöbbjénél teljesen hiányzott az önbecsülés, 

érdekérvényesítés, haszonorientáltság kompetenciája. 

7. Kézenfekvőnek tűnő, de tudatosítandó megállapításunk, hogy az elvándorlás és 

hiányzások csökkentésének hatékony módja - financiális eszközök hiányában – 

a humán erőforrás szemléletű vezetés. 

8. Fontos felhívnunk a figyelmet a delegálás, mint a gondozottak sok területen 

kívánatos vezetési módszerének tudatos használatára. 
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9. Nagyon fontos megállapításunk, hogy a magyar egészségügyi reform egyik 

lényeges feladata az egészségügyi dolgozók pontos tevékenységi körének 

meghatározása és jogi szabályzása, hiszen ez a költséghatékony és minőségi 

munka alapvető feltétele, és sajnos egyenlőre csak bizonyos területeken létezik.  

 

A fenti eredmények és tapasztalatok alapján kimondhatjuk, hogy a menedzsment 

szemlélet kulcsfontosságú a magyar egészségügy átszervezésében. Elterjesztésének 

egyik legfontosabb eszköze az oktatás, amely azonban nem lehet hatékony anélkül, 

hogy a szakmai és jogi szabályzással szoros kapcsolatban, egységes elveket kidolgozva 

és vallva működjön. Ennek szellemében szeretném folytatni további munkámat.  
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8  Összefoglalás 
 

 
A menedzsment szemlélet és technikák, melyek napjainkban többet lendíthetnek a magyar 

egészségügyön, mint a tudomány és technika szakmai felfedezései. Miután lehetőségem nyílt az 

egészségügyi dolgozók számos rétegét oktatni, kínálkozott a lehetőség, hogy kutatásom a 

menedzsment oktatásának jelentőségét és lehetőségeit célozza. 

Munkám célja volt: 

 Keresni a menedzsmentnek azokat a területeit, melyek oktatása a szakmai tevékenység 

hatékonyabbá válását segítő készségek ill. képességek fejlesztését szolgálja az 

egészségügyben.  

 Igazolni a hallgatók megszerzett ismeretanyagának illetve szemléletének hatását. 

Menedzsment oktatást végeztünk, és felmértük ennek eredményét. Vizsgáltuk a ”Situational 

Leadership” módszerével az egészségügyi dolgozók vezetői képességeit, valamint a dolgozói és 

beteg elégedettséget. Az adatokat összevetettük egymással, és a szakmai hatékonyságra 

jellemző statisztikai adatokkal. 

Kidolgoztunk egy vállalkozás menedzsment oktató programot egészségügyi dolgozók számára, és 

vizsgáljuk az egészségügyi szakembereknek a vállalkozáshoz elengedhetetlenül fontos kompetenciáit. 

Megállapítások: 

 A vezetői stílus adekvát változtatása megtanulható, és fokozhatja a munka hatékonyságát és a 

betegek, hozzátartozók elégedettségét, tehát szükség van ilyen jellegű oktatásra. 

 A humán erőforrás menedzsment szemléletének terjesztése fontos feladat, hiszen ez a 

költséghatékony, felelősségteljes, motivált munkavégzés egyik alapvető feltétele. 

 A vállalkozás szempontjából fontos kompetenciák, mint pl. a jó kommunikációs készség, 

motiválás, konfliktus- illetve változáskezelés, az egészségügyi munkában szintén 

elengedhetetlenül fontosak. Ezekkel a kompetenciákkal hallgatóink már általában magas 

szinten rendelkeztek. Ami legtöbbjüknél teljesen hiányzott, az önbecsülés, érdekérvényesítés, 

haszonorientáltság volt. Az általunk vállalkozási ismeretekre oktatott egészségügyi dolgozók 

legtöbbjénél teljesen hiányzott az önbecsülés, érdekérvényesítés, haszonorientáltság 

kompetenciája. 

Nem elég tehát magas szintű szakmai tudással felruházni hallgatóinkat. Oktatásunk 

fejlesztésével olyan eszközökkel is el kell látnunk őket, melyekkel el tudják nyerni a 

betegek/gondozottak bizalmát, és képessé teszik őket hatékonyan együtt dolgozni az 

egészségügy és más segítő szakmák szakembereivel. 
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Az eredmények és tapasztalatok alapján kimondhatjuk, hogy a menedzsment szemlélet 

kulcsfontosságú a magyar egészségügy átszervezésében. Elterjesztésének egyik legfontosabb 

eszköze az oktatás, amely azonban nem lehet hatékony anélkül, hogy a szakmai és jogi 

szabályzással szoros kapcsolatban, egységes elveket kidolgozva és vallva működjön. Ennek 

szellemében szeretném folytatni munkámat.  
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