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Rövidítések jegyzéke 

QOLIE-89 Quality of Life in Epilepsy-89 

CINAHL Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature 

NJP-skála Nelson-Jones-Patterson attitűdskála 

TAS  Tanácsadói Attitűd Skála 

SD  Standard Deviáció, szórás 

 



I. Bevezetés (Irodalmi háttér) 

Az ápolás – meghatározása szerinti – feladata az egészséges vagy beteg ember segítése 

azon tevékenységeinek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészségéhez, 

gyógyulásához vagy békés halálához, és amelyeket segítség nélkül önmaga is 

elvégezne, ha lenne hozzá kellő ereje, akarata, tudása. Az ápolás különböző életkorú 

egyének, családok, csoportok és közösségek, betegek és egészségesek autonóm és 

együttműködésre épülő gondozását jelenti. Az ápoló, mint a beteg/kliens segítője 

tevékenysége során a szocializáció és a szakmai képzés útján elsajátított tartalmakat 

használja. Az ápolónak a betegek/kliensek ápolásához olyan képességfedezetre van 

szüksége, amely alkalmas a betegek/kliensek felmerülő problémáinak kezelésére. (55) 

Ezeket a készségeket az ápolónak úgy kell kialakítania és használnia, hogy azzal 

hozzájáruljon a beteg egyének függetlenségének visszaszerzéséhez, az elérhető 

maximális öngondoskodás visszaállításához. (13, 102, 106) A feladat végrehajtását 

nehezíti, hogy az elmúlt évszázadok során a gyógyítók/ápolók szemléletében a mások 

életéért teljes felelősséget vállaló, maximális kiszolgálásra törekvő szerep képzete 

alakult ki, melynek hatása a jelenben is erősen érzékelhető. Ugyanakkor az is 

elmondható, hogy az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők körében szintén gyakori 

a passzív viszonyulás, amely során a betegek elsődlegesen „külső” erőktől várják el 

állapotuk javítását. Napjainkban ezért az ápolóknak megkülönböztetett figyelmet kell 

fordítaniuk szereppartnereikre annak érdekében, hogy azok az egészségügyi szolgáltatás 

tudatosabb használóivá válhassanak. (55) 

Az ápoló – hivatása gyakorlásakor – a szakmai szocializációban elsajátított képességei 

alapján válik a beteg vagy közösség kompetens segítőjévé. A szerepnek való 

megfelelésben az objektív tudáson és a szakmai készségeken túl az ápoló 

interperszonális kompetenciája is meghatározó tényező. Mivel az ápolás 

középpontjában az ápoló – beteg/kliens kapcsolat áll, ezért az ápolási tevékenység 

eredményességét nagymértékben befolyásolja az interakciók sikeressége. (50, 51) Az 

ápoló – beteg/kliens kölcsönhatáshoz szükséges interperszonális képességek egy részét 

az ápoló spontán módon, társadalmi kapcsolatai gyakorlásával sajátítja el. A szakmai 

képzésnek azonban lényeges szerepe van abban, hogy a hivatás művelője tanulmányai 

segítségével olyan viselkedési/működési szintet érjen el, melyek használatával az 

interakciók tudatos szereplőjévé válik. 
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A segítő foglalkozásoknak, így az ápolásnak is eszköze a segítő kapcsolat, melynek 

módszere a tanácsadás. Az ápolók által végzett tanácsadást számos szerző vizsgálta az 

elmúlt évtizedekben. Ezek a kutatások leggyakrabban az ápoló/beteg kapcsolatra(15, 

65-67, 79, 88, 105), az alkalmazható módszerekre és a tanácsadás folyamatára(36, 69, 

72, 74, 80), a tevékenység hatásaira és jelentőségére (10, 30, 48, 84, 95, 96, 116, 120) 

terjedtek ki. Hasonlóan gyakran vizsgált terület a tanácsadás oktatásának kérdése 

ápolóhallgatók számára. (6-8, 10, 11, 15, 16, 51-54, 70, 71, 74) A számos vizsgálat 

ellenére sem állnak rendelkezésére olyan kutatási eredmények, amelyek egyértelműen 

megmutatják, hogy az ápolók magatartásában miként jelennek meg a kognitív 

tartalmak, és az affektív tanulás milyen módon támogatja ezek alkalmazását. 

Hiányoznak továbbá az elsajátítás folyamatára vonatkozó kutatások, és ugyanezen 

megállapítás érvényes a felsorolt terület méréséhez szükséges eszköztárra. Hazánkban 

különösen kevés az ápolói tanácsadással kapcsolatos kutatások száma annak ellenére, 

hogy a tevékenység végzését törvény írja elő. (1) 

A fentiek alapján jelen munkánk célja az ápolók által végzett tanácsadást befolyásoló 

tényezők vizsgálata. Kiindulási pontunk a rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése 

alapján az ápolói tanácsadás kritériumainak definiálása, valamint a feltárásához 

szükséges módszerek és eszköztár áttekintése. További célunk az ápolók tanácsadói 

attitűdjének elemzése, valamint a tanácsadói beszélgetés során kialakuló interakciók 

vizsgálata. Kutatásunk végső célja a tanácsadás-oktatás eredményei alapján a szakmai 

képzés optimalizálása, annak érdekében, hogy a hallgatók hatékonyan tudjanak részt 

venni az ápoló-beteg interakciókban.  
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I.1. Az ápolás, mint segítő kapcsolat 

I.1.1. Az ápolás fogalma és törvényi keretei 

Az önálló tudománnyá válás egyik kritériuma az adott terület definíciójának 

kialakítása, amelyet az ápolás tekintetében számos szerző és szervezet kísérelt meg az 

elmúlt másfél évszázadban. Az egyik legismertebb megfogalmazást Virginia Henderson 

alkotta meg, mely szerint „az ápolás az egészséges vagy beteg egyén segítése azon 

tevékenységeinek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészségéhez, gyógyulásához 

vagy békés halálához, és melyeket segítség nélkül önmaga is elvégezne, ha lenne hozzá 

kellő ereje, akarata, tudása”. (56) A fogalom egyértelműen megnevezi az egyének 

számára nyújtott segítség kereteit.  

Az eltelt évtizedekben a hivatás orientációja az egyén felől a közösség irányába 

tolódott el. A fejlődést az ápolás megújult definíciója is tükrözi, mely szerint „az ápolás 

bármilyen életkorú egyének, családok, csoportok és közösségek, betegek és 

egészségesek autonóm és együttműködésre épülő gondozását jelenti valamennyi 

színtéren”. (4) Ebben az értelmezésben az ápolás magában foglalja az egészség 

fejlesztését, a betegség megelőzését, továbbá a betegek, fogyatékosok és haldoklók 

gondozását. Az érdekvédelem, a biztonságos környezet elősegítése, a kutatás, részvétel 

az egészségpolitika formálásában, valamint a betegvezetésben és az egészségügyi 

rendszerek menedzselésében, és nem utolsósorban a betegoktatás szintén 

kulcsfontosságú ápolói feladat. (94) 

Magyarországon először az 1997. évi CLIV. Tv. nevezte meg az ápolást, mint 

„egyéb egészségügyi ellátást”. A törvény szerint „az ápolás azoknak az ápolási és 

gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az 

egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek 

megelőzése, a szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével, 

környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és 

bevonásával”. A törvény 98 §. (2) pontja meghatározza az ápolási tevékenység kereteit, 

amely szerint az ápolás: 

• a beteg azon tevékenységének segítésére irányul, amely elvégzésére a beteg 

egészségi állapota miatt önállóan képtelen vagy elvégzése jelentős nehézséggel, 

illetve állapotromlással járna, valamint amelynek elvégzése speciális 

felkészültséget igényel,  
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• a beteg önellátó képességének helyreállítására, a betegség okozta fájdalom 

csökkentésére és a szenvedés enyhítésére irányul, 

• a tényleges vagy lehetséges egészségi problémákra bekövetkező reakciók, 

szükségletek felismerését szolgálja, 

• a kezelőorvos által elrendelt terápiás tervben előírt beavatkozások végrehajtását 

szolgálja, 

• egészségnevelési és tanácsadási feladatokat lát el. (1) 

A különféle meghatározásokból több közös elem is kiemelhető. Munkánk tárgya 

szempontjából a legfontosabb ezek közül az, hogy az ápolási tevékenység 

interperszonális jellegű, amely az ápoló, illetve a beteg/kliens és/vagy közösség 

együttműködésén alapul. Az ápoló munkáját speciális szakmai ismeretei alapján, 

személyes interakciók és tanácsadás során látja el, amely tevékenységének az ápolási 

folyamat ad keretet. 

I.1.2. Az ápolási folyamat jellemzői 

Az ápolási folyamat az egyének, családok és/vagy közösségek egészsége érdekében 

végzett jellegzetes ápolási beavatkozások rendszere; a humanisztikus megközelítés 

olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt 

eredmények elérésére. (5) Az ápolási folyamat lényegében egy eszköz, amely 

segítségével az ápolói tevékenység eljut az ellátást igénylő személyhez. (102) Az 

ápolási folyamat magában foglalja a tudományos módszerek alkalmazását a beteg vagy 

kliens, család vagy közösség szükségleteinek felmérésére, az ápolási diagnózisok 

meghatározására, a szükségletek kielégítésének tervezésére, az ápolási tevékenység 

megvalósítására, valamint az eredmények értékelésére. (5, 106) Az egyes elemek 

állandó kölcsönhatásban állnak egymással, így az ápolás dinamikus, a változó 

körülményekhez való alkalmazkodásként értelmezhető. Az ápolási folyamat lényegében 

egy meghatározott probléma (vagy problémakör) megoldására irányul, ezért 

hasonlóságot mutat a problémamegoldó (döntéshozatali) folyamattal. (1. sz. táblázat)
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1. sz. táblázat: Az ápolási és problémamegoldó folyamat összehasonlítása (55) 

Ápolási folyamat Problémamegoldó folyamat 

Felmérés A probléma felismerése, a 

problémát előidéző okok és 

tényezők megismerése 

Ápolási diagnózis megalkotása A probléma természetének 

megállapítása 

Tervezés Célok megfogalmazása, a 

probléma megoldásához 

szükséges eljárások kiválasztása 

Végrehajtás A választott eljárási módok 

alkalmazása a probléma 

megoldására 

Értékelés Az elvégzett aktivitások 

hatékonyságának mérlegelése 

V   i   s   s   z   a   c   s   a   t   o   l    á   s 

 
Az ápolási folyamat interakciók sorozatát jelenti az ápoló és a beteg/kliens között, 

amelyek segítségével a szereppartnerek közös döntéssel határozzák meg az elérni kívánt 

eredményeket, az elérés módszerét és az eredményesség kritériumait.  

A folyamat eredményességét mindkét szereplő kognitív, affektív és konatív 

beállítódásával befolyásolja, amelyeket az ápolási folyamat hatótényezőiként ismerjük. 

(5, 50) 

A kognitív hatótényezők csoportja tartalmazza az intellektuális szintet, a problémával 

kapcsolatos korábbi ismereteket, az elméleti és gyakorlati tudást, a saját állapot 

belátásának, valamint az új ismeretek átadásának/elsajátításának képességét. Ugyancsak 

ide sorolható a mások jelzéseinek felfogására és értelmezésére való képesség, amely az 

empátia feltétele. 

Az affektív terület a problémával összefüggő érzelmi viszonyulás, az általános és 

aktuális érzelmi állapot, valamint a segítség igénylésével és elfogadásával kapcsolatos 

érzésék kifejezését szolgálja. Ezek alkalmazásának minőségét meghatározza az egyén 

szociális érzékenységén, érettségén alapuló szociabilitása. 

A konatív (pszichomotoros) tényezők befolyásolják a problémamegoldásra irányuló 

magatartás minőségét, a folyamatban való együttműködés és az új ismeretek, készségek 
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alkalmazásának képességét. E képességek alkalmazása teremti meg az egyén társadalmi 

együttműködésének, szociabilitásának alapját. 

Az ápoló és a beteg/kliens közötti sikeres együttműködés előfeltétele az ápoló részéről a 

segítő foglalkozások alapelveinek alkalmazása, a beteg részéről pedig a betegszerepnek 

való megfelelés. Az ápolási folyamat szereplőinek viselkedése a – szerep illetve 

szakmai – szocializáció által meghatározott, normatív jellegű. 

Az ápolótól, mint segítő foglalkozás művelőjétől elvárt a feltétel nélküli elfogadás 

elvének megvalósítása a mindennapok gyakorlatában. Ez ad lehetőséget az ápolónak 

arra, hogy személyközpontúan, partnerkapcsolatként, a beteg autonómiáját szem előtt 

tartva, holisztikus ellátást biztosítva végezze tevékenységét. Az autonómia tiszteletben 

tartásának lényeges megnyilvánulása a beteg önállóságának elvárása, és saját erejének, 

tapasztalatainak felhasználása az ápolás során. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, 

hogy a kultúrák többségében a kliensek döntéshozatali jogát nagymértékben korlátozza 

a szakemberek tudása, vagyis a segítő eldönti, hogy saját megítélése szerint mit tart a 

legjobbnak a segítséget kérő számára. Ezt a jelenséget a szakirodalom a „legjobb tudás 

képzetének” nevezi. (59) 

A beteg részéről az együttműködés lényeges eleme a betegszerepnek való megfelelés. 

Ennek elemei a kezelési előírások betartása, és közreműködés az egészségi állapot 

helyreállítását célzó tevékenységekben. Ezek egyaránt értelmezhetőek a beteg jogaiként 

és kötelességeiként is, amelyeket figyelembe kell venni az ápolás tervezése során.  

Az optimálisan működő, személyközpontú, beteg/kliens problémáin alapuló ápolás 

kritériuma az, hogy a folyamat résztvevői egymással egyenrangú partnerkapcsolatot 

alakítsanak ki. Ez akkor történik a leghatékonyabban, ha: 

• empátián, őszinteségen és kölcsönös megegyezésen alapul, 

• az ápoló rendelkezik a másokkal való törődés képességével, 

• a segítséget kérő elvárja a felajánlott segítséget, míg az ápoló képes a 

beteg/kliens feltétel nélküli elfogadására, 

• a személyek eleget tesznek reciprok módon meghatározott kötelezettségeiknek, 

• a kapcsolat során a kialakuló tekintély és hatalom elosztottsága egyenletes, 

• a célok tervezése során meghatározásra kerülnek a racionálisan elvárható és az 

irracionális elemek is, 

• a szereplőkben tudatosul a kapcsolat jelentősége. (55) 
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Az ápolás, mint folyamatszerűen végzett tevékenység, a szereplők között lezajló 

interakciók során fejti ki hatását. Ebből következik, hogy a tevékenység 

eredményességének egyik meghatározó eleme ezen interakciók sikeressége. (51) 

Mivel az ápolás a segítő kapcsolatok körébe tartozik, ezért az interakciók vizsgálatához 

szükséges áttekinteni a kapcsolatok jellegzetességeit, valamint a foglalkozásra jellemző 

specialitásokat. 

I.1.3. Az ápolás és a segítő kapcsolat összefüggései 

A segítés célja a segítséget igénylő egyén önállóságának és személyes hatékonyságának 

növelése, kiszolgáltatottság-érzésének csökkentése. A segítő kapcsolat szabályozott 

viszonyrendszer egy professzionális segítő és egy segítséget, humán szolgáltatást 

igénylő személy között, amelyben a beavatkozás speciális, célzott kommunikáció 

eszközeivel, a szolgáltatást igénylő személy érdekében és beleegyezésével történik, egy 

közösen meghatározott cél érdekében. A segítő kapcsolat minden formájában az egyik 

személy meghallgatja és segíti a másikat, akit valami sajátos kérdés foglalkoztat, amivel 

kapcsolatban szüksége van egy másik ember idejére, figyelmére és szolgálatára. 

A kapcsolat a segítséget kérő és -nyújtó személy együttműködésén keresztül fejti ki 

hatását. Ezt az együttműködést mindkét fél részéről számos tényező határozza meg. 

Ilyen többek között a kliens együttműködési készsége és az eredmény alkalmazásának 

képessége, a segítő személy segítésre való képessége, és a szakmai felkészültségének 

mértéke.  

A segítő kapcsolat nem kizárólag professzionális keretek között folytatható, hanem 

laikus segítségnyújtás formájában is. Ebben az esetben a segítségnyújtást a laikus segítő 

korábbi tapasztalatai, probléma-megoldási képessége és interperszonális kompetenciája 

határozza meg. Általánosságban elmondható az is, hogy a segítő kapcsolat kialakulását 

és folyamatát intra- és interperszonális tényezők, szociális és kulturális hatások, 

valamint az intézményi struktúrák egyaránt befolyásolják. 

A segítő kapcsolatok megvalósítása leggyakrabban a Rogers nevéhez köthető 

személyközpontú, humanisztikus megközelítésen alapul, amely a segítő-beteg/kliens 

kapcsolatot nem a patológia oldaláról közelíti meg, hanem a beteg/kliens személyes 

erőforrásainak felhasználására és maximalizálására törekszik. Ennek alapján a rogersi 

alapokon nyugvó segítés a segítséget kérő ember élményvilágát, és annak megértését 

helyezi a középpontba. Ez csak akkor lehetséges, ha a segítő rendelkezik a 
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személyközpontú megközelítés képességével, vagyis jellemzi az empátia, a 

kongruencia, valamint a tolerancia, és a másik ember feltétel nélküli elfogadása. (112) 

A segítő kapcsolat során megjelenő empátia többet jelent annál, hogy a segítő személy 

képes belehelyezni magát szereppartnere helyzetébe, és annak szemével látni a világot. 

Az empátia a beteg aktuális érzéseinek megértését, az ezekre adott adekvát reakciót, 

valamint a beteg aktuális érzelmi állapotának megfelelő válaszadást tartalmazza. (108) 

A személyközpontú ápolás megvalósításához szükséges továbbá a segítő 

foglalkozásokra általánosan érvényes alapelvek alkalmazása, melyek: 

• az emberi méltóság tisztelete, 

• az önazonosság támogatásának fenntartása, 

• a kategorizálás elkerülése, 

• és a beteg/kliens igényeinek figyelembe vétele. (55) 

Az alapelvek alkalmazása együttesen teremti meg a személyközpontú megközelítés 

feltételét, és a beteg/klienscentrikus ápolás megvalósításának alapját. Mivel az ápolás a 

segítő kapcsolat speciális formája, ezért szükséges pontosítani annak meghatározó 

jellemzőit. 

Az ápolás, mint segítő kapcsolat az alábbi specifikus vonásokkal rendelkezik: 

• Az ápolás, mint a beteg/kliens – gyógyítók kapcsolatrendszere, komplex 

fogalom, mivel működése közben több dimenzióval rendelkezik.  

• Az ápolás minden esetben személyközpontú megközelítést feltételez. 

• Mivel a személyközpontú ápolás multidiszciplináris team-munka keretein belül 

valósul meg, ezért a segítők csak egymás figyelembevételével cselekedhetnek. 

Ebből következik, hogy a beteg/kliens érdekében végzett ápolási tevékenység 

csak a segítők együttműködésével lehet az erőfeszítéseknek megfelelően 

eredményes. 

• Az ápolásba – mint segítő kapcsolatba – kötelező a segítséget kérők bevonása, 

amelynek célja a rendelkezésre álló erőforrások mobilizálása, amelynek a 

beteg/kliens jogainak tiszteletben tartásával kell megvalósulnia. 

• Az ápoló és a beteg/kliens közötti interakciók miatt az interperszonális kapcsolat 

eszközei és készségei az ápolás alapeszközei; ezért az ápolónak az objektív, 
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tárgyi tudása mellett rendelkeznie kell azokkal az ismeretekkel is, amelyek az 

interperszonális kapcsolatok működésére és működtetésére vonatkoznak. (55) 

A kapcsolat során, amennyiben a beteg segítséget kér problémái megoldásához, a 

hatékony közbenjárás érdekében a betegnek tudnia kell, hogy az ápoló megértette 

kliense gondolkodását és érzelmeit. Az ápoló fontos feladata, hogy a betegben 

tudatosítsa azt, hogy feltétel nélkül elfogadja őt, mindazzal együtt, amit tett vagy nem 

tett meg, ezáltal a beteg/kliens az elfogadás és megértés tudatával nyílik meg a változás 

felé. A beteg joga bármikor visszautasítani a felkínált segítséget. A beteg aktív 

részvétele a folyamatban, és a probléma megoldását célzó erőfeszítései alapvetően 

meghatározzák az ápolás, mint segítő kapcsolat kimenetelének eredményességét. (91) 

A beteg/kliens segítése az ápolási folyamat alkalmazásával, a szereplők közötti 

interakciók során valósul meg. Az ápolás a segítő kapcsolat egy speciális formája, ezért 

folyamatában alkalmazhatóak annak alapelvei, a professzió specifikus 

követelményeinek figyelembevételével.  

I.2. Interakciók jellemzői és jelentősége az ápoló-beteg kapcsolatban 

Az ápolás olyan foglalkozás, amelynek tárgya az ember, és ebből következően a 

munkavégzés sikerét részben a betegekkel/kliensekkel és a szakma különböző 

szereplőivel való eredményes együttműködés határozza meg. Az ápoló, hivatása 

gyakorlásakor állandó kölcsönhatásban áll a beteggel/klienssel. Az ápoló-beteg/kliens 

kölcsönhatás létezési formája döntő mértékben az interakció, illetve az interakciók 

folyamata. (51-53) Az ápoló szakmai tevékenységét a beteggel kialakított 

interperszonális kapcsolat közvetítésével végzi. Az alkalmazott interperszonális 

tudástartalmak a folyamat szereplői közötti kommunikációban tárulnak fel. Az ápoló-

beteg kapcsolatban fontos a pontos információcsere, ezért lényeges, hogy a felek az 

azonos fogalmakat azonos értelemben használják. A tartalmi diszkrepancia 

veszélyezteti a másik fél megértését, ezáltal az interakciók sikerességét. (93) A 

kommunikáció célja ilyen értelemben a szereppartnerek kölcsönös megértése és 

befolyásolása, valamint ösztönzése valamilyen változás megvalósítására. 

Az ápolás interperszonális aspektusaival foglalkozó szakirodalom szerint az ápoló-beteg 

interakciók elsődleges fontosságúak a beteg együttműködése (38, 76, 104), és az 

ellátással való elégedettsége (21, 41, 83, 84) szempontjából. Fekvőbeteg- intézményben 

a betegek ellátással kapcsolatos véleményét legnagyobb mértékben az ápoló-
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beteg/kliens interakciók határozzák meg. (41) Mivel az elmúlt évtizedekben az 

egészségügyi ellátás szemlélete egyre inkább piacközpontúvá vált – ahol az egyik 

legfontosabb minőségjelző a vevő (beteg) elégedettsége -, ezért a fentiek alapján az 

ápoló-beteg/kliens interakciókat az ápolás központi tevékenységeként kell kezelni. (88) 

Ebből következik, hogy az ápoló interperszonális készségei részei a mindennapos 

betegápolás alapkészségeinek. 

Az objektív és interperszonális tudás és készségek együttes alkalmazása a szakmai 

kompetencia fogalmával írható le. Az így értelmezett szakszerűség nyújt lehetőséget az 

ápolásban potenciálisan meghúzódó önálló betegvezetésre a gyógyító-gondozó 

közösség tagjaként. (55) A betegvezetés a szereplők közötti interakciók sorát jelenti, 

melyek elemzése több szempont alapján is lehetséges. A vizsgálódás célja minden 

esetben annak a megválaszolása, hogy miként lehet jellemezni ezt a folyamatot, 

azonosítani a befolyásoló tényezőket a célzott fejlesztés és hasznosítás érdekében. 

I.2.1. Interakciók jelentősége az ápolási elméletekben 

Az ápolói tanácsadás vizsgálatához célszerű az ápolási elméletek tanulmányozásából 

kiindulni. Az elméleti modellek vizsgálatával felderíthetőek azok az elgondolások, 

melyek alapján az ápolói tevékenység megvalósításra kerül.  

Henderson (1966) szerint az ápolás célja az, hogy az egyén az élettevékenységei során 

maximális függetlenséget érjen el. Az ápolás eszköze a beteg segítése, szükségleteinek 

megfelelően, mely a beteg alapszükségleteinek kielégítését jelenti. Az alapszükségletek 

között – a kor szakmai felfogásának megfelelően – többségben vannak a fiziológiai 

jellegű összetevők, de ezek mellett megjelenik a kommunikáció jelentősége, valamint a 

tanulás, mint az új ismeretek megszerzésének módja is. (13, 102) Abdellah modelljében 

az ápoló az ellátást igénybe vevő személy alapszükségleteinek kielégítésével 

kapcsolatos problémamegoldását segíti elő tevékenységével. (106) Orem az egyén 

önállóságát és önellátását állítja elméletének középpontjába. Az ápoló feladata az, hogy 

képessé tegye a beteget vagy családtagját az önellátási hiány leküzdésére, vagy 

amennyiben ez nem lehetséges, az ápoló részben vagy teljesen kompenzálja azt. Az 

ápoló a szükségletek kielégítését a beteg aktuális állapota és képességei által 

meghatározott ápolási rendszerekben végzi, melyek között az oktató-támogató módszer 

is kiemelt jelentőségű. (102, 106) Hall modelljében a testi szükségletek („the body” – 

„care”) és a betegség tüneteinek („the illness” – „cure”) ellátása mellett a beteg 
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személyisége („the person” – „core”) is kiemelt fontosságot kap. Az elmélet 

megfogalmazása szerint az ápolás nem más, mint tanítási és tanulási folyamatok 

komplex alkalmazásával jellemezhető interakciók sorozata. (2) King (1971) 

értelmezésében az ápolás lényege az ápoló és a beteg között kialakuló dinamikus 

személyközi kapcsolat, amely során mindkét szereplőre egyaránt hat a másik 

viselkedése. (13, 102) Peplau (1974) elmélete szintén a személyközi kapcsolatokból 

indul ki, de figyelembe veszi a szereplők fejlődésének különböző stádiumainak hatásait 

is. A modell az ápolás terapeutikus vonását hangsúlyozza, mely során az ápoló 

támogató, tanácsadó és képviselő szerepet tölt be. (13) A Duldt-Battey által megalkotott 

humanisztikus interakcionális modell középpontjában az ápolási folyamat során lezajló 

interakciók állnak, amelyek kiemelt szereplői az ellátást igénybe vevő személy és annak 

hozzátartozói (vagy ún. szignifikáns személyek), valamint az ápoló, és az egészségügyi 

ellátó team további tagjai. (31) Roy (1976) szerint az egyénnek alkalmazkodnia kell a 

betegség esetén megváltozott külső és/vagy belső körülményekhez. Ebben az 

értelmezésben az ápolás célja az, hogy segítsen meghatározni a beteg problémáit, mérje 

fel alkalmazkodásának mértékét, és zavar esetén segítse annak növelését. (13) A Meleis 

(1994) által leírt ápolási modell középpontjában a változás és változtatás képessége áll, 

amelynek segítségével a beteg életének alapvető motívumait (szerepeit, kapcsolatait, 

képességeit és viszonyulásait) képes a folyamatosan változó körülményekhez alakítani. 

A változás és a sikeres alkalmazkodás mértéke nagyban az ápoló-beteg közötti 

interakciók sikerének függvénye. (114) 

A fentiek alapján elmondható, hogy az ápolás elméletalkotóinak munkájában közös 

elemként jelenik meg a személyek közötti interakció valamely formája, az 

interperszonális kapcsolat iránti igény, melynek célja az egészségi állapot rendezése, 

illetve fejlesztése. 

I.2.2. A szerepmegfelelés hatása az ápoló-beteg interakciókra 

Az ápoló/beteg kölcsönhatás szereplői meghatározott elvárásokkal lépnek egymással 

interakcióba. Ezek a szerepek – hasonlóan a szociális szerepekhez – ellen-pozíciót 

foglalnak el, és az ápoló-beteg/kliens kapcsolatban is jellegzetes viselkedésformákat 

indukálnak. Nagymértékben befolyásolja az ápolás kimenetelét az, hogy ezek a 

magatartásformák mennyire egyeznek meg az ápolás követelményrendszerével. Ebből 

az is következik, hogy az ápolás célja a megfelelő szerepekkel történő azonosulás 
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elősegítése, ezáltal megteremteni az egyén egészségi állapotának optimális 

befolyásolási lehetőségét. Ennek eszköze lehet a szereplőkben, valamint a 

kölcsönhatásában rejlő potenciál kihasználása. 

Az ápolási folyamat résztvevőinek az egyes szerepekhez tartozó jogokhoz és 

kötelezettségekhez kell alkalmazkodniuk. Ezek egymáshoz viszonyítva reciprok 

kölcsönhatásban állnak (41), azaz a partnerek egyikének joga a másik kötelezettsége. 

Ezen felül bizonyos viselkedésformákat a szereplők eleve elvárnak partnerüktől, és 

ezeknek – normatív jellegükből adódóan – kölcsönösen meg kell felelniük egymásnak. 

A személyközpontú ápolásban a beteg részéről elvárt az együttműködés a kezelés során, 

és a rendelkezésre álló energiáinak mozgósítása a gyógyulás elősegítésére. Ez számos 

esetben megvalósul, azonban több kutatás is bizonyította, hogy nem minden beteg kíván 

részt venni a kezeléssel kapcsolatos döntésekben, hanem amennyiben lehetősége van rá, 

a „klasszikus” értelemben vett „passzív” betegszerep (Parson, 1975) mellett dönt. (18, 

66, 88, 115) Ezeket a betegeket az ápolók gyakran motiválatlannak, ellenállónak, a 

kezeléssel nem együttműködőnek tartják. (47) A beteg passzivitásának oka azonban 

gyakran nem csak a tradicionális betegszerephez való ragaszkodás, hanem a kapott 

információk nem- vagy félreértése, amelyet a személyzet helytelen kommunikációja is 

okozhat. A beteg kölcsönhatásban betöltött pozícióját jelentősen befolyásolja az ápoló 

magatartása, mivel a kölcsönhatás során megfigyelhető szerepek egy dinamikus, 

személyközi kapcsolat eredményeként alakulnak ki.  

I.2.3. Az interakciók jellegzetességei az ápolásban 

Az ápoló és a beteg egymáshoz való viszonyát egyenlőségen alapuló, mellérendeltségi 

viszonyként lehet jellemezni (113), ahogy az a személyközpontúság paradigmájából is 

következik. Kapcsolatuknak minden esetben a másik fél gondolatainak, érzéseinek, 

felfogásának maximális megértésén kell alapulnia. (93) 

Az ápoló különféle szükségletekre és élethelyzetekre adott reakciókkal szembesülhet, az 

interakciók ezért eltérő problémafelületek hordozói a beteggel/klienssel történő 

együttműködés során. A felmerülő problémák megoldásának elősegítése a beteg 

megoldási módszereinek aktivizálásával, fejlesztésével az ápolás alapvető céljai közé 

tartozik. 



 16 

I.2.3.1. A szereplők erőviszonyai 

Az ápolás során lezajló interakciókat számos kutató vizsgálta ez elmúlt években. Ezek a 

kutatások leggyakrabban az interakciók időtartamát, gyakoriságát és jellegzetességeit – 

a szereplők erőviszonyait, az együttműködés befolyásoló tényezőit, a kapcsolat szociális 

dimenzióit – érintették.  

Az ápoló-beteg/kliens kölcsönhatás leírható a szereplők közötti erőterek folyamatos 

változásával. Johannson és munkatársai kutatásukban rámutattak arra, hogy az ápoló-

beteg/kliens interakciók alapvető célja az építő/fejlesztő jelleg, mely személyes 

kapcsolaton keresztül érhető el. (63) 

Az interakciók során az ápoló meghatározó szerepet tölt be. A kölcsönhatás célja a 

beteg/kliens egészséggel kapcsolatos problémájának rendezése, ezért az ápolónak arra 

kell törekednie, hogy ez a tevékenység az adott helyzet megoldását segítse elő olyan 

módon, hogy az a tartalom hangsúlyában a betegre irányuljon. (55) Cahill szerint az 

ápoló-beteg kapcsolat hierarchikus viszony, ahol a páciens közreműködését a kapcsolat 

mélysége és minősége határozza meg. Ennek alapján az együttműködés három szinten 

valósulhat meg: 

1. Alacsony szint: Beteg bevonása/együttműködés a végrehajtás során 

2. Közepes szint: A beteg aktív részvétele az ellátásban 

3. Magas szint: A szereplők között kialakuló partnerkapcsolat (17) 

Az ápoló és a beteg közötti erőtér megosztási igényét az interakció szereplői különböző 

módon ítélhetik meg. Florin és munkatársai eredményei arra mutatnak rá, hogy az 

ápolók gyakran magasabb szintűnek ítélik meg a betegek igényét az ellátással 

kapcsolatos döntések megosztásába, mint a betegek valódi szükségletei azt indokolják. 

A szerzők által vizsgált 80 ápoló-beteg interakció során a betegek az aktivitás és az 

érzelmek kifejezése terén igényeltek magas szintű önállóságot, míg a fizikális 

szükségletek, a fájdalom és a kommunikáció terén inkább passzív szerepet vettek fel. 

Ennek eredményeképpen a betegek bevonása nem mindig volt optimális, mivel az 

leginkább az ápolók igényei alapján valósult meg. (39) 

Millard és munkatársai kutatásukban, melyben a betegek együttműködésének 

befolyásoló tényezőit vizsgálták, különbségeket észleltek az ápoló-beteg interakciók 

interperszonális felületében. Azoknál a betegeknél, ahol magas fokú együttműködés 

volt tapasztalható, az interakciók az ellátás szakmai és a szociális dimenzióját is 



 17 

érintették, míg az alacsony compliance-ű csoportban csak a szakmai dimenzió volt 

megfigyelhető. A szociális dimenzió hangsúlyozásával a betegek úgy érezték, hogy ők 

állnak az ellátás középpontjában, nem az elvégzendő feladat. A szociális kérdések 

háttérbe szorítása, a szakmai aspektus kiemelése a kapcsolat erőviszonyainak 

felborulását eredményezte. Ezekben az esetekben az ápoló vezetési stílusában a 

korlátozó-parancsoló elemek domináltak, a beteg pedig az ellátás passzív befogadója 

volt. (88) Az ápolói dominancia a verbális interakciókban is megnyilvánulhat, melyet 

meghatározható beszélgetésvezetési technikák jellemeznek, mint: 

• zárt (igen-nem) és irányított (korlátozott válaszlehetőségekkel rendelkező) 

kérdések alkalmazása, 

• kérdések gyors egymásutánisága, nem hagyva elég időt a betegnek a válasz 

átgondolására, 

• direkt állásfoglalások használata.  

A kölcsönhatásban domináns szerepet betöltő ápoló hasonlóan jellegzetes 

kommunikációs módszereket alkalmaz akkor is, amikor az interakció kezdeményezője a 

beteg: 

• általános válaszok, kommentárok használata; 

• felszínes reakció, majd a téma gyors megváltoztatása; 

• a téma azonnali megváltoztatása, reakció nélkül; 

• az ápoló nem érti, vagy nem fogadja el a beteg álláspontját. (78) 

Általánosságban megállapítható, hogy a beteg magas fokú együttműködésének egyik 

eleme az ápoló és a beteg közötti erőviszonyok kiegyenlített szinten tartása. Az ápolói 

dominancia a kapcsolat egyensúlyának felborulásához vezet, amely a nyílt és segítő 

jellegű kommunikáció egyik lényeges akadálya (57), és a betegek elégedettségére is 

negatív hatással lehet. Ezt Xu kutatása is alátámasztja, aki szerint szoros kapcsolat áll 

fenn az alkalmazott betegvezetési stílus, a beteg bevonásának mértéke és az ellátással 

való elégedettség között. (123) 

I.2.3.2. Az interakciók időkeretei 

Hagyományosan az optimális ápoló-beteg kapcsolat és az együttműködés kialakítása 

hosszabb idő (hetek, akár hónapok) alatt valósul meg. (40) Az interakciókkal foglalkozó 

kutatások – az egészségügy szemléletváltása, a piaci szempontok előtérbe kerülése óta – 
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gyakran foglalkoznak a kapcsolatra fordítható idő kérdésével, melyet az egynapos 

ellátási formák térnyerése is indokolttá tesz. A jelentősen lerövidült kórházi tartózkodási 

idő ezért a hagyományos ápolói betegvezetési módszerek felülvizsgálatát is igényli, 

mivel a korábbi interakciós formák nem alkalmazhatóak maradéktalanul a megváltozott 

körülmények miatt. (47) 

Az interakciók időtartamát, gyakoriságát és ezek viszonyát az ápolás más feladataihoz 

az elmúlt évtizedekben több kutatás érintette az ellátás különféle területein. Adams és 

MacIlwraith geriátriai osztályon végzett megfigyelése szerint az ápolók munkaidejük 

egy százalékát töltötték a betegekkel történő kommunikációval, míg Wells ezt egy 

évtizeddel később négy százalékra becsülte. (81) A két mérés közötti különbséget 

árnyalja, hogy a négy százalékot kitevő interakciók fele legfeljebb 30 másodpercig 

tartott. Az időtartammal foglalkozó kutatások kiemelik, hogy a kapcsolat kialakítása 

leggyakrabban más ápolási feladatok végrehajtása közben történik, és átlagosan 1-2 

percig tart. (19, 75, 81) Macleod Clark több, különböző profilú fekvőbeteg-osztályra 

kiterjedő vizsgálata szerint az interakciók átlagosan 11 percig tartanak, azonban 

legtöbbször ápolói dominancia, feladatorientáció, rutinszerű kommunikáció, és a felek 

között felszínes kapcsolat figyelhető meg. (57, 78) Tyson és munkatársai pszichiátriai 

osztályon végzett kutatása arra mutat rá, hogy a betegek inkább az ápoló-beteg 

kapcsolat minőségét, mint az interakciók számát és gyakoriságát érzik fontosnak. (122) 

Cleary szintén pszichiátriai osztályon végzett vizsgálata során a páciensek a kevesebb 

kommunikációs alkalmat az osztály sajátosságainak (ápolói létszám, nagy felelősség, 

ágyszám) és munkaszervezési kérdesnek (műszakok száma és hossza, nagy terhelés) 

tudták be, és a kapcsolat minőségének fontosságát emelték ki. (21) Ezek az eredmények 

utalhatnak a pszichiátriai betegek sajátos igényeire, ugyanakkor jelzésértékűek más 

osztályok és területek számára is. 

Az ápoló-beteg kapcsolat kialakítására, és ezen belül az interakciókra fordítható idő 

csökkenésére reagálni szükséges az ápolásoktatás részéről is. A kommunikációs-

betegvezetési készségek megváltozott körülményekhez történő adaptálásával az 

ápolóknak lehetőségük nyílhat a betegekkel kialakított minőségi kapcsolat fenntartására.
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I.2.3.3. Az interakciókat befolyásoló tényezők 

Az ápolási folyamat szereplői között lezajló interakciókat számos tényező befolyásolja. 

Ezek lehetnek személyes faktorok, a terület jellegzetességei, az időnyomás jelensége, 

valamint a szereplők kompetenciája. 

Az ápolóra vonatkozó személyes tényezők sorában lényeges eleme a segítő magatartása, 

amelyben feltárul az ellátottakhoz, és az interakciókhoz való viszonya. A megértés, a 

feltétel nélküli elfogadás gyakorlati megvalósítása az ápoló-beteg/kliens kölcsönhatás 

alapja. Az ápoló pozitív attitűdje, és a segítő célú kapcsolatvezetés hasonlóan lényeges 

eleme az interakcióknak. (21, 40) Ezzel összefüggenek Muller és Poggenpoel 

eredményei, akik járó- és fekvőbeteg-intézmények betegeivel készítettek mélyinterjúkat 

az ápoló-beteg kapcsolat általuk tapasztalt akadályairól. A leggyakrabban előforduló 

elemek a sztereotípiák alkalmazása, az empátia és intimitás hiánya, valamint a 

barátságtalanság voltak, míg az interakciókkal kapcsolatban az ápolók elkerülő 

magatartása merült fel gátló tényezőként. (78, 90) Az ápoló őszinte, nyílt, az 

erőviszonyok megosztásán alapuló kommunikációja az ápolási folyamat során kialakuló 

interakciók optimális kihasználásának előfeltétele. (40) 

Az ápoló és a beteg között kialakuló kapcsolat során a szereplők egymás magatartását, 

kommunikációját kölcsönösen befolyásolják. Az ápoló sohasem egyedüliként határozza 

meg az interakciók irányát, hanem a beteg jelzéseire reagál. A beteg aktuális egészségi- 

és tudatállapota, betegségének természete, az alkalmazott kezelések jellege egyaránt 

hatással vannak arra, hogy milyen mértékben tud részt venni a kapcsolatban. A páciens 

személyisége, a szociális kapcsolatainak mértéke és minősége, ismereteinek szintje, az 

egészségügyi ellátással és egészséggel kapcsolatos korábbi tapasztalatai, a valóságról 

alkotott képe jelentősen meghatározzák az interakciókban való részvételét. (23) 

A környezet ápoló-beteg kölcsönhatást befolyásoló szerepe több szemszögből is 

megközelíthető. Az egészségügyi ellátás során kialakuló interakciók általános 

jellemzője, hogy speciális környezetben, és a beteg/kliens a szokványostól eltérő 

élethelyzetében zajlanak. (29) Az osztály, vagy más ellátó terület jellegzetességei 

(előforduló betegségcsoportok, a betegek magatartása, száma, betegségük súlyossága, a 

személyzet száma, képzettsége, elérhetősége, a környezet kialakítása, az alkalmazott 

technológia) az ápoló-beteg kölcsönhatásra is kihatnak. (19, 21, 44, 62, 118) Az adott 

terület légköre, az ápoló-beteg kapcsolatnak tulajdonított jelentőség, az ápolási 
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tevékenysége fókusza szintén befolyásolják a szereplők interakcióit. Az ápolói 

kompetenciát növelő tevékenységek, szupervíziós módszerek – esetmegbeszélő 

csoportok, mentori rendszer alkalmazása, szervezett továbbképzések – pozitívan hatnak 

a kölcsönhatás minőségére is. (21, 81) 

Az ápoló-beteg interakciók a beteg szükségleteiből és az ápolási folyamat jellegéből 

adódóan változó gyakorisággal alakulnak ki. Gyakran előfordul, hogy a szereplők az 

időnyomás jelenségével szembesülnek az együttműködés során, amely azonnali 

döntések meghozását teszi szükségessé. Ez csökkenti az alternatívák mérlegelésének 

lehetőségét, ezáltal a választás hatékonyságát. (55) 

A kapcsolat eredményességének fontos meghatározója, hogy a résztvevők milyen 

tudással, szakmai és interperszonális készségekkel rendelkeznek. Az ápolótól elvárt 

tudás, készségek és képességek törvény által meghatározottak, amelyek a mindennapos 

ápolási gyakorlatban egyéni megjelenítésben és különböző mértékben valósulnak meg. 

Az ápoló szakmai kompetenciája az objektív és az interperszonális tudás, valamint 

készségek eredőjeként írható le. (55, 110) Míg a tárgyi tudást és manuális készségeket 

elsősorban a képzés határozza meg, addig az ápolás során alkalmazott személyközi 

kapcsolatokat az oktatás mellett jelentősen befolyásolja az ápoló szakmai képzést 

megelőző szocializáció során kidolgozott személyisége, szociális érettsége, és az addig 

elért szociális intelligencia szintje. (32-35) A segítő foglalkozások alapelemei, mint az 

empátia, az egyén tiszteletben tartása, a feltétel nélküli elfogadás képessége nagyobb 

mértékben függenek az egyén interperszonális kapcsolatokban való beállítódásától, mint 

a szakmai képzéstől. A kommunikációs, kapcsolatteremtési technikák ismerete és a 

készség alkalmazásának minősége, - habár képzés útján befolyásolhatóak – az egyén 

interperszonális eszköztárának részei, melyet aktuális körülményei, korábbi 

tapasztalatai és személyiségének érettsége egyaránt meghatároznak. (50) 

A szociális és interperszonális viszonyolás, valamint a működő készségek alapvető 

jelentőségűek a szerepkapcsolatban, mivel elsődlegesen ezektől függ, hogy a szereplők 

milyen mértékben és minőségben tudnak részt venni az interakciókban. Előbbiek 

mellett a beteg interperszonális kompetenciájának fokát befolyásolja aktuális pszichés 

és fizikális állapota, valamint saját szükségleteinek belátási képessége. Az ápolás 

célkitűzéseinek egyénre szabott megállapításakor minden esetben lényeges, hogy az 
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elérni kívánt cél a beteg aktuális szükségletein és lehetőségein alapuljon, és mozgósítsa 

rendelkezésre álló képességeit a függetlenség visszanyerésének elősegítésére. 

I.2.3.4. Az ápoló-beteg interakciók szintjei 

Az erőviszonyok megoszlásának mértékétől függően, az ápoló és a beteg kölcsönhatása 

különböző szinteken valósulhat meg, amely a szereplők közötti kapcsolat 

jellegzetességei alapján differenciálható. 

1. Feladatorientált, technikai jellegű feladatokra koncentráló ápolás esetében a 

páciens és az ápoló között lezajló interakciók az elvégzendő feladatokra 

koncentrálnak, amelyek leggyakrabban a konkrét betegellátási feladatokkal 

kapcsolatosak (kötözés, gyógyszerek alkalmazása, higiénés szükségletek 

kielégítése). Az ápoló kommunikációja a feladatokkal összefüggő teendőkre, 

valamint semleges témákra (időjárás, stb.) fókuszál, személyes elemeket nem 

tartalmaz. A beteg bevonása nem, vagy csak minimális szinten valósul meg, és 

utasítások végrehajtására terjed ki. A páciens saját szempontjai nem kerülnek 

szóba az ellátás tervezése során, így saját erőinek mozgósítása is csekély 

mértékben történik meg. 

2. Ápolódominált, unilaterális kapcsolat – mely érzelmi komponenseket is 

tartalmaz – középpontjában főleg az ápolás technikai aspektusai állnak, azonban 

a beteggel való kommunikációban annak érzései, gondolatai is jelentőssé válnak. 

A beteggel és ápolásával kapcsolatos döntéseket azonban – a beteg esetleges 

meghallgatásával – az ápoló hozza. Az ápoló a döntésekben részben figyelembe 

veszi a beteg szempontjait, amelyeket alapvetően objektív tudásán, 

szakértelmén, és az állapottal kapcsolatos nézetein alapulnak. 

3. Reciprok jellegű, a beteg és ápoló között megosztott felelősséggel kialakuló 

ápoló-beteg kapcsolatra a partnerség, és kiegyenlített erőviszonyok jellemzőek. 

A betegellátás közösen meghatározott célkitűzések alapján felállított terv szerint 

zajlik. A döntések során a felek mellérendeltségi viszonya és a felelősség 

megosztása dominál, ahol a végső szót a beteg mondja ki. Az interakciók során 

az ápoló a páciens erőforrásainak mozgósítására, és a függetlenség minél 

teljesebb visszaállítására törekszik. (107) 
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Az ápoló tevékenysége interakciók révén, az ápolási folyamat keretein belül jut el a 

beteghez. Ennek megfelelően a kapcsolat során létrejövő kölcsönhatás a betegellátás és 

–ápolás lényegi eszköze, amelynek segítségével az ápolás végső célja, a beteg 

önállóságának növelése, függetlenségének az elérhető legmagasabb szintre történő 

visszaállítása megvalósítható. Az egyén az ápoló-beteg interakciókban folyamatosan 

döntési helyzetekkel szembesül. (66, 88) A döntések támogatása, a gyógyulásba vetett 

hit megerősítése, a compliance és coping képesség növelése az ápoló megfelelő szakmai 

kompetenciájának érvényesítésével lehetséges, melynek a folyamat szereplői közötti 

interakciók biztosítanak terepet. 

I.3. Az ápolói tanácsadás alapjai 

Az ápolás törvényben rögzített meghatározása szerint egészségnevelési és 

tanácsadási feladatokat lát el. (1) Amennyiben az ápolás meg kíván felelni kitűzött 

feladatának, szükséges meghatározni, hogy az ápoló milyen keretek között végezhet 

tanácsadási tevékenységet, milyen szintek és módszerek tartoznak önálló kompetenciája 

körébe, valamint azt is, hogy milyen tartalmi fedezettel kell rendelkeznie a tanácsadás 

gyakorlásához. A törvényben deklarált feladat ellátásához elengedhetetlen ezek 

definiálása, és az ápolásoktatásba történő integrálása, mivel a hazai szakirodalomban 

nem áll rendelkezésre az ápolói tanácsadás, vagy a tanácsadás végzéséhez szükséges 

készségek és kompetenciák meghatározása. 

A felsőfokú ápolóképzés oktatási tartalmának aktuális szabályozása, a 15/2006 

(IV.3.) OM Rend. „Az alap- és mesterképzési szakok képzési kimeneti 

követelményeiről”, az ápolás és betegellátás alapszak hallgatóinak általános, valamint 

az ápoló szakirány speciális kompetenciáit az alábbiakban határozza meg:  

„Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

� az egészség fogalmát és kritériumait, valamint az ember szomatikus, pszichés és 

szociális állapotának sajátosságait; 

� az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének és az 

egészség helyreállításának tudományos alapjait az egészségügyi és szociális 

ellátás szervezeti felépítését, informatikai alapjait, finanszírozási rendszerét, 

közép és hosszú távú célkitűzéseit; 

� saját szakterületükön a menedzsment feladatokat; 

képesek: 
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� részt venni az egészségügyi és/vagy szociális ellátás valamennyi szintjén a 

megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban; 

� szükség esetén elsősegélynyújtást biztosítani és a szakképzettségének megfelelő 

intézkedést hozni; 

� egészségnevelő feladatok ellátására, továbbá az informatikai eszközök és 

módszerek alkalmazására, továbbá a dokumentációs feladatok ellátására; 

� önálló és szakmai csoportban munkaszervezésre, munkavégzésre, 

interperszonális kapcsolatok kialakítására és fenntartására; 

� saját szakterületükön összefüggések felismerésére, az eredmények, tapasztalatok 

értékelésére, valamint az elméleti és gyakorlati oktatásban való részvételre; 

� személyiségének és szakmai felkészültségének folyamatos, tervszerűen tudatos 

fejlesztésére. 

Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon ismerik: 

� az egészségügyi és szociális intézményrendszert, 

� az egészséges szervezet működését, az egészségkárosodások etiológiai 

tényezőit, megelőzésük lehetőségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális 

jellemzőit, patomechanizmusát, 

� a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszereket, 

� a gyakoribb betegségek kezelési módozatait, a prevenció, a rehabilitáció 

lehetőségét, 

� a betegellátás (gondozás) során előforduló nosocomialis ártalmakat, a megelőzés 

és az elhárítás módjait, valamint a higiéné szabályait. 

Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon alkalmasak: 

� segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében, 

� a beteg (gondozott) sajátos szükségleteinek a feltárására, az ápolási diagnózis 

felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra, 

� együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, 

fejlesztésében, lebonyolításában, 

� az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására, 

� ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erőforrások 

feltárására, felhasználására.” (3) 
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A jogszabály szövegében megjelenik, hogy a felsőfokú végzettségű ápoló „képes 

interperszonális kapcsolatok működtetésére”, valamint „alkalmas a beteg (gondozott) 

sajátos szükségleteinek a feltárására” és az „ápolási folyamat megvalósításához 

szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására.” Mindezek arra 

utalnak, hogy az ápolónak alkalmasnak kell lennie segítő kapcsolat kiépítésére és 

működtetésére.  

A segítő szakmák a segítő kapcsolat folyamatát általában a kliensvezetés 

megnevezéssel jelölik. Az ápolás során lezajló interakciók az ápolási folyamat keretén 

belül értelmezhetőek, amely megteremti az ápoló számára a lehetőséget, hogy saját 

erőforrásait felajánlja a beteg számára. Ez nem csak konkrét feladatok elvégzésében (pl. 

fürdetés, injekciózás, stb) nyilvánulhat meg, hanem az ápoló betegvezetési 

tevékenységében is. Ebben az értelmezésben a betegvezetés nem más, mint azon a 

beavatkozások összessége, melyek során az ápoló a beteg igényeiből kiindulva 

támogatást és segítséget nyújt a beteg és/vagy családja részére az ápolási/ellátási 

folyamat során, annak bármilyen aspektusából kiindulva. A témával foglalkozó 

szakirodalom az ápoló ilyen típusú tevékenységeire a „therapeutic use of self” („az én 

gyógyító célú felhasználása”) megnevezést használja. (25, 45, 68) Ilyenkor az ápoló az 

objektív ismeretein kívül tanácsadási tudását is alkalmazza a hatékony segítségnyújtás 

érdekében.  

Az angolszász szakirodalom a professzionális szakember által végzett tevékenységet 

tanácsadásnak (counselling), míg a más professziók képviselői által végzett 

beavatkozást tanácsadási készségek alkalmazásának (counselling skills) nevezi. 

McLeod szerint a két fogalom ugyanazt a tevékenységet jelöli, melyek különböző 

szinteken, körülmények között, célokkal és módszerekkel kerülnek megvalósításra. 

Ennek alapján a nem tanácsadó szakemberek által végzett tevékenység megjelölésére a 

beágyazott tanácsadás (embedded counselling) megnevezést javasolja. (82) Ez a 

megjelölés véleményünk szerint komoly szemléletbeli kihívást jelent, amelynek 

feloldása az ápolási és a betegvezetési/tanácsadási folyamat összefüggéseinek 

értelmezésével lehetséges. 

Abból kiindulva, hogy az ápolási folyamat – amennyiben a segítséget kérő személye 

ténylegesen jelentősnek minősül a segítő szemléletében – folyamatos interperszonális 

kapcsolat. Az ápoló nem valamilyen elkülönült tanácsadást végez, hanem az ápolási 
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folyamat speciális keretei között betegvezetési, azaz tanácsadási folyamatot vezet. Az 

ápoló és a beteg/kliens között kialakuló partnerkapcsolat – melyet ápolási folyamatként 

értelmezünk – célja a beteg erőforrásainak maximalizálása, mely nem csupán a 

„hagyományos” (többnyire manuális) ápolási tevékenységek alkalmazásával, hanem az 

interperszonális kapcsolat célzott és tudatos felhasználásával valósul meg. A 

betegvezetési folyamat alkalmas arra, hogy az ápoló objektív, tárgyi tudását 

személyközi kapcsolat útján felajánlja a beteg számára. Az így értelmezett betegvezetés 

a támogatás eszköze, melynek elfogadott módszere a tanácsadás. (55) Az ápoló az 

ápolási/betegvezetési folyamat során a tanácsadás három lépcsőjét (I.3.1. alfejezet) 

használja, azaz olyan professzionális tanácsadó személy, aki tudását egy speciális 

területtel – ápolástani ismeretekkel – összefüggésben sajátítja el.  

I.3.1. Az ápolói tanácsadás szintjei 

A tanácsadás bizonyos készségei, mint a másik fél meghallgatása, az empátia 

kifejezése, vagy visszajelzések adása, az emberek mindennapos kommunikációja során 

is megjelennek. A szakszerű tanácsadáshoz azonban az alkalmazási célnak megfelelő 

felkészültséggel kell rendelkezni. Az ápoló, tárgyi és interperszonális ismeretein kívül 

olyan készségekkel is rendelkezik, melyek alkalmassá teszik a tanácsadás bizonyos 

szintjeinek megvalósítására. Az ápoló tanácsadó tevékenységét az egészségügyi team 

tagjainak munkájával összehangolva, önálló kompetenciájaként végzi. Ebben az esetben 

a tanácsadás a beteg/kliens szükségleteiből kiinduló segítésként értelmezhető, melynek 

az ápolási folyamat ad keretet. 

Nem minden pszichoterápiás jellegű tevékenység igényel pszichoterápiás 

végzettséget. (73) Ugyanakkor annak felismeréséhez, hogy a tanácsadás egy betegnek 

nem nyújt elegendő támogatást, az ápolónak a pszichoterápia területéről is kell 

rendelkeznie meghatározott ismeretekkel. (22) A felsőfokú végzettségű ápoló 

rendelkezik azzal a tudásfedezettel, amely segítségével meg tudja állapítani saját 

tevékenységének korlátait, valamint tudása felhasználásával felismeri a beteg azon 

problémáit és jelzéseit, melyek kezelése már a pszichológus vagy az orvos 

kompetenciakörébe tartozik. 

A hazai, ápolással foglalkozó szakirodalomban Helembai foglalta össze először a 

tanácsadással kapcsolatos ismereteket. Megfogalmazásában a tanácsadás abban segíti az 

embereket, hogy meglevő erőiket összegyűjtsék és mozgósítsák a hatékonyabb 
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alkalmazkodás és fejlődés érdekében. Másképpen, a tevékenység célja az egyén (vagy 

közösség) problémamegoldásának támogatása. A megvalósítás előfeltétele az egyén 

aktuálisan rendelkezésre álló erőforrásainak felmérése, valamint ezek használatához a 

tanácsadó-kliens kapcsolat megfelelő légköre. (95, 97, 99-101) 

Lázár szerint a tanácsadás fogalma általában a betegség/egészség határán levő 

eseteknél merül fel. Ebben az esetben is elérhető a probléma megértése, ezzel olyan 

fokú enyhülés a feszültségekben, ami további javuláshoz vezet. Eszköze elsődlegesen a 

megértő beszélgetés, de jellegénél fogva közvetlenebb javaslatokat, tanácsokat is 

érthetünk alatta. (73) 

A fejlesztő vonás, és a döntések támogatása az erőforrások növelésével a tanácsadás 

különböző meghatározásainak közös eleme. A British Association of Counselling 

értelmezésében a tanácsadás olyan interakció, mely során egy személy felajánlja idejét, 

figyelmét és megbecsülését egy másik személy részére a célból, hogy segítse a másikat 

a hatékonyabb erőforrás-felhasználás és a magasabb szintű jóllét elérése érdekében. 

(British Association of Counselling, 1989) Soohbany szerint a tanácsadás 

interperszonális folyamat, melynek célja az egyén segítése az életeseményekkel való 

megküzdésben és amennyiben szükséges, a tapasztalatok értelmezésében. A folyamat az 

érzések tisztázását használja fel azért, hogy a beteg/kliens felfedezze saját megküzdési 

stratégiáit. (119) McLeod a tanácsadás fogalmát úgy írja le, mint „az a tevékenység, 

mely során a problémákkal szembesülő személy egy másik személy segítségét igényli 

egy speciális kapcsolat keretében”. A segítség igénylése történhet explicit (szavakkal 

kifejezett) és implicit (nonverbális jelzések küldése) módon. A tanácsadás olyan 

tevékenységet jelöl, mely interakciók során segít az egyéneknek megérteni, feldolgozni 

és megoldani valamilyen személyes nehézséget okozó szituációt. (82) 

Az ápolói tanácsadás különböző szinteken valósulhat meg annak megfelelően, hogy 

a beavatkozás a segítséget kérő személyiségét milyen mélységig érinti. Általánosságban 

elmondható, hogy a tevékenység középpontjában a fejlesztő vonás áll. 

Az orientáció rövid, konkrét irányítás formájában nyújt segítséget az egyének vagy 

csoportok részére. A tevékenység célja leggyakrabban ismeretek nyújtása valamilyen 

konkrét ellátási kérdéssel kapcsolatban.  

A konzultáció célja az ismeretek feldolgozásának segítése, ezért összetettebb 

beavatkozási szintnek tekinthető. A tevékenység általában hosszabb kapcsolatot jelöl, 
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ahol a felmerülő kérdésekkel összefüggő információk nyújtása, a feldolgozás segítése, 

ezáltal a döntések támogatása történik meg. 

A paramedikális tanácsadás többnyire egyéni támogatási forma. Az információk 

nyújtása és azok feldolgozása, valamint a döntések támogatása mellett célul tűzi ki a 

betegekben/kliensekban levő erőforrások mozgósításának és összpontosításának 

elősegítését is. (55) 

Az ápolói tanácsadás ismérvei az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Az aktuálisan elakadt személyek támogatása során alkalmazható.  

2. Minden mozzanatában a tudatos szinten zajlik. 

3. A támogatás jelen-orientált, és az adott helyzet problémájának kezelésére 

irányul. 

4. A probléma kezelése során figyelembe veszi az egyén szűkebb és tágabb 

környezetéből eredő multikulturális hatásokat is. 

5. Jellegét tekintve preventív és szupportív tevékenység, mely az egyén 

döntésének, valamint az erőforrások mozgósításának, összpontosításának 

támogatását célozza. 

6. A tanácsadásra annak általános etikai szabályai érvényesek. (55) 

A tanácsadás jellegzetességei segítenek a tevékenység elhelyezésében az ápolás 

kompetenciahatárain belül, azonban nem adnak választ arra, hogy az ápoló tudását 

pontosan milyen készségek alkalmazásával ajánlja fel a beteg/kliens részére. 

I.3.2. Készség és kompetencia a tanácsadásban 

McLeod értelmezésében a készség fogalma általában valamilyen egyszerűbb, 

motoros jellegű tevékenységet jelöl, amely egy jól körülírható végeredmény formájában 

is megmutatkozik, mint pl. egy injekció beadása. A kompetencia a cél elérésének 

lehetőségei, és a folyamat közben tanúsított aktivitás rugalmassága szempontjából 

szélesebb, bonyolultabb munkamódszereket foglal magában. (82) Ennek alapján a 

tanácsadás jellemzésére megfelelőbb a kompetencia (competence) fogalmának 

alkalmazása, ami a beavatkozás átfogó, általános leírására jól alkalmazható. A 

tevékenység elemző célú vizsgálatát azonban megkönnyíti a teljes folyamat kisebb 

egységekre történő felosztása. A tanácsadás egyes elemeinek megnevezésére a 

szakirodalom a készség (skill) fogalmát használja. 
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A tanácsadás összetevőinek leírására Ivey az 1970-es években dolgozta ki a 

mikrokészségek modelljét (microskills model), mely napjainkban is a tevékenység 

oktatásának egyik módszere. A modell értelmezésében a tanácsadás készségei 

piramisszerűen épülnek egymásra. Az alapkészségek közé tartoznak a beteg 

meghallgatása, különféle kérdéstípusok használata, összegzés, visszajelzések adása – 

ezeket az elemeket Burnard és Morrison is a tanácsadás minimális készségeiként 

értelmezi. A piramis következő szintjén a beteg megfigyelése és jelzéseinek 

értelmezése, legmagasabban pedig az összetettebb beavatkozások, mint az erőforrások 

mozgósítására szolgáló technikák alkalmazása található. (60, 82) 

Az ápoló tanácsadási készségei meghatározásának kiindulópontja lehet az ápoló és a 

beteg/kliens között kialakuló kapcsolat tanulmányozása. Az ápoló interperszonális 

készségei használatával vesz részt a beteg/kliens ellátásának folyamatában, és ezek 

meghatározzák a két fél között kialakuló kapcsolat minőségét. 

I.3.3. Az interperszonális és tanácsadási készségek kapcsolata 

Tanácsadási készségekkel az egészségügyi ellátás számos területén találkozhatunk, 

mivel alkalmazásuk szinte minden ápoló – beteg/kliens találkozás során megfigyelhető. 

Burnard és Morrison (1991) a folyamat szereplői között kialakuló interperszonális 

kapcsolatból kiindulva állította fel modelljét, és a tanácsadási készségeket ennek 

beágyazott elemeiként értelmezték. (1. sz. ábra) (89) 

1. sz. ábra Az ápolás interperszonális készségeinek elemei 

 

Interperszonális 
készségek 

Tanácsadási 
készségek 

Asszertív 
készségek 

Szociális 
készségek 

Facilitáló 
készségek 
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Az asszertív készségek alatt értjük az ápolás során kialakuló problémás helyzetekkel 

való megküzdés képességét, valamint a hatékony működésre való képességet az 

egészségügyi team tagjaként. 

A szociális készségek köre az egyén kapcsolataiban való biztonságos működést 

jelentő elemeket tartalmazza. Az ápoló-beteg szituációban ide tartozik a 

szereppartnerekkel való kommunikáció, és a kapcsolat működtetésének képessége, 

tágabb értelemben az empátia, az elfogadás. 

Az erőforrások mobilizálására szolgáló, facilitáló készségek közé tartozik az 

oktatási és/vagy terápiás célból létrejött csoportok működtetésének képessége. 

A tanácsadási készségek két alcsoportba sorolhatók be. Ezek a beteg/kliens 

meghallgatásával kapcsolatos készségek, és a tanácsadás során alkalmazott 

beavatkozások.  

I.3.4. Az ápoló tanácsadói készségei 

A beteg meghallgatásával összefüggő készségek teremtik meg a tanácsadási 

tevékenység alapját. Segítségükkel az ápoló ki tudja fejezni azt, hogy valóban „jelen 

van” a beteggel/klienssel folytatott kommunikáció során, nem csupán egy újabb 

feladatot hajt végre. Az alábbi elemek tartoznak a meghallgatással kapcsolatos 

készségek körébe: 

� Megfelelő pozíció elfoglalása a szereppartnerhez viszonyítva a 

kommunikáció során: A megfelelő távolság kialakítása az ápoló és a beteg 

között bizalmas jelleget kölcsönöz a kapcsolatnak, és kifejezi azt, hogy az 

ápoló figyelmét szereppartnerére koncentrálja. 

� Nyílt pozíció sugalmazása verbális és non-verbális jelekkel: Az eredményes 

kapcsolat kialakításának alapfeltétele, hogy a beteg úgy érezze, az ápoló 

feltétel nélkül, ítélkezéstől mentesen elfogadja őt. A zárt pozíció felvétele 

(kéz, láb összefonása) kommunikációs akadályt jelenthet, és a beszélgetés 

hatékonyságát ronthatja, míg a nyílt, nyugodt testtartás a beteg felé 

nyugalmat, elfogadást sugároz. 

� Odafordulás a beszélgetés során: Az ápoló azzal, hogy a kommunikáció 

során a testével is a beteg felé fordul, fizikailag is kifejezi odafordulását.  

� Megfelelő szemkontaktus fenntartása: A szemkontaktus helyes használata a 

kapcsolat fontos eleme. Ezt a beteg igényeinek megfelelően szükséges 
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fenntartani, mivel a szemkontaktus különböző jelentéseket hordozhat. A 

kontaktus kifejezhet a betegre irányuló figyelmet, azonban az igényeket 

meghaladó ideig fenntartva „kihallgatás” jelleget kölcsönözhet a 

kommunikációnak, melyet a beteg kényelmetlenül élhet meg. 

� Nyugalom sugározása a tanácsadási folyamat és a beszélgetés során: 

Amennyiben az ápoló megjelenésével, testtartásával nyugalmat sugároz a 

beteg felé, ezzel is hozzájárul az esetlegesen felgyülemlett feszültségek 

oldódásához, ezáltal a tanácsadási beavatkozások hatékonyságát növeli. 

A készségek magas szintű alkalmazása elősegíti az ápoló-beteg kölcsönhatás 

minőségének emelkedését. A beteg meghallgatása során az ápolónak képesnek kell 

lennie értelmeznie a beteg közléseit, és adekvátan kell reagálnia azokra. Ehhez ismernie 

szükséges mindazon tartalmi összetevőket, melyeket a másik a kommunikáció során 

kifejezhet. A hallgatást, odafordulást kifejező verbális és nonverbális jelzések, valamint 

a beteg jelzéseinek értelmezése tanulható – ami azt jelenti, hogy magabiztos 

alkalmazásukkal az ápoló fel tud készülni a beteggel való kommunikációra. 

A tanácsadási folyamat során a beteg verbálisan, nonverbálisan és paraverbálisan 

(metakommunikáció útján) tud kifejezni közlési tartalmakat. (89) Az egyes 

közléstípusok elemeit a 2. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

2. sz. táblázat: A tanácsadói beszélgetés során kifejezett közléstartalmak típusai 

Közlési tartalom jellege 

Verbális Paraverbális Nonverbális 

� A kimondott szavak 

megválasztása 

� Szakkifejezések 

használata 

� Hasonlatok, metaforák 

használata 

� A közlés tartalma 

� A közölt tartalom 

koherenciája 

� Adott szavak vagy 

kifejezések használata során 

megfigyelhető beszédmód 

� A szavak keresése („ö”-zés) 

� A beszéd folyamatossága 

� A beszélgetés sebessége 

� A beszéd hangereje 

� A lényegi és a kitöltésre 

szolgáló tartalom 

megoszlása 

� Arckifejezés 

� Gesztusok használata 

� Érintés 

� Testtartás 

� A tanácsadóval szembeni 

térköz és pozíció 

szabályozása 

� Test- ill. testrészek 

mozgása / mozgatása a 

beszélgetés során 

� Szemkontaktus fenntartása 

ill. kerülése 
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A beszélgetés verbális elemei lényegében a beteg által kimondott szavakat 

tartalmazzák. A beteg meghallgatása során az ápoló megfigyelheti a beteg 

szóhasználatát. A beteg/kliens által megválasztott szavak, kifejezések, hasonlatok 

jelzéseket adnak az egyén aktuális lelkiállapotáról és érzéseiről, és észlelésükkel az 

ápoló szereppartnere szükségleteinek megfelelően tud reagálni.  

A kommunikáció során megfigyelhető paraverbális jelek szintén a beteg 

lelkiállapotát, valamint a beszélgetés témájához való viszonyát fejezik ki. Ezek a 

jelzések lényegében a beszéd nem szavakkal kifejezett elemeit foglalják magukban. A 

beszéd sebessége, folyamatossága, hangereje, a beszédmód, a szavak keresése, a közlés 

során a lényegi és a kitöltésre szolgáló tartalmak megoszlása a kommunikáció 

paraverbális elemei.  

Az interakció nonverbális elemeinek észlelése során az ápoló a beteg testbeszéddel 

adott jelzéseit rögzíti. A verbális és nonverbális tartalmak kongruenciájának 

megfigyelése fontos jelzéseket adhat az ápoló számára beteg állapotáról és a témához 

való viszonyáról. A kongruencia megfigyelése alapján történő következtetések levonása 

előtt azonban az ápolónak figyelembe kell vennie a nonverbális jelzések befolyásoló 

tényezőit. A kapcsolat természete, a szereplők egymáshoz való viszonya, a beszélgetés 

körülményei, az egyén személyes kommunikációs stílusa és a testbeszéd elemeinek 

saját személyére jellemző használata egyaránt megjelenhetnek a beteg által küldött 

jelzésekben. Ennek megfelelően a nonverbális jelzéseket egyfajta figyelemfelkeltő 

jelekként lehet értelmezni, melyek kijelölhetik az interakció további irányait, és további 

megfigyelést igényelnek. Ilyen jelzés lehet a beteg/kliens arckifejezése, testtartása, a 

beszélgetés során végzett mozdulatai, szemkontaktus iránti igénye, és tanácsadóval 

szembeni pozíciója. 

A beteg meghallgatásával kapcsolatos készségek alkalmazása, és a jelzések 

megfigyelése mellett az ápolónak tekintettel kell lennie a kommunikációt segítő, illetve 

akadályozó tényezőkre. (82, 89) 

A beteggel/klienssel történő kommunikációt segítő tényezők: 

� A tanácsadó ítélkezéstől mentes viselkedése a beteg felé; 

� a figyelem beteg felé történő koncentrálása, az elkalandozás kerülése; 

� tudatos figyelem a beszélgetés nonverbális jeleire; 
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� figyelmet kifejező kommunikációs jelzések alkalmazása: pl. „igen”, „nem”, 

„értem”; 

� kényelmes, a beszélgetéshez megfelelő helyzet felvétele (ülés); 

� megfelelő környezeti feltételek (nyugodt, zajmentes); 

� a beszélgetés megszakításának lehetőség szerinti kerülése. 

A beteggel/klienssel történő kommunikáció akadályozó tényezői: 

� Környezeti akadályok: intimitás hiánya, a beszélgetés gyakori megszakítása, 

kényelmetlen vagy nem megfelelő helyszín. 

� Személyes tényezők: a tanácsadót ért stresszhatások, idegesség, saját 

problémáinak beszűrődése a gondolkodásba, figyelem elkalandozása. 

� A tanácsadó ítélkezése, a beteg által közöltek félreértelmezése. 

� Bizonytalanság a tanácsadási folyamat működtetésében. 

A tanácsadás készségeinek elemzése során azt is szem előtt kell tartani, hogy a 

folyamat lényege a szereppartnerek között kialakuló interakció. A tevékenység 

kivitelezése során alkalmazott készségek azonosítását megkönnyíti a folyamat 

összetevőinek elemzése, ugyanakkor az elemekre bontás során az ápolási tevékenység 

holisztikus értelmezése sérülhet. A skillek ismerete hasznos lehet az ápolói tanácsadást 

érintő kutatások, és az ápolásoktatás szempontjából is, azonban minden esetben 

figyelembe kell venni azt, hogy az ápolás nem csupán bizonyos készségek alkalmazását 

jelenti, hanem középpontjában az ember, mint bio-pszicho-szociális egység áll. 

I.3.5. A tanácsadás során alkalmazott ápolói beavatkozások 

A tanácsadás során alkalmazott beavatkozások olyan tevékenységeket jelölnek, 

melyeket az ápoló a beteggel kialakított tanácsadási kapcsolat folyamán használ. A 

beavatkozások körét Burnard és Morrison a rogers-i filozófia alapján értelmezett 

kliensközpontúság alapelveit figyelembe véve határozta meg. A betegközpontú ellátás 

esetén a hangsúly a szereppartnerek között kialakuló kapcsolat minőségén van, melyet a 

szereplők által felvett pozíció befolyásol. A mellérendeltségi viszonyként felfogható 

partnerkapcsolat azt is jelenti, hogy mindkét fél folyamatosan reagál a másik 

viselkedésére. Ez az ápoló számára azt jelenti, hogy meg kell tanulnia elfogadnia a 

beteg álláspontját és döntéseit, ahelyett, hogy saját „objektív”, szakmai tudásán alapuló 

tanácsokkal látná el őt.  
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A 3 sz. táblázat a tanácsadási folyamat során alkalmazott beavatkozások körét 

mutatja be. A minimális készségek azokat a tevékenységeket jelölik, melyek ismerete és 

alkalmazása nélkül a tanácsadási folyamat nem végezhető megfelelő színvonalon. Az 

optimálisként meghatározott készségek használata teremti meg az alapját annak, hogy 

az ápoló hatékonyan tudjon részt venni a tanácsadói kapcsolatban. 

3. számú táblázat: A tanácsadás során alkalmazott beavatkozások Morrison és Burnard alapján 

A tanácsadás során alkalmazott beavatkozások 

Minimális (Burnard, 1991) Optimális (Morrison, Burnard, 1991) 

� Nyílt kérdések használata 

� Visszajelzés a közlés tartalmára és az 

érzelmekre 

� Összegzés 

� Az elhangzottak értelmezése és 

visszacsatolás 

� Különféle kérdéstípusok (nyílt, zárt) 

optimális arányban történő használata 

� Visszajelzés adása általánosan és a 

közlési tartalmakra 

� Empátia kifejezése 

� Összegzés, értelmezés 

A táblázatból látható, hogy a beavatkozások két csoportjának elemei jelentős 

hasonlóságot mutatnak. A minimálisan és optimálisan alkalmazott készségek közötti 

különbség a használat minőségében mutatkozik meg. Néhány elem, mint a közlési 

tartalmakra adott visszajelzés, vagy az elhangzottak értelmezése nélkül a tanácsadási 

folyamat nem folytatható eredményesen.  

Az interakció során az ápoló optimális esetben a témával, a beteg problémájával 

összhangban választja meg az alkalmazott kommunikációs módszert. Nyílt kérdések 

használatával a beteg véleménye, gondolatai kerülnek előtérbe, azonban folyamatos 

alkalmazásuk azt sugallhatja a páciens felé, hogy az ápoló csak kérdéseket tesz fel, és 

kitér a válaszok elől. A zárt kérdések kanalizálják a beszélgetést, mivel a betegnek nincs 

lehetősége kifejteni az álláspontját és megfogalmazni érzéseit, ugyanakkor 

visszajelzések adásánál, megerősítésnél hasznos szerepet tölthetnek be. A két 

kérdéstípus arányának a beteg igényeihez, és a kommunikáció tartalmához igazodó 

megválasztása a tanácsadási folyamat hatékonyságát növeli. 
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A kliensközpontú tanácsadás lényeges eleme az empátia, azonban a folyamat nem 

minden esetben ilyen felfogásban valósul meg. A beteg állapota, betegsége (pl. kómás 

állapot, tudatzavarok) néhány esetben nem teszi lehetővé a betegközpontú tanácsadás 

alkalmazását, ilyen esetekben a folyamat ápolódominálttá válik. (14, 89) 

I.4. A tanácsadási folyamat 

I.4.1. Az ápolási és a tanácsadási folyamat kapcsolata 

A betegvezetés folyamatszerűen végzett tevékenység, melynek módszere a 

tanácsadás. Mivel az ápoló tevékenységét az ápolási folyamat keretén belül lehet 

értelmezni, ezért az általa végzett tanácsadás vizsgálatához szükséges áttekinteni a 

tanácsadási és ápolási folyamat hasonlóságait és eltérő vonásait. Az ápolási és a 

tanácsadási folyamat összefüggését mutatja meg a 2. sz. ábra. 

2. sz. ábra Az ápolási és tanácsadási folyamat kapcsolata. Forrás: (51) 

 

Az ápoló az ápolási – tanácsadási folyamat alkalmazásával a betegét/kliensét 

gyakorlatilag azonos lépésekben és a problémamegoldás lehetősége felől közelíti meg. 

(55) Tevékenységének célja mindkét esetben a beteg/kliens függetlenségének 

előmozdítása, problémamegoldó képességének növelése, és erőforrásainak mozgósítása 

a sikeres alkalmazkodás érdekében.  
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Az ápoló az ápolási folyamatban és tanácsadói tevékenységében egyaránt rövid és 

hosszú távú tervek felállításával foglalja keretbe munkáját, amelyet a beteggel/klienssel 

közösen alakít ki. A rövid távú tervek általában a felmerülő szükségletek azonnali, vagy 

rövid időn belül történő kielégítését célozzák. A hosszú távú tervek fókuszában olyan 

problémák állnak, melyek megoldása általában hosszabb – pl. felvételtől a távozásig – 

időt vesz igénybe.  

Mind az ápolási, mind a tanácsadási folyamat első lépése a beteg problémájának 

észlelése, és értelmezése. A felmérési szakaszban az ápoló és a beteg közösen tárják fel 

az aktuálisan rendelkezésre álló erőforrásokat, melyek a probléma megoldására 

használhatóak. A probléma okainak vizsgálatakor olyan információk kerülnek 

feltárásra, melyek az aktuális zavarra, vagy annak megoldásával kapcsolatos ápolási-

tanácsadási tevékenységre hatással lehetnek. Az adatok elemzése és értelmezése után a 

beteg/kliens és az ápoló meghatározzák a tevékenység célját. A cél elérésének módját, 

és az alkalmazható módszereket a szereppartnerek közösen tekintik át, és az alternatívák 

közül azonosítják a betegnek/kliensnek leginkább megoldási módszert. A végrehajtási 

szakasz során az ápoló a probléma jellegével, és a beteg/kliens szükségleteivel 

összhangban, szakmai felkészültsége alapján végez beavatkozásokat. A kivitelezés 

alapja a beteg rendelkezésre álló energiáinak felhasználása, és az erőforrások 

fejlesztése. A tevékenység értékelése során a szereppartnerek közösen áttekintik az elért 

eredményeket, és összevetik azokat a tervezés során meghatározott célokkal. 

Amennyiben az ápolási igény továbbra is fennáll, az ápoló és a beteg/kliens 

meghatározzák a továbbhaladás lehetőségeit a szükséglet kielégítése céljából. (82) 

Az ápolási és tanácsadási folyamat a fentiek alapján lépéseiben azonos módon épül 

fel, azonban jellegüknél fogva eltérő vonással is rendelkeznek.  

I.4.2. A tanácsadás szakaszai 

Az ápolási folyamat során kivitelezett tanácsadás magában foglalja a probléma 

feltárását, a megoldás tervezését, a közösen kijelölt tevékenységek végrehajtását, 

valamint az elért eredmények értékelését. Az ápolási és a tanácsadási folyamat 

összefüggéseit vizsgálva ezek a lépések egyaránt értelmezhetőek mindkét tevékenység 

elemeiként. 

Amennyiben a tanácsadást az ápoló-beteg/kliens kapcsolat kommunikációs 

folyamat-jellege felől közelítjük meg, a tevékenység bevezető (elkezdési), folyamatos 
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és záró szakaszokra osztható fel. Az egyes szakaszok a folyamat szempontjából 

elkülöníthetően, azonban egymásra épülően jelennek meg a szereppartnerek 

kölcsönhatásában.  

A tanácsadás hatékonyságát az átgondoltan megtervezett, a tevékenység céljának 

megfelelő környezeti feltételek biztosítása jelentősen befolyásolja. Az ápoló, az 

interakció tervezése során figyelmet kell, hogy fordítson a tanácsadási környezet 

kialakítására. A tervezés szempontjait és a tanácsadás környezeti feltételeit az I.3.3.5. 

alfejezet mutatja be. 

I.4.2.1. Bevezető (elkezdési) szakasz 

A tanácsadás bevezető szakaszának célja az ápoló és a beteg/kliens közötti kapcsolat 

kialakítása. A kölcsönhatás kezdetén az ápoló tevékenysége a beteg/kliens kooperáció 

iránti igényének felkeltését célozza. Az interakció kezdeti szakaszában a 

betegek/kliensek szempontjából fontos az ápoló empátiát és elfogadást sugárzó, 

kongruens magatartása, mely a szereppartnerek kölcsönhatásának alapját alkotja. (112) 

A tanácsadó személy megbízhatósága és hitelessége jelentősen befolyásolja az kialakuló 

interakció minőségét. (82) Az utóbbi években a témával foglalkozó szakirodalom az 

ápoló kívánatos magatartását az ápoló-beteg/kliens kölcsönhatásban a „jelenlét” 

(presence) fogalmával írja le. A fogalom szerint az ápolói jelenlét optimálisan a 

beteg/kliens személyére szabott (individuális), empátián és a szükségletek által 

meghatározott segítségnyújtás szándékán alapul. (37, 85) A törődést kifejező ápolói 

jelenlétet („caring presence”) a tanácsadói kapcsolatban McLeod szerint az alábbi 

elemek fejezik ki: 

� a beteg felé történő odafordulás; 

� a másik személy szükségleteinek előtérbe helyezése; 

� a jelzések alapján a beteg/kliens szükségleteinek megértése; 

� a beteg által korábban közölt információkra történő emlékezés és visszautalás; 

� a másik személy nézőpontjának elfogadása, véleményének figyelembe vétele; 

� türelmes, megfontolt haladás a kijelölt cél felé, folyamatos visszajelzések adása; 

� a folyamat során észlelt előrelépések visszajelzése;  

� kisebb, jóindulatot kifejező tevékenységek. (82) 

A kapcsolat kezdetén, a páciensen az aktuális problémával kapcsolatos szorongás 

jelei lehetnek láthatóak, melyek oldására az ápoló valamilyen témát kínálhat fel annak 
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érdekében, hogy az egyén belépjen a kapcsolatba. Ez a – sokszor indifferens – témát 

érintő beszélgetés lehetőséget biztosít a betegnek/kliensnek, hogy rendezze gondolatait, 

és felkészítse magát a kapcsolatban való aktív részvételre. Az ápoló szempontjából 

fontos azon jelzések felismerése, melyek arra utalnak, hogy a beteg aktuálisan nem áll 

készen a tanácsadási beszélgetésre. Ilyen lehet a felkínált téma előli kitérés, a 

beszélgetés témájának megváltoztatása, illetve az ápoló kérdéseinek, utalásainak 

figyelmen kívül hagyása. A beteg kommunikációja ekkor gyakran a beszélgetésből 

történő kilépési kísérletet jelzik. (55) 

A tanácsadás kezdeti szakaszának fontos eleme, hogy a beteg megfogalmazza a 

problémát, ami a beavatkozást indokolja. Az ellátandó egyén autonómiáját és a 

humanisztikus ellátás paradigmáját szem előtt tartva az ápolónak azt kell problémaként 

kezelnie, amit a beteg annak tart. (5, 106) A beteg igényének megfelelő 

kommunikációval segíthető a beteg/kliens kapcsolatba történő bevonódása.  

Az ápoló szempontjából a tanácsadás kezdeti szakaszának lényeges tevékenysége a 

beteg aktív meghallgatása. Az aktív meghallgatás során az ápoló figyelemmel kíséri a 

páciens verbális és metakommunikációs jelzéseit, mely elősegítheti probléma észlelését. 

A kapcsolat kezdetén az ápoló információkat szerez a beteg aktuális állapotáról, és a 

problémával kapcsolatos érzéseiről. Az elkezdési szakasz lényeges feladata a beteg 

problémájának felismerése, mely a tanácsadás alapját alkotja. A problémák észlelése, 

értelmezése során az ápolónak ítélkezéstől mentes, empatikus, nyitott pozíciót 

szükséges felvennie a kapcsolatban. A tanácsadás szempontjából alapvető fontosságú, 

hogy az ápoló pontosan megértse a beteg/kliens problémáját. A visszajelzések adása, a 

visszakérdezés, az értelmező kérdések és megjegyzések használata az ápoló részéről 

egyaránt segítik a probléma pontos megértését. A probléma pontos megfogalmazása a 

helyzetmegoldás további lépéseinek előfeltétele. (5) 

A tanácsadás kezdeti szakaszában, a probléma felismerése és rögzítése után az ápoló 

a beteggel közösen meghatározza a kapcsolat célját, és a cél elérésének lehetséges 

módszereit. Az alternatívák mérlegelése alapján történik meg az aktuális igényeknek 

megfelelő módszer kiválasztása. 

I.4.2.2. A tanácsadás folyamatos szakasza 

A segítő kapcsolatban, az első találkozást követően már általában könnyebb a 

beszélgetés megindítása. A korábbi interakciókra történő visszautalás, vagy akár az 
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ismételt találkozás is ok lehet az aktív kapcsolatfelvételre. A tanácsadás folyamatos 

szakaszában is szükséges olyan kapcsolatkialakítási módszerek alkalmazása, melyek 

lehetővé teszik a beteg/kliens számára a kapcsolathoz szükséges szerep ismételt 

felvételét. 

A tanácsadás folyamatos szakaszában az ápoló és a beteg/kliens közösen dolgoznak 

a beteg problémájának megoldásán. Az interakció szereplői közötti erőviszonyok 

egyensúlya lényeges a kapcsolat hatékonysága szempontjából. A tanácsadói beszélgetés 

fókusza a betegre/kliensre kell, hogy irányuljon. A kommunikáció során az ápolónak a 

beteg által felvetett problémát kell előtérbe helyeznie. Hasonlóan fontos az ápoló 

részéről a szerepcsere elkerülése, mely kapcsolatban bizalmi válság kialakulásához 

vezethet. (55) 

A tanácsadás folyamatos szakaszának döntő részében az ápoló és a beteg/kliens 

között a probléma megoldását célzó kommunikáció zajlik. Miután a beteg 

megfogalmazta a problémáját, az ápoló egyik legfontosabb tevékenysége a tanácsadói 

beszélgetés folyamatosságának fenntartása. Az ápoló empátiát kifejező kommunikációs 

és metakommunikációs jeleket használhat, melyek elősegítik a beteg együttműködését a 

tanácsadás során. Barrett-Lennard az empátia kifejezését a tanácsadói kapcsolatban egy 

ötlépcsős, ciklikus modell segítségével mutatja be, ahol az egyes elemek a segítő és 

segített személy interakcióinak jellegzetességeit írják le. (9)(4. sz. táblázat)  

4. sz. táblázat: A tanácsadói beszélgetés során kifejezett empátia Barrett-Lennard modellje 

 Beteg/kliens Tanácsadó személy 

1. lépcső Valamilyen probléma miatt 

segítségkérést fejez ki 

Nyitott és figyelmes – észleli a 

páciens jelzéseit és készen áll a 

meghallgatásra 

2. lépcső Szavakba önti problémáját Aktívan hallgat, és feldolgozza a 

páciens által mondottakat 

3. lépcső Meghallgatja a tanácsadót Visszajelzi, hogy megértette a 

páciens szavait, összegzi a 

hallottakat 

4. lépcső Értelmezi a tanácsadó személy 

visszajelzését és összegzését, 

Megfigyeli az egyén 

visszajelzésre és összegzésre 



 39 

összeveti azzal, amit kifejezni 

szándékozott 

adott reakcióit 

5. lépcső Visszatér a probléma 

megbeszéléséhez  

(a ciklus folytatódik az első 

lépcsővel) 

Aktívan meghallgatja az egyént  

(a ciklus folytatódik az első 

lépcsővel) 

A tanácsadói beszélgetés során az ápolónak az aktuális helyzetnek megfelelő 

kommunikációs módszereket kell alkalmaznia. Ivey szerint a tanácsadás hatékonyságát 

jelentősen befolyásolja a beszéd és a nyelvhasználat célszerűsége. (61) Ebből 

következően a tanácsadást végző ápolónak a beteg problémamegoldását facilitáló 

beszélgetésvezetési technikákat kell alkalmaznia a kölcsönhatásban. Ennek eszközei a 

különféle kérdések alkalmazása a beszélgetés során, valamint a ritmusra és a 

témaváltásokra történő adekvát reagálás. 

A tanácsadás során az ápoló zárt, nyílt és hipotetikus kérdéseket használhat. (82) 

Zárt kérdések (leggyakrabban igen – nem válaszlehetőségekkel) elsősorban valamilyen 

konkrét információ felderítésére, tisztázására alkalmazhatóak. Nyílt kérdések 

(kiegészítendő válaszlehetőséggel) használatával a betegnek/kliensnek lehetősége van 

az adott téma végiggondolására, és a téma bővebb kifejtésére. Hipotetikus kérdések (Pl. 

„Amennyiben lehetősége volna rá, mit tenne az adott szituációban?”) segítségével a 

páciensnek alkalma nyílik a problémájával kapcsolatos új lehetőségek 

végiggondolására. (92) 

A tanácsadói beszélgetés alapját a beteg/kliens által verbalizált probléma jelenti. A 

beszélgetés során bekövetkező témaváltásokra történő megfelelő ápolói reakció az 

együttműködés lényeges eleme. A téma megváltoztatását kezdeményezheti a 

beteg/kliens és a tanácsadó ápoló is. (82) 

A beteg/kliens által irányított témaváltás figyelemfelkeltő lehet az aktuális 

beszélgetés tartalmával és jelentőségével kapcsolatban. A beszélgetés irányának 

megváltoztatása jelentheti azt, hogy a beteg/kliens nem áll készen az aktuális 

problémával való további munkára, ugyanakkor többlettartalmakra is rávilágíthat az 

eredeti témával kapcsolatban. 
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A beszélgetés témájának megváltoztatását kezdeményezheti a tanácsadást végző 

ápoló is. Amennyiben a tanácsadó érzékeli, hogy a beteg az aktuális problémával 

összefüggésben fontos elemeket kerül el, megfigyelését jelezheti a betegnek úgy, hogy 

nem szakítja meg az interakció folyamatosságát. Ebben az esetben az ápoló jelzi a 

betegnek észrevételét, és felajánlja számára a témaváltás lehetőségét – ezáltal hagyja, 

hogy a beteg hozza meg a döntést az interakció további irányáról. Az ápoló által 

irányított hirtelen, vagy megalapozatlan témaváltás gyakran kommunikációs akadályt 

jelent, és negatív hatással van a tanácsadás hatékonyságára.  

Mivel az ápolói tanácsadás különböző szinteken valósulhat meg (lásd I.3.2. 

alfejezet), ezért a beszélgetések időtartamát az aktuális célnak és a problémának 

megfelelően kell meghatározni. A tanácsadói beszélgetésre rendelkezésre álló időt a 

betegnek is pontosan ismernie kell. 

� Az orientáció célja általában ismeret nyújtása valamilyen konkrét ellátási 

kérdéssel kapcsolatban, ezért a leggyakrabban rövid ideig tartó 

tevékenységet jelent.  

� A konzultáció célja elsődlegesen az ismeretek feldolgozásának segítése, 

ezért hosszabb ideig tartó, összetettebb tevékenységet jelent. Pilling és 

munkatársai az orvos-beteg konzultációk időtartamát érintő kutatási 

eredményei az ápolói konzultációk számára is hasznos tanulságokat 

tartalmazhatnak. Pilling vizsgálatában a konzultációk időtartamának és az 

orvos betegközpontúságának összefüggéseit érintette. Eredményei alapján az 

alacsony betegcentrikussággal jellemezhető csoport konzultációi átlagosan 

7.8 perc tartamúak, ami közepes betegcentrikusság esetén 10.9 percre nő. A 

magas betegközpontúságot mutató csoport konzultációi azonban átlagosan 

8.5 percig tartottak. A vizsgálat eredményei alapján a betegközpontúság 

mértékének növekedése nem áll egyenes arányosságban a konzultáció 

időtartamának növekedésével (103), mely az ápolói konzultációk tervezése 

során is figyelembe veendő szempont lehet. A kutatás eredményével 

kapcsolatban azonban ki kell emelni, hogy a munka nem az ápoló – 

beteg/kliens kapcsolatra irányult, ezért alkalmazása csak korlátozott 

mértékben lehetséges. 
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� A paramedikális tanácsadás leggyakrabban egyéni támogatási forma, 

melynek célja a döntések segítése és a beteg/kliens erőforrásainak 

mozgósítása. A cél elérése általában hosszabb időt vesz igénybe, és az 

ápolási/betegvezetési folyamat során valósul meg. 

A tanácsadásban a beszélgetés időtartamát a beteg által megnevezett probléma 

nagyságát figyelembe véve szükséges átgondolni. A tervezés során lényeges szempont, 

hogy az ápoló csökkentse egyéb feladataiból adódó félbeszakítások incidenciáját, mely 

az elvégzésre váró feladatok beosztását kívánja meg. A tervezés egyik lehetséges 

módszere a műszak kezdetén, a beteg felé kommunikált javaslattétel a várható 

feladatokra és azok időpontjára. (5, 106) 

I.4.2.3. A tanácsadás záró szakasza 

A tanácsadás záró szakaszának legjelentősebb eleme az aktuális beavatkozás 

tanulságainak összegzése. Az összegzésnek tömörnek, lényegre törőnek kell lennie, 

kerülve a magyarázatokat és az értelmezéseket. Ez leggyakrabban a történtek 

átgondolását, az elért eredmények áttekintését, és a következő feladatok kijelölését 

foglalja magában. A beteg aktivitása növelhető, amennyiben az összegzést is maga a 

beteg végzi. (55) 

I.4.3. Tanácsadási stratégiák 

A tanácsadás célja a beavatkozást igénylő egyén rendelkezésre álló erőforrásainak 

mozgósítása, mely a hatékony alkalmazkodást, és az aktuális problémára vonatkozó 

megoldási képesség fejlődését segíti elő. Az ápolónak, tanácsadói tevékenysége során 

olyan módszereket kell alkalmaznia, melyek előmozdítják a fenti célok elérését.  

A tanácsadás facilitáló, orientáló, differenciáló és szupportív stratégiák alkalmazásával 

valósul meg. (55) 

I.4.3.1. A facilitálás technikái 

A tanácsadói beszélgetés során használt facilitáló stratégiák szerepe a beteg 

részvételének elősegítése, motivációjának megteremtése, valamint erőforrásainak 

mobilizálása. A stratégiákat az 5. sz. táblázat foglalja össze.
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5. sz. táblázat Facilitáló stratégiák 

 

A verbális stratégiák alkalmazásával lehetőség nyílik a beteg mondanivalójának 

feltárására, ami a hatékony segítségnyújtás egyik lényeges előfeltétele. 

A megfelelő szintű ismeretek birtoklása a beteg részéről a hatékony 

problémamegfogalmazás és –megoldás előfeltétele. Ebből kiindulva az ápoló a beteg 

problémalátását ismeretek nyújtásával is facilitálhatja.  

A kikérdezés elsősorban a beszélgetés egy témájának alaposabb feltárására, 

információszerzésre szolgál. A tanácsadó személy a beteg közléseiből hangsúly 

alkalmazásával különféle elemeket emelhet ki. Mivel a beszélgetés valamely elemének 

előtérbe helyezése a többi elem háttérbe szorulását eredményezi, így az ápoló részéről 

lényeges, hogy a hangsúlyt a beteg által problémaként megfogalmazott témára helyezze. 

A hangsúly nem megfelelő alkalmazása a beszélgetés erőviszonyainak felborulásához 

vezethet, mely a folyamat hatékonyságát negatívan befolyásolja. 

A tanácsadói beszélgetés során az ápoló több olyan kommunikációs technikát is 

alkalmazhat, mellyel a beteg megnyílását, a szituációba történő bevonódást segíti elő. 

Ilyen módszerek a beteg által közöltek átfogalmazása (parafrázis), minimális szóbeli 

megerősítők, valamint a csend alkalmazása. Az átfogalmazás lehetőséget ad az 

ápolónak, hogy visszajelezze a beteg által elmondottak megértését, ezáltal a beteg 

számára, hogy pontosan megfogalmazza a problémával kapcsolatos gondolatait. A 

Facilitáló stratégiák 

Verbális stratégiák: 

- szóbeli 

megerősítők 

használata 

- kikérdezés 

- parafrázis 

- hangsúly 

- készség adta 

lehetőségek 

- konfrontáció 

- ismeretek nyújtása 

- csend alkalmazása 

 

Nonverbális stratégiák: 

- érzelmek 

visszatükrözése 

- érzelmek 

összefoglalása 

- érzelmek tisztázása 
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szóbeli megerősítők, valamint a csend alkalmazásával az ápoló a beteg felé 

odafigyelést, törődést tud sugározni, mely jelentősen javíthatja a beszélgetés hatásfokát. 

A tanácsadói beszélgetés során előfordulhat, hogy a beteg által közölt különféle 

tartalmak, vagy a verbális és nonverbális jelek között ellentmondás tapasztalható. Ennek 

feloldására alkalmazható a konfrontáció technikája. Ennek célja, hogy lehetővé tegye a 

beteg számára a szembenézést a problémával kapcsolatos gondolataival, 

megállapításaival. A tanácsadói beszélgetés során az ütköztetés átgondolatlan 

alkalmazása a beteg felé megrovást közvetíthet, ezért használata megfelelő 

felkészültséget kíván meg. 

A tanácsadás egyik célja a beteg aktuálisan rendelkezésre álló energiáinak mozgósítása. 

Ennek elérésére az ápolónak a beszélgetés során olyan technikákat kell alkalmaznia, 

melyekkel lehetőséget biztosít az aktuális energiaszint tisztázására, valamint a 

potenciális cselekvési módok végiggondolására. A készség adta lehetőségek áttekintése 

során a beteg és az ápoló áttekinti az aktuálisan, a probléma megoldására szóba jöhető 

képességeket, és azok lehetséges felhasználását. A technika alkalmazásával a páciens 

saját ellátásának részesévé tehető, mely az aktivitás serkentésén túl a motiváció 

növelését is eredményezi. 

Az ápoló a tanácsadói beszélgetés során nonverbális stratégiákat is alkalmazhat a beteg 

erőforrásainak mozgósítására. Az alkalmazható technikák egy része kommunikációs 

jellegű, melyet az I.3.3. alfejezet mutat be. A nonverbális facilitálás további lényeges 

eleme a szereppartnerek érzelmeinek – azaz a beszélgetés affektív tényezőinek – 

értelmezése, és tisztázása a problémamegoldási folyamat során. Az interakció során a 

beteg által közöltek mind a betegből, mind az ápolóból érzelmi reakciókat váltanak ki, 

melyek helyes értelmezése a hatékony segítségnyújtás és problémamegoldás 

előfeltétele. A beszélgetés során az ápoló visszajelezheti a beteg felé az általa észlelt 

érzelmi tartalmakat, mellyel a problémával kapcsolatos érzelmi beállítódás 

megfogalmazását, összegzését segíti elő. 

I.4.3.2. Az orientálás és differenciálás stratégiái 

A tanácsadási beszélgetés során a beteg közlései rendkívül összetettek lehetnek. A 

tartalmi hangsúly kijelölésével az ápoló differenciálhat a különféle tartalmak között, 

egyben orientálhatja a beteget, hogy az őt aktuálisan foglalkoztató kérdést kognitív vagy 

affektív síkon közelítse meg. 
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A tartalmak közötti differenciálás egyik módja a szereppartner közlései irányának 

megfigyelése. Ennek alapján a közlések vonatkozhatnak: 

• az egyén saját személyére, 

• más személyekre, 

• az egyén környezetére, 

• valamilyen tárgyra, 

• a tanácsadást végző ápolóra. (55) 

A közlések további lehetséges megközelítését jelenti a kognitív és/vagy affektív 

tartalmak vizsgálata. 

Kognitív tartalom alatt az egyén emberekkel, dolgokkal és jelenségekkel kapcsolatos 

közléseit és képzeléseit értjük. A kognitív tartalmakra adott válaszok elősegítésére 

javasolt a csend, a minimális szóbeli megerősítők, a parafrázis, valamint a kérdések 

alkalmazása.  

A viszonyulásaink nyomán keletkező, verbálisan és nem-verbálisan kifejezett vágyaink 

és érzéseink a közléseink érzelmi (affektív) tartalmát fejezik ki. Az érzelmi tartalmak 

feltárását segíti az elfogadást kommunikáló nonverbális jelzések köre, az érzelmek 

visszatükrözése, valamint az érzések összefoglalása.  

A tanácsadási beszélgetés során a kognitív és affektív tartalmak a leggyakrabban 

egyidejűleg jelennek meg, és az egyik összetevő kiemelése alapvetően meghatározza az 

interakció irányát. A kognitív elem kiemelése a probléma intellektualizálásához 

vezethet, míg az affektív attribútum előtérbe helyezése gyakran védekező reakció 

megjelenését, a kapcsolat elutasítását eredményezi. Általánosan kijelenthető, hogy a 

tartalmak közötti differenciálás során a beteg szempontjait, üzeneteit szükséges 

érvényesíteni. Az ápoló a kognitív és affektív tartalmak közötti differenciálásra 

leggyakrabban hangsúlyozást, konfrontációt (ütköztetést), valamint a készség adta 

lehetőségek megfogalmazását alkalmazhatja.  

A tartalmi orientáció és differenciálás az aktuális probléma egyes elemeinek kiemelését 

eredményezi, míg másokat elnyomhat. A beszélgetésvezetés során az ápolónak jelentős 

szerepe van abban, hogy a beteggel történő kommunikáció milyen stratégiával segíti 

szereppartnerét. Ennek végiggondolása során lényeges, hogy az ápoló szem előtt tartsa a 

tanácsadás alapelvét, mely szerint azt tekintjük problémának, amelyet a beteg/kliens 

annak tart, valamint azt a nézőpontot tekintjük kiindulópontnak, ahogyan a beteg/kliens 
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látja a problémát. Az alapelv figyelmen kívül hagyása a beszélgetés egyensúlyának 

felborulásához vezet, mely a problémamegoldás hatékonyságát csökkenti. (57, 123) 

I.4.3.3. Szupportív technikák 

A szupportív stratégiák a paramedikális tanácsadásban olyan beavatkozási módszerek, 

amelyek célja hozzásegíteni a betegeket/klienseket az érzéseik és viselkedésük 

felismeréséhez, valamint igény szerint támogatást nyújtani az érzéseik és viselkedésük 

megváltoztatásához az adott szituációnak megfelelően. (55) 

A támogatás – az ápolás alapelveinek megfelelően – a beteg, megfogalmazott vagy más 

módon kifejezett szükségletein alapul. Attól függően, hogy a jelzett támogatás iránti 

igény a beteg személyét és kapcsolatait milyen módon tartalmazza, a szupportív 

stratégiák körét az alábbiak szerint célszerű átgondolni: 

3.sz. ábra A tanácsadás során alkalmazott szupportív stratégiák köre 

 

Az intraperszonális történések befolyálása során az ápoló a beteg – sokszor verbálisan 

nem megfogalmazott – gondolatai, érzései alapján határozza meg az alkalmazott 

stratégiák körét. A betegség által okozott változások az aktuális problémalátást 

beszűkíthetik, és az ilyenkor kialakuló feszültség gyakran a gyógyulás akadályaként 

jelenik meg. Ebben az esetben az ápoló a beteg számára segítséget nyújthat más – nem 

saját – szempontok felkínálásával. A támogatás több, különféle stratégia alkalmazásával 

valósítható meg: 

• A belső kör stratégiájának alapfeltételezése szerint az emberek saját énjük 

védelmére, a személyiségükön belül, különböző rétegeket határolnak el. Ezek a 

mindenki által megismerhető vonásoktól (legkülső réteg) a kizárólag az egyén 

által ismert elemekig (legbelső réteg) terjednek. Az elmélet szerint az utóbbi, 

Szupportív stratégiák 

Intraperszonális 
történések befolyásolását 

célzó módszerek 

Interperszonális 
történések befolyásolását 

célzó módszerek 

Magatartás befolyásolását célzó módszerek 
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legbelső réteg tartalmát az egyén a leggyakrabban nem osztja meg 

környezetével. A belső kör stratégiája segítségével a tanácsadó segíthet a 

betegnek felismerni azt, hogy az aktuális problémával nincs egyedül, és 

amennyiben felkészültnek érzi magát, segítséget kaphat a megoldásban.  

• Az elrejtett gondolatok felkutatásának módszere a problémamegoldás és 

gyógyulás szempontjából nem megfelelő gondolkodási mechanizmusok 

rögzülését előzi meg, és szerepet játszik az ilyenkor keletkező izgalmak 

feloldásában. A módszer alkalmazásával megelőzhető a kedvezőtlen 

gondolkodási szokások kialakulása, mivel a beteg az ápoló segítségével 

felismerheti aggodalmainak, kételyeinek forrását, és áttekintheti a lehetséges 

megoldásokat. 

• A gondolatok leállításának módszere abban segíti a beteget, hogy elkerülje a 

kedvezőtlen gondolattartalmak megjelenését a gondolkodási folyamatban. A 

módszer alkalmazásának akkor lehet jelentősége, ha az egyén tisztában van a 

gondolatok negatív hatásával, azonban önállóan nem képes megváltoztatni azok 

irányát és/vagy tartalmát. 

• A negatív gyakorlás (paradox intenció) során a beteg folyamatosan a problémát 

okozó inger hatása alatt van, és ennek megfelelő magatartást tanúsít. A 

módszerrel kapcsolatos kutatások során rámutattak arra, hogy az egyén nem 

képes hosszú ideig egy adott inger a hatása alatt lenni, és az ingerrel kapcsolatos 

feszültségkeltő mechanizmusok kimerülésével a belső feszültség is csökken. 

Az interperszonális változásokat támogató stratégiákkal az ápoló a páciens személyközi 

kapcsolatainak rendezését, új kapcsolatkezelési módszerek kialakítását segíti elő.  

• A szerepfelismertetési stratégia a kedvezőtlen magatartás környezetre gyakorolt 

hatását igyekszik felismertetni az egyénnel, mely a viselkedésváltozás alapja. 

• A szerepcsere módszerének alkalmazásával a beteg egy adott problémával 

kapcsolatos érzéseit fogalmazhatja meg annak segítségével, hogy figyelembe 

veszi a konfliktus megoldása során előforduló ellenérveket. A probléma több 

nézőpontból történő megközelítése alkalmat teremt a beteg számára, hogy 

felismerje a megoldás akadályait, és azok elkerülésének lehetőségeit. 

• A modellnyújtás módszere a beteget a viselkedés hatékonyabbá tételében és az 

akadályok legyőzésében segítheti a beteget. A technika alkalmazása azon az 
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elven alapul, mely szerint az egyén a számára elfogadható személyek jellemzőit, 

megoldási módszereit a szociális tanulás segítségével el tudja sajátítani. A 

modellek lehetnek szimbolikus (nem valós) vagy élő személyek, illetve 

elképzeltek. A módszer segítségével a beteg problémamegoldással kapcsolatos 

eszköztára bővíthető. 

A magatartás befolyásolásának célja a problémamegoldás akadályát jelentő 

viselkedéselemek csökkentése. A különféle módszerek leggyakrabban a kedvező 

összetevők megerősítését, és a kedvezőtlen elemek háttérbe szorítását célozzák.  

• Magatartási leltár készítésével az ápoló az egyén viselkedése, és annak hatása 

közötti összefüggés felismerését segítheti elő. A módszer lényege, hogy a beteg 

egy adott szituációban tanúsított magatartásának sajátosságait, valamint az általa 

ideálisnak vélt viselkedési elemeket nevezi meg. A két lista különbözősége 

esetén a betegnek lehetősége van megfogalmazni a változás kívánt összetevőit. 

• A magatartási szerződések módszerével a segítséget kérő és nyújtó személyek 

egy kívánt cél érdekében megállapodnak bizonyos viselkedésformák 

kivitelezésében. A cél elérésének részekre bontásával a beteg önmaga is 

felmérheti fejlődésének mértékét, mely az eredményességet növeli. A módszer a 

magatartás, és az azt befolyásoló érzelmek fokozatos megközelítésével, az elérni 

kívánt cél elemekre bontásával előzi meg a betegek elcsüggedését, melyet a várt 

azonnali eredmény elmaradása okoz. 

• Az asszertív (önérvényesítő) magatartás minden egyén, így a beteg számára is a 

társas kapcsolatokban való hatékony részvétel lehetőségét hordozza magában. 

Az önérvényesítés gyakorlásával az ápoló a beteg interperszonális 

kapcsolatokban megfigyelhető magabiztosságát fejlesztheti, mely a problémás 

szituációk megoldásának lényeges eleme lehet. 

• Az ápolás, és tágabb értelemben a rehabilitáció meghatározó tényezője, hogy a 

beteg a kórházi, biztonságos körülmények között elsajátított viselkedésmintáit és 

megoldási módszereit milyen eredményességgel tudja alkalmazni mindennapjai 

során. A szituációk habituálásával az ápoló a beteg számára félelmet, szorongást 

keltő helyzetekben való tapasztalatszerzés gyakorlására teremt lehetőséget. A 

módszer hozzájárulhat a beteg hozzátartozói ellátásba történő bevonásának 

eredményességéhez, amennyiben a ’megszokottság’ érzését segíti elő.



I.5. Az ápolói tanácsadás kutatásának irányai 

A tanácsadást, és azon belül az ápolók által végzett tanácsadási tevékenységet számos 

szerző vizsgálta az 1980-as évektől napjainkig. A nemzetközi relevancia ellenére a téma 

hazai feldolgozására csekély számú tanulmány utal.  

Elemzésünk fényt derített arra, hogy a kutatók rendkívül változatos elméleti 

kiindulópontok alapján végezték felméréseiket. A különféle vizsgálatok tanácsadás- 

értelmezése fogalmi és tartalmi szempontból sem egységes, mivel a felmérések idején 

nem állt rendelkezésre a fogalom széles körben elfogadott értelmezése. (97, 99, 119) 

Ennek megfelelően az összefoglalt kutatások tanácsadás-felfogása az általunk preferált 

általános értelmezéstől a konkrét területekre kiterjedő információnyújtásig terjed. 

A források kritikai elemzése során figyelembe kell vennünk, hogy a témában közölt 

anyagok rendkívül változatos evidencia-szintet képviselnek az esetleírásoktól és 

szakértői véleményektől a randomizált, kontrollált vizsgálatok metaanalíziséig 

terjedően. Az alábbiakban megkíséreljük áttekinteni a tanácsadás-kutatások 

eredményeit, valamint meghatározni a további kutatások lehetséges irányát. 

I.5.1. Az ápoló-beteg kapcsolat minősége a tanácsadás során 

A tanácsadás hatékonyságát az ápoló és a beteg között kialakuló interakció minősége 

alapvetően meghatározza.1 A szereppartnerek közötti kölcsönhatással kapcsolatos 

kutatások leggyakrabban a felek közötti erőterek megoszlására és a páciens 

döntéshozásának támogatására (17, 39, 57, 91), és a beszélgetés vezetésére (78) 

terjednek ki. Több tanulmány foglalkozik az interakciók során a beteg által felvett 

pozícióval (18, 47, 66, 115), valamint az interakciók időkereteivel. (19, 21, 75, 81, 122) 

Az ápoló-beteg kapcsolattal foglalkozó tanulmányok elemzését az I.2. alfejezet 

tartalmazza. 

A kapcsolattal foglalkozó tanulmányok jelentős része az ápolói tevékenységek felől 

közelíti meg az interakciókat, és kevés kutatás foglalkozik a kialakuló kapcsolattal a 

betegek szemszögéből. Kettunen és munkatársai több tanulmányukban is a páciensek 

által sugárzott jelzéseket elemezték videora rögzített tanácsadói beszélgetések 

alkalmával. Eredményeik alapján a betegek leggyakrabban kérdések feltevésével, 

                                                 
1 A tanácsadás során kialakuló interakció jellegzetességeivel az I.2 alfejezet foglalkozik. 
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megszakítással, és a téma hosszadalmas kifejtésével befolyásolják a beszélgetés 

menetét. A szerzők véleménye szerint a tanácsadói beszélgetés optimális hatékonysága 

érdekében az ápolónak fel kell készülnie a páciens jelzéseinek értelmezésére, és a 

beszélgetésvezetésük stílusát a beteg aktuális igényéhez kell igazítaniuk, mely komplex 

oktatási programok kidolgozását teszi szükségessé. (65-67) 

I.5.2. Ápolói tanácsadás gyakorlatban alkalmazható módszerei és a megvalósítás 

lehetőségei 

A témára vonatkozó szakirodalmi források leggyakrabban a kliensközpontúságot, 

valamint a tanácsadás helyét vizsgálták a beteggel való interakciókban. A közölt 

munkák leggyakrabban deszkriptív, leíró jellegű elemzések, melyek nagy elemszámú 

minta bevonásával, adekvát módszerek alkalmazásával készültek. A kutatások 

feldolgozása során megfigyelhető volt a tanácsadás, mint fogalom és beavatkozás 

különféle értelmezése, mely megnehezíti a leírtak általánosítását. 

A tanácsadás alapelve, hogy a beteg igényei és szükségletei figyelembevételével kell 

megvalósulnia. Miebet és munkatársai neurológiai osztályon kezelt stroke-betegek 

hozzátartozóinak szükségletét mérték fel a tanácsadás és a kezeléssel kapcsolatos 

információk igénylése, valamint az ápolói elérhetőség tekintetében. Eredményeik 

alapján a mind a betegek, mind a hozzátartozók lényegesnek tartották a tanácsadás 

lehetőségét, melyet olyan segítségnyújtásként értelmeztek, amely a mindennapos 

ápolási beavatkozások során valósul meg. A kutatás során végzett 

összefüggésvizsgálatok rámutattak arra, hogy a megelőzően valamilyen egészséggel 

kapcsolatos problémától szenvedők nagyobb mértékben igénylik a tanácsadást. A 

vizsgálat eredményei alapján a szerzők arra is következtettek, hogy a hozzátartozók 

iskolázottsága fordítottan arányban áll a tanácsadás iránti igénnyel: a minta magasabb 

végzettségű tagjainak tanácsadási iránti igénye szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az 

alacsonyabb végzettségűké. (87) Az eredményt véleményünk szerint befolyásolta az, 

hogy a válaszolók tanácsadáson valamilyen információ nyújtását/oktatást értettek. 

Laitakari és munkatársai átfogó, egész nemzetre kiterjedő vizsgálatukban a finn 

alapellátás szereplőinek – ápolók, orvosok és gyógytornászok – tanácsadásának 

folyamatát, és a tevékenység során alkalmazott módszereket elemezték. Megállapításaik 

szerint a vizsgált személyek a tanácsadást, mint konkrét, elsődlegesen 

egészségfejlesztési vonatkozásokkal rendelkező témákkal kapcsolatos 
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információnyújtást értelmezték. A vizsgált ápolók és orvosok ennek megfelelően a 

táplálkozással és a testmozgással összefüggő tanácsadást nevezték meg leggyakrabban 

előforduló témákként. A vizsgált személyek a különféle tanácsadási stratégiákat csekély 

mértékben alkalmazták, és leginkább betegségre fókuszáltan, a beteg igényeit, 

szempontjait figyelmen kívül hagyva végezték a tevékenységet. (69) 

Hasonló megközelítésű Nupponen vizsgálata, aki a tanácsadást, mint ’az egészségügyi 

ellátás olyan professzionális módszere, mely személyes kapcsolat segítségével fejleszti 

a fizikális aktivitás mértékét’ írja le. A szerző elméleti közleményében a tanácsadást, 

mint folyamatot mutatja be, mely az egyszeri információnyújtástól a rendszeres 

találkozások alkalmával, tervszerűen végzett, a beteg igényein és szükségletein alapuló 

beavatkozásokig terjed. Nupponen a hatékony beavatkozás kiindulópontjaként a beteg 

által problémaként azonosított tárgyat jelöli meg, és a tanácsadás során a kliensközpontú 

elvek alkalmazásának fontosságát hangsúlyozza. (95) 

Az ápolói tanácsadás konkrét ápolási helyzetekben történő megvalósulását vizsgálta 

Soohbany, több lényeges elméleti kérdést is felvető vizsgálatában. A vizsgálat feltevése 

szerint a tanácsadás, mint pszichoterápiás tevékenység, és az ápolói beavatkozások alatt 

megvalósított tanácsadás különböznek egymástól, mind az alkalmazott módszereket, 

mind a betegek elvárásait illetően. A szerző hipotézisét 6, levelező tagozatos 

ápolóhallgatóval készített interjú fenomenológiai jellegű vizsgálatával bizonyította. 

Eredményei elemzése alapján az ápolói tanácsadás során az empátia, és a meghallgatás 

képessége alapvetően meghatározza az ápoló-beteg kapcsolat minőségét. Vizsgálatának 

konklúziója szerint a betegek az ápolók által végzett tanácsadástól nem pszichoterápiás 

hatást, hanem a problémamegoldás serkentését, valamint a kérdések, gondolatok 

tisztázását várják. A közlemény lényeges észrevétele, hogy az ápolási és a tanácsadási 

folyamat hasonló karakterisztikával rendelkezik, és céljaik, módszereik is 

megegyeznek. (119) 

I.5.3. Az ápolói tanácsadás hatása a betegek egészségi állapotára 

Az ápolók által végzett tanácsadási tevékenység minőségének a betegek szempontjából 

történő megítélése – a fogalom értelmezése alapján – a problémamegoldási 

hatékonyságának mérésével lehetséges. A témával foglalkozó szakirodalmi források 

leggyakrabban a betegek egészségi állapotában bekövetkezett változások vizsgálata, 
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valamint a compliance és a coping-mechanizmusok fejlődése alapján elemzik a 

tanácsadás hatását. 

Helde és munkatársai egy strukturált, ápolók által irányított életvezetési program hatását 

vizsgálták epilepsziás betegek életminőségére. A kutatásban 140 epilepsziás beteg 

bevonásával zajlott, akiket randomizáltan vizsgálati- és kontrollcsoportba soroltak. A 

mintacsoport tagjai egynapos, egyszeri alkalommal megszervezett, interaktív 

betegoktatási programban vettek részt, amit a témával kapcsolatos tanácsadás és 

utánkövetés egészített ki. A kontrollcsoportba került alanyok hagyományos epilepszia-

kezelésben részesültek. A résztvevők életminőségét a QOLIE-892 skála segítségével 

mérték, az oktatást követően azonnal és 2 év múlva. Az eredmények alapján a 

mintacsoport tagjainak szignifikánsan magasabb volt az életminőségük a vizsgáló 

eszköz minden alskáláján a mérések időpontjában. (49) A közölt eredmények magas 

evidenciaszintet képviselnek, azonban értelmezésükkor figyelembe kell venni, hogy a 

tanácsadást a szerzők elsősorban konkrét betegséggel – epilepszia – kapcsolatos 

ismeretek nyújtásaként, és problémamegoldásként értelmezték.  

Harting és munkatársai a kardiovaszkuláris betegségek ellátása során alkalmazott 

tanácsadás minőségét vizsgálták 64, videóra rögzített tanácsadói beszélgetés elemzése 

segítségével. Az interakciók megfigyelése a beszélgetésvezetésre (beszélgetés 

irányítása, interjúkészítés), a problémamegoldás támogatására (probléma azonosítása, 

megoldási módszerek), valamint a tanácsadási alapelvek (kliensközpontúság 

érvényesülése, erőviszonyok megosztása) megvalósulásának mértékére terjedt ki. Az 

egyes elemek értékelése alapján legkielégítőbbnek az alapelvek megvalósulását ítélték 

(79%). A beszélgetésvezetés minősége 71 %-ban, a problémamegoldás támogatása 68 

%-ban felelt meg a kívánatosnak. (48) 

A tanácsadás daganatos betegek jóllétére gyakorolt hatását vizsgálták Öhlén és 

munkatársai. Kutatásuk során 43, kórházban fekvő beteg véleménye alapján 

fogalmazták meg megállapításukat, mely szerint a páciensek 84 %-ban kielégítőnek 

ítélték az ápolók tanácsadó tevékenységét. Az elemzés elsődlegesen a 

problémamegoldás támogatására, és a betegek életminőségének néhány elemére – 

életöröm, félelem csökkenése – terjedt ki. A közölt eredmények alapján a páciensek 40 

%-a számolt be pozitív változásról az elemzett területeken. (96) Az eredmények 
                                                 
2 Quality of Life in Epilepsy-89 
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értelmezése során figyelembe kell venni, hogy a kutatás során vizsgált tanácsadások 

mindegyike az ápolási beavatkozásoktól elkülönült, 50 perces ülés volt. Ebből 

következik, hogy a szerzők a tanácsadást nem, mint az ápolási folyamat 

megvalósításának egyik eszközének, hanem elsődlegesen pszichoterápiás jellegű 

beavatkozásnak értelmezték.  

Hasonló felfogás azonosítható Curtis és Kibler közleményében, melyben egy esetleírás 

segítségével mutatják be a daganatos betegek ellátása során nyújtott tanácsadói segítség 

jelentőségét; (26) valamint Toren és munkatársai cikkében, melyben a tanácsadás 

krónikus betegek gyógyszerszedésére gyakorolt hatását vizsgálták. (121) Sieck és 

munkatársai az alkoholfogyasztás csökkentésének lehetőségeiről szóló vizsgálatukban a 

tanácsadást szintén a mindennapos ápolói feladatoktól elkülönült, de nem egyéni, 

hanem csoportosan kivitelezett intervencióként értelmezték. (116) A közleményekben 

leírtak alapján az ápolói tanács hatásos lehet a daganatos betegség során fellépő félelem 

és szorongás csökkentésében, (26) a gyógyszerszedési compliance növekedésében(121), 

valamint a krónikus alkoholfogyasztás csökkentésében. (116) A hatásvizsgálatok 

értelmezésekor azonban figyelembe kell vennünk, hogy a vizsgálatok nem minden 

esetben magas evidencia-szintű módszerek alkalmazásával történtek, ezért a közölt 

eredmények bizonyítása további vizsgálatokat igényel. 

I.5.4. A tanácsadás ápolóhallgatók számára történő oktatásával kapcsolatos kutatások 

A vonatkozó szakirodalom elemzése alapján kijelenthető, hogy a legtöbb oktatással 

kapcsolatos kutatás a tanácsadáshoz szükséges készségek elsajátításával foglalkozik.  

Philip Burnard több kutatásának is központi kérdése volt, hogy az ápolóknak milyen 

interperszonális készségekkel (’skill’) kell rendelkezniük a tanácsadási tevékenység 

eredményes kivitelezéséhez. Ezek a kutatások leggyakrabban gyakorló ápolókra3 

terjedtek ki. (89) 

Burnard ápolóhallgatókon végzett vizsgálatának alapfeltevése szerint a tanácsadást 

végző ápoló meghatározott készségein (’skill’) kívül azonosítható személyes 

jellemzőkkel (’personal qualities’) rendelkezik, melyek jelentősen befolyásolják a 

tevékenység hatékonyságát. A személyes jellemzők tanácsadásban betöltött szerepére 
                                                 
3 Az Egyesült Királyság ápolóképzési szisztémája a magyartól eltérő képzési szintekkel és elnevezésekkel 
rendelkezik. Az elemzés könnyebb értelmezése érdekében az angol megnevezéseket a hazai viszonyokra 
adaptálva jelöljük.  
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Rogers is utalt, és a legfontosabbakként a melegséget (’warmth’), a hitelességet 

(’genuineness’), az átláthatóságot (’transparency’), az elfogadást (’acceptance’) és az 

empátiát, valamint a feltétel nélküli pozitív hozzáállást (’unconditional positive regard’) 

jelölte meg. Véleménye szerint a tanácsadó ezen tulajdonságai elengedhetetlen kellékei 

a terápiás hatás elérésének, azonban ezt a releváns kutatások hiányában számos szerző 

bírálta. Az elméleti kiindulópontok alapján Burnard, az Egyesült Királyságban végzett 

vizsgálatában, ápolóhallgatók véleményét mérte fel arról, hogy milyen jellemzőkkel kell 

rendelkeznie a tanácsadást végző személynek. 

A kutatás mintáját 162, különféle szintű (BSc, MSc) egyetemi képzésekben 

tanulmányokat folytató ápoló hallgató képezte. A vizsgálat során a hallgatóknak 10, az 

általuk legfontosabbnak tartott személyes jellemzőt (nem készséget, vagy végzettséget) 

kellett megneveznie. A válaszadók összesen 37 különböző jellemzőt soroltak fel, 

melyek között legnagyobb arányban a ’jó hallgató’ (73%), az ’ítélkezéstől mentes’ 

(57%), az ’empatikus’ (35%), a ’megértő’ (35%), és ’meggyőzhető’ (27%) fordult elő. 

A szerzők értelmezése szerint meglepetés, hogy a hallgatók az aktív hallgatást inkább 

személyes jellemvonásnak, mintsem készségnek írják le. (16) Véleményünk szerint az 

eredmények alapján jól látható, hogy a kliensközpontúság alapelveinek gyakorlati 

megjelenése rendkívül bizonytalan, melyre a csekély válaszarányok (ítélkezéstől 

mentesség 57 %, empátia 35 %), és a kongruencia, mint jellemző hiánya is utal. 

Ápolók és ápolóhallgatók kliensközpontú tanácsadói attitűdjét vizsgálta Morrison és 

Burnard a Nelson-Jones-Patterson attitűdskála (89) segítségével. A 70 itemet tartalmazó 

skálán minden helyes válasz 1 pontot ér, ennek megfelelően a válaszolók 0 és 70 pont 

közötti értéket érhetnek el. A szerzők kutatásuk során közösségi és pszichiátriai 

ápolóhallgatók, védőnő hallgatók, valamint kórházi és körzeti gyakorló ápolókat vontak 

be felmérésükbe.  

Az eredmények alapján a legmagasabb pontszámokat – mely az attitűd kívánatos 

megjelenésére utal – a szakápolók (47 pont), a védőnő hallgatók (45 pont) és a 

pszichiátriai ápolóhallgatók (44 pont) érték el. A szerzők értelmezése szerint a hallgatói 

csoportok a vizsgálatban mért magas válaszértékeiben az interperszonális készségek 

tananyag keretén belüli elsajátításának mértéke jelenik meg. A szakápolók esetében a 

szerzők megemlítik, hogy ebben az alcsoportban leginkább vezető ápolók és gyakorlati 

mentorok voltak, akik a nem végeznek direkt betegápolási tevékenységet. Morrison és 
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Burnard véleménye szerint minél jobban eltávolodik a válaszoló a betegápolás 

gyakorlatától, az általa elgondolt, kívánatos ápolási beavatkozások annál inkább 

közelítenek az ideális viszonyokhoz, melyre a vizsgálatban mért legmagasabb pontszám 

is utal. 

Átlagos, 35 és 40 pont közötti pontszám jellemezte a közösségi ápolóhallgatók, a 

beosztott ápolók és a közösségi pszichiátriai szakápolók csoportját, míg a körzeti ápolók 

és a gyakorló ápolók átlag alatti, 31-33 pontos eredményt értek el. A szerzők a 

gyakorlatban dolgozó ápolók átlagos, vagy átlag alatti eredményét két tényezőnek 

tulajdonítják. Ezek egyrészt a mindennapos ápolási gyakorlat során tapasztalható 

időnyomás, az azonnali döntések szükségessége, másrészt a betegek, hozzátartozók és 

kollégák igényeinek, kéréseinek rendkívül magas száma, mely ellen a válaszadók, 

elkerülő mechanizmusaik aktiválásával, direkt irányító szerep felvételével védekeznek. 

(89) 

Értelmezésünk szerint Morrison és Burnard vizsgálatában megjelenik a kliensközpontú 

attitűd sérülékenysége, melyet a válaszértékek kívánatostól való jelentős elmaradása 

jelez. Ez a tendencia látható az ápolóhallgatók által elért eredményekben is, melyre az 

ápolásoktatásnak reagálnia szükséges.  

A kliensközpontúság egyik alapkészsége, az empátia fejlődését vizsgálta Cutcliffe és 

Cassedy ápolóhallgatók bevonásával, egy készségfeljesztő tanácsadás-kurzus hatására. 

A kutatók az empátia mérésére az Ivey által kifejlesztett empátia-mérő eszközt 

használták (59), elemzésüket pedig 38 ápolóhallgató válaszai alapján végezték el. (27) 

Véleményünk szerint az eredmények értelmezése során szükséges figyelembe venni, 

hogy a deklarált verbális tudás fejlődése nem feltétlenül vonja maga után a gyakorlati 

megvalósítás színvonalának emelkedését. Ennek alapján, az elméleti tudás mérése 

mellett lényegesnek tartjuk a tanácsadói készségek, így az empátia valós helyzetekben 

történő alkalmazásának vizsgálatát is.  

A tanácsadás gyakorlati megvalósításának mérése jelenik meg Laschinger és Tresolini 

ápoló- és orvostanhallgatók bevonásával végzett vizsgálatában. A kutatók a vizsgált 

személyek az egészségfejlesztés néhány konkrét területével (dohányzás, testmozgás, 

táplálkozás, sérülések és szexuális úton terjedő betegségek) kapcsolatos tanácsadó 

tevékenységének magabiztosságát és hatékonyságát mérték fel. Hipotézisük szerint az 

ápolóhallgatók tanácsadói munkája hatékonyabb a vizsgált területeken, mert az 
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ápolóképzésben nagyobb mértékben vannak jelen a betegek problémamegoldását 

serkentő tartalmak, míg az orvosképzés leginkább a biomedikális modell szerint 

értelmezett gyógyításra fókuszál. A kutatás másik feltevése szerint a válaszadók 

tanácsadással kapcsolatos elméleti tudásukat magabiztosabbnak fogják értékelni, mint a 

gyakorlati megvalósítás képességét, melynek oka a gyakorlati tapasztalat hiánya. 

A kutatók 41 ápoló, és 60 orvostanhallgató válaszait elemezték vizsgálatuk során. Az 

eredmények szerint mindkét hallgatói csoport magasabban értékelte a tanácsadással 

kapcsolatos elméleti felkészültségét, mint annak gyakorlati kivitelezésének képességét. 

A tanácsadás hatékonysága tekintetében az ápolóhallgatók szignifikánsan magasabb 

értékeket értek el a testmozgás, a táplálkozás és sérülések elkerülése csoportokban. 

Ennek okaként a szerzők – a hipotézisben leírtak mellett – megemlítik, hogy ezek a 

témák, mint az egészségfejlesztés alapelemei, hangsúlyosabban jelennek meg az 

ápolóképzésben, míg a dohányzás, és a szexuális úton terjedő betegségek több klinikai 

orvostudományi vonatkozást tartalmaznak. (71) 

A tanácsadás-oktatás ápolói beavatkozásokra való hatását vizsgálták Arranz és 

munkatársai 660 ápoló bevonásával. A kutatás során a vizsgált személyek egy 

tanácsadó-tréning kurzuson vettek részt, melynek tematikája a hatékony 

kommunikációra, önszabályozási technikák elsajátítására, a problémamegoldás 

serkentésére és érzelmi támogatás nyújtására terjedt ki. A kutatók a kurzus előtt, után, és 

2 hónap múlva mérték a tréning hatását az ápolók interakcióinak minőségére. 

Eredményeik alapján a program hatásos volt a beteggel és hozzátartozóikkal 

kapcsolatos kapcsolat minőségének növelésében, valamint a teamen belüli 

kommunikáció bizonyos elemeinek fejlesztésében. (6) 
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II. Célkit űzések 

A témával foglalkozó szakirodalom áttekintése után megállapítható, hogy a tanácsadás a 

kliensközpontú ápolás alapvető fontosságú módszere. A tevékenység iránti igényt az 

ellátásban részesülő betegek, valamint a szolgáltatást nyújtó ápolók is megfogalmazzák. 

A források alapján nem egyértelmű, hogy az ápolói tanácsadás miben különbözik a más 

szakmák képviselői által nyújtott tanácsadástól. Több szerző is megemlíti, hogy habár a 

tanácsadás a kliensközpontú ápolás módszere, nem világos, hogy az ápoló hogyan, 

milyen keretek között és milyen módszerek alkalmazásával folytat tanácsadó 

tevékenységet. (79, 84, 86, 119) A tanácsadói beszélgetésnek keretet adó ápoló-beteg 

interakciók vizsgálatára számos szerző vállalkozott, azonban továbbra is kérdéses a 

kölcsönhatás szereplőinél megfigyelhető magatartásformáknak a tanácsadás 

hatékonyságára gyakorolt hatása.  

Irodalmi megalapozó munkánk több kutatást is felderített, melyek a betegek 

compliance-ének növekedése, vagy valamilyen konkrét, egészségi állapotban 

bekövetkezett változás alapján vizsgálták a tanácsadás hatékonyságát. A publikált 

eredmények rámutatnak a tevékenységben rejlő potenciális lehetőségekre, azonban – 

mivel a kutatások változatos evidenciaszintet képviselnek – a hatások evidenciákon 

alapuló bizonyítása, majd az ápolóképzésbe, és az egészségügyi ellátásba történő 

integrálása még várat magára. 

Fentiek alapján munkánk célja az ápolók által végzett tanácsadás oktatási szempontok 

alapján történő vizsgálata volt. Kutatásunk keretét a 4. sz. ábra mutatja be. 

4. sz. ábra A kutatási terv összefoglalása 

 

Ápolók tanácsadási 
attitűdjének vizsgálata 

2006-2008 
N=140 

Ápolóhallgatók 
beszélgetésvezetési 

jellegzetességeinek elemzése 
2008-2009 

N=55 

Tanácsadás-fogalom 
elemzése 

1991-2006 közötti 
szakirodalom alapján  

N=36 

II. fázis 

I. fázis 
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Szakirodalmi áttekintésünk szerint a tanácsadás-oktatással kapcsolatos kutatások száma 

rendkívül csekély. Az oktatással foglalkozó elemzések gyakran különféle rövid, nem 

iskolarendszerű kurzus hatását vizsgálják az ápoló tanácsadói munkájára; az 

iskolarendszerű oktatás, azon belül a felsőoktatás tanácsadás-oktatásban betöltött 

szerepének elemzésére csupán néhány szerző vállalkozott.  

Kutatásaink kiindulási pontjaként a rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése alapján 

az ápolói tanácsadás kritériumainak definiálását, valamint az eredményes kivitelezéshez 

szükséges módszerek és eszköztár áttekintését határoztuk meg. A tanácsadás 

fogalmának meghatározását több tényező is nehezíti, mivel a fogalom egy olyan 

tevékenységet jelöl, mely egyaránt jelenthet általánosan előforduló, mindennapos 

kommunikációs módszert, és egy speciális célt szolgáló beavatkozást. (51, 82) A 

tanácsadás fogalma az idők során újabb és újabb jelentésekkel gazdagodott, mely 

szintén nem könnyíti meg egyetlen meghatározásra történő leszűkítését. Elméleti 

kiindulópontjaink alapján munkánk első szakaszában megvizsgáltuk a ápolói 

tanácsadás, mint fogalom használatát az 1991 és 2006 közötti szakirodalomban. 

Kutatásunkhoz a Rodgers és Knafl által kidolgozott, evolúciós elméleten alapuló 

fogalomelemzési módszert alkalmaztuk. (111) 

Kutatásunk második fázisában az ápolók tanácsadói attitűdjét elemeztük. Munkánk 

során választ kerestünk arra a kérdésre, hogy az ápolóhallgatók beállítódása milyen 

mértékben felel meg a kliensközpontú tanácsadás követelményeinek. További célunk 

volt annak elemzése, az előzetes eredmények alapján kialakított tematikájú, 

kliensközpontú tanácsadás-oktatás milyen mértékben képes befolyásolni a hallgatók 

tanácsadói attitűdjének meghatározott elemeit.  

Vizsgálatunk következő szakaszában felmértük az ápolóhallgatók beszélgetésvezetési 

jellegzetességeit. Célunk volt annak elemzése, hogy a beszélgetésvezetés milyen 

mértékben felel meg a kliensközpontú ellátás kritériumainak. 
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III. Módszerek  

III.1. Az evolúciós elméleten alapuló fogalomelemzés a tanácsadás vizsgálatában 

Rodgers és Knafl evolúciós fogalomelemzési módszerének lényege, hogy nem csak 

a vizsgált fogalom szövegszerű definiálására törekszik, hanem figyelembe veszi annak 

tartalmi változásait is. A vizsgálat célja a fogalom összetevőinek (attribútumainak) 

meghatározása, valamint a leírt tevékenység gyakorlatban történő megvalósulásának 

elemzése a szakirodalom alapján. Utóbbi célt a módszer a jelenség előfeltételeinek (Mi 

szükséges ahhoz, hogy az adott fogalom megvalósulhasson?), és hatásainak, 

következményeinek (Milyen eredménye lesz a fogalomban leírt tevékenység 

megvalósulásának?) vizsgálatán keresztül éri el. 

Munkánkat 1991 és 2006 között publikált, magyar és angol nyelvű szakirodalom 

felhasználásával végeztük. Feltételként szabtuk meg, hogy a találatban szereplő 

forrásanyagnak teljes szövegű verzióban hozzáférhetőnek kell lennie valamelyik 

nyelven. A vonatkozó irodalom felkutatásához a CINAHL4 és a Science Direct 

elektronikus forrásgyűjteményeket, valamint a Szegedi Tudományegyetem és a 

Semmelweis Egyetem könyvtárának adatbázisát tekintettük át. Kulcsszavakként a 

tanácsadás, betegvezetés, illetve a „counseling AND nursing OR nurse” és a „patient 

management” kifejezéseket határoztuk meg, és azokat a találatokat tekintettük 

relevánsnak, melyek címükben vagy absztraktjukban tartalmazzák a keresőkifejezések 

valamelyikét. Az irodalomkutatás első fázisában 179 forrást azonosítottunk, melyek 

megfeleltek a meghatározott beválasztási kritériumoknak. 

A kapott találatokból az absztraktok áttekintése segítségével kiszűrtük azokat a 

forrásokat, melyek az ápolók egymás közötti, vagy más egészségügyi személyekkel 

való interakcióit tárgyalták, mivel a vizsgálat célja az ápoló és a kliens között lezajló 

folyamat elemzése volt.  

Rodgers & Knafl szerint a felderített szakirodalmi anyag minimum 20 %-ának kell 

adnia az elemzés mintáját, melynek lehetőség szerint randomizáltan kell meghatározásra 

kerülnie. Aktuális munkánkhoz véletlenszerű kiválasztási technika alkalmazásával 

meghatároztuk a szakirodalom 20 %-át, így összesen 36 cikk került felhasználásra. 

                                                 
4 CINAHL: Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature 
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A szakirodalom feldolgozása során a kiválasztásra került forrásokat újra 

áttekintettük. Minden írásról feljegyzések készültek, melyek az érintett témákat jelölték. 

Az emlékeztetők elemzése során azonosítottuk az ismétlődően előforduló kifejezéseket, 

és ezeket a későbbiekben kategóriákként használtuk. 

III.2. Attit űdvizsgálat Tanácsadói Attitűd Skála (TAS) segítségével 

Kutatásunk második szakaszában ápolóhallgatók tanácsadás során megfigyelhető 

kliensközpontú beállítódását mértük fel, attitűdvizsgálat segítségével. 

Az attitűd lényegében tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti 

állapot, amely irányító vagy dinamikus hatást gyakorol mindazon tárgyak és helyzetek 

irányába, amelyre az attitűd vonatkozik. „Az attitűd általában véleményre, nézetre utaló 

megnyilvánulás, mely … társadalmilag meghatározott, de mindig egyénileg kifejezett 

lelkiállapot.” (24) 

A tanácsadói attitűd komplex fogalom, mely a tevékenységgel kapcsolatos kognitív 

(elméleti és gyakorlati tudás), affektív (érzelmi beállítódás, vélemény és nézetek), és 

pszichomotoros (motiváció, gyakorlati kivitelezés képessége) elemekből épül fel. Az 

ápolói szempontból értelmezett tanácsadói attitűd egyénre jellemző vonásokkal 

rendelkezik, és jelentősen befolyásolja a megvalósítás hatékonyságát. 

Csepeli szerint az attitűd mérésének leggyakrabban alkalmazott eszközei a különféle 

attitűdskálák. (24) Az ápolók tanácsadói attitűdjének skálák általi vizsgálatára korábban 

már történtek kísérletek. Morrison és Burnard a Nelson-Jones-Patterson attitűdskála 

(NJP-skála) segítségével jellemezték különféle végzettségű ápolók és ápolóhallgatók 

tanácsadással kapcsolatos beállítódását.5 (89) Hazánkban Helembai folytatott 

kutatásokat nappali és levelező tagozatos ápolóhallgatók tanácsadói attitűdjének 

feltárására, az NJP-skála, és az általa szerkesztett Tanácsadói Attitűd Skála (TAS) 

felhasználásával. Helembai tanulmányában beszámol arról, hogy a kitöltők a 70 itemet 

tartalmazó NJP-skálát túl hosszúnak, és szakmaidegennek, és csak általános 

következtetések levonására találták alkalmasnak. (54) 

Vizsgálatunk során az adatgyűjtés Tanácsadói Attitűd Skála (TAS) segítségével, 

pretest-posttest módszer alkalmazásával történt. A TAS speciálisan ápolók számára 

készült mérőeszköz, mely 20, a tanácsadói attitűd négy meghatározó dimenziójára 

                                                 
5 A kutatás eredményeinek összefoglalása az I.5.4. alfejezetben található. 
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(elfogadás, önállóság igénylése, problémamegoldás támogatása, beszélgetés vezetése) 

vonatkozó, eldöntendő jellegű állítást tartalmaz. (53, 54) (1. sz. melléklet) A skála 

válaszlehetőségei: ’igen’ (egyetért), ’?’ (nem tudja eldönteni) és ’nem’ (nem ért egyet). 

Az értékelés során csak azokat a kérdőíveket vettük figyelembe, melyeken a kitöltők 

minden kérdésre válaszoltak. A kérdőívek áttekintése után a kitöltők válaszait 

összehasonlítottuk a kérdőív szerkesztője által megadott helyes válaszokkal. (55) 

Minden helyes választ 2 ponttal értékeltünk. A bizonytalan válaszokat 1 ponttal, a 

helytelen válaszokat 0 ponttal jelöltük.  

Mintánkat az SZTE ETSZK ápoló szakán, a 2005/2006/2, a 2006/2007/2., valamint 

a 2007/2008/2. félévekben tanulmányokat folytató, III. évfolyamos, nappali és levelező 

tagozatos hallgatók alkották. Az adatgyűjtés és a vizsgálat a kutatásetika szabályainak 

betartásával történt, a lefolytatáshoz szükséges etikai engedélyt az SZTE ETSZK 

Ápolási Tanszék vezetője megadta. (2. sz. melléklet) 

A mintába való beválasztás kritériumaként meghatároztuk, hogy a mintát alkotó 

személyeknek bele kell egyezniük a vizsgálatban való részvételbe; valamint a kutatási 

folyamat részeként teljesíteniük kell a „Tanácsadás az ápolásban” elméleti és gyakorlati 

kurzust (15-15 kontaktórában). 

Az attitűdskála felvételére két alkalommal került sor, mindkét esetben anonim 

módon. A kitöltőktől a kérdőív azonosítására alkalmas kódjel feltüntetését kértük, 

amely lehetővé tette a kurzus előtt és után kitöltött kérdőívek eredményeinek 

összehasonlítását. Az első adatfelvétel során – a kitöltés előtt – a vizsgált személyekkel 

ismertettük a kutatás célját, és az eredmények tervezett felhasználását, valamint 

részletes kitöltési útmutatót bocsátottunk rendelkezésükre. A „Tanácsadás az 

ápolásban” kurzus után a mintát képező hallgatóktól a TAS ismételt kitöltését kértük. 

A kérdőívek vizsgálata során a 2005/2006-ban megkérdezettek első és második 

lekérdezése nem volt egyértelműen azonosítható, ezért elemzésünket csak a 

2006/2007/2., és 2007/2008/2. szemeszterekben válaszoló, összesen 140 személy 

válaszai alapján végeztük el, mely a felmért évfolyamok teljes létszámának 70 %-a. A 

minta nemi eloszlását tekintve a női válaszadók voltak többségben. Nappali tagozaton a 

válaszolók 93 %-a, levelező tagozat esetén 96,3 %-a nő volt. Mintánk leíró statisztikai 

jellemzőit a 7. és 8. sz. táblázatok mutatják meg. 
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7. sz. táblázat A vizsgálati minta elemszáma évek szerinti bontásban 

Adatfelvétel ideje  
Tagozat 

2006 2007 2008 összesen 

Nappali 11 24* 37* 72 (61*) 

Levelező 74 32* 47* 153 (79*) 

összesen 85 56 84 225 (140*) 

*: Az elemzésbe beválasztott évfolyamok. 

8. sz. táblázat A minta átlagéletkora csoportonkénti bontásban 

évfolyam  

2005/2006/2 2006/2007/2 2007/2008/2 

 

Nappali 22,31 (1,11) 23,04 (1,64) 22,79 (1,86) 22,8 (1,68) 

Levelező 34,35 (6,31) 33,73 (6,43) 36,19 (6,54) 34,75 (6,43) 

Adataink feldolgozása matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával, MS 

Excel 2007, valamint SPSS 11.0 programcsomagok segítségével történt. A kapott 

adatok általános jellemzésére gyakorisági- és szórásmutatókat, varianciaanalízist, a 

különböző időpontban felvett adatok összefüggés-vizsgálatára egymintás és kétmintás 

T-próbát és korrelációelemzést használtunk. 

Munkánk során a fenti módszereket alkalmaztuk a nappali és levelező tagozatos 

hallgatóktól kapott adatok összehasonlítására, valamint a tanácsadás-kurzus előtt és után 

mért eredmények vizsgálatára. 

III.3. Beszélgetés-elemzés csapdakeresés módszerével 

A tanácsadói beszélgetés alapja a probléma, ahogyan azt a beteg látja. A probléma 

megismerése, és a megoldási stratégiáinak, valamint a beteg interperszonális 

attitűdjének felmérése sok esetben nehézségekbe ütközik, mivel az ápolónak erre csak 

korlátozott idő áll rendelkezésére. Ilyenkor az ápolónak a beteg aktuális 

megnyilvánulásainak értelmezése nyújthat segítséget az igényeknek megfelelő válasz 

megválasztásában. Ennek alapján a beszélgetésvezetés alapjaival, az ennek során 

alkalmazható módszerekkel és a beteg jelzéseinek értelmezésével kapcsolatos oktatási 

tartalmak az individuális ellátás megvalósításának lényeges elemei. A tanácsadói 
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beszélgetés elemzése, a problémák azonosításával kijelölheti az interakciók azon 

területeit, melyekre az oktatásnak reagálnia szükséges. 

Kutatásunk harmadik szakaszában qualitatív, keresztmetszeti jellegű vizsgálatot 

végeztünk. Mintánkat lehetőségfüggő módszerrel választottuk ki, az SZTE ETSZK 

ápoló szakán, a 2008/2009. tanév II. szemeszterében tanulmányokat folytató, III. 

évfolyamos, nappali és levelező tagozatos hallgatók köréből. Elemzésünket 14 nappali 

és 41 levelező tagozatos hallgató válaszai alapján végeztük el, mely 87,3 % -os kitöltési 

aránynak felel meg a teljes évfolyamot tekintve. A nappali tagozatos hallgatók 

átlagéletkora 22,26 (SD 0,81) év volt, és ebben a részmintában 100% volt a női 

válaszolók aránya. A levelező tagozatos hallgatók átlagéletkora 34,66 (SD 5,67) év volt, 

és a kitöltők 97,6 %-a nő. Az adatfelvétel előtt a válaszolókat tájékoztattuk a felmérés 

céljáról, az alkalmazott módszerről és válaszaik tervezett felhasználásáról, továbbá a 

válaszadóknak lehetőségük volt kérdések feltételére a vizsgálattal kapcsolatban. Az 

adatgyűjtés és a vizsgálat a kutatásetika szabályainak betartásával történt, a 

lefolytatáshoz szükséges etikai engedélyt az SZTE ETSZK Ápolási Tanszék vezetője 

megadta. (2. sz. melléklet) 

Elemzésünk során a Helembai által kidolgozott „Csapdakeresés” módszerét 

használtuk. A „csapdakeresés” lényegében egy tartalomelemzési módszer, melynek 

segítségével a tanácsadói beszélgetés jellegzetességei, és az interakció során előforduló 

leggyakoribb problémák azonosíthatóak. A módszer lényege, hogy a válaszolóknak egy 

történetet kell folytatniuk, mely az ápoló és a beteg közötti párbeszédet írja le egy előre 

megadott szituációban. A módszer segítséget nyújthat a pálya interperszonális 

fedezetének elsajátításában a képzés ideje alatt, és a gyakorló ápolók számára is hasznos 

lehet a működő sztereotípiák felismerésében, a módosítás szükségességének 

elhatározásában és annak megvalósításában. (52) 

A csapdakeresés módszerével információkhoz juthatunk: 

� Az összes közlések megoszlásáról: Az ápoló és a beteg hány alkalommal 

„jutnak szóhoz”. Az elemzés tájékoztatást ad az erőviszonyok megoszlásáról 

az interakció során. 

� A közlések során azonosítható tartalmi jellegről: A beszélgetés szereplői 

által közölt kognitív és érzelmi tartalmak számáról, megoszlásáról. A 
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vizsgálat során megfigyelhető az ápoló részéről a beteg jelzéseinek 

figyelembe vétele, és annak közléseire adott reakciója. 

� Az ápoló betegvezetési stílusáról: A leírt közlések elemzése lehetőséget ad 

az általa alkalmazott vezetési stílus azonosítására. Ennek alapján az ápoló 

kooperatív (együttműködő), restriktív (korlátozó), agresszív (támadó), 

inerciás (tehetetlen) és indifferens (közönyös) módon vezetheti a beteggel 

folytatott interperszonális kapcsolatot, ahol a kategóriák kapcsolódásai miatt 

többnyire ritka a tiszta kategória. (52, 54) 

� A „beteg” viselkedési jellemzőiről: Mivel a csapdakeresés módszerében a 

vizsgált személy írja le az elemzés alapjául szolgáló történetet, így 

ténylegesen nem zajlik ápoló és beteg közötti kommunikáció, melyből 

következtetéseket lehetne levonni a beteg viselkedéséről. A megkérdezettek 

a „beteg” közléseibe azonban saját, ápoló-beteg interakciók során szerzett 

tapasztalataikat építik be, melyekről az elemzés során a képzés 

szempontjából hasznos elemek deríthetőek fel. A „beteg” által kimondottak 

tulajdonképpen azokról a sztereotípiákról adnak tájékoztatást, hogy az 

ápoló(hallgató) milyen viselkedést „vár el” a betegtől egy adott szituációban. 

Ennek megfelelően az elemzés során felderíthetőek azok a berögződések, 

melyeket figyelembe kell venni a képzés, és célzottan a 

tanácsadás/betegvezetés oktatása során. 

Az elemzés során, adataink vizsgálatára quantitatív jellegű, leíró statisztikai 

módszerek (gyakoriság, szórás, átlag), valamint qualitatív, tartalomelemzési módszerek 

kombinációját használtuk. 
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IV. Eredmények 

IV.1. Az ápolói tanácsadás-fogalom elemzésének tapasztalatai  

Eredményeinket a 6. számú táblázatban foglaljuk össze. 

6. sz. táblázat: Az ápolói tanácsadás fogalmának összetevői (összefoglalás) 

Fogalmi összetevők 
(attribútumok) 

Előfeltételek Hatások és következmények 

Interakcionalitás 
 
Individualizáltság 
 
Orientáltság 
 
Professzionalitás 
 
Segítségnyújtás 

Személyes tényezők 
 
Értékrendszer, hit és a világról 
alkotott nézetek figyelembe 
vétele 
 
Kulturális különbségek 
felmérése 

Személyen belüli előnyök 
� Érzések, kétségek tisztázása 
� Remény és biztonságérzet 

növekedése 
� Komfortérzés növekedése 
 
Egészségi állapot változásai 
� Egészségmagatartás 

változása 
� Compliance és 

döntésképesség növekedése, 
elégedettség az ellátással 

� Egészségnyereség 

IV.1.1. A tanácsadás-fogalom összetevői 

Vizsgálatunk alapján az ápolói tanácsadás fogalmát öt összetevő segítségével lehet 

leírni.  

Interakcionalitás. A betegvezetés az ápoló és a kliens között létrejövő, 

együttműködésen alapuló speciális interakció, (95) mely során a résztvevők között 

terápiás kommunikáció zajlik. (6, 28, 43) A folyamat lényeges elemei a kliensek 

szempontjából az egyenrangú partneri viszony önmaga és a betegvezetést végző 

személy között, és a kétirányú párbeszéd alkalmazása a direkt, egyoldalú tanácsadás 

helyett. (64) 

Individualizáltság. A betegvezetés folyamán az ápoló és a kliens között egy 

professzionális segítségnyújtási formán alapuló személyek közötti kapcsolat jön létre. 

(95) Több szerző kiemeli a segítségnyújtás személyre szabottságának fontosságát, mely 

optimális esetben aktiválhatja a kliens korábbi ismereteit és készségeit az érintett 

területtel kapcsolatban. (42, 67, 77) A kliens személyiségének feltétel nélkül elfogadása 

és az ítélkezés kerülése elengedhetetlen az individualizált betegvezetés szempontjából. 

(6, 16, 116) 

Segítségnyújtás. Betegvezetési tevékenysége során az ápoló személyre szabott 

segítséget nyújt a kliensnek annak aktuális szükségletei alapján. „A tanácsadás 

feladata…a beteg vezetése, érzelmi támogatás, krízisintervenció és segítségnyújtás a 
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döntéshozás terén.” (77) Az érzelmi támogatás egy, az ápolók betegvezetési készségeit 

felmérő spanyol vizsgálat egyik központi témájaként is megjelenik. (6) 

Professzionalitás. Az ápoló és a kliens között létrejövő kapcsolatban nagy szerepet 

játszik az ápoló szakmai felkészültsége és kompetenciája a segítségnyújtás maximális 

hatékonyságú biztosítására. Minden betegvezetési tevékenység egyik közös alapja a 

professzionális kapcsolatteremtés szabályainak betartása. (95) Hasonlóan lényeges 

ápolói készség a páciens aktuális lelkiállapotának megfelelő reagálás és időzítés (58), az 

elméleti és gyakorlati tudás, valamint a hatékony munkavégzés képessége. (71) 

Soohbany megfogalmazásában az ápoló a betegvezetési tevékenység során a 

„therapeutic use of self” módszerét alkalmazza, ami lényegét tekintve a fenti jellemzők 

hatékony használatát jelenti. (119) 

Orientáltság. Általánosan megfogalmazva, a betegvezetés cél-orientációjú 

tevékenység, melynek célja a kliens szükségleteinek megfelelő segítség biztosítása. Ezt 

a célt az ápoló az adott helyzettől függően alkalmazott módszerek segítségével éri el. 

(89) A betegvezetés kétirányú tevékenység, mivel a sikeres segítségnyújtás egyrészt a 

kliens állapotára pozitív hatással van, másrészt az eredmény észlelése visszahat az 

ápolóra, és az elégedettség és siker érzését alakítja ki. 

IV.1.2. A tanácsadás fogalmi előfeltételei 

Személyes tényezők. A betegvezetés személyre szabottságának alapja az, hogy a 

kliens aktuális szükségletein alapul. (43) A lehető leghatékonyabb betegvezetési 

tevékenység végzéséhez szükséges néhány olyan személyes tényező mind az ápoló, 

mind a kliens részéről, melyek részben a személyközi kapcsolat kialakítása 

szempontjából lényegesek, ugyanakkor jelentős hatással vannak a végeredményre is. 

Ilyen a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat, (28) a pozitív ápolói hozzáállás, (48, 69) 

az empátia (108, 109, 119) és az érdeklődés kifejezése a páciens problémái iránt. (64) 

A kliens aktuális mentális és fizikális állapota jelentős mértékben befolyásolja a 

választható módszerek körét és az érdemi kivitelezést. A kliensek csökkent 

együttműködésének főbb okai többek között az ismeretek hiánya, a motiváció hiánya és 

a kivitelezés képtelensége; ezek korai felmérésével és az eredménynek megfelelő 

tervezéssel a betegvezetés hatékonysága növelhető. 

Értékrendszer, hit és a világról alkotott nézetek figyelembe vétele. A kliens 

személyes értékrendjének, felfogásának és a betegvezetés tárgyához való hozzáállás 
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előzetes felmérése az individualizált tevékenységek lényeges eleme. (77) A hatékony 

felmérés alapján végzett betegvezetés optimális esetben aktiválhatja a kliens korábbi 

ismereteit, ezáltal elősegítve a közös célokba való bevonódást és a nagyobb 

eredményességet. (42, 67) 

Kulturális különbségek felmérése. Az áttekintett szakirodalom nem érinti a kérdést, 

de demográfiai tendenciák és a globalizáció miatt nagyobb figyelmet kaphat, és 

jövőbeni kutatások tárgya lehet a kulturális különbségek betegvezetést befolyásoló 

hatása. 

IV.1.3. A tanácsadás hatásai 

Az elemzés során a tanácsadás hatásaira vonatkozó adatok két csoportra voltak 

oszthatók. Az egyik csoportba a tevékenység személyen belüli, intrapszichés 

következményei sorolhatók, mint a beteg/kliens érzéseinek, gondolatainak tisztázása, 

biztonságérzetének és a gyógyulásba vetett hitének, reményének növekedése. A másik 

csoport az egészségi állapotban és egészségmagatartásban bekövetkező, pozitív irányú 

változásokat tartalmazza.  

IV.1.3.1. Személyen belüli, pszichológiai előnyök: 

Érzések, kétségek tisztázása. A tanácsadási folyamatnak minden esetben része a 

beteg érzéseinek, szükségleteinek, vagy életének különféle területeivel kapcsolatos 

gondolatainak tisztázása. (96) Ha a kliens meg tudja fogalmazni magának 

problémájával kapcsolatos érzéseit és félelmeit, jelentős mértékben hozzájárulhatunk az 

eredményes megküzdéshez. A megküzdési technikák problémamegoldási eszköztárba 

történő beépülése a beteg alkalmazkodóképességét növeli, mivel hasonló gondolatok és 

problémák esetén a jövőben is alkalmazni tudja az elsajátított stratégiákat. (95) 

Remény és a biztonságérzet növekedése. A betegek reménye és hite az alkalmazott 

terápia és a gyógyulás sikerességében kulcskérdés a kezelés eredményessége 

szempontjából. A betegvezetés segítségével az ápoló az érzések feltárásával, félelmeik 

csökkentésével reményt adhat kliensei számára.  

Komfortérzés növekedése. Smail szerint „a meghallgatás, a törődés, a bizalommal 

teli légkör hozzák létre a tanácsadás során kialakuló komfortérzést, melynek fontossága 

felbecsülhetetlen a segítséget kérő személy számára.” Egy, onkológiai osztályon folyó 

tanácsadással kapcsolatos kutatás során az egyik beteg megfogalmazásában: „…a 

tanácsadás abban segített, hogy bízzak magamban, és kinyíljak a többi ember felé.” (96) 
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IV.1.3.2. Az egészségi állapotot pozitívan befolyásoló hatások: 

Egészségmagatartás változása. „Az egészségügyi személyzet az egészséggel 

összefüggő információk professzionális forrása, és a szereplői által gyakorolt 

magatartásformák és alkalmazott tanácsadási módszerek jelentősen befolyásolják a 

betegek egészségmagatartását.” (67) A kliensek egészségmagatartásának pozitív irányú 

változását számos szerző a betegvezetési tevékenység egyik lényeges lehetőségének írja 

le. Több vizsgálat is leírt pozitív korrelációt az ápolók által végzett betegvezetési 

tevékenység és konkrét betegségek megelőzéséhez, illetve kezeléséhez szükséges 

magatartás-változások bekövetkezése között, úgy mint dohányzással kapcsolatos 

zavarok, (42) vagy az alkoholfogyasztással összefüggő problémák. (116) Az 

egészségmagatartást pozitívan befolyásoló módszerek között a kutatásokban megjelenik 

a tanácsadás is. (28, 58, 69, 71, 72) A betegséggel való megküzdés (coping) ápolói 

tanácsadás hatására bekövetkező növekedését több kutatás is bizonyította. (26, 48, 58, 

77) 

Compliance és döntésképesség, valamint az ellátással kapcsolatos elégedettség 

növekedése. Amennyiben a kliens részt tud venni az egészségét érintő döntések 

meghozásában, nagyobb mértékben tud azonosulni a közös célokkal, ezáltal az 

együttműködésének foka is nő. (12, 43) Az együttműködés és az egészséget érintő 

döntéshozási képesség növekedésében szerepet játszik az aktuálisan átélt probléma 

magasabb szintű megértése is. (96) MacDonald megfogalmazásában a tanácsadás célja, 

hogy biztosítsa az egyén számára annak lehetőségét, hogy teljes megértésen alapuló 

döntéseket hozzon az egészségével kapcsolatos kérdésekben. (77) 

Egészségnyereség. A kliensek egészségi állapotában, tanácsadás hatására jelentkező 

pozitív változásokról több szerző is beszámolt. Ezek lehetnek életmódbeli változások; 

(67, 69) testsúlycsökkenés magas vérnyomás-betegségben szenvedők körében; (117) 

idős, krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek növekvő túlélése; (12) 

vagy a szülés utáni depresszió prevalenciájának csökkenése. (46) Curtis és Kibler 

esettanulmányában a kliensek tanácsadás hatására bekövetkező szorongáscsökkenésről 

számoltak be. (26) A szakirodalom alapján az ápoló tanácsadásának a krónikus 

betegségekben szenvedők életminőségének növekedésében is szerepe lehet. (49)



IV.1.4. Összefüggő fogalmak azonosítása  

A szakirodalom számos hasonló értelmű fogalmat használ a tanácsadási 

tevékenység megnevezésére. Ilyen fogalom a terápiás kommunikáció (therapeutic 

communication). Ez általában valamilyen egészséggel kapcsolatos cél elérése érdekében 

kezdeményezett kommunikációt jelent. (6, 28, 43) 

A tanácsadási tevékenységhez és potenciális hatásaihoz szorosan kapcsolódó 

fogalmakként azonosíthatóak a támogatás (empowerment); (67, 77, 121) a 

segítségnyújtás (support); (42, 77, 96, 119) és a betegoktatás (patient education). (49) 

A hazai szakirodalomban a tanácsadással összefüggésben gyakran használt fogalom 

a betegvezetés. Lázár a betegvezetést a pszichológiai elveken nyugvó kapcsolatkezelési 

formák között említi meg, melyek nem merítik ki a szakpszichológia fogalmát, de a 

betegellátásban alapvető szerepet töltenek be. A betegvezetés ebben az értelmezésben 

olyan kapcsolatként írható le, amely más terápiák kiegészítője, és támogatást nyújt a 

betegnek exploratív beszélgetések segítségével. E kapcsolat alkalmi jellegű, változó 

időkeretekkel, szabályos szerződés a felek között nincs. (73) A meghatározás nem érinti 

a tevékenység folyamatjellegét, de megjelenik benne a beteg/kliens érzéseinek 

explorációja, mely a pszichés erőforrások optimalizálásának eszköze. Ebben a 

felfogásban a betegvezetés – az ápolói tanácsadáshoz hasonlóan – a támogatás eszköze.  

IV.2. Ápolóhallgatók tanácsadói attitűdjének jellemzői 

Eredményeinket a ’Tanácsadói Attitűd Skála’ attitűddimenziói szerinti bontásban 

mutatjuk be. 

IV.2.1. ’Elfogadás’ dimenzió 

„A kliensközpontú ápolás és tanácsadás egyik alaptétele szerint a 

betegnek/kliensnek tudnia kell azt, hogy bármit is érez, tett vagy nem tett, a segítő ezzel 

együtt elfogadja őket.” (55) A feltétel nélküli elfogadás teremti meg az alapját a 

partnerségen, mellérendeltségi viszonyon alapuló ápoló-beteg kapcsolat kialakításának, 

valamint lehetőséget teremt az egyén bevonására önmaga ellátásába. A 9/a és 9/b sz. 

táblázatok a TAS ’elfogadás’ összetevőjén mért értékeket mutatják be, tagozatonkénti 

bontásban.



9/a. sz. táblázat 'Elfogadás' értékei a kurzus előtt (n=140) 

Tagozat kérdés sorszáma 

 1 4 9 18 19 
átlag 

levelező 1,4177 0,5949 1,3038 1,7975 0,7215 1,167 

nappali 1,3443 0,3443 1,7377 1,9672 0,8689 1,252 

9/b. sz. táblázat 'Elfogadás' TAS score-ok a kurzus után (n=140) 

tagozat kérdés sorszáma 

 1 4 9 18 19 
átlag 

levelező 1,7089 0,8462 1,3924 1,9114 0,6709 1,308 

nappali 1,5902 0,7869 1,5082 1,9672 1,0656 1,384 

5. sz. ábra Az ’elfogadás’ dimenzión mért értékek alcsoportok szerint (n=140) 
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A kurzus előtt végrehajtott mérésünk az ’elfogadás’ matematikai átlaghoz közelítő 

értékét mutatta mintánkban. A nappali tagozatos hallgatók score-ja magasabb értéket 

jelez, azonban a tagozatok közötti különbség nem bizonyult szignifikánsnak (p=0,141). 

Az attitűddimenziót mérő kérdésekre adott válaszértékek között jelentős eltérések 

figyelhetőek meg. Ezt a 4. ("Az ápoló úgy értheti meg leginkább a másik embert, ha 

elképzeli, hogy ő mit tenne, vagy érezne hasonló helyzetben.”) és 19. („A beteg/kliens 

önsajnálatát, önlekicsinylését az ápoló nem fogadhatja megértéssel.”) itemek alacsony 

értékei, valamint a kérdéscsoport további itemein mért, átlagosnál magasabb értékek 

mutatják. 

A kurzus után mindkét tagozat esetén az ’elfogadás’ szignifikáns emelkedését 

mértük (nappali tagozat: p=0,015; levelező tagozat: p=0,010). Ez a növekedés 

megfigyelhető volt az egyes itemeken is, melyek értékei azonban hasonló megoszlást 
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mutattak, mint a kurzus előtt. A két tagozat között szignifikáns különbséget ezúttal sem 

mértünk (p=0,187). 

IV.2.2. ’Önállóság igénylése’ dimenzió 

A segítséget kérő személy bevonása saját ellátásába az ápoló meghatározó 

jelentőségű feladata. Az ápoló a beteg önállóságának igénylésével mozgósítani és 

fejleszteni tudja annak aktuális erőforrásait, valamint az egyén kiszolgáltatottság-érzését 

is csökkentheti. Az attitűddimenzión mért értékeket a 10/a. és 10/b. táblázatokban 

összegeztük. 

10/a. sz. táblázat 'Önállóság igénylése' TAS score-ok a kurzus előtt (n=140) 

tagozat kérdés sorszáma 

 6 7 8 10 14 
átlag 

levelező 0,7975 1,9873 1,1899 1,3291 1,2025 1,301 

nappali 1,1311 1,8689 1,1967 1,541 1,3934 1,426 

10/b. sz. táblázat 'Önállóság igénylése' TAS score-ok a kurzus után (n=140) 

tagozat kérdés sorszáma 

 6 7 8 10 14 
átlag 

levelező 1,2532 1,9494 1,3291 1,4684 1,1139 1,423 

nappali 1,4754 1,8525 1,1639 1,623 1,4754 1,518 

6. sz. ábra Az ’önállóság igénylése’ dimenzión mért értékek alcsoportok szerint (n=140) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

önállóság igénylése

T
A

S
 s

co
re

levelező
kurzus előtt

levelező
kurzus után

nappali kurzus
előtt

nappali kurzus
után

 

Első adatfelvételünk során a ’önállóság igénylése’ dimenzió csekély mértékben 

átlag feletti értékeit mértük mindkét tagozat esetén. A nappali tagozatos válaszolók 

score-ja szignifikánsan magasabb, mint a levelező tagozatos hallgatók válaszértéke 
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(p=0,060). A tagozatok közötti eltérés a legnagyobb mértékben a 6. itemen 

(’Alapvetően minden beteg/kliens rendelkezik a problémamegoldáshoz szükséges belső 

képességekkel.’) figyelhető meg. A 7. item (’A sikeres tanácsadás feltétele a másik 

ember belső erőforrásainak, tudásának, korábbi tapasztalatainak bevonása a 

problémamegoldás folyamatába.’) kiemelkedően magas értéke felhívja a figyelmet arra, 

hogy a válaszolók alapvetően tisztában vannak a beteg önállóságának fontosságával.  

A kurzus után a score-ok szignifikáns emelkedését mértük mind nappali (p=0,053), 

mind a levelező (p=0,027) tagozatos válaszadók esetén. Az egyes itemeken mért értékek 

minden esetben átlag feletti értéket mutatnak. A két tagozat score-ja közötti eltérés nem 

bizonyult szignifikánsnak (p=0,209).  

IV.2.3. ’ Problémamegoldás támogatása’ dimenzió 

A hatékony ápolás és tanácsadás lényeges összetevője a beteg rendelkezésre álló 

erőforrásainak mozgósítása, és felhasználása az egészséget érintő probléma megoldása 

során. Az ápoló feladata a segítséget kérő támogatása az önálló problémamegoldásban, 

melynek egyik módszere az egyén erőforrásainak ápolásba történő bevonása. A 

’problémamegoldás támogatása’ dimenzión mért válaszértékeket a 11/a. és 11/b. 

táblázatok mutatják be. 

11/a. sz. táblázat 'Problémamegoldás támogatása' TAS score-ok a kurzus előtt (n=140) 

tagozat kérdés sorszáma 

 2 5 11 12 13 
átlag 

levelező 1,2278 0,1899 1,0886 1,0886 1,0633 0,932 

nappali 1,2951 0,2459 1,0984 1,2295 1,2295 1,02 

11/b. sz. táblázat 'Problémamegoldás támogatása' TAS score-ok a kurzus után (n=140) 

tagozat kérdés sorszáma 

 2 5 11 12 13 
átlag 

levelező 1,2532 0,1519 1,1392 1,038 1,2658 0,97 

nappali 1,6721 0,1639 1,2295 1,5574 1,2951 1,184 



7. sz. ábra A ’problémamegoldás támogatása’ dimenzión mért értékek alcsoportok szerint (n=140) 
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A ’problémamegoldás támogatása’ dimenzión mintánkban a kurzus előtt és után is 

átlagos értékeket mértünk. Az első adatfelvétel idején, mindkét alcsoportban 

szembetűnő volt az 5. itemen (’Az ápolónak a beszélgetés alapján fel kell ismernie a 

másik ember problémáját, és azt tételesen megértetnie betegével/kliensével.’) mért 

rendkívül alacsony érték, mely a kurzus után további csökkenést mutatott. A dimenzió 

további összetevőin a kurzus után jellemzően magasabb értékek láthatóak, mely 

kifejezettebben észlelhető a nappali tagozatos hallgatók válaszaiban. 

Az első adatfelvétel során az alcsoportok score-jai nem mutattak szignifikáns 

eltérést (p=0,315). A levelező tagozatos hallgatók kurzus előtt és után mért 

válaszértékei közötti eltérés szintén nem volt szignifikáns (p=0,513). A nappali 

tagozatos válaszolók különböző időpontban mért score-ja közötti eltérés 

szignifikánsnak bizonyult (p=0,012), és hasonlóan jelentős különbséget mértünk 

második adatfelvételünk alkalmával a két alcsoport között (p=0,013). 

IV.2.4. ’Beszélgetés vezetése’ dimenzió 

Kliensközpontú megközelítés esetén, az ápoló-beteg interakció során az erőterek 

kiegyensúlyozott képet mutatnak, és a kapcsolat mellérendeltségi viszonyként írható le. 

Az ápoló feladata a beteg igényeinek és szükségleteinek felmérése, és a 

megfigyeléseinek megfelelő beszélgetés-vezetési stílus alkalmazása. A segítséget kérő 

igényeihez illeszkedő stílus kiválasztása nagymértékben elősegíti a beteg bevonódását 

önmaga ellátásába, ennek megfelelően hozzájárul az egyén függetlenségének 
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növekedéséhez. A ’beszélgetés vezetése’ attitűddimenzión mért értékeket a 12/a. és 

12/b. táblázatok foglalják össze. 

12/a. sz. táblázat 'Beszélgetés vezetése' TAS score-ok a kurzus előtt (n=140) 

tagozat kérdés sorszáma 

 3 15 16 17 20 
átlag 

levelező 0,8101 1,7722 0,1772 1,2532 1,1899 1,041 

nappali 0,918 1,7377 0,2131 1,2131 1,1311 1,043 

12/b. sz. táblázat 'Beszélgetés vezetése' TAS score-ok a kurzus után (n=140) 

tagozat kérdés sorszáma 

 3 15 16 17 20 
átlag 

levelező 0,8861 1,6709 0,2658 1,481 1,038 1,068 

nappali 0,7869 1,8197 0,2295 1,4262 1,0164 1,056 

8. sz. ábra A ’beszélgetés vezetése’ dimenzión mért értékek alcsoportok szerint (n=140) 
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A dimenzión a kurzus előtt és után, mintánk mindkét alcsoportjában átlagos 

értékeket észleltünk. Az összetevőket vizsgálva megfigyelhető a 16. itemen (’A 

tanácsadói beszélgetés célja az, hogy objektív nézőpontot kínáljon fel a beteg/kliens 

számára.’) mért alacsony érték, mely a második adatfelvétel során is csak csekély 

mértékű emelkedést mutatott. A két alcsoport válaszértékei között sem a kurzus előtt 

(p=0,976), sem a kurzus után (p=0,868) nem észleltünk szignifikáns különbséget. 

Ugyancsak nem volt statisztikailag jelentős eltérés a két mérési időpontban sem a 

levelező tagozatos hallgatók score-jaiban (p=0,592), sem a nappali tagozatnál mért 

értékekben (p=0,836). A látszólagos hasonlóságok ellenére az adatok értékelésénél 
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szembetűnő volt, hogy ebben az attitűddimenzióban, a második adatfelvétel során 

fordult elő egyetlen alkalommal vizsgálatunk során, hogy a levelező tagozatos 

alcsoportban magasabb score-t mértünk, mint a nappali tagozatos alcsoport hasonló 

értéke.  

IV.2.5. Összefüggés-vizsgálat 

A TAS dimenziók között, a vizsgálat előtt és után, a teljes mintában mért 

összefüggéseket mutatják be a 13/a. és a 13/b. sz. táblázatok. 

13/a. sz. táblázat Az attitűdskála elemei közötti korreláció a vizsgálat előtt (n=140) 

 Elfogadás 
Önállóság 
igénylése 

Problémamegoldás 
támogatása 

Beszélgetés 
vezetése 

Elfogadás 1 
0,028 

(p=0,744) 
-0,036 (p=0,671) 0,056 (p=0,510) 

Önállóság 
igénylése 

 1 0,180 (p=0,033) 
0,171 (p= 

0,043) 
Problémamegoldás 

támogatása 
  1 0,472 (p=0,000) 

Beszélgetés 
vezetése 

   1 

13/b. sz. táblázat Az attitűdskála elemei közötti korreláció a vizsgálat után (n=140) 

 Elfogadás 
Önállóság 
igénylése 

Problémamegoldás 
támogatása 

Beszélgetés 
vezetése 

Elfogadás 1 
0,005 

(p=0,953) 
0,131 (p=0,121) 0,118 (p=0,164) 

Önállóság 
igénylése 

 1 -0,009 (p=0,919) 
0,109 (p= 

0,198) 

Problémamegoldás 
támogatása 

  1 0,341 (p=0,000) 

Beszélgetés 
vezetése 

   1 

Mintánk egészét elemezve, a vizsgálat előtt korrelációt mértünk az „önállóság 

igénylése” és a „problémamegoldás támogatása”, valamint a „beszélgetés vezetése”, 

továbbá a „problémamegoldás támogatása” és a „beszélgetés vezetése” dimenziók 

között. A második adatfelvétel időpontjában a „problémamegoldás támogatása” és a 

„beszélgetés vezetése” elemek közötti összefüggés változatlanul mérhető volt, míg a 

többi összetevő között nem volt kimutatható korreláció. 

A minta egészét érintő összefüggés-vizsgálat mellett elvégeztük az egyes részminták 

válaszainak elemzését is. A nappali tagozatos alcsoportban azonosítható korrelációkat a 

14/a. és 14/b. táblázatokban foglaltuk össze. 
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14/a. sz. táblázat Az attitűdskála elemei közötti korreláció a vizsgálat előtt, a nappali tagozatos részmintában 

(n=61) 

 Elfogadás 
Önállóság 
igénylése 

Problémamegoldás 
támogatása 

Beszélgetés 
vezetése 

Elfogadás 1 
-0,012 

(p=0,928) 
-0,121 (p=0,353) 

-0,081 
(p=0,536) 

Önállóság 
igénylése 

 1 0,320 (p=0,012) 
0,296 (p= 

0,021) 
Problémamegoldás 

támogatása 
  1 0,520 (p=0,000) 

Beszélgetés 
vezetése 

   1 

14/b. sz. táblázat Az attitűdskála elemei közötti korreláció a vizsgálat után, a nappali tagozatos részmintában 

(n=61) 

 Elfogadás 
Önállóság 
igénylése 

Problémamegoldás 
támogatása 

Beszélgetés 
vezetése 

Elfogadás 1 
-0,007 

(p=0,959) 
-0,048 (p=0,715) 

-0,085 
(p=0,517) 

Önállóság 
igénylése 

 1 -0,021 (p=0,873) 
0,219 (p= 

0,090) 
Problémamegoldás 

támogatása 
  1 0,409 

(p=0,001) 
Beszélgetés 

vezetése 
   1 

A nappali tagozatos hallgatók válaszaiban a teljes mintában mért korrelációkat 

azonosítottuk. Az első adatfelvétel idején az „önállóság igénylése”-„problémamegoldás 

támogatása”-„beszélgetés vezetése” összefüggésrendszer ebben a részmintában is 

látható volt. A kurzus után szintén a teljes mintában tapasztaltakhoz hasonló 

eredmények voltak mérhetőek, amit a „problémamegoldás támogatása”-„beszélgetés 

vezetése” közötti összefüggés bizonyít. 

A levelező tagozatos hallgatók válaszaiban azonosított összefüggéseket a 15/a. és 

15/b. táblázatokban összegeztük. 

15/a. sz. táblázat Az attitűdskála elemei közötti korreláció a vizsgálat előtt, a levelező tagozatos részmintában 

(n=79) 

 Elfogadás 
Önállóság 
igénylése 

Problémamegoldás 
támogatása 

Beszélgetés 
vezetése 

Elfogadás 1 
0,061 

(p=0,593) 
0,002 (p=0,989) 0,101 (p=0,374) 

Önállóság 
igénylése 

 1 0,020 (p=0,861) 0,066 (p= 0,561) 

Problémamegoldás 
támogatása 

  1 0,430 (p=0,000) 

Beszélgetés 
vezetése 

   1 
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15/b. sz. táblázat Az attitűdskála elemei közötti korreláció a vizsgálat után, a levelező tagozatos részmintában 

(n=79) 

 Elfogadás 
Önállóság 
igénylése 

Problémamegoldás 
támogatása 

Beszélgetés 
vezetése 

Elfogadás 1 
0,019 

(p=0,866) 0,250 (p=0,026) 0,284 (p=0,011) 

Önállóság 
igénylése 

 1 0,005 (p=0,968) 0,033 (p= 0,773) 

Problémamegoldás 
támogatása 

  1 0,273 (p=0,015) 

Beszélgetés 
vezetése 

   1 

A levelező tagozatos részmintában, a kurzus előtt szignifikáns összefüggést mértünk 

a „problémamegoldás támogatása” és „beszélgetés vezetése” dimenziók között. 

A második adatfelvétel során a „problémamegoldás támogatása” és „beszélgetés 

vezetése” korreláció változatlanul kimutatható volt. Az elemzés azonban az „elfogadás” 

és a „problémamegoldás támogatása”, valamint az „elfogadás” és „beszélgetés 

vezetése” dimenziók között is statisztikainak jelentősnek minősülő összefüggést 

mutatott. 

IV.3. A tanácsadói beszélgetés-vezetés trendjei 

IV.3.1. Az összes közlések megoszlása 

Elemzésünk első lépéseként a megvizsgáltuk a közlések megoszlását az interakció 

szereplői között a megkérdezettek által leírt történetekben. Az eredményt a 16. sz. 

táblázatban foglaltuk össze. 

16. táblázat: Összes közlés statisztikai jellemzői a mintában (N=55) 

közlések Interakció szereplője   

 ápoló beteg összesen ápoló/beteg arány 

közlések száma 260 248 508 1.048 

mondatok 
száma 

357 283 640 1.26 

mondat / közlés 
arány 1.37 1.14   

közlések aránya 
a teljes 

közlésszámhoz 
viszonyítva 

0.51 0.49 1  

mondatok 
száma a teljes 

mondatszámhoz 
viszonyítva 

0.56 0.44 1  
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A válaszolók által leírt tartalmak matematikai jellemzőinek áttekintése több érdekes 

adatot szolgáltat az ápolói beszélgetésvezetésről. A közlések számának vizsgálatakor 

látható, hogy az ápoló és a „beteg” közel azonos arányban jutottak szóhoz; azonban a 

ténylegesen közölt mondatok számának elemzése már jelentős ápolói dominanciát 

mutat. Eredményeink alapján, a közel azonos számú közlések során az ápolók 

jelentősen több tartalmat közöltek szereppartnereiknél, ami a mondat / közlés arány 

eltérésében jelenik meg. Az interakciók ápolódomináltságát támasztja alá a mondatok 

arányában jelentkező diszkrepancia (beteg: ápoló=1: 1.26), mely szerint az ápolók 

összességében jóval többet beszéltek, mint a „betegek”, valamint az egyes alcsoportok 

tagjai által közölt mondatoknak a teljes mondatszámhoz viszonyított aránya is. 

IV.3.2. A közlések tartalmi jellege 

Az elemzés alapjául szolgáló párbeszédekben megjelenő kognitív és affektív 

közléstartalmak vizsgálatával megfigyelhető, hogy az ápoló milyen tartalmakat emel ki 

a beteg által elmondottakból, azaz merre orientálja „betegét”. A párbeszédek áttekintése 

során, az interakció szereplői által közölt tartalmak számszerűsítése mellett lényeges a 

leírt beszélgetések tartalmi elemzése is, mert ennek segítségével kaphatunk információt 

az ápoló által alkalmazott orientációs stratégiákról. A beszélgetések tartalmi jellegét 

érintő elemzésünket matematikai szempontból a 17. sz. táblázatban összegeztük. 

17. sz. táblázat: A közlések tartalmi jellege (N=55) 

Tartalom jellege Interakció szereplője  
 Ápoló Beteg összesen 

kognitív 196 82 278 

érzelmi 47 142 189 

kognitív / érzelmi 
tartalom aránya 4.17 0.58  

összes tartalom 243 224  

Az összefoglalóban látható, hogy a párbeszédekben az ápolók saját szerepükben 

elsősorban kognitív, míg a beteg szerepében inkább érzelmi tartalmakat használtak. Az 

eredményekből kitűnik, hogy a közvetített tartalmakat összegezve a kognitív összetevők 

túlsúlyban vannak. 

Az interakció szereplőit külön vizsgálva látható, hogy azok közel azonos számban 

közvetítettek valamilyen – kognitív vagy affektív – tartalmat a párbeszédek során. Az 
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ápolói csoportban a kognitív elemek dominanciáját mutatja a közlések aránya, míg a 

betegcsoport közléseiben ugyanez a hányados az érzelmi összetevők gyakoribb 

használatára utal. 

A közléseket érintő vizsgálatunk során elemeztük a párbeszédekben azonosítható 

tartalmi köröket is. Munkánk kezdetén felállított hipotézisünk szerint mind az ápolók, 

mind pedig a betegek által közölt tartalmak középpontjában a beteg személye és annak 

betegsége áll. 

Az interakciók elemzése során megvizsgáltuk a szereplők által közölteket, és azokat 

az érintett tartalmi körök alapján öt kategóriába soroltuk: 

� a beteg személye 

� más személy (hozzátartozó, betegtársak, más egészségügyi személyzet, pl. 

orvos, gyógytornász) 

� környezet (kórterem, betegellátó osztály, otthon) 

� tárgy (pl. ápolást segítő eszköz, vizsgálat eredmények) 

� a segítő (ápoló) személye 

Elemzésünk során az ápolók és a betegek mondatait külön csoportonként vizsgáltuk, 

és eredményeinket is ennek megfelelően mutatjuk be. 

Az ápolói válaszokat érintő elemzésünk arra mutatott rá, hogy az ápolók helyesen 

ismerték fel a betegek együttműködésének szükségességét, azonban nem minden 

esetben használtak megfelelő stratégiákat annak előmozdítására. A közlésekben, 

várakozásainkkal ellentétben, nagy számban jelentek meg az orvosra és annak 

utasításaira való hivatkozások, mint a restrikciót kognitív módon kifejező elemek. Ezt 

mutatják be a következő példák: 

„Á: Megkérdezhetem, mit csinál? 

„B: Kimegyek a WC-re. 

„Á: És miért? 

„B: Hát miért, hát mert kell…” 

„Á: De a doktor úr és én is most magyaráztuk el, hogy mi a kockázata annak, ha felkel!”…  

„Á: Jó napot, …!” 

„B: Jó napot, nővérke! Lejöttem, mert nem bírom letenni a cigarettát!” 

„Á: De hát tudja…, hogy ezt nem szabad! A doktor úr megtiltotta!” 

A párbeszédekben megfigyelhető volt, hogy az ápolók a beteg érzelmi jellegű 

közléseire is a leggyakrabban valamilyen kognitív tartalommal reagáltak, ezáltal 
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figyelmen kívül hagyva a másik által kívánt kommunikációs irányt. Ezt illusztrálja a 

következő példa: 

„Á: … bácsi, hová tetszik menni?” 

„B: Cigizni szeretnék.” 

„Á: De az előbb mondta a doktor úr, hogy ágyban kell maradnia!” 

„B: De én nem bírok tovább feküdni!” 

„Á: Tessék megérteni, hogy muszáj tovább feküdnie, mert erős fejfájása lehet!” 

A betegek által közölt tartalmak elemzése azt mutatta meg, hogy míg az ápolók saját 

szerepüket elsődlegesen a „tudás” birtokosaként határozták meg (kognitív dominancia), 

addig a beteget a saját állapotról való ismeretek hiánya, és a közlések érzelmi túlsúlya 

mentén jellemezték. Ez jelenik meg a 17. sz. táblázatban jelölt statisztikai 

különbözőségben, és a párbeszédekben is. Az alábbi példában mind az ápoló által 

használt, restrikciót kifejező kognitív elemek, mind a beteg érzelmi alapú viszonyulása 

és ismerethiánya jól felismerhető. 

„Á: …bácsi, miért kelt fel?” 

„B: Kimennék sétálni…” 

„Á: De hát megmondta a doktor úr, hogy nem kelhet fel a trombózisa miatt!” 

„B: Tudom, kedves nővérke, de én nem bírok ilyen sokáig feküdni.” 

„Á: Pedig meg kellene próbálnia, mert komoly baja lehet belőle, ha nem fogadja meg a doktor 

úr utasításait!” 

„B: Tudom én nővérke, és igyekezni is fogok, csak legalább egy kicsit hadd sétáljak!” 

A fenti példák és eredményeink leíró statisztikai elemzése is arra utalnak, hogy a 

megkérdezettek elsősorban paternalisztikus felfogásban kommunikálnak a betegekkel, 

ezáltal azokat passzív, az ellátást be- és elfogadó szerepbe helyezve. A vizsgálatunk 

során megkérdezett ápolók a betegeket leggyakrabban problémájuk kognitív oldala, 

azaz a tények felé orientálják, kevesebb figyelmet fordítva a beteg által kinyilvánított 

érzelmi tartalmakra. 

IV.3.3. Az ápolók betegvezetési stílusa a párbeszédek alapján 

Az ápolók által alkalmazott betegvezetési stratégia alapvetően meghatározza a beteg 

ellátásban való közreműködését. A vezetési stílusok vizsgálata lehetőséget teremt arra, 

hogy képet kapjunk az adatfelvétel időpontjában, az ápolók által alkalmazott 

módszerekről, ezáltal a fejlesztés irányait is kijelöli. Ahogy korábban említettük, a 

betegvezetési stílusok ritkán jelennek meg önállóan, a valós helyzetet leginkább a 
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stílusok valamilyen kombinációja közelíti meg. A párbeszédek elemzésekor, a minél 

inkább valósághű leírást szem előtt tartva, a stílusok kombinációit is használtuk 

jelölésként, amennyiben a közölt tartalom ezt megkívánta. A leíró statisztika 

elkészítésénél a stíluskombinációkat elemeikre bontva jelöltük, és az elemzés 

megkönnyítése végett csak „tiszta” kategóriákat használtunk. Az interakciók alapján 

végzett elemzésünket a 18. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

18. sz. táblázat: Az ápolók betegvezetési stílusa tagozatonkénti megoszlásban (N=55) 

betegvezetési 
stílus 

tagozat  

 
Nappali 
(N1=14) 

Levelező 
(N2=41) 

összesen 

kooperatív 36 111 147 

restriktív 33 77 110 

agresszív 20 52 72 

indifferens 1 7 8 

inerciás 0 5 5 

Az adatok alapján látható, hogy a válaszolók, tagozattól függetlenül leggyakrabban 

kooperatív vezetési stratégiát alkalmaztak. A párbeszédekben jelentős volt még a 

restriktív és az agresszív stílusok aránya, míg az indifferens és inerciás stílusok csak 

csekély mértékben voltak azonosíthatóak. 

Míg az elemzés korábbi, közlések számát és tartalmi jellegét érintő részében a két 

tagozat válaszai között nem volt jelentős különbség, a vezetési stílusok vizsgálata 

rávilágított néhány eltérésre. A levelező tagozatos hallgatók válaszaiban az összesített 

eredményt jobban leképező arányban jelentek meg a különféle vezetési stílusok, amit a 

kooperatív stílus más elemekkel szembeni dominanciája is alátámaszt. A nappali 

tagozatos hallgatók által leírt párbeszédekben ezzel szemben a kooperatív és a restriktív 

stílus közel azonos arányban szerepelt, továbbá az indifferens elemek minimálisan, az 

inerciás jegyek pedig egyáltalán nem jelentek meg az eredményekben. 

A betegvezetési stílusokat érintő tartalmi elemzésünk során minden esetben arra 

törekedtünk, hogy az ápoló által kimondottakat, azok jellegzetességei alapján 

valamelyik fenti kategóriába soroljuk. A ténylegesen közölt tartalmak között azonban 

még azonos kategórián belül is észleltünk különbségeket, melyet egyrészt az elméleti 

kategóriák a valós kommunikáció során észlelhető „egybecsúszása”, másrészt a 
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válaszolók eltérő ápolásfelfogása és korábbi tapasztalatai okozhattak. A „kevert” 

kategóriák között leggyakrabban a restriktív/kooperatív csoportot azonosítottuk, mely 

megegyezik egy, a témában korábban végzett kutatás eredményével. (11) Ez a kategória 

inkább korlátozó, de összességében mégis az együttműködésre törekvő betegvezetési 

módszereket jelöli. (55) A restriktív/kooperatív stílus gyakorlati megvalósulását a 

következő példa illusztrálja: 

„B: Nem eszem, csak egy gombócot, nővérke, abból biztos nem lehet baj.” 

„Á: De ha nem lehet, akkor nem lehet! Azt hiszem, jobb lesz, ha beszélünk erről a zsír- és 

fűszerszegény diétáról, hogy tudja, milyen ételeket fogyaszthat és milyet nem.” 

Az elemzés során, ahogy azt a 18. sz. táblázat is mutatja, több alkalommal 

észleltünk agresszívnak minősíthető ápolói kommunikációt. Ebbe a kategóriába 

soroltunk minden olyan közlést, mely során az ápoló saját akaratát erőltette rá a betegre 

az ellátás során, figyelmen kívül hagyva annak jelzéseit. Ezt mutatja meg az alábbi 

idézet: 

„Á: Tessék megérteni, hogy muszáj tovább feküdnie, mert erős fejfájása lehet!” 

„B: Dehogy lesz fejfájásom. Már volt ilyen (vizsgálatom – szerz.), akkor is felkeltem.” 

„Á: Akkor szerencséje volt, de lehet, hogy most fájni fog, és még tovább kell maradnia emiatt a 

kórházban.” 

„B: Én akkor is kimegyek!” 

„Á: Magára bízom, én próbáltam, hogy megértse, hogy mi fontos magának, de ha nem érti, hát 

tessék, menjen!” 

Eredményeink alapján, a mintát alkotó ápolók leggyakrabban a kooperatív és 

restriktív betegvezetési módszert alkalmazzák, melyben a korlátozó elem is hasonlóan 

jelentős, mint az együttműködés igénye. Egyes esetekben, a párbeszédekben egyértelmű 

ápolói dominancia jelent meg, a beteg pedig az ellátás passzív befogadója volt, mely 

felfogás ellentétes a kliensközpontúság elveivel. 

IV.3.4. A betegcsoport viselkedési jellemzői a párbeszédekben 

A vizsgált párbeszédekben, a „beteg” részéről megfogalmazott közlések vizsgálata 

lehetőséget ad arra, hogy képet alkossunk arról, hogy a mintát alkotó ápolók hogyan 

látják a beteget a kapcsolat során. A közléstartalmak minőségi elemzésével vizsgálható 

továbbá az is, hogy a betegek viselkedése milyen vezetési stratégia alkalmazását 

indukálja az ápolók részéről. A viselkedési jellemzőket érintő elemzésünk első 
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lépéseként a párbeszédek leíró statisztikai módszerekkel megjeleníthető elemeit 

tekintettük át, melyet a 19. sz. táblázat foglal össze. 

19. sz. táblázat: A betegek viselkedési jellemzői a párbeszédek alapján tagozatonkénti bontásban (N=55) 

Viselkedési jellemző Válaszolók tagozat 
szerint 

  

  Nappali  Levelező összesen 

adekvát 13 70 83 

averzív 41 88 129 

adiens 0 24 24 

Az eredményekből kitűnik, hogy a válaszolók mindkét csoportja leggyakrabban 

averzív (betegség iránt közömbös, tagadó vagy bagatellizáló) viselkedési jellemzőkkel 

látta el a párbeszédekben szereplő „beteget”. Ez a tendencia különösen a nappali 

tagozatos hallgatók eredményeiben látszik, ahol az averzív jellegzetességekként 

azonosítható elemek több, mint háromszoros arányban jelennek meg a többi 

lehetőséggel szemben. A levelező tagozatos hallgatók által leírt párbeszédekben az 

averzív és az adekvát (reális) viselkedési jellemzők közel azonos számban szerepelnek, 

de az averzív elemek dominanciája – kisebb mértékben – itt is látható. A vizsgálat 

eredményeiből az is látszik, hogy a nappali tagozatos hallgatók adiens (fokozottan félő 

vagy ragaszkodó) viselkedési mintát egyáltalán nem építettek be a leírt betegkarakterbe, 

míg a levelező tagozatos válaszadók párbeszédeiben ez a jellegzetesség közel 15 %-os 

arányban volt azonosítható. 



V. Megbeszélés 

A tanácsadás-fogalom az egészségügyi ellátás fejlődésének következtében az elmúlt 

10-15 évben újabb jelentésekkel gazdagodott. Az evolúciós elméleten alapuló 

fogalomelemzési módszer figyelembe veszi a tartalomban bekövetkezett változásokat, 

és a jelenségek széles körű vizsgálatára ad lehetőséget. A vizsgálat eredménye nem egy 

adott fogalom definíciója, hanem sokkal inkább egy olyan tartalmi komplex létrehozása, 

mely további vizsgálatok és fejlesztő munka alapját képezheti. (111) 

Eredményeink alapján ápolói tanácsadás professzionális alapokon nyugvó, 

individualizált ápolói tevékenységet jelöl, melynek célja a beteg problémamegoldásának 

támogatása és rendelkezésre álló erőforrásainak fejlesztése. A meghatározás értelmében 

a betegvezetés és a tanácsadás nem csak az ellátás adott pillanataiban – problémák 

jelentkezése esetén – megvalósuló tevékenységek, hanem az ápoló munkájában 

folyamatosan jelen lévő, az ápolási folyamat megvalósítását alapvetően befolyásoló 

eljárások.  

Fogalomelemző munkánk korlátaként azonosítottunk néhány, az elemzési módszer 

sajátosságából fakadó elemet. A források véletlenszerű kiválasztása során elveszhetnek 

fontos tanulmányok, mely véleményünk szerint elemzési korlátként értelmezhető, 

hasonlóan az irodalomkutatás kizárólag angol és magyar nyelven történő 

kivitelezéséhez. Ugyanakkor az evolóciós fogalomelemzési módszer alkalmasnak 

bizonyult egy olyan fogalom vizsgálatára – tanácsadás az ápolásban – melynek jelentése 

és tartalma jelentősen változott az idő során. 

Az ápolói tanácsadás fogalmának elemzése után, kutatásunk második fázisában arra 

a kérdésre kerestünk választ, hogy az ápolók beállítódása milyen mértékben felel meg a 

kliensközpontú tanácsadás elvárásainak.  

Adataink elemzése a vizsgált attitűddimenziók átlagos értékét mutatja, mely 

megerősíti Morrison és Burnard eredményeit. (89) Ez a tanácsadói attitűd 

bizonytalanságára hívja fel a figyelmet, melyre a szakmai képzésnek reagálnia kell. Az 

attitűdök bizonytalansága megfigyelhető az egyes dimenziókat összetevő kérdéseken 

mért értékek nagymértékű eltéréseiben is. 

Vizsgálatunkban, a nappali tagozatos alcsoportban, három dimenzióban – elfogadás, 

önállóság igénylése, problémamegoldás támogatása – is magasabb értékeket mértünk 

mindkét adatfelvétel során, mint a levelező tagozatos válaszadók között. Ennek oka 
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véleményünk szerint az, hogy a levelező tagozatos hallgatók a mindennapos 

betegápolási gyakorlatban dolgozók köréből kerülnek ki, és korábbi szakmai képzések 

után vettek részt vizsgálatunkban. Válaszaikban azonosítható, hogy a szakmai 

szocializáció során elsajátított attitűdök nehezen befolyásolhatóak. A képzés 

elsődlegesen a kognitív elemekre van hatással, míg a viselkedés megváltozásának 

előfeltétele az új ismeretek interiorizálása. Az ismeretek befogadását segíti az új 

ismeretekhez való pozitív viszonyulás, és azok egybeesése a személy előzetes 

tapasztalataival és saját értékrendjével. A mindennapos betegápolás során tapasztalt 

időnyomás, a nagyfokú leterheltség sem támogatja a képzés során elsajátított elméleti 

ismeretek átültetését a gyakorlatba. Ennek megfelelően a vizsgálat kezdő és befejező 

időpontja között eltelt időtartam nem volt elegendő az elméleti ismeretek és a gyakorlati 

megvalósítás megalapozott összekapcsolására. A megszerzett elméleti tudástartalmak és 

a ténylegesen alkalmazott ápolási tevékenységek közötti diszkrepancia a 

vizsgálatunkban mért válaszértékek átlagos értékeiben figyelhető meg. 

A nappali és levelező tagozatos alcsoportok válaszértékei közötti különbség 

összefüggésbe hozható a nappali tagozatos hallgatók csekély mértékű gyakorlati 

tapasztalatával is. Eredményeink alátámasztják Morrison és Burnard megállapítását, 

mely szerint a válaszoló személy minél „távolabb” helyezkedik el a tényleges ápolási 

gyakorlattól, válaszai annál inkább közelítenek az ideálishoz. (89) 

Eredményeinkben megfigyelhető, hogy az „elfogadás” és az „önállóság igénylése” 

dimenziókban szignifikánsan magasabb értéket mértünk, mint a „beszélgetés vezetése” 

és a „problémamegoldás támogatása” összetevőkön. Ez az elméleti tudás és a gyakorlati 

megvalósítás összhangjának hiányára hívja fel a figyelmet, mivel az „elfogadás” és az 

„önállóság igénylése” dimenziók az attitűd elméleti összetevőiként, a „beszélgetés 

vezetése” és a „problémamegoldás támogatása” pedig inkább gyakorlati elemekként 

értelmezhetőek. 

Az attitűddimenziók közötti összefüggések vizsgálata során, első adatfelvételünkkor 

látható hármas korreláció („problémamegoldás támogatása”-„önállóság igénylése”-

„beszélgetés vezetése”) véleményünk szerint a válaszolók intuícióit tükrözi, melyeket a 

szakirodalom szerint az ápolók gyakran használnak a betegekkel történő interakciók 

alkalmával. (55) A kurzus után látható „problémamegoldás támogatása”-„beszélgetés 

vezetése” korreláció valószínűleg az elméleti ismeretek és a hallgatók által korábban 
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felismert összefüggés összhangjának az eredménye. A további korrelációk hiánya arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a két adatfelvétel között eltelt idő kevésnek bizonyult az 

elméleti ismeretek és a gyakorlati tudás megalapozott összekapcsolására. A levelező 

tagozatos mintát képező hallgatók kurzus utáni válaszaiban azonosítható összefüggés az 

„elfogadás” és a „problémamegoldás támogatása”-„beszélgetés vezetése” dimenziók 

között pedig azt jelzi, hogy a kliensközpontú megközelítés egybeesik az ápolás 

gyakorlatából érkezettek ápolásról alkotott elképzeléseivel, és a továbblépés lehetséges 

irányát is kijelöli. 

A tanácsadói beszélgetést érintő elemzésünk során, dolgozatunk céljával 

összefüggésben, elsősorban a kliensközpontú alapelvek megvalósulásának jeleit 

vizsgáltuk a párbeszédekben. Eredményeink arra utalnak, hogy a válaszolók alapvetően 

tisztában vannak ezen elvek fontosságával, azonban a gyakorlati megvalósítás nem 

minden esetben áll összhangban az elméletben tanultakkal. 

Az ápoló és a beteg közötti, mellérendeltségen és partneri viszonyon alapuló 

interakciók alapvető fontosságúak a beteg compliance-ja szempontjából. (17) A 

szereplők közötti kommunikáció során ez több síkon is kifejezésre kerülhet. Az ápoló és 

a beteg közlésszámának vizsgálatával információhoz juthatunk arról, hogy a betegeknek 

lehetőségük van-e kifejezni igényeinek és szükségleteiket, melyek az ápolási terv 

alapját képezik. Az alacsonyabb közlésszám a betegek részéről azt is jelzi, hogy 

szükségleteik figyelembevétele nem valósul meg maradéktalanul, mivel nincs 

lehetőségük azok kifejezésére. Helembai ezt a jelenséget nevezi a beszélgetésvezetés 

első csapdájának. (52, 55) 

Az interakciók tartalmi jellegét elemezve megfigyelhető volt, hogy az ápolók nem 

minden esetben vették figyelembe a betegek jelzéseinek érzelmi oldalát, inkább a 

kognitív összetevőkre koncentráltak. A beteg egyén önbecsülése, kompetenciája 

szempontjából fontos jelzések elmulasztása a beszélgetésvezetés második, a kognitív és 

érzelmi közlések közötti aránytalanság miatti egyoldalúság pedig annak harmadik 

csapdája. (52) Az ápoló részéről látható kognitív dominancia az alá-fölérendeltségi 

viszony egyik kifejeződése is lehet, ami a nyílt és segítő jellegű kommunikáció egyik 

akadálya. (57) A beteg által közölt érzelmi tartalmak figyelembevétele azért is 

kívánatos, mert az a beteg compliancé-ját bizonyítottan növeli. (88) 
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A párbeszédek kognitív és érzelmi összetevőinek elemzése azt is megmutatta, hogy 

a válaszolók önmagukat a tudás birtokosaiként, míg a beteget az ellátásba csak 

korlátozottan bevonható, ismerethiánnyal rendelkező egyénként ábrázolták. A „legjobb 

tudás” képzete, mely a paternalisztikus ellátás egyik kifejeződése, ellentétes a 

kliensközpontúság elveivel. 

A válaszadó ápolók vezetési stílusa, eredményeink alapján leggyakrabban 

restriktív/kooperatív jellegű, azonban a párbeszédekben agresszív stílusra utaló jelek is 

többször azonosíthatóak voltak. A stílusok megítélése a kutatási design-ból adódóan 

(írásbeli párbeszédek elemzése) nehézkes volt, mivel nem állt rendelkezésünkre annak 

lehetősége, hogy további kommunikációs jegyeket is megfigyelhessünk a beszélgetések 

során. Mindemellett a párbeszédekben a leggyakrabban jól azonosíthatóan jelen voltak 

az egyes stílusokra jellemző kommunikációs jegyek. 

Az ápolói restrikció (korlátozás) sértheti a beteg önrendelkezési jogát, ennek 

megfelelően a kliensközpontúság szempontjából nemkívánatos az ápolásban. Az ápolás 

célja nem a beteg megóvása vagy eltiltása különféle magatartásformáktól, hanem a saját 

erőforrások és problémamegoldó-készség megerősítése oly módon, hogy a páciens 

önmagával kapcsolatos döntéshozatali képessége az elérhető legmagasabb szintű 

legyen. Ez azt is jelenti, hogy a tanácsadói beszélgetés során az ápolónak úgy kell 

együttműködnie a beteggel, hogy annak lehetősége legyen döntések meghozására, az 

ápoló által felkínált, „kész” döntések elfogadása helyett. Ebben az esetben a beteg az 

állapotának javításához esetlegesen szükséges korlátozásokat nem ápolói utasításra, 

hanem saját, tájékozottságon és önrendelkezésen alapuló döntése alapján hajtja végre. 

Az ápoló restriktív vezetési stílusának dominanciája, és a kooperáció alkalmával az 

önálló döntések támogatásának elmulasztása a beszélgetésvezetés újabb csapdáit hozzák 

létre. (57, 88) 

Az agresszivitás megjelenése a beszélgetésvezetésben nem csupán ellentétes a 

kliensközpontúság elveivel, hanem alapvető emberi- és betegjogokat is sérthet. Az 

agresszió jelenlétét az interakcióban a szakirodalom a szintén a beszélgetésvezetés 

csapdái közé sorolja. (55) 

A betegek viselkedési jegyeit érintő elemzésünk az averzív jegyek dominanciáját 

mutatta mindkét csoportban. Ez összefügghet az elemzés korábbi szakaszaiban 

tapasztaltakkal, melyek szerint a válaszolók elsődlegesen ápolódominált, 
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restriktív/kooperatív jellegű kapcsolatnak látják az ápoló és beteg viszonyt. A betegség 

iránti közömbösség, illetve elutasítás vagy bagatellizálás interakciókban való 

megjelenítésével a megkérdezettek a beteg passzív, „tudatlan” szerepét fejezték ki, azaz 

csak korlátozottan törekedtek a mellérendeltségen, partnerségen és autonómián alapuló 

kapcsolat kialakítására. Ezzel szemben a tanácsadói beszélgetés sikeressége 

szempontjából kívánatos, hogy az ápolók olyan személynek lássák a beteget, mint aki 

képes a betegszerep elfogadására és a tudatosságon alapuló együttműködésre. Ennek 

figyelmen kívül hagyása beszélgetésvezetés nyolcadik csapdának kialakulásához vezet. 

(39) 
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VI. Következtetések  

Az egészségügyi ellátást napjainkban is érintő változások új munkamódszerek és 

nézőpontok alkalmazását teszik szükségessé. Az orvos- és társtudományok 

(gyógyszerészet, biológia-genetika) rohamos technikai fejlődése, a közgazdasági-piaci 

szempontok előtérbe kerülése, a lakosságra jellemző demográfiai változások egyaránt 

igénylik, hogy az egészségügy szereplői, így az ápolás is reagáljon rájuk. A technika 

fejlődése miatt egyre több betegség válik kezelhetővé, ez azonban nem szükségszerűen 

eredményezi az életminőség egyidejű növekedését is. A hazai lakosság korfáján látható 

változások, azaz az idősek számának emelkedése, a születéskor várható élettartam 

növekedése miatt a krónikus betegek számának növekedése prognosztizálható. A piaci 

szempontok, és a kezelés ellátási napokban mért hatékonyságának előtérbe kerülése 

miatt a betegek egyre kevesebb időt töltenek kórházi osztályon, ami az alap- és 

rehabilitációs ellátások számára is komoly kihívást jelent. Mindezek a szempontok az 

ápolás számára is új feladatok megjelenését eredményezik. Egyre nagyobb szerepet kap 

a betegek öntevékenysége, önálló problémamegoldása. Az ilyen, újabb típusú 

betegszerep kialakulásának segítésében az ápolónak jelentős szerepe van. Az 

egészséggel kapcsolatos döntések támogatása, a problémamegoldó képesség fejlesztése, 

a személyes erőforrások maximalizálása lehetséges ápolói szerepek, melyek napjaink 

egészségügyi ellátása során is egyre inkább előtérbe kerülnek. 

Az aktív betegszerep létrehozása az ápoló központi feladatainak egyike. A 

megvalósítás eszköze betegvezetés, mely során az ápoló elméleti és gyakorlati 

ismereteit úgy használja, hogy azzal a beteg ellátástól való függetlenségét növelje. A 

betegvezetés módszere a tanácsadás, ami olyan professzionális alapokon nyugvó, 

individualizált ápolói tevékenységet jelöl, melynek célja a beteg problémamegoldásának 

támogatása és rendelkezésre álló erőforrásainak fejlesztése. A meghatározás értelmében 

a betegvezetés és a tanácsadás nem csak az ellátás adott pillanataiban – problémák 

jelentkezése esetén – megvalósuló tevékenységek, hanem az ápoló munkájában 

folyamatosan jelen lévő, az ápolási folyamat megvalósítását alapvetően meghatározó 

eljárások. 

Vizsgálatunk rámutatott arra, hogy a válaszadók alapvetően tisztában vannak a 

kliensközpontú megközelítés fontosságával, azonban a beállítódás elemei nem stabilak, 

melyre a szakmai képzésnek is reagálnia kell. A tradicionális ápolással összefüggő 
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beállítódások csak hosszabb idő alatt képesek változásra, melyet a jelenlegi, 

feladatközpontú ápolási gyakorlat nem támogat. Ápolóhallgatók tanácsadói attitűdjét 

érintő vizsgálatunk rámutatott több, a jelenlegi ápolási gyakorlatban működő 

sztereotípiára. Eredményeink alapján a tanácsadói beszélgetést az erőterek 

kiegyenlítetlen megoszlása és ápolói dominancia jellemzi. Ennek hátterében több 

vizsgálat is rámutatott az ápolók attitűdjében azonosítható „legjobb tudás” képzetére, 

mely során az ápoló, szakmai ismereteit alkalmazva, a beteget az ellátás passzív 

befogadójává teszi. (52, 53, 55, 100) Az erőviszonyok kiegyenlítetlensége a nyílt és 

segítő jellegű kommunikáció egyik lényeges akadálya, és ez a betegek elégedettségére 

is negatív hatással lehet. (57) Ebből az is következik, hogy az ápoló interakciókban 

elfoglalt pozíciója meghatározó jelentőségű. Eredményeink alapján célzott edukációs 

módszerek alkalmazásával az attitűd befolyásolható, melyet a második adatfelvételünk 

során mért magasabb válaszértékek is alátámasztanak. 

Kutatásunk tanácsadói beszélgetést érintő szakaszában hasonló tapasztalatokat 

fogalmaztunk meg, mint korábban végzett, a tanácsadói attitűdöt elemző munkánk 

során. Eredményeink alapján a kliensközpontúság elve nem valósul meg maradéktalanul 

a mindennapos ápolási gyakorlat interakcióiban. Véleményünk szerint 

eredményeinkben szerepet játszik az ápolásban aktuálisan is tetten érhető biomedikális 

szemléletű, feladatközpontú, paternalista felfogás, ami a mintát alkotó ápolók 

válaszaiban is megjelent. Erre utal az ápolói közlések kognitív dominanciája, a 

restrikció és az agresszív motívumok megjelenése a beszélgetésekben, a „betegek” 

alacsonyabb közlésszáma, valamint averzív jegyekkel történő jellemzésük. A vizsgálat 

által azonosított problémás területek ugyanakkor kijelölik a fejlesztés irányait, melyekre 

az ápolóképzésnek reagálnia kell. Mivel az oktatás feladata az ápolóhallgatók 

felkészítése az ápolás legújabb kihívásaira, és széles körben elfogadott módszerek, 

ismeretek átadása, ezért lényegesnek tartjuk a kliensközpontú elveken alapuló 

kommunikációs és tanácsadási módszerek oktatását a képzés során. 

A betegvezetés/tanácsadás hatékony kivitelezése az ápolók részéről is 

szemléletváltást kíván meg. Az idejétmúlt, de napjaink ellátásában még mindig gyakran 

azonosítható feladatközpontú, paternalisztikus ellátást individualizált, partnerségen és a 

beteg autonómiáján alapuló ápolásnak kell felváltania, hogy meg tudjon felelni az új 

kihívásoknak. A változás folyamatában az első lépést az oktatásnak kell megtennie, az 
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új ismeretek és munkamódszerek tananyagba történő integrálásával. A 

tanácsadási/betegvezetési ismeretek a felsőfokú ápolóképzés elengedhetetlen részei, 

mivel alkalmazásuk teremti meg a lehetőséget a beteg igényein és szükségletein alapuló 

ellátás megvalósítására. Az új tudástartalmak integrálásának előfeltétele az ismeretekre 

vonatkozó, magas szintű evidenciák jelenléte, melyek alapján magas színvonalú, az 

igényeknek megfelelő oktatási program hozható létre.  

Az eredményeink alapján kialakított tanácsadás-oktatási program elméleti 

kiindulópontjait a 9. sz. ábra mutatja be. 

 

ápolási folyamat 

betegvezetési folyamat 

9. sz. ábra A tanácsadás oktatásának elméleti keretei 

Amennyiben az ápolást folyamatos interperszonális kapcsolatként értelmezzük, 

mely egyben betegvezetési folyamat is, az ápoló nem valamilyen elkülönült tanácsadást 

végez, hanem az ápolási folyamat speciális keretei között betegvezetési, azaz 

tanácsadási folyamatot vezet. Ebből kiindulva a tanácsadás-oktatás a hallgatók 

ápolástani ismereteit és betegvezetéssel kapcsolatos – objektív, tárgyi és 

interperszonális – tudását integrálja. Eredményeink alapján a hallgatók tanácsadással 

kapcsolatos beállítódása bizonytalan, melyet egyrészt az attitűd-dimenziókon mért 

átlagos értékek, másrészt az egyes dimenziókon belüli jelentős eltérések jeleznek. 

Vizsgálatunkban azonosítottuk az attitűdök stabil összetevőit, amelyek az oktatás 

potenciális kiinduló elemeit jelzik. A felderített, bizonytalanságot sugárzó 

összetevőkhöz kapcsolódó oktatási tartalmak hangsúlyozásával az attitűdök 

stabilizálhatóak. Az erősségek hangsúlyozásával és a bizonytalanság elemek 

tisztázásával a hallgatók tanácsadói attitűdje pozitívan befolyásolható, mely a 

tanácsadási folyamat minőségét is emeli. 

Eredményeink alapján, a tanácsadás-oktatás optimalizálásának modelljét a 10. sz. 

ábra foglalja össze. 

Tanácsadás-
oktatás 

Erősségek hangsúlyozása 

Gyengeségek mérséklése 
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10. sz. ábra A tanácsadás-oktatás optimalizálásnak lehetőségei 

 

 

Tanácsadói attitűddel kapcsolatos eredményeink szerint a megkérdezettek 

azonosították a beteg elfogadására és önállóságának fejlesztésére irányuló törekvés 

fontosságát, melyhez hozzájárult a beszélgetésvezetés elemzése során felderített magas 

szintű együttműködési igény. Ezek az elemek jelzik a tanácsadás-oktatás tervezésének 

kiindulópontjait. A pozitív elemeket erősíti meg továbbá az ápolásról alkotott kép és az 

elméletben tanultak közötti összhang, valamint a szakmai fejlődés iránti elkötelezettség. 

Vizsgálatunk rámutatott néhány olyan gyengeségre, melyre az oktatásnak reagálnia 

szükséges, mint a beteg problémamegoldása támogatásának bizonytalansága, valamint 

az ápoló-beteg kommunikációs kapcsolatban rejlő lehetőségek kihasználatlansága. Az 

optimalizálás lehetséges terepe a szakmai szupervízió, mely során az egyes 

szakterületekhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint az 

ápoláslélektani és kommunikációs tartalmak integrálhatóak. A különböző képzési 

tartalmak összekapcsolása véleményünk szerint lehetőséget teremt a holisztikus ellátás 

oktatására, ami megalapozza a betegek elvárásaihoz igazodó ápolási/betegvezetési 

Tanácsadás-oktatás 

Erősségek 
� Elfogadás és önállóság 

igénylése 
� Kooperációra való 

törekvés 

Gyengeségek 
� Problémamegoldás 

támogatása  
� Beszélgetés vezetése 
Megoldás 
� Szakmai szupervízió 

lehetőségének beépítése a 
képzésbe 

� Kommunikációs és 
önismereti tréningek 
alkalmazása 

� Esetmegbeszélő csoportok 
kialakítása 

Gátló tényező 
� Távolság a mindennapos 

ápolási gyakorlat és az 
elmélet között 

Megoldás 
� Területi gyakorlati 

oktatók felkészítése az új 
ismeretek integrálására 

Segítő tényezők 
� Saját vélemény 

összhangja az elméletben 
tanultakkal 

� Fejlődési igény 
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módszerek elsajátítását. A beszélgetésvezetés bizonytalanságai feloldhatók kiscsoportos 

gyakorlatok formájában szervezett kommunikációs és önismereti tréningek 

alkalmazásával. A területi gyakorlatokhoz kapcsolódó esetmegbeszélő kiscsoportok 

létrehozásával az ápoló magatartásának és kommunikációjának jellemzői, és betegre 

gyakorolt hatásainak feltárása ugyancsak magában hordozza a fejlődés lehetőségét. 

Eredményeink értelmezése során a fejlődést gátló tényezőként azonosítottuk a 

mindennapos ápolási gyakorlat és elmélet közötti távolságot, ami az elméletben tanultak 

interiorizálásának nehézségét eredményezi. A távolság csökkentésének lehetséges 

terepe a területi gyakorlatokban rejlő lehetőségek kihasználása. Az esetmegbeszélő 

csoportok létrehozása, vagy az aktuális területi gyakorlaton alapuló szakmai szupervízió 

ezen a téren is kínálja az élményközeli integráció előnyeinek beépítését a jelöltek 

tudásrendszerébe. 

Munkánk során feltárt eredményeink néhány további kutatási irányt is kijelölnek. 

Az általunk vizsgált tanácsadási összetevők mellett többek között kevés azoknak a 

kutatásoknak a száma, amelyek az ápolók kommunikációjának elemzésére, valamint a 

feltárást segítő módszerek kidolgozására vállalkoznak. A tanácsadás tényleges 

alkalmazásra vonatkozó bizonyítékok csak valós ápolási helyzetek elemzésével válnak 

elérhetővé, amelyeket a betegek bevonására is kiterjesztett kutatások tehetnek teljesebbé 

a korunk kihívásainak is megfelelő, magas színvonalú ápolás fejlődésének elősegítése 

érdekében. 
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VII. Összefoglalás 

Az ápolói munka fő célja a beteg segítése oly módon, hogy azzal önállósága 

növekedjen, ezáltal az ellátástól függetlenné váljon. Ez a beteg erőforrásainak 

maximalizálásával, önálló problémamegoldó képességének növelésével, az egészséggel 

kapcsolatos döntéseinek támogatásával lehetséges. Ennek eszköze az egészségnevelés 

és a tanácsadás, mely az ápolás törvényben deklarált feladata. Aktuális kérdés, hogy az 

ápolónak milyen tudással és készségekkel kell rendelkeznie a tanácsadás gyakorlásához, 

valamint hogyan sajátítja el és alkalmazza ezeket.  

Tanulmányunk célja az ápolói tanácsadás néhány elméleti és gyakorlati elemének 

oktatási szempontok alapján történő vizsgálata volt. A kutatás első fázisában az ápolói 

tanácsadás-fogalom elemzését végeztük el. Eredményeink alapján az ápolók által 

végzett tanácsadás jól körülírható attribútumokkal rendelkezik, melyek az 

interakcionalitás, a professzionalitás, az orientáltság, az individualizáltság és a 

segítségnyújtás. Kutatásunk második fázisában az ápolóhallgatók tanácsadáshoz való 

viszonyulását vizsgáltuk, melyet attitűdvizsgálat segítségével mértünk fel. Elemzésünk 

célja az ápolási munkatapasztalattal nem rendelkező nappali, és gyakorlati tapasztalattal 

rendelkező levelező tagozatos hallgatók tanácsadói attitűdjének felmérése, valamint 

annak oktatás általi fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata volt. Eredményeink alapján a 

hallgatók felismerték a kliensközpontúság elveinek fontosságát, de a vizsgált dimenziók 

– elfogadás, önállóság igénylése, problémamegoldás támogatása, beszélgetésvezetés – 

tekintetében az attitűdök átlagos szintet mutatnak. Vizsgálatunk felhívta a figyelmet az 

elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának bizonytalanságaira, melyet a kutatásunk 

harmadik szakaszában végzett, beszélgetésvezetési készséget vizsgáló elemzésünk is 

megerősített. Utolsó vizsgálati fázisunk eredményei alapján az ápoló-beteg 

interakciókban az ápolók töltenek be domináns szerepet, a beteget ezzel az ellátás 

passzív befogadójának szerepébe kényszerítve. Az ápolók önmagukat a tudás 

birtokosainak, míg a beteget alapvetően ismerethiánnyal küzdő, alacsony compliance-

val rendelkező személyként ábrázolták. 

Tanulmányunk tanulságai a kliensközpontú elvek ápolásoktatásba történő 

integrálásnak szükségességét támasztják alá. Erre lehetőséget nyújthat magas szintű 

evidenciákon alapuló, betegvezetéssel és tanácsadással kapcsolatos oktatási programok 

kidolgozása, melyhez eredményeink is hozzájárulnak. 
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VIII. Summary  

The main goal of nursing is to help the patient or client in a way which enhances 

his/her individuality, and promotes his/her independence from nursing care. This could 

be achieved by maximizing the patient’s personal resources, improving his/her 

independent problem-solving capacity and assisting the health-related decisions. The 

tools of this task of nurses are health promotion and counselling, as were declared by 

the Hungarian Law on Health. An actual question is which skills do nurses need to 

make counselling, how they acquire and use them during the nursing process. 

The goal of our study was to examine the theoretical and practical aspects of 

counselling in nursing and its educational considerations. In the first part of our 

research, we conducted a concept analysis of counselling in nursing. According to the 

results, the concept has well-definable attributes, which are interaction, professionality, 

orientation, individuality and support. In the second part of our work, we examined the 

student nurses’ relation to counselling with an attitude study. Our goal was to survey the 

full-time students’ – who have no practical nursing experience –, and part-time 

students’ – who already have nursing experience – counselling attitude, and to analyze 

the possibilities of its development through high-level nursing education. The results 

showed that all of the students were aware of the importance of client-centeredness, but 

in the inspected attitude dimensions – acceptance, claiming of independence, problem-

solving support, leading of conversation – we measured average levels. The study drew 

attention to the insecurity of the application of theoretical knowledge in practical 

nursing situations, which was also confirmed by our study about the nurses’ 

conversation-leading skills, conducted as the third part of our research. The results of 

this part showed that nurses dominate the nurse-patient interaction, forcing the patient in 

a passive role. The nurses acted as knowledge-holders, whilst they presented the 

patients basically as persons with low compliance levels and absence of knowledge. 

The experiences of our study support the importance of integration of the idea of 

client-centeredness to the nursing education. The development of counselling 

programmes based on high-level evidences provides possibilities for this integration, 

and our results could be conducive to reach this goal. 
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