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Bevezetés 

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 kellı ereje, akarata, tudása. Az ápolónak a betegek/kliensek 

ápolása során olyan ismeret- és készségfedezetre van szüksége, amely alkalmas a 

betegek/kliensek felmerülı problémáinak kezelésére. Ezeket a készségeket az ápolónak 

úgy kell használnia, hogy azzal hozzájáruljon a beteg egyének függetlenségének 

visszaszerzéséhez, az elérhetı maximális öngondoskodás visszaállításához. A feladat 

végrehajtását nehezíti, hogy az elmúlt évszázadok során a gyógyítók/ápolók 

szemléletében a mások életéért teljes felelısséget vállaló, maximális kiszolgálásra 

törekvı szerep képzete alakult ki, amelynek tevékenységet befolyásoló hatása a 

jelenben is erısen érzékelhetı. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az egészségügyi 

szolgáltatást igénybevevık körében is gyakori a passzív viszonyulás, amely során a 

betegek elsıdlegesen „külsı” erıktıl várják el állapotuk javítását. Napjainkban ezért az 

ápolóknak megkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk szereppartnereikre annak 

érdekében, hogy azok az egészségügyi szolgáltatás tudatosabb használóivá válhassanak. 

Az ápoló – hivatása gyakorlása során – a szakmai szocializáció során elsajátított 

készségei, képességei alapján válik a beteg vagy közösség kompetens segítıjévé. A 

szerepnek való megfelelésben az objektív tudáson és a szakmai készségeken túl az 

ápoló interperszonális kompetenciája is meghatározó tényezı. Mivel az ápolás 

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

eredményességét nagymértékben befolyásolja az interakciók sikeressége. Az ápoló – 

beteg/kliens kölcsönhatás során használt készségek egy részét az ápoló spontán módon, 

társadalmi kapcsolatai gyakorlása során sajátítja el, azonban a szakmai képzésnek 

lényeges szerepe van abban, hogy a hivatás mővelıje tanulmányai során szert tegyen 

olyan képességekre, melyek használatával az interakciók tudatos szereplıjévé válik. 

A segítı foglalkozásoknak, így az ápolásnak is gyakran alkalmazott eszköze a 

tanácsadás, melynek kutatása az elmúlt évtizedben egyre inkább elıtérbe került. Az 

ápolók által végzett tanácsadással kapcsolatos kutatások leggyakrabban az ápoló/beteg 

kapcsolatra, az alkalmazható módszerekre és a tanácsadás kivitelezésére, a tevékenység 

hatásaira és jelentıségére terjednek ki. Hasonlóan gyakran vizsgált terület a tanácsadás 
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ápolóhallgatók számára történı oktatásának kérdése is. Az ápolói tanácsadással 

foglalkozó szakembereknek azonban a számos vizsgálat ellenére sem állnak 

rendelkezésére olyan megbízható bizonyítékok, amelyek egyértelmően megmutatják, 

hogy az ápolók milyen készségeket használnak a tevékenység gyakorlása során, hogyan 

sajátítják el ezeket, és milyen módszerekkel lehet mérni az általuk végzett tanácsadás 

megfelelıségét. Mindemellett hazánkban kuriózumnak tekinthetıek az ápolói 

tanácsadással kapcsolatos kutatások annak ellenére, hogy a tevékenység végzését 

törvény írja elı.  

Forráselemzı munkánk során számos megválaszolatlan kérdéssel szembesültünk, 

melynek oka véleményünk szerint az, hogy a tanácsadásnak, mint ápolói 

tevékenységnek az egészségügyi ellátásban betöltött szerepe és jelentısége nem 

tisztázott. Több szerzı is megemlíti, hogy a tanácsadás a kliensközpontú ápolás 

módszere, ugyanakkor nem világos, hogy az ápoló hogyan, milyen keretek között és 

milyen módszerek alkalmazásával folytat tanácsadó tevékenységet. A tanácsadói 

beszélgetésnek keretet adó ápoló-beteg interakciók vizsgálatára számos szerzı 

vállalkozott, azonban továbbra is kérdéses a kölcsönhatás szereplıinél megfigyelhetı 

magatartásformáknak a tanácsadás hatékonyságára gyakorolt hatása. A jelenleg 

felderíthetı eredmények rámutatnak a tanácsadásban rejlı lehetıségekre, azonban – 

mivel a kutatások változatos evidenciaszintet képviselnek – a hatások evidenciákon 

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

integrálása még várat magára. 
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Célkitőzések 

Kutatásunk célja az ápolók által végzett tanácsadás vizsgálata volt, különös 

tekintettel a téma oktatási vetületeire. Az ápolói tanácsadással kapcsolatos kutatásainkat 

három szakaszban végeztük el.  

Tanulmányunk elsı lépcsıjeként végzett elemzésünk célja további kutatásaink 

fogalmi kereteinek meghatározása volt. Kiindulási pontunk a rendelkezésre álló 

szakirodalom áttekintése alapján az ápolói tanácsadás kritériumainak definiálása, 

valamint az eredményes kivitelezéshez szükséges módszerek és eszköztár áttekintése 

volt. Ezt az ápolói tanácsadás-fogalom elemzésével kívántuk megvalósítani, melyet 

1991 és 2006 közötti szakirodalom alapján végeztünk el. 

Kutatásunk második szakaszában célunk az ápolók tanácsadói attitődjének, valamint 

az ápolóhallgatók kliensközpontú beállítódásának vizsgálata volt. További célunk volt 

annak elemzése, az elızetes eredmények alapján kialakított tematikájú, kliensközpontú 

tanácsadás-oktatás milyen mértékben képes befolyásolni a hallgatók tanácsadói 

attitődjének meghatározott elemeit. 

Kutatásunk utolsó szakaszában célunk az ápolóhallgatók beszélgetésvezetési 

jellegzetességeinek felmérése volt. További célunk volt annak elemzése, hogy a 

beszélgetésvezetés milyen mértékben felel meg a kliensközpontú ellátás kritériumainak. 

Eredményeink integrálása segítségével kutatásunk végsı célja a tanácsadás-oktatás 

eredményei alapján a szakmai képzés optimalizálása, annak érdekében, hogy a hivatás 

gyakorlói szakmai tevékenységük gyakorlása során hatékonyan tudjanak részt venni az 

ápoló-beteg interakciókban. 
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Módszerek 

I. kutatási szakasz 

Kutatásunk elsı fázisában a tanácsadás fogalmának elemzését végeztük el, az 1991 

és 2006 közötti, magyar és angol nyelvő szakirodalom alapján. Ehhez a Rodgers és 

Knafl által kidolgozott, evolúciós elméleten alapuló fogalomelemzési módszert 

alkalmaztuk. Az irodalom felkutatásához az EBSCO, Medline, CINAHL és Science 

Direct elektronikus forrásgyőjteményeket, 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 keresıkifejezések 

valamelyikét. Az irodalomkutatás elsı fázisában 179 forrást azonosítottunk. A kapott 

találatokból az absztraktok áttekintése segítségével kiszőrtük 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 módszertani ajánlását figyelembe véve, 

aktuális munkánkhoz véletlenszerő kiválasztási technika alkalmazásával meghatároztuk 

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

II. kutatási szakasz 

Kutatásunk második szakaszában a hallgatók tanácsadás során megfigyelhetı 

kliensközpontú beállítódását mértük fel. Az adatgyőjtés Tanácsadói Attitőd Skála 

(TAS) segítségével, pretest-posttest módszer alkalmazásával történt. A TAS speciálisan 

ápolók számára készült mérıeszköz, mely 20, az attitőd négy meghatározó dimenziójára 

(elfogadás, önállóság igénylése, problémamegoldás támogatása, beszélgetés vezetése) 

vonatkozó, eldöntendı jellegő állítást tartalmaz. A skála válaszlehetıségei: ’igen’ 

(egyetért), ’?’ (nem tudja eldönteni) és ’nem’ (nem ért egyet). A kérdıívek áttekintése 

során a kitöltık válaszait összehasonlítottuk a kérdıív szerkesztıje által megadott 

helyes válaszokkal. Minden helyes választ 2 ponttal, a bizonytalan válaszokat 1 ponttal, 

a helytelen válaszokat 0 ponttal értékeltünk.  

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 levelezı 

tagozatos hallgatók alkották. Beválasztási kritériumaként meghatároztuk, hogy a mintát 
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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 attitődskála felvételére két alkalommal került sor. A kitöltıktıl a kérdıív 

azonosítására alkalmas kódjel feltüntetését kértük, amely lehetıvé tette a kurzus elıtt és 

után kitöltött kérdıívek eredményeinek összehasonlítását. A kérdıívek vizsgálata során 

a 2005/2006-ban megkérdezettek elsı és második lekérdezése nem volt egyértelmően 

azonosítható, ezért elemzésünket csak a 2006/2007/2., és 2007/2008/2. szemeszterekben 

válaszoló, összesen 140 személy válaszai alapján végeztük el, mely az évfolyamok 

teljes létszámának 70 %-a.  

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 

különbözı idıpontban felvett adatok összefüggés-vizsgálatára egymintás és kétmintás 

T-próbát és korrelációelemzést használtunk. 

III. kutatási szakasz 

Kutatásunk harmadik szakaszában qualitatív, keresztmetszeti jellegő vizsgálatot 

végeztünk. Kutatásunk mintáját lehetıségfüggı módszerrel választottuk ki, az SZTE 

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

III. évfolyamos, nappali és levelezı tagozatos hallgatók körébıl. Elemzésünket 14 

nappali és 41 levelezı tagozatos hallgató válaszai alapján végeztük el, mely 87,3 % -os 

kitöltési aránynak felel meg a teljes évfolyamot tekintve.  

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 elıforduló 

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

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

megadott szituációban.  

Az elemzés során, adataink vizsgálatára quantitatív jellegő, leíró statisztikai 

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

kombinációját használtuk. 
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Eredmények 

I. szakasz: Az ápolói tanácsadás-fogalom elemzésének tapasztalatai  

Fogalmi összetevık 
(attribútumok) 

Elıfeltételek Hatások és következmények 

Interakcionalitás 
 
Individualizáltság 
 
Orientáltság 
 
Professzionalitás 
 
Segítségnyújtás 

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

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

növekedése 
� Komfortérzés növekedése 
 
Egészségi állapot változásai 
� Egészségmagatartás 

változása 
� Compliance és 

döntésképesség növekedése, 
elégedettség az ellátással 

� Egészségnyereség 

1. sz. táblázat: Az ápolói tanácsadás fogalmának összetevıi (összefoglalás) 

Vizsgálatunk alapján az ápolói tanácsadás fogalmát öt összetevı segítségével lehet 

leírni.  

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

együttmőködésen alapuló speciális interakció, mely során a résztvevık között terápiás 

kommunikáció zajlik. A folyamat lényeges elemei a kliensek szempontjából az 

egyenrangú partneri viszony önmaga és a betegvezetést végzı személy között, és a 

kétirányú párbeszéd alkalmazása a direkt, egyoldalú tanácsadás helyett. 

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

professzionális segítségnyújtási formán alapuló személyek közötti kapcsolat jön létre. A 

segítségnyújtás személyre szabottsága aktiválhatja a kliens korábbi ismereteit és 

készségeit az érintett témával kapcsolatban. A kliens feltétel nélkül elfogadása és az 

ítélkezés kerülése elengedhetetlen az individualizált betegvezetés szempontjából. 

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 

döntéshozás terén.” 

Professzionalitás. Az ápoló és a kliens között létrejövı 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. Hasonlóan lényeges ápolói 
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készség a páciens aktuális lelkiállapotának megfelelı reagálás és idızítés, az elméleti és 

gyakorlati tudás, valamint a hatékony munkavégzés képessége. 

Orientáltság. A betegvezetés cél-orientált tevékenység, melynek célja a kliens 

szükségleteinek megfelelı segítség biztosítása. Ezt az ápoló az adott helyzettıl függıen 

alkalmazott módszerek segítségével éri el. A tanácsadás 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. 

A tanácsadás elıfeltételei 

Személyes tényezık. A tanácsadás a kliens aktuális szükségletein alapul. A 

tevékenységet befolyásoló személyes tényezı a kölcsönös bizalom, a pozitív ápolói 

hozzáállás, az empátia és az érdeklıdés kifejezése a páciens problémái iránt. A kliens 

aktuális mentális és fizikális állapota jelentıs mértékben befolyásolja a választható 

módszerek körét és az érdemi kivitelezést. A kliensek csökkent együttmőködésének 

fıbb okai többek között az ismeretek hiánya, a motiváció hiánya és a kivitelezés 

képtelensége, melyek korai felmérésével és az eredménynek megfelelı tervezéssel a 

tanácsadás hatékonysága növelhetı. 

Értékrendszer, hit és a világról alkotott nézetek figyelembe vétele. A kliens 

személyes értékrendjének, felfogásának és a tanácsadás tárgyához való hozzáállás 

elızetes felmérése az individualizált tevékenységek lényeges eleme. A tanácsadás 

optimális esetben aktiválhatja a kliens korábbi ismereteit, ezáltal elısegítve a közös 

célokba való bevonódást és a nagyobb eredményességet. 

Kulturális különbségek felmérése. Az áttekintett szakirodalom nem érinti a kérdést, 

de demográfiai tendenciák és a globalizáció miatt nagyobb figyelmet kaphat, és 

jövıbeni kutatások tárgya lehet a kulturális különbségek betegvezetést befolyásoló 

hatása. 

A tanácsadás hatásai 

Személyen belüli, pszichológiai elınyök: 

Érzések, kétségek tisztázása. A kliens problémával kapcsolatos érzéseinek és 

félelmeinek megfogalmazása hozzájárul az eredményes megküzdéshez. A megküzdési 

technikák problémamegoldási eszköztárba történı beépülése esetén a beteg hasonló 

gondolatok és problémák esetén a jövıben is alkalmazni tudja az elsajátított 

stratégiákat. 
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Remény és a biztonságérzet növekedése. A betegek reménye és hite az alkalmazott 

terápia és a gyógyulás sikerességében kulcskérdés a kezelés eredményessége 

szempontjából.  

Komfortérzés növekedése. A meghallgatás, a törıdés, a bizalommal teli légkör 

hozzák létre a tanácsadás során kialakuló komfortérzést, melynek fontossága 

felbecsülhetetlen a segítséget kérı személy számára. 

Az egészségi állapotot pozitívan befolyásoló hatások: 

Egészségmagatartás változása. Az egészségügyi személyzet magatartásformái és 

alkalmazott tanácsadási módszerei jelentısen befolyásolják a betegek 

egészségmagatartását. Az ápolók által végzett betegvezetési tevékenység és konkrét 

betegségek (dohányzással, alkoholfogyasztással összefüggı problémák) megelızése, 

illetve kezelése között a szakirodalom pozitív korrelációt ír le. A betegséggel való 

megküzdés (coping) ápolói tanácsadás hatására bekövetkezı növekedését több kutatás 

is bizonyította. 

Compliance és döntésképesség, valamint az ellátással kapcsolatos elégedettség 

növekedése. A tanácsadás célja, hogy biztosítsa az egyén számára annak lehetıségét, 

hogy teljes megértésen alapuló döntéseket hozzon az egészségével kapcsolatos 

kérdésekben. Amennyiben a kliens részt tud venni az egészségét érintı döntések 

meghozásában, nagyobb mértékben tud azonosulni a közös célokkal, ezáltal az 

együttmőködésének foka is nı.  

Egészségnyereség. A kliensek egészségi állapotában, tanácsadás hatására jelentkezı 

pozitív változások lehetnek életmódbeli változások; testsúlycsökkenés magas 

vérnyomás-betegségben szenvedık körében; idıs, krónikus obstruktív tüdıbetegségben 

szenvedı betegek növekvı túlélése; a szülés utáni depresszió prevalenciájának 

csökkenése, valamint szorongáscsökkenés. Az ápolói tanácsadás szerepet játszik a 

krónikus betegségekben szenvedık életminıségének növelésében. 

II. szakasz: Ápolóhallgatók tanácsadói attitődjének jellemzıi 

’Elfogadás’ dimenzió 

2. sz. táblázat 'Elfogadás' értékei a kurzus elıtt és után (n=140) 
tagozat Kurzus elıtt Kurzus után 

levelezı 1,167 1,308 
nappali 1,252 1,384 
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A kurzus elıtt végrehajtott mérésünk az ’elfogadás’ átlagos mértékét mutatta 

mintánkban. A nappali tagozatos hallgatók score-ja magasabb értéket jelez, azonban a 

tagozatok közötti különbség nem bizonyult szignifikánsnak (p=0,141).  

A kurzus után mindkét tagozat esetén az ’elfogadás’ szignifikáns emelkedését 

mértük (nappali tagozat: p=0,015; levelezı tagozat: p=0,010). A két tagozat között 

szignifikáns különbséget ezúttal sem mértünk (p=0,187). 

’Önállóság igénylése’ dimenzió 

3 sz. táblázat 'Önállóság igénylése' TAS score-ok a kurzus elıtt és után(n=140) 

tagozat Kurzus elıtt Kurzus után 

levelezı 1,301 1,423 
nappali 1,426 1,518 

Elsı 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 levelezı tagozatos hallgatók válaszértéke 

(p=0,060).  

A kurzus után a score-ok szignifikáns emelkedését mértük mind nappali (p=0,053), 

mind a levelezı (p=0,027) tagozatos válaszadók esetén. A két tagozat score-ja közötti 

eltérés nem bizonyult szignifikánsnak (p=0,209).  

’Problémamegoldás támogatása’ dimenzió 

4. sz. táblázat 'Problémamegoldás támogatása’ TAS score-ok a kurzus elıtt és után (n=140) 
tagozat Kurzus elıtt Kurzus után 

levelezı 0,932 0,97 
nappali 1,02 1,184 

A ’problémamegoldás támogatása’ dimenzión mintánkban a kurzus elıtt és után is 

átlagos értékeket mértünk. Az elsı adatfelvétel során az alcsoportok score-jai nem 

mutattak szignifikáns eltérést (p=0,315). A levelezı tagozatos hallgatók kurzus elıtt és 

után mért válaszértékei közötti eltérés szintén nem volt szignifikáns (p=0,513). A 

nappali tagozatos válaszolók különbözı idıpontban mért score-ja közötti eltérés 

szignifikánsnak bizonyult (p=0,012), és hasonlóan jelentıs különbséget mértünk 

második adatfelvételünk alkalmával a két alcsoport között (p=0,013).
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’Beszélgetés vezetése’ dimenzió 

5. sz. táblázat 'Beszélgetés vezetése' TAS score-ok a kurzus elıtt és után (n=140) 
tagozat Kurzus elıtt Kurzus után 

levelezı 1,041 1,068 
nappali 1,043 1,056 

A dimenzión a kurzus elıtt és után, mintánk mindkét alcsoportjában átlagos 

értékeket észleltünk. A két alcsoport válaszértékei között sem a kurzus elıtt (p=0,976), 

sem a kurzus után (p=0,868) nem észleltünk szignifikáns különbséget. Ugyancsak nem 

volt statisztikailag jelentıs eltérés a két mérési idıpontban sem a levelezı tagozatos 

hallgatók score-jaiban (p=0,592), sem a nappali tagozatnál mért értékekben (p=0,836).  

Összefüggés-vizsgálat 

Mintánk egészét elemezve, a vizsgálat elıtt korrelációt mértünk az „önállóság 

igénylése” és a „problémamegoldás támogatása” (0,180 [p=0,033]), valamint a 

„beszélgetés vezetése” (0,171 [p= 0,043]), továbbá a „problémamegoldás támogatása” 

és a „beszélgetés vezetése” dimenziók között. (0,472 [p=0,000]) A második adatfelvétel 

idıpontjában a „problémamegoldás támogatása” és a „beszélgetés vezetése” elemek 

közötti összefüggés változatlanul mérhetı volt (0,341 [p=0,000]), míg a többi összetevı 

között nem volt kimutatható korreláció. 

A nappali tagozatos hallgatók válaszaiban, az elsı adatfelvétel idején az „önállóság 

igénylése” - „problémamegoldás támogatása” - „beszélgetés vezetése” 

összefüggésrendszer – hasonlóan a teljes mintához – látható volt. (Önállóság 

igénylése/problémamegoldás támogatása: 0,320 (p=0,012); önállóság 

igénylése/beszélgetés vezetése: 0,296 (p= 0,021); problémamegoldás 

támogatása/beszélgetés vezetése: 0,520 (p=0,000))  

A kurzus után szintén a teljes mintában tapasztaltakhoz hasonló eredmények voltak 

mérhetıek, amit a „problémamegoldás támogatása”-„beszélgetés vezetése” közötti 

összefüggés (0,409 [p=0,001]) bizonyít. 

A levelezı tagozatos részmintában, a kurzus elıtt szignifikáns összefüggést mértünk 

a „problémamegoldás támogatása” és „beszélgetés vezetése” (0,430 [p=0,000]) 

dimenziók között. 

A második adatfelvétel során a „problémamegoldás támogatása” és „beszélgetés 

vezetése” korreláció (0,273 [p=0,015]) változatlanul kimutatható volt. Az elemzés 

azonban az „elfogadás” és a „problémamegoldás támogatása” (0,250 [p=0,026]), 
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valamint az „elfogadás” és „beszélgetés vezetése” (0,284 [p=0,011]) dimenziók között 

is statisztikainak jelentısnek minısülı összefüggést mutatott. 

III. szakasz A tanácsadói beszélgetés-vezetés trendjei 

Az összes közlések megoszlása 

Elemzésünk elsı lépéseként a megvizsgáltuk a közlések megoszlását az interakció 

szereplıi között a megkérdezettek által leírt történetekben. Az eredményt a 6. sz. 

táblázatban foglaltuk össze. 

6. táblázat: Összes közlés statisztikai jellemzıi a mintában (N=55) 
Interakció 

szereplıje 
közlések 

száma 
mondatok 

száma 
mondat / 

közlés 

arány 

közlések 

aránya a teljes 

közlésszámhoz 

viszonyítva 

mondatok 

száma a teljes 

mondatszámhoz 

viszonyítva 
ápoló 260 357 1.37 0.51 0.56 
beteg 248 283 1.14 0.49 0.44 
összesen 508 640  1 1 

ápoló/beteg 

arány 
1.048 1.26    

A közlések számának vizsgálatakor látható, hogy az ápoló és a „beteg” közel azonos 

arányban jutottak szóhoz; azonban a ténylegesen közölt mondatok számának elemzése 

már jelentıs ápolói dominanciát sejtet. Eredményeink alapján, a közel azonos számú 

közlések során az ápolók jelentısen több tartalmat közöltek szereppartnereiknél, ami a 

mondat / közlés arány eltérésében jelenik meg. Az interakciók ápolódomináltságát 

támasztja alá a mondatok arányában jelentkezı 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. 

A közlések tartalmi jellege 

Az elemzés alapjául szolgáló párbeszédekben megjelenı kognitív és affektív 

közléstartalmak vizsgálatával megfigyelhetı, hogy az ápoló milyen tartalmakat emel ki 

a beteg által elmondottakból, azaz merre orientálja „betegét”. A beszélgetések tartalmi 

jellegét érintı elemzésünket matematikai szempontból a 7. sz. táblázatban összegeztük.
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7. sz. táblázat: A közlések tartalmi jellege (N=55) 
Tartalom jellege Interakció szereplıje  

 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 

elsısorban kognitív, míg a beteg szerepében inkább érzelmi tartalmakat használtak. Az 

eredményekbıl kitőnik, hogy a közvetített tartalmakat összegezve a kognitív összetevık 

túlsúlyban vannak. 

A párbeszédekben azonosítható tartalmi köröket elemzése során megvizsgáltuk a 

szereplık által közölteket, és azokat az tartalmuk 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 segítı eszköz, vizsgálat eredmények) 

� a segítı (ápoló) személye 

Elemzésünk alapján az ápolók helyesen ismerték fel a betegek együttmőködésének 

szükségességét, azonban nem minden esetben használtak megfelelı stratégiákat annak 

elımozdítására. A párbeszédekben megfigyelhetı volt, hogy az ápolók a beteg érzelmi 

jellegő közléseire is a leggyakrabban valamilyen kognitív tartalommal reagáltak, ezáltal 

figyelmen kívül hagyva a másik által kívánt kommunikációs irányt. 

A tartalomelemzés azt is megmutatta, hogy míg az ápolók saját szerepüket 

elsıdlegesen a „tudás” birtokosaként határozták meg (kognitív dominancia), addig a 

beteget a saját állapotról való ismeretek hiánya, és a közlések érzelmi túlsúlya mentén 

jellemezték.  

A fenti példák és eredményeink leíró statisztikai elemzése is arra utalnak, hogy a 

megkérdezettek elsısorban paternalisztikus felfogásban kommunikálnak a betegekkel, 

ezáltal azokat passzív, az ellátást be- és elfogadó szerepbe helyezve.
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Az ápolók betegvezetési stílusa a párbeszédek alapján 

Az ápolók által alkalmazott betegvezetési stratégia alapvetıen meghatározza a beteg 

ellátásban való közremőködését. A betegvezetési stílusok ritkán jelennek meg önállóan, 

a valós helyzetet leginkább a stílusok valamilyen kombinációja közelíti meg. A 

párbeszédek elemzésekor, a minél inkább valósághő leírást szem elıtt 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 8. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

8. sz. táblázat: Az ápolók betegvezetési stílusa tagozatonkénti megoszlásban (N=55) 
betegvezetési 

stílus 
tagozat  

 Nappali 
(N1=14) 

Levelezı 
(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 kijelenthetı, hogy a válaszolók, tagozattól függetlenül 

leggyakrabban kooperatív vezetési stratégiát alkalmaztak. A párbeszédekben jelentıs 

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 érintı részében a két 

tagozat válaszai között nem volt jelentıs különbség, a vezetési stílusok vizsgálata 

rávilágított néhány eltérésre. A levelezı tagozatos hallgatók válaszaiban az összesített 

eredményt jobban leképezı 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. 

Eredményeink alapján, a mintát alkotó ápolók leggyakrabban a kooperatív és 

restriktív betegvezetési módszert alkalmazzák, melyben a korlátozó elem is hasonlóan 
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jelentıs, mint az együttmőködés igénye. Egyes esetekben, a párbeszédekben egyértelmő 

ápolói dominancia jelent meg, a beteg pedig az ellátás passzív befogadója volt, mely 

felfogás ellentétes a kliensközpontúság elveivel. 

A betegcsoport viselkedési jellemzıi a párbeszédekben 

A vizsgált párbeszédekben, a „beteg” részérıl megfogalmazott közlések vizsgálata 

lehetıséget ad arra, hogy képet alkossunk arról, hogy a mintát alkotó ápolók hogyan 

látják a beteget a kapcsolat során. A viselkedési jellemzıket érintı elemzésünk elsı 

lépéseként a párbeszédek leíró statisztikai módszerekkel megjeleníthetı elemeit 

tekintettük át, melyet a 9. sz. táblázat foglal össze. 

9. sz. táblázat: A betegek viselkedési jellemzıi a párbeszédek alapján tagozatonkénti bontásban (N=55) 
Viselkedési jellemzı Válaszolók tagozat 

szerint 
  

  Nappali  Levelezı összesen 

adekvát 13 70 83 

averzív 41 88 129 

adiens 0 24 24 

Az eredményekbıl kitőnik, hogy a válaszolók mindkét csoportja leggyakrabban 

averzív (betegség iránt közömbös, tagadó vagy bagatellizáló) viselkedési jellemzıkkel 

látta el a párbeszédekben szereplı „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 

lehetıséggel szemben. A levelezı tagozatos hallgatók által leírt párbeszédekben az 

averzív és az adekvát (reális) viselkedési jellemzık közel azonos számban szerepelnek, 

de az averzív elemek dominanciája – kisebb mértékben – itt is látható. A vizsgálat 

eredményeibıl az is látszik, hogy a nappali tagozatos hallgatók adiens (fokozottan félı 

vagy ragaszkodó) viselkedési mintát egyáltalán nem építettek be a leírt betegkarakterbe, 

míg a levelezı tagozatos válaszadók párbeszédeiben ez a jellegzetesség közel 15 %-os 

arányban volt azonosítható. 
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Következtetések 

A tanácsadás-fogalom az egészségügyi ellátás fejlıdésének következtében az elmúlt 

10-15 évben újabb jelentésekkel gazdagodott. Eredményeink alapján ápolói tanácsadás 

professzionális alapokon nyugvó, individualizált ápolói tevékenységet jelöl, melynek 

célja a beteg problémamegoldásának támogatása és rendelkezésre álló erıforrásainak 

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 lévı, az ápolási 

folyamat megvalósítását alapvetıen befolyásoló eljárások.  

Vizsgálatunk rámutatott arra, hogy a válaszadók alapvetıen tisztában vannak a 

kliensközpontú megközelítés fontosságával, azonban a beállítódás elemei nem stabilak, 

melyre a szakmai képzésnek is reagálnia kell. A tradicionális ápolással összefüggı 

beállítódások csak hosszabb idı alatt képesek változásra, melyet a jelenlegi, 

feladatközpontú ápolási gyakorlat nem támogat. Mivel az oktatás feladata az 

ápolóhallgatók felkészítése a betegek igényeinek megfelelı ellátás nyújtására, 

szükségesnek tartjuk a kliensközpontúság hangsúlyozását a teljes képzési idı alatt. 

Elemzésünk kijelölte a beállítódás fejlesztésének néhány területét, és a továbblépés 

potenciális irányait. Eredményeink alapján célzott edukációs módszerek alkalmazásával 

az attitőd befolyásolható, melyet a második adatfelvételünk során mért magasabb 

válaszértékek is alátámasztanak. 

A betegvezetés/tanácsadás hatékony kivitelezése az ápolók részérıl 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 elsı lépést az oktatásnak kell megtennie, az 

új ismeretek és munkamódszerek tananyagba történı integrálásával. A 

tanácsadási/betegvezetési ismeretek a felsıfokú ápolóképzés elengedhetetlen részei, 

mivel alkalmazásuk teremti meg a lehetıséget a beteg igényein és szükségletein alapuló 

ellátás megvalósítására. Az új tudástartalmak integrálásának elıfeltétele az ismeretekre 

vonatkozó, magas szintő evidenciák jelenléte, melyek alapján magas színvonalú, az 

igényeknek megfelelı oktatási program hozható létre.  
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Eredményeink alapján, a tanácsadás-oktatás optimalizálásának modelljét a 1. sz. 

ábra foglalja össze. 

1. sz. ábra A tanácsadás-oktatás optimalizálásnak lehetıségei 

 

 

Tanácsadói attitőddel kapcsolatos eredményeink szerint a megkérdezettek 

azonosították a beteg elfogadására és önállóságának fejlesztésére irányuló törekvés 

fontosságát, melyhez hozzájárult a beszélgetésvezetés elemzése során felderített magas 

szintő együttmőködési igény. Ezek az elemek jelzik a tanácsadás-oktatás tervezésének 

kiindulópontjait. A pozitív elemeket erısíti meg továbbá az ápolásról alkotott kép és az 

elméletben tanultak közötti összhang, valamint a szakmai fejlıdés iránti elkötelezettség. 

Vizsgálatunk rámutatott néhány olyan gyengeségre, melyre az oktatásnak reagálnia 

szükséges, mint a beteg problémamegoldása támogatásának bizonytalansága, valamint 

az ápoló-beteg kommunikációs kapcsolatban rejlı lehetıségek 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 különbözı képzési 

Tanácsadás-oktatás 

Erısségek 
� Elfogadás és önállóság 

igénylése 
� Kooperációra való 

törekvés 

Gyengeségek 
� Problémamegoldás 

támogatása  
� Beszélgetés vezetése 
Megoldás 
� Szakmai szupervízió 

lehetıségének beépítése a 
képzésbe 

� Kommunikációs és 
önismereti tréningek 
alkalmazása 

� Esetmegbeszélı csoportok 
kialakítása 

Gátló tényezı 
� Távolság a mindennapos 

ápolási gyakorlat és az 
elmélet között 

Megoldás 
� Területi gyakorlati 

oktatók felkészítése az új 
ismeretek integrálására 

Segítı tényezık 
� Saját vélemény 

összhangja az elméletben 
tanultakkal 

� Fejlıdési igény 
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tartalmak összekapcsolása véleményünk szerint lehetıséget teremt a holisztikus ellátás 

oktatására, ami megalapozza a betegek elvárásaihoz igazodó ápolási/betegvezetési 

módszerek elsajátítását. A beszélgetésvezetés bizonytalanságai feloldhatók kiscsoportos 

gyakorlatok formájában szervezett kommunikációs és önismereti tréningek 

alkalmazásával. A területi gyakorlatokhoz kapcsolódó esetmegbeszélı kiscsoportok 

létrehozásával az ápoló magatartásának és kommunikációjának jellemzıi, és betegre 

gyakorolt hatásainak feltárása ugyancsak magában hordozza a fejlıdés lehetıségét. 

Eredményeink értelmezése során a fejlıdést gátló tényezıként azonosítottuk a 

mindennapos ápolási gyakorlat és elmélet közötti távolságot, ami az elméletben tanultak 

interiorizálásának nehézségét eredményezi. A távolság csökkentésének lehetséges 

terepe a területi gyakorlatokban rejlı lehetıségek kihasználása. Az esetmegbeszélı 

csoportok létrehozása, vagy az aktuális területi gyakorlaton alapuló szakmai szupervízió 

ezen a téren is kínálja az élményközeli integráció elınyeinek beépítését a jelöltek 

tudásrendszerébe. 

Munkánk során feltárt eredményeink néhány további kutatási irányt is kijelölnek. 

Az általunk vizsgált tanácsadási összetevık mellett többek között kevés azoknak a 

kutatásoknak a száma, amelyek az ápolók kommunikációjának elemzésére, valamint a 

feltárást segítı módszerek kidolgozására vállalkoznak. A tanácsadás tényleges 

alkalmazásra vonatkozó bizonyítékok csak valós ápolási helyzetek elemzésével válnak 

elérhetıvé, amelyeket a betegek bevonására is kiterjesztett kutatások tehetnek teljesebbé 

a korunk kihívásainak is megfelelı, magas színvonalú ápolás fejlıdésének elısegítése 

érdekében. 
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