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“We can think of the team as a sort of flexible organic tissue 
that keeps the information moving across the tools of the task. 
When one part of this tissue is unable to move the required 
information, another part is recruited to do it. 
[...] 
Performance is embedded in human relationships. Every 
action is not only a piece of computation, a bit of task 
completed; but it is also a social message. Building and 
maintaining good social relationships becomes an important 
motive for competent performance.” (Hutchins, 1995, p. 224)  

1. Bevezetés  
A disszertációban azt a célt tűzöm ki, hogy az orvoslás egy speciális és komplex, de 

nem akut területén, a mozgásszervi rehabilitációban mutatom be a team-munka 

sajátosságait, tartalmát, és a teamben kialakuló közös tudást. A mozgásszervi 

rehabilitáció a nem akut (nem sürgősségi) orvoslás egy olyan területe, amelynek során 

a betegeket mozgási képességeik fejlesztése és helyreállítása által segítik hozzá az 

önálló életvitel kialakításához. Ennek során, ha szükséges a beteget ellátják 

különböző segédeszközökkel (pl. művégtagokkal, mankókkal). A rehabilitáció során 

az orvoson kívül több szakember foglalkozik a beteggel, például gyógytornász, ápoló, 

pszichológus, akiknek közös munkája (team-munkája) segíti elő a beteg fejlődését. 

Disszertációmban a team-munka során megjelenő kommunikációt mutatom be, ami a 

team-munka kiemelt fontosságú aspektusa. Az információ cseréje által válik lehetővé, 

hogy a beteget ellátó különféle szakemberek ugyanazt a tudást birtokolják a beteg 

állapotáról, az ellátás lépéseiről és a közösen elérendő célokról. A kommunikáció 

mennyisége és minősége – azaz hogy kik, mennyit, kikkel és miről kommunikálnak a 

beteggel való munka során – meghatározza a beteg körüli teamben kialakuló közös 

tudást, amely a sikeres ellátást segíti elő. A betegre és a beteg körüli teamben való 

kommunikációra azonban, feltételezéseim szerint, több tényező is hatással lehet. Ezek 

a tényezők megjelennek egyéni, csoportos és szervezeti szinten is. Feltételezem, hogy 

a kommunikációban különbségeket figyelhetünk meg az egyes szakemberek között: a 

beteget ellátó team egyes tagjai eltérő módon különböző információt tesznek hozzá a 

közös tudáshoz. Viszont ez a tudásmegosztás és információcsere nem lehet független 

a kórházi osztály, mint csoport jellegzetességeitől, rokonszenv vagy szakmai 

viszonyok tekintetében. A kommunikáció nem lehet független a szervezet 

kontextusától sem, amely kontextust az egészségügy jellegzetesen hierarchizált világa 

adja. E szervezeti közegben a hierarchia tetején az orvosok állnak. Erre alapozva 

feltételezem, hogy a betegek körüli teamek kommunikációjában az orvosok vezető 
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szerepben jelennek meg. Emellett az egészségügyi szervezetben a többi szakma 

kapcsolatainak hierarchikus jellege is feltételezhetően megjelenik a team-

kommunikációban. Azonban nemcsak a szakemberektől, hanem a betegek 

jellemzőitől is függhet, hogy milyen a szakemberek közötti kommunikáció: más 

ellátást igénylő betegekről a különböző szakemberek eltérően kommunikálhatnak, és 

más tudásukat alkalmazhatják ellátásukkor a teamekben. Mindezek vizsgálatára a 

beteg körüli team-munka két kitüntetett, heti rendszerességű alkalmát választottam ki. 

(1) A beteg jelenléte nélküli team-megbeszélést, amelyen a beteg körüli teamet alkotó 

szakemberek vesznek részt, és egyeztetik a beteg állapotával kapcsolatos információt 

és a kezelés lépéseit. (2) Továbbá a beteg jelenlétében, a beteggel való interakciót is 

magában foglaló nagyvizitet, amelynek során a beteg ágya körül az őt ellátó team 

tagjai a betegtől magától és a team jelenlévő tagjaitól kapnak tájékoztatást a beteg 

állapotáról, illetve a beteget is informálják a kezelés következő lépéseiről. E két 

típusú információcserére szolgáló alkalmak szolgáltak disszertációm empirikus 

vizsgálatainak terepéül az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Baleseti 

Mozgássérültek Rehabilitációs Osztályán. 

A beteg körüli team kommunikációjának vizsgálatával a célom az, hogy leírjam 

azokat az egyéni, valamint csoport- és szervezeti szintű szabályszerűségeket, 

jellemzőket, amelyek meghatározzák a közös tudást felépítő és az azt fenntartó 

információcserét. Mindezen célok elméleti kiindulása (1) a tudásból, vagyis az 

emlékezeti tartalmak hosszú távú tárolásából, (2) a team-munka kutatásának 

eredményeiből, (3) a kommunikáció elméleteiből és vizsgálati módszereiből, valamint 

(4) az egészségügy, mint hierarchizált szervezet sajátosságaiból építkezik. E négy 

aspektus mentén vizsgálom a team-megbeszélés és a nagyvizit kommunikációjának 

jellegzetességeit. Vizsgálatom hosszútávú célja a feltárt sajátosságokra alapozottan, a 

team-munkában központi fontosságú kommunikáció célzott támogatása 

készségfejlesztéssel, vagy támogató technológiai eszközök kifejlesztése és 

alkalmazása révén is megvalósulhat. 
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2. A tudás, a kommunikáció, a teamek, és az 
egészségügyi szervezet metszetei – Elméleti 
alapvetések 
Ahogy a cím is mutatja, jelen disszertáció a pszichológia több részterületét ötvözi az 

orvosi területen való alkalmazás során. Ennek okán négy elméleti alapvetésre 

támaszkodva építettem fel kutatásom lépéseit.  

(1) A tapasztalat és a tudás kialakulása, reprezentációi: A reprezentáció 

hosszú távú tárolásának kognitív pszichológiai elméleteiből azon fogalmakat 

mutatom be, amelyek leírják, hogy milyen szerveződésű az a tudástartalom, 

amely a team-munka során kialakulhat, fejlődhet, és átadásra, alkalmazásra 

kerülhet. Ezen reprezentációs jellemzők meghatározzák azt, hogy milyen 

módon használható a tudás, milyen műveletek hajthatóak végre vele egyéni 

vagy team szinten (Hutchins, 1995). 

(2) Team és team-munka: Bemutatom a munkahelyi teamek fogalmát, és a 

team-munkában megjelenő folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a tagok 

hatékony együttműködését, és a problémamegoldást. A különféle típusú 

teamek közül disszertációmban a vizsgált területen jellemző szakértői team 

fogalmat mutatom be. Emellett a team felépítését jellemezni leginkább képes 

szociometriai és hálózatkutatási megközelítéseket összegzem. 

(3) A kommunikáció: Összegzem a kommunikáció általános (kognitív 

tudományi, és nyelvészeti) vizsgálatának főbb pontjait, illetve külön figyelmet 

fordítok a kommunikáció szekvenciájával foglalkozó kutatási eredményekre. 

(4) Az egészségügy, mint szervezet: Az egészségügyi terület bemutatása során a 

hangsúlyt e szervezetek hierarchikus felépítésére, jellemzőire teszem.  

A fenti négy számozott kiinduló téma páronkénti metszeteiben (jelölve ezt az alábbi 

számozásban is) a következő releváns elméleti részterületek kerülnek bemutatásra: 

• (1) – (2) A team-tudás és a tudás-reprezentáció társas aspektusai: A team 

szintű tudás egyik formája a team-tudás, mint közös reprezentáció. A 

szétosztottan, vagy épp közösen birtokolt tudás jellemzői, és ennek 

következményei tartoznak e témakörbe, illetve a társas szintű emlékezés 

módjai: a tranzaktív memória (társak, mint kihelyezett emlékezeti tárak) és az 

emlékezet társas funkciói. 
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• (2) – (3) A team-kommunikáció: Ebben a részben a teamen belüli 

kommunikáció kutatási előzményét és elméleti alapjait mutatom be Leavitt 

(1951) klasszikus vizsgálatától a kommunikáció hálózatkutatásáig. Ide tartozik 

szintén a team tudás kialakulásáért és fenntartásáért felelős team-folyamat: a 

kommunikáció bemutatása. 

• (3) – (4) Az orvosi kommunikáció: A kommunikáció egészségügyi 

szervezetre jellemző specifikumait foglalom össze az orvos-beteg 

kommunikációtól, az orvos-orvos kommunikáción át az interdiszciplináris 

kommunikációig, illetve ezen kommunikáció viszonyát az információs 

technológiákhoz, és fizikai környezethez (Sørby & Nytrø, 2007; Xiao, 2005).  

• (4) – (1) Az egészségügyi szaktudás jellemzői: A fentiek mellett bemutatom 

az egészségügyi, biomedikális szaktudás specifikumait. E szaktudás a 

szakértői tudás egy specifikus formája. Mivel ez a tudásanyag az egyik 

legnagyobb, és leggyorsabban bővülő a világon (Heathfield & Louw, 1999), 

ezért ennek elsajátítása, fenntartása, alkalmazása, és megosztása különleges 

folyamatokat igényel a szakemberektől. Ez egyfajta speciális tömörítés, 

sémákba, és forgatókönyvekbe rendezése a tudásreprezentációknak, amely a 

szakmai fejlődés során fokozatosan alakul ki, és válik egyre tömörebbé. 

E négy fő elméleti kiindulópont, és négy metszéspont találkozásában található 

disszertációm szűken vett területe: (5) Team-tudás, interakció és kommunikáció az 

orvosi rehabilitációs teamben. Ahogy a cím is mutatja, a fenti kiindulópontok és 

metszetek együttes alkalmazásának előzményeit mutatom be az orvoslás, és azon 

belül is az orvosi rehabilitáció területét. Ennek során az orvosi rehabilitációt, annak 

területeit, tudásigényét, szereplőit, és az itt megjelenő teameket, és team-munkát 

jellemzem. Továbbá bemutatom a nemzetközi szakirodalom eredményeit az 

egészségügy területén, és a rehabilitációban végzett kommunikációkutatásokat, 

különös tekintettel azok team-munkára és tudásmegosztásra releváns eredményeit. Az 

elméleti megalapozás rendszerét mutatja be az 1. ábra az alábbiakban. 
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(1) A tapasztalat és a 
tudás kialakulása, 
reprezentációi 
A tartós tudás kialakulása, és 
reprezentálásának módjai az 
emlékezeti rendszerben 
A dinamikus emlékezeti 
rendszer 

(1) – (2) Team-tudás 
A közös tudás kialakulása és 
tartalma a teamben 
A társas szintű emlékezeti 
rendszer működése a 
teamekben (a tranzaktív 
memória, és az emlékezés 
társas funkciói) 
Tudásmegosztás folyamata és 
módjai 

(2) Team és team-munka 
Teamek a munkahelyen 
Team-folyamatok 
Szociometria mint a team 
struktúrájának jellemzése 
Problémamegoldás teamben 

(1) – (4) Az orvosi tudás 
jellemzői 
A szakértői tudás az orvosi 
területen 
Tudás tömörítése 
(enkapszulációja) a szakértelem 
fejlődésével 

(5) Team-tudás, interakció és 
kommunikáció a beteg körüli 
orvosi rehabilitációs 
teamekben 
Az orvosi team-munka és a 
team-kommunikáció jellemzői 
A rehabilitációs terület 
jellemzői 
Team-munka a rehabilitációban 
Egy rehabilitációs osztály (mint 
vizsgálati terep) bemutatása 

(2) – (3) Team-
kommunikáció 
Kommunikációs mintázatok és 
hálózatok 
A team-kommunikáció mint 
team-folyamat és annak mérése 

(4) Az egészségügy mint 
szervezet 
Az egészségügyi szervezetek 
jellemzői 
A hierarchikus szervezeti 
jellemzők az egészségügyben 

(3) – (4) Orvosi 
kommunikáció 
Kommunikáció az 
egészségügyben 
Orvos-beteg kommunikáció 
Egészségügyi szakember 
közötti kommunikáció 
Információcsere egy osztályon: 
a hierarchikus kommunikáció 

(3) A kommunikáció 
A kommunikáció fogalma és 
vizsgálata 
A kommunikáció szerepe 
A beszélgetés (diskurzus) 
jellemzőit meghatározó 
tényezők 
A beszélgetés sorrendi 
jellemzői 

1. ábra Disszertációm elméleti kiindulópontjai, és azok metszetei 

2.1. A tapasztalat és a tudás kialakulása, reprezentációi (1) 
Az emberi emlékezés, a tapasztalatok tárolása – amely a tudás, az információtárolás 

rendszere – alapozza meg a problémamegoldást, adja a nyersanyagot az egyéni és 

csoportos feladathelyzetekben való sikeres teljesítéshez, és a tapasztalataink 

gyűjtéséhez, alkalmazásához, és átadásához. A disszertációm fogalomhasználatában 

fontos meghatározni, hogy a vizsgált területen a kommunikációban és a közös 

kognícióban az epizodikus és szemantikus tartalmak kombinálva, kölcsönösen 

egymásba ágyazva jelennek meg. Az elméleti tudás és az egyedi események, 

élmények emlékei együtt építik fel a tapasztalatot (lásd 2.8. fejezetet, illetve (Norman, 

Eva, Brooks, & Hamstra, 2006; Schmidt & Boshuizen, 1993; Van De Wiel, 1997)). 

Ilyen formán disszertációmban e kognitív tartalmakra mint tapasztalatokra együttesen 
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utalok. A vizsgálataim fókuszában álló tudásmegosztás, tapasztalatcsere egy 

élményeket is tartalmazó, egyaránt deklaratív és procedurális társas emlékezeti 

helyzet. Ennek során aktiválnak személyes tapasztalatokat (ellátási előzmények vagy 

képzési tapasztalatok) és a verbalitás mellett a procedurális jellegű mozgásos 

információnak is nagy szerep jut. 

A vizsgálataim egyik elméleti alapjául szolgáló sémaelmélet szerint az emlékezés 

(megértés) egy újraalkotási folyamat (konstrukció, ettől nevezik a megközelítést 

konstruktív emlékezetnek), és nem pedig pontos ismétlése a tapasztaltaknak. Az 

emlékezet konstruktív, újraépítő működésű: a sémák segítségével zajlik a kódolás, a 

lényeg kivonása és absztrahálása, szelektív módon (amely emlékezeti hibák forrása is 

lehet). A séma ilyen formán a tudás reprezentálására szolgál, az emlékezet általános 

folyamatait mutatja meg. A tudás a nyersanyag, és ennek felhasználásának módja a 

séma. A sémákkal való feldolgozás (vagyis inkább a sémákkal magyarázott kognitív 

folyamatok) esetében a hiányos információ is értelmet nyer, mert az együtt járásokra 

épülve e hiányok a sémából feltölthetőek. Ez teszi lehetővé, hogy a valós 

helyzetekben (például a munkánk során hiányos információból) korlátozott kognitív 

kapacitással is következtetéseket tudjunk levonni, és sikeresen oldjunk meg 

problémákat. 

A sémákhoz hasonlatos rendezőelvek a sztereotip eseményláncokat tartalmazó 

forgatókönyvek, amelyek kulturálisan vagy személyesen kötöttek (pl. az éttermi 

viselkedés forgatókönyve: a belépéstől a fizetésen át a távozásig) (Kónya, 2007). 

Viszont a forgatókönyvek önmagukban nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel 

leírjuk, hogy miként kerül át a tudásunk egyik helyzetről a másikra. Erre a problémára 

jelent elméleti megoldást a dinamikus emlékezet megközelítése, amelyet Roger 

Schank vezetett be (Kónya, 2007; Schank, 2004). Ahogy azt a sémaelmélet alapján 

elvárjuk, az új tapasztalatainkat már a meglévők alapján dolgozzuk fel, azok 

szemüvegén keresztül látjuk a világot. A tudásunk emlékeztetés jelensége mögött álló 

tematikus szerveződésű csomagok által válik alkalmazhatóvá az egyik helyzetről a 

másikra (thematic organization packages – TOP). A TOP-ok olyan mögöttes, 

általános, és közös emlékezeti tartalmak, amelyek például eltérő, de mégis analóg 

eseményeket kapcsolnak össze – pl. a Rómeó és Júlia történetét a West Side Story-

éval (Kónya, 2007). A TOP-okat absztrakt tervek, célok, más magas szintű szervezési 

szempontok alkotják. Az emlékezeti rendszerben lévő emlékekhez egy szinttel 
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közelebb álló, konkrétabb egység a memóriaszerveződési csomag, Schank (2004) 

szerint (Memory organization package – MOP). A MOP-ok a séma fogalmához 

állnak a dinamikus emlékezet elméletében a legközelebb. Több hasonló eseményből 

kivont általánosítást jelentenek, amelyek (a sémától eltérően) jelenetekre vannak 

osztva, és ezeket az adott közös cél köti egybe. Egy jelenet, mint építőelem, több 

MOP része is lehet. A MOP szervező elve a fizikai kapcsolat, a személyes kapcsolat, 

vagy valamilyen társas szempont lehet (ahogy a sémák esetében is), és rugalmasan át 

is szerveződhetnek. A dinamikus emlékezetben a helyzetről-helyzetre megvalósuló 

tudásátvitel, vagyis a tanulás központi elem (Schank, 2004). Az elvárások, azaz a 

sémába való illeszkedés cáfolásakor új egyedi emlék keletkezik. Amennyiben ez a 

nem illeszkedés többször jelenik meg, akkor általánosítva új eseményreprezentáció 

emelkedik ki, azaz új tudástartalom épül ki (MOP szintjén). A dinamikus emlékezet 

ilyen formán az esetszintű emlékek általánosítását, szerveződését jelenti. Az 

emlékekből épül a tudás, amely tudás pedig az emlékezést és a megértést egyaránt 

segíti (Kónya, 2007). E megközelítés jelentősége pontosan a tapasztalatokra épülő 

tanulásban, és az emlékezeti helyzetek közötti összekötöttségben áll, amely a 

disszertációmban vizsgált nem akut orvoslásban lényeges. A szakemberek a vizsgált 

kórházi osztályon az információcsere helyzetei között (pl. vizitek, megbeszélések, 

vizsgálatok) és betegről-betegre haladva kell előhívják és alkalmazzák a releváns 

szaktudásukat. 

További fontos fogalom - amely a tapasztalatokat hosszú távon tároló emlékezeti 

rendszert írja le, viszont a dinamikus emlékezet modelljében nem hangsúlyos - a 

mentális modell fogalma, melyet Brewer vezetett be (Kónya, 2007). A fogalom 

nyelvészeti eredetű és a szövegértés folyamatának leírását szolgálta kezdetben. A 

mentális modell egy probléma helyzeti leképezését jelenti, azaz szervező elve a 

tériség és a vizualitás. Emlékezeti helyzeteket modellez, mint amilyenek a személyes 

tapasztalataink epizódjai. Azonban mint analóg reprezentáció szélesebb értelemben is 

alkalmazható: a külső világ állapotát úgy képezi le, hogy struktúrája megegyezik, 

vagy összefügg a valóságéval (azzal „analóg”). Ennek köszönhetően verbális és 

közvetlenül perceptuális bemenetre is épülhet. A mentális modellek, a propozicionális 

(absztrakt vagy fogalmi) reprezentációkhoz képest gazdagabbak, több dimenziót 

tartalmazhatnak, és dinamikusak lehetnek (Johnson-Laird, 1980). A valósággal analóg 

felépítésük lehetővé teszi a téri jellegű információtárolást, ami pedig biztosítja 
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közvetlen (képzeleti) építhetőségüket, manipulálhatóságukat, és leolvashatóságukat. 

Mindemellett alkalmasak (a propozíciókkal ellentétben) bizonytalanságok tárolására 

is, azáltal, hogy alternatív modellek alkothatók az egyes lehetséges állapotokra 

(Johnson-Laird, 1980), például egy problémahelyzet két különböző várható 

kimeneteléről.  

A tériség bevonása az emlékezésbe fontos momentum, mivel például több 

mnemotechnikai eljárás is épül erre, de ennél lényegesebb, hogy társas helyzetben, 

egy csoport együttesen ilyen szinten is kell, hogy modellezze a környezetének 

(feladatának) állapotát (Klimoski & Mohammed, 1994). A mentális modell fogalma, 

mint analóg reprezentáció a téri és hasonlósági lehorgonyzottsága miatt, a 

problémamegoldásban, szakértői tudásban is fontos szerephez jut (Eysenck & Keane, 

2003). A mentális modell fogalma az eredeti nyelvészeti és az annál általánosabb 

kognitív tudományi (analóg reprezentációs) értelmezésén túl, egy szituatív 

tartalommal is bír. Ez lehetővé teszi a cselekvő ember nézőpontjának leképezését, 

azaz a helyzetének szimulálását a mentális modell által. Pontosan a téri, dinamikus és 

szituatív jellege miatt vált a mentális modell fogalma alkalmassá arra, hogy kilépjen 

az egyéni elmén belüli leírásból, és a társas interakciók, közös tevékenység, team-

munka és problémamegoldás értelmezésében is központi helyet foglaljon el (Klimoski 

& Mohammed, 1994). A mentális modell társas vagy team szinten ezen analóg 

reprezentáció közös létrehozását, fenntartását (frissítését) és alkalmazását jelenti a 

feladathelyzetben (lásd 2.5 fejezetet). Ebben a kontextusban a „közös” egyszerre 

jelentheti az együtt birtokolt tapasztalatokat, és azokat a tartalmakat is, amelyeket a 

team tagjai elosztanak egymás között, és koordináltan használnak (tudva, hogy mely 

szakembernél milyen tartalom áll rendelkezésre). 

A tapasztalat- és tudásmegosztás mint társas emlékezeti helyzet leírására a diskurzív 

emlékezet megközelítése is alkalmas. Ewards és Middleton elmélete a társas 

emlékezési helyzetek, azaz diskurzusok cselekvésorientált és valóságépítő szerepére 

teszi a hangsúlyt (Potter & Edwards, 2001). (1) A társas interakciókat alkotó 

diskurzus helyzethez kötött, tehát kontextusban, interakciós sorrendbe ágyazottan 

(szekvenciában) zajlik, illetve retorikai szereppel is bír (pl. támadó, védekező szerep). 

(2) A diskurzus cselekvés orientált azaz, arra fókuszál, hogy a beszélgetés hogyan 

valósít meg vagy vezet cselekvéshez (pl. meghívás, utasítás) közös feladatok végzése 

közben. (3) A diskurzus konstruált és konstruktív egyszerre, szisztematikus felépítése 
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hozzájárul az interakció és a cselekvés jellegéhez (konstruált). Emellett a diskurzus 

felépíti a valóságot, vagy annak egy releváns változatát a személyen (vagy teamen-) 

belül, a helyzetben, és az időben (közös történetben) ennek köszönhetően konstruktív 

is egyben. Mivel a disszertációmban vizsgált területen a teamekben tapasztalatcsere 

zajlik magában foglalva epizodikus és szemantikus tartalmakat egyaránt, ezért 

releváns ennek diskurzív szociálpszichológiai értelmezése is. 

A tudásunkat tartalmazó és szervező a hosszú távú emlékezeti rendszerben 

összességében egyszerre van jelen az egyszerűsítés, és a tömörítés folyamata, de a 

részletek fenntartása sem szorul háttérbe. Az emlékezeti előhívást legjobban leíró 

modell képes az általánosítást, a rugalmasságot és a részletgazdagságot is megragadni. 

Képes a teljes egészet reprezentálni, és az egyedit is beilleszteni. Mindezek mellett 

fontos belátni azt, hogy a mentális rendszer sajátja a korlátozottság, a működése 

tartalmaz olyan szabályszerű hibákat, amelyek torzítják a valóságot, és alkalmazás 

során problémákhoz vezethetnek. Ellenben e rendszer egyéni és társas szintű 

működése az, ami lehetővé teszi a hatékony problémamegoldást, feladat-végrehajtást, 

team-munkát, ezek azok az alapfunkciók, amelyek minden egyes egyénben dolgoznak, 

és amelyek ismerete, tudatosítása lehetővé teszi azt, hogy ezeket figyelembe vevő 

humán-, digitális-, és fizikai munkakörnyezetet alakítsunk ki. A leírt emlékezeti 

működések a disszertációban vizsgált, nem akut orvoslásban úgymond „in the wild” 

működnek (Hutchins, 1995), és a megfelelő módszertannal megfigyelhetőek. A 

vizsgálat elméleti kiindulópontját és sémáját a bemutatott sémaelméletre épülő 

dinamikus emlékezeti modell, a keretek, forgatókönyvek, és mentális modellek adják. 

2.2. Team és team-munka (2) 
Levi (2011) szerint a teamek elsősorban a munka világában megjelenő csoportok. A 

teamek strukturáltak, és egy közös célért jöttek létre, amelynek eléréséhez koordinált 

cselekvésekre van szükség. A teameket a terepen, a munka világában vizsgálják, és e 

fogalom is itt érvényes leginkább. A teamek méretüket tekintve leginkább 4-20 fős 

munkacsoportok lehetnek (Levi, 2011). A teamekben a közös (teljesítmény-) célokért 

folyó munkában a tagok kölcsönös felelősséggel rendelkeznek, és a tevékenységhez 

direkt interakciókra (személyes vagy online), koordinált cselekvésekre van szükség. 

Egy másik lényeges különbség, hogy a teameknek szervezeten belül felhatalmazásra 

(empowerment) van szükségük, ahhoz, hogy funkcionáljanak. Ennek segítségével 

megvalósulhat a feladatok koordinációja, és a kooperáció. A fogalmat összegezve 
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megállapítható, hogy a team-munka a team-tagok közös célon való kölcsönös 

függésben, koordinált interakciókkal végzett, szervezeten belül relatív független 

kiscsoportos tevékenysége (cél vagy output elérése) (Kozlowski & Bell, 2004; Levi, 

2011). A team hatékonyságát, és az egyéni teljesítmények hatékony kombinálását a 

team-folyamatok teszik lehetővé (Kozlowski & Bell, 2004). 

2.2.1. A team struktúra 
A teamek esetében meghatározó azok struktúrája, felépítése, belső kapcsolatrendszere, 

amelynek leírására a szociometria alkalmas. Különösen hangsúlyos e struktúra 

szerepe a disszertációmban vizsgált egészségügyi területen, ahol a szabályok, 

szerepek kötöttsége és a hierarchikus kapcsolatok dominálnak (lásd 2.4. fejezet). A 

szociometriának többek között Jacob L. Moreno és Mérei Ferenc tett le az alapjait. 

Közülük is Moreno volt az első, aki a társas alakzatokat vizsgálta – az ő célja 

kifejezetten az volt, hogy meghatározza az egyén helyét az őt körülvevő szociális 

hálóban, azaz, hogy az egyén hogyan képes beilleszkedni abba a társas közegbe, ahol 

él (Mérei, 2004). Mérei nem az emberek személyiségjegyeit vizsgálta, hanem pusztán 

a társas pozíciójuk alapján határozta meg őket. Moreno felismerése és a szociometria 

alaptétele „a spontán társulások hálózata, mint a státusokból álló intézményes 

rendszerek lappangó háttere” (Mérei, 2004, p. 49), amely arra utal, hogy a hivatalos 

intézményeken, szervezeteken belül is érzelmi, rokonszenvi alapúak az emberi 

kapcsolatok. A szociometriai kutatások szigorúan valós feltételek között zajlottak ott, 

ahol a közösség élt és működött, és a team tagjainak kötött számú társakat kellett 

választaniuk, hogy fontos élethelyzetekben kik mellett döntenének, vagy ki állna 

mellettük. Mérei Ferenc az eredeti Moreno-i módszeren módosítva létrehozta saját 

szociometriáját, a több szempontú szociometria technikáját (Mérei, 2004). Ez abban 

különbözik Moreno spontán rokonszenvi választásokon alapuló szociometriájától, 

hogy Mérei már nemcsak az egyént, hanem az egész közösséget is sokoldalúan 

felmérte, jellemezte. Ennek köszönhetően például az is megismerhetővé vált, hogy a 

közösség összetétele kedvez-e egyáltalán a kitűzött feladatok megoldásának vagy, 

hogy a tagok örömmel tartoznak-e a teamjükhöz. Tehát, a rokonszenv mellett Mérei 

már a közösségi rátermettséget, az egyéni tulajdonságok, készségek vagy szakmai 

hozzáértés megítélését is górcső alá vonta szociometriai kérdőívével (Mérei, 2004).  

A szociometria módszere számszerű adatokkal képes egy team kapcsolatrendszerének 

feltárására, értékelésére (Palazzolo et al., 2011). Az, hogy a kapcsolatrendszer 
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kialakulását mi alakítja, tehát mi befolyásolja az egyes emberek választását, több 

tényező által is meghatározott. Cott (1997) azt állapította meg, hogy a munkahelyeken 

(is) ötféle dolog irányítja a kapcsolatok kialakulását (legyen az rokonszenvi választás, 

vagy szakmai információ megosztása):  

1. fizikai közelség: akik közelebb vannak egymáshoz (például egy irodában), 
szívesebben választják egymást;  

2. szakmai közelség: a hasonló területen dolgozók is hajlamosabbak egymást 
preferálni; 

3. feladatok „közelsége”: a közös munka is ösztönöz mélyebb kapcsolat 
kialakítására; 

4. szociális közelség: akik informális helyzetben kedvelik egymást, a munkával 
kapcsolatos információt is szívesebben osztják meg egymással;  

5. formális közelség: a közös szervezeti egységben dolgozók inkább választják 
egymást.  

A rokonszenvi kapcsolatok a teamben hatással vannak annak működésére: 

befolyásolják a döntéseket, és ezzel a célelérést (Levi, 2011). A döntések így nem 

feltételen a cél irányába mutatnak, hanem a jó kapcsolatok fenntartását, vagy épp a 

negatív viszonyok mentén való elkerülést szolgálják. A team működésére negatív 

hatással lehet, ha a rokonszenvi kapcsolatok a funkcionális kapcsolatokat azaz a 

munkafeladatok együttes végzését is meghatározzák. Természetesen a pozitív 

munkahelyi légkör és a kölcsönös jó viszony a munkahelyi stresszt csökkenti, de a 

rokonszenvi relációk és a funkcionális kapcsolatok különválasztása előnyös. 

A szociometriai kutatások és a természettudomány találkozásában létrejött 

hálózatkutatás lehetővé teszi napjainkban azt, hogy ne csak teamekben, hanem nagy 

létszámú közösségekben, egész szervezetekben is vizsgálható legyen a kapcsolatháló, 

vagy viszonyrendszer kommunikációs, rokonszenvi, vagy más funkcionális 

dimenziók mentén. Mindemellett a hálózatelemzés nemcsak a méretével, de az általa 

használt mérőszámokkal, és az így kapott eredményekkel is többet képes adni a 

szociometriánál. A hálózatkutatás a szociometriánál részletesebben és 

szisztematikusabban képes a teamek struktúrájáról leírást adni. Nem csak kérdőíves, 

hanem megfigyeléses, vagy természetes adatok feldolgozásában is alkalmazható 

egyfajta szemléletmódként a kapcsolati adatok ábrázolására jellemzésére, és 

elemzésére. Az egész hálózatot és az egyes személyeket jellemző mérőszámok pedig 

a csoportosulásokat, és az egyének szerepeit írják le (Benham-Hutchins & Effken, 

2010; Benta, 2005; Kiekel, Cooke, Foltz, & Shope, 2001). Jelen disszertációban a 
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kommunikációs kapcsolatok, ezek hálózata kerül majd a kutatás fókuszába, amely 

alapján kirajzolódik egy kórházi osztályon a betegek körüli teamek struktúrája, 

továbbá ezen belül a tudásmegosztás kommunikációs hálózata. 

2.2.2. A team-folyamatok 
A teamek felépítésén túl lényeges azok működése, a team-folyamatok, amelyek a 

feladat végrehajtása során működnek. Ezek a folyamatok teszik lehetővé, hogy a team 

tagjai összehangolhassák, összegezhessék erőfeszítéseiket. A hatékony teamek ebben 

sikeresek: úgy szerveződnek, rokonszenvileg is, és működnek, hogy azzal a 

feladatmegoldást segítsék. A team-munkát, a célelérést legpraktikusabban a 

Hackman-féle bemenet- folyamat-kimenet modellben írhatjuk le (Input-Process-

Output modell) (Marks, Mathieu, & Zaccaro, 2001; St. Pierre, Hofinger, & 

Buerschaper, 2010). Amelynek a bemeneti oldalán a team-tagok egyéni jellemzői 

(készségei, tapasztalatai), a team egészének jellemzői (struktúrája, rokonszenvi 

viszonyai, szerepei), és a helyzet, illetve feladat jellemzői állnak. A folyamatokban a 

team-tagok olyan cselekedetei vannak, amelyek a bemenetből kimenetet (feladatból 

megoldást) hoznak létre kognitív, verbális, és viselkedéses úton (Marks et al., 2001). 

Végül a kimenetet a team céljának sikeres elérése jelenti, ebbe beleértve a team-tagok 

elégedettségét is az eredménnyel és a team-munkával. Ezt az Input-Process-Output 

modellt mutatja be az alábbiakban a 2. ábra. 

A teamek működésében kétféle tevékenység zajlik: döntéshozás és feladatmegoldás 

(St. Pierre et al., 2010). Ehhez hasonlóan a team-folyamatok alapvetően két nagy 

csoportra oszthatóak (Marks et al., 2001): taskwork-re (feladatra fókuszáló 

folyamatok) és teamwork-re (teamre fókuszáló folyamatok). A taskwork folyamatok 

jelentése „az amit a team csinál” a feladatmegoldás során. A (rész-) feladatok, az 

eszközök, berendezések használata, velük való interakciók tartoznak ebbe a csoportba. 

A teamwork folyamatok közé azok tartoznak, amelyek leírják azt, hogy „a team 

hogyan végzi a tevékenységét”. A teamwork erősen függ a tagok kompetenciájától, és 

nagy hatása van a sikerességre. Ezek a folyamatok irányítják, monitorozzák a 

taskwork folyamatait, mintegy finomhangolják a munkavégzést, annak mikéntjét. 



! 19 

 

2. ábra Az Input-Process-Output modellt szemléltető ábra az egészségügyi munkára értelmezve (St. Pierre et al., 2010, p. 137) 
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Problémamegoldás'
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rendelkező'alKteamek'
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Marks, Mathieu és Zaccaro (2001) időiségre alapozott elméletében e két team-

folyamatcsoport közül az akció fázisra (action phase) a taskwork (koordinálással, és 

monitorozással), míg az átmeneti fázisra (transition phase) a teamwork jellemző 

(vezetéssel, elemzéssel, célállítással). A team fejlődése és működése során a fázisok 

váltakozásakor, a bennük aktív team-folyamatok is változnak. A team-folyamatok 

helyzet, feladat, és a team jellege szerint sokfélék lehetnek, és a distinkció mélységére 

hatással van az adott kutatás célja, annak mélysége. Ezek alapján egy általános team-

folyamat tipológiáját mutatom be a következőekben, amely az alapvető folyamatokat 

veszi sorra, olyan szempontból, hogy azok az egészségügyi teamekben 

megjelenhetnek, vagy vizsgálhatóak (St. Pierre et al., 2010). Ezen szempontok alapján 

kilenc team-folyamatot különböztetünk meg, amelyeket az 3. ábra táblázata foglal 

össze. 

Team-folyamat Hozzá kapcsolódó viselkedésjegyek 

A team és a pozitív légkör kialakítása „mi tudat”, kölcsönös elfogadás a kommunikációban 

A vezetés kialakítása Nem-rutin helyzetekben a vezetés megjelenése, a 
team-vezető szerepének kialakulása, a szerepek és 
felelősségek kiosztása 

Konstruktív konfliktusmegoldás A konfliktusok pozitív oldalának kiemelése, a team 
tagok közti hatalmi vetélkedés kivédése, a „mi a 
helyes” propagálása a „kinek van igaza” helyett 
(személyeskedés elkerülése) 

Kommunikáció és a tudás megosztása Biztonságos környezetet teremteni a teamben a 
kommunikációhoz, kölcsönös informálás, a közös 
tudás kialakítása és fenntartása 

A feladatmegoldás koordinációja Implicit és explicit koordináció használata 
cselekvések során 

Team-tagok kölcsönös monitorozása Egymás monitorozása, a kritikus helyzetre felhívni a 
figyelmet, és elővételezni a pozitív megoldásokat 

Workload megosztása egymás között A munkaterhelés kölcsönös monitorozása, támogatás 
felajánlásán (backup behaviour), a teljesítőképesség 
határának egyértelmű kommunikációja 

Problémamegoldási stratégiák alkalmazása Ha lehetséges, akkor a megfelelő stratégiát 
alkalmazza a team 

A team szintű készségek fejlesztése Formális és informális tekintetben is fejlődés zajlik 
(team tréning) 

3. ábra. Team folyamatok a sikeresen működő teamekben, sötéttel kiemelve a disszertációmban vizsgált 
kommunikációt mint team-folyamatot (St. Pierre et al., 2010, p. 140) 

Mindezen folyamatok közül legjobban a kommunikáció figyelhető meg beavatkozás 

nélkül a team természetes működése során, és ez az, amely minden folyamatra 



! 21 

hatással van. Így a team-folyamatok közül disszertációmban a kommunikációt állítom 

a középpontba az orvosi rehabilitációs területen végzett vizsgálataimban.  

2.2.3. A szakértői teamek és a problémamegoldás 
Az egészségügyi és más tudás-intenzív területekre (mint a kutatás-fejlesztés, vagy a 

komolyzene például) értelmezhető a szakértői team fogalma (expert team) (Salas, 

Rosen, Burke, Goodwin, & Fiore, 2006). A szakértői team kölcsönösen egymástól 

függő tagokból áll, feladatának teljesítéséhez rendelkezik az egyedi és szakértői szintű 

tudással, tapasztalatokkal. Teamként, koordináltan dolgoznak együtt tagjai és ennek 

eredményeképpen magas hatékonyságot érnek el. Jellemző a szakértői teamekre 

(Salas et al., 2006), hogy egyéni technikai tudásukat koordináltan hangolják össze 

(szinergiában), gyors és rutinszerű problémamegoldásokra képesek, mivel a 

problémahelyzetet helyesen értelmezik (lásd a 2.1. fejezetben). Rugalmasan 

alkalmazzák tudásukat új helyzetekben. Ez az a helyes problémareprezentálás, és a 

rendelkezésre álló sémarendszer, ami a tapasztalt orvosok szaktudását tömörítetten, de 

részleteiben is aktiválhatóan tartja. Ez az, ami a megfelelő tünetekre aktiválja a 

betegséghez tartozó ellátás forgatókönyvét (Boshuizen & Schmidt, 1990; Van De 

Wiel, 1997). Ezen túlmenve a szakértői teamek képesek meglévő megoldási 

módjaikból új helyzetben sikeres új módszereket kialakítani, így alkalmazkodva a 

kihívásokhoz. A szakértői teamek rendelkeznek közös tudással, amely tartalmazza a 

feladat, a helyzet, a team tagok, és a rendelkezésre álló erőforrások reprezentációt 

(Klimoski & Mohammed, 1994). A szaktudásuk adaptív, fogalmilag kidolgozott, és 

így sok területre alkalmazható. A szakértői teamek hatékonyságát a rendelkezésre álló 

tudás, készségek, és attitűdök, azaz kognitív, viselkedéses, és attitüdinális (részben 

érzelmi viszonyulások) erőforrások adják. Ezek hatékonnyá teszik a teameket 

nemcsak a feladatmegoldásban (taskwork), hanem a teamwork folyamatokban is 

(Marks et al., 2001; Salas et al., 2006). A szakértői teamek képesek az 

alkalmazkodásra, és a gyors, időnyomás alatti, akár információhiányos helyzetben 

meghozott helyes döntésekre. A döntés folyamat az információ gyűjtéséből, 

integrálásából, a megoldás felismeréséből, és a következmények felméréséből áll. 

Fontos a szakértői teamek esetében, hogy az időnyomás hatására jellemzően 

felismerés alapú, naturalisztikus döntéseket hozzanak, amelyekben aktiválják a 

tapasztalataiban már tárolt korábbi hasonló és sikeresen megoldott helyzeteket (Klein, 

1998). A szakértői teamekre jellemző még a közös tudás (mentális modellek 
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formájában), a helyzettudatosság, a team szintű metakogníció, és a tranzaktív 

memória kialakulása, amik a közös kogníciót teszik lehetővé (lásd a 2.5. fejezetben). 

A magas stressz (pl. időnyomás) alatt a teamben a koordináció biztosítja a hatékony 

működést. Ennek során az explicit kommunikáció lecsökken, a környezet ingereit a 

team tagjai a közös reprezentációs háttérnek hála azonosan észlelik, és ezek alapján 

pontos előrejelzéseket tesznek környezettel és a team működésével kapcsolatban 

(Kozlowski & Bell, 2004; Soós & Juhász, 2010; Soós, 2010). A közös tudás meglétén 

és alkalmazásán túl a teamek tagjai kölcsönösen monitorozzák egymás tevékenységét 

és támogatják egymást. A szakértői teamekben a vezető az információkeresést, 

strukturálást, az emberi és fizikai erőforrások problémamegoldásra való felhasználását 

koordinálja. Minden teamben, így a szakértői teamekben is lényeges az affektív 

állapotok kézben tartása, a közös hatékonyságba vetett elképzelés, és a társas 

kockázatoktól mentes, nyílt kommunikációt lehetővé tevő pszichológiai biztonság 

team szintű biztosítása (Salas et al., 2006). Összegezve a szakértői teamek, egyfajta 

dream team-ként képzelhetőek el, amelyek legjobb szakemberekből, a legjobb 

teljesítményt hozzák ki a kooperációban. Az ilyen szakértői teamek közös tudással 

rendelkeznek, az erőforrásokat megtanulják optimalizálni, tisztázottak a szerep- és 

hatalmi viszonyaik, rendelkeznek egy közös céllal, vízióval. Erős vezetés jelenik meg 

az ilyen teamekben, de ezzel együtt erős közösségi tudat, bizalom, és kollektivitás 

épül ki. Képesek a szakértői teamek a kimeneteket optimalizálni, azaz keveset 

hibázva jó döntéseket hozni, és sikeresen teljesíteni. Képesek koordináltan, 

kooperatívan működni, és ebbe új team tagokat is bevonni (Salas et al., 2006). 

A teamek léte, a team folyamatok és a teamek felépítése együttesen egy célt szolgál, a 

kitűzött célt elérni, azaz a problémamegoldást. A teamben végzett munka során a 

team ugyanazokat a kognitív műveletek végzi egymagában, és teamben is (Barkóczi, 

1997). Ez az analógia teszi lehetővé a team szintű kogníció tanulmányozását, 

értelmezését. A közös jelentés létrejöttének és egyben a team működésének célja az 

olyan helyeztek megoldása, amelynek nem látszik triviális megoldása, azaz 

problémahelyzetként észleli őket a team. Egyfelől e feladatok megoldásának módja a 

kérés, másfelől pedig azoknak a nehézségeknek a kezelése, amelyek a megoldási 

folyamat során felmerülnek (Levi, 2011). A tudománytörténet tele van magányos 

zsenikkel, és nagy belátásaikkal, azonban ma már az alkotó gondolkodás, a 

problémamegoldás (kutatásban, és a munkahelyen egyaránt) társas kontextusban, 
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teamben zajlik. Graham Wallace alkotó problémamegoldásának négy szakasza 

(előkészítés, inkubáció, megvalósítás, kidolgozás (Woodworth & Schlosberg, 1986) 

közül kettő: az első és az utolsó egyértelműen társas, team szintű tevékenység, de 

valójában ma már mind a négy szakasz társas közegben, interakciókban zajlik 

(Barkóczi, 1997). Az előkészítés során kollektív tudást alkalmazunk, és 

támaszkodunk a társakra, vagy az intézményi háttérre. Az inkubáció szakasza, 

amelyre klasszikusan magányos elvonulásként tekintett a pszichológia, valójában 

teamben végzett tevékenységgel jelentősen lerövidíthető (Barkóczi, 1997). Ez időt 

takarít meg a teamnek, amely egyben a team-munka hozadéka is. Amennyiben pedig 

a munka teamben zajlik (legyen az kutatócsoport, vagy orvosi team), akkor a 

megvalósítás és kidolgozás szakaszai már a team tagjait bevonva, a munkaterhelést 

megosztva, szerepek szerint zajlanak. A teamek munkájuk során legtöbbször rosszul 

definiált, információhiányos problémákkal találkoznak, amelyeknek szintén hiányos 

az értékelési kritériuma is. Mindezek során elsődleges, hogy a team megfelelő 

problémadefiníciót alakítson ki és ne ugorjon idejekorán a megoldás megvalósítására. 

Abban, hogy a problémamegoldás nem racionális, fontos szerepe van a team-

kommunikációs problémáknak. Jellemző torzító hatás, hogy a csoportban megvitatott 

információk közül azzal tölt több időt a team, amelyet mindenki ismer, amely végül 

egy megoldásmódhoz való letapadást eredményezheti (Levi, 2011). Emellett magának 

a problémának felismerése sem egyértelmű: minél súlyosabb a helyzet, annál inkább 

problémaként, megoldandó feladatként jelenik meg. Minél inkább ismerős egy 

probléma, feladat, annál inkább felismerik, mint rutinszerű feladatot. Viszont az 

újszerű, nem sémába illő problémák felismerése nehezebb, és jellemző lehet azok 

figyelmen kívül hagyása, mint valamilyen ritka eseményé, amely majd elmúlik. 

Ugyanígy a sikeres és a sikertelen, tehát magukat hatékonynak, vagy épp nem 

hatékonynak gondoló teamek is elmulasztanak észlelni megjelenő feladathelyzeteket: 

az előbbi azért, mert nem fontos számukra az új probléma, hiszen ez egy sikeres 

csapat, nem lehet gond belőle; az utóbbi pedig a sikertelenségét, nehézségeit okozó fő 

probléma mellett nem irányít figyelmet újakra (Levi, 2011). Az egészségügyben 

mindkettő potenciális veszélyforrásként jelentkezhet. A beteg majdnem teljes és 

sikeres ellátása során felmerülő újabb tünetek – vagy háttértényezők, mint szociális és 

pszichés faktorok – ignorálhatóak, hiszen a siker már majdnem teljes. Vagy pedig 

veszélyforrásként jelenhet meg a beteg súlyos állapotával való küzdelemben bizonyos 

oki jellegű tényezők nem kapnak kellő figyelmet. A problémamegoldást segítheti a 
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strukturált együttműködés a teamben, az erre dedikált formális alkalmak, mint a 

brainstorming, vagy a team-megbeszélések. Ezek során a fókusz az alternatívák 

elemzése, és nem a személyes státusz alapján való döntések (Levi, 2011). Ez utóbbi 

szintén disszertációm egyik kérdéskörébe tartozik, mégpedig, hogy a beteg körüli 

teamben miként jelenik meg a szervezeti hierarchia, hogyan csapódik ez le a 

kommunikációban. A team-munka során kiválasztott megoldási módnak figyelembe 

kell vennie a csoport emberi és fizikai (anyagi) erőforrásait, és szükségleteit. Ezen 

megoldási terv kiválasztása megfelel a vizsgált rehabilitációs orvosi területen a beteg 

kezelési tervének, a rehabilitációs terv kidolgozásának.  

A problémamegoldó teamekben, amelynek megfelel a vizsgált beteg körüli orvosi 

rehabilitációs team is, különböző szakemberek kerülnek össze egy kötött feladat 

megoldására korlátozott időhatárok között. A különböző szakemberek közötti 

kommunikációban lényeges nehézséget okozhat, hogy az eltérő szakmai (szervezeti, 

képzésbeli) háttér eltérő szaknyelvet is eredményez. A koordináció így különösen 

fontossá válik, és ennek előfeltétele egy közös tudás kialakítása, fenntartása a 

teamben. Ennek a problémamegoldásra alkalmazott közös reprezentációnak 

tartalmaznia kell a probléma leírását, a szerepeket, a készségeket, és egymásról való 

kölcsönös tudatosságot (Klimoski & Mohammed, 1994; Levi, 2011). Ez a közös 

reprezentáció teszi lehetővé, hogy a team valóban ugyanazt a feladatot oldja meg 

(Levi, 2011). A közös problémamegoldás és a hatékony team-munkához szükséges 

reprezentációs háttér támogatását segíthetik fizikai és kommunikációs eszközök 

egyaránt. A folyamatok, és a szükséges tudás-, illetve információtartalom grafikus 

ábrázolásával (folyamatábrák, közös beteginformációs táblák) facilitálható a 

probléma definiálásáról való kommunikáció, amely pedig a megoldás minőségét 

javítja (Levi, 2011; Xiao, Lasome, Moss, Mackenzie, & Faraj, 2002; Xiao, 2005). A 

fenti elvek mentén támogatott team szintű problémamegoldás hatékonyan működik, 

mivel lehetővé teszi a team-tagok kiegyensúlyozott részvételét a döntésben, a 

hierarchia és státusz alapú működést ellensúlyozva. Ez lehetővé teszi az alacsonyabb 

státuszú team-tagok potenciálisan helyes javaslatainak beemelését a megoldásba 

(Levi, 2011). Mindezen technikák feltételezéseim szerint hatékonyan alkalmazhatóak 

az egészségügyi közegben kialakulóban lévő team-munka támogatásában. 

Összegezve: a teamek a munkahelyen sokfélék lehetnek, különböző folyamatok során 

jutnak el a problémamegoldás sikeréig. A kogníció, amely a teamben zajlik analógnak 
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képzelhető el az egyéni szintű kognitív folyamtokkal (Barkóczi, 1997), így hasonló 

fogalmi sémával vizsgálható a team tudása, emlékezete, tanulása is. Ezen 

folyamatokban kitüntetett szerep jut a kommunikációnak, amely lehetővé teszi az 

egyéni tartalmak megosztását, team szintre emelést. A kommunikáció az az ablak, 

amelyen keresztül lehetővé válik a kognitív rendszer és ennek team szintű 

működésének vizsgálata, jellemzőinek leírása (Hutchins, 1995). Mind a team-tudás, 

mind a team-kommunikáció témájában külön fejezetben foglalom össze az orvosi 

teamek vizsgálata szempontjából releváns ismereteket. 

2.3. A kommunikáció (3) 
Vizsgálataim fókuszában, ahogy a disszertáció címe is mutatja, a kommunikáció áll, 

így e fogalom vizsgálatának tudományos előzményeit foglalom össze a 

következőekben.  

A fogalmat három szinten lehetséges definiálni, amely egyben a fogalom 

vizsgálatának fejlődését is magában foglalja. Az első lehetséges definíció, amely a 

legáltalánosabb is, úgy határozza meg a kommunikációt, mint információátvitelt 

(Hahn & Győri, 2008). Lehetséges, sőt valószínű, hogy e definíció jelen vizsgálat 

szempontjából túl általános, és kevés hasznos elemzést indukál. Viszont a második 

definíció, és egyben a kommunikációkutatás következő fejlődési fázisa e tekintetben 

ígéretesebb. Eszerint a kommunikáció egy kódalkalmazás, ahol a résztvevő két fél 

által egyaránt értett kód, vagy jelrendszer segítségével jut el az üzenet a feladótól a 

címzetthez (Hahn & Győri, 2008; St. Pierre et al., 2010). E kódalkalmazásba nem-

nyelvi kódok beleértendőek. Végül a harmadik definíció, és egyben a kommunikáció 

és nyelv kutatásának jelenlegi fázisa, a beszélő szándékára fókuszál. A kommunikáció 

szándékkifejezés és szándékfelismerés (Hahn & Győri, 2008; Pléh & Terestyéni, 

1997; Reboul & Moeschler, 2005; Wilson & Sperber, 2002). E képesség humán-

specifikus, nemcsak nyelvi. Alapja, hogy a beszélő a másik személy 

(beszélgetőpartner) viselkedésére mentális állapotának megváltoztatásával kíván hatni. 

A második és harmadik definíció kommunikációs elképzeléseit a következőekben 

részletesen mutatom be. 

2.3.1. A kommunikáció mint kódalkalmazás 
Shannon és Waver 1949-es technológiai indíttatású kommunikációs modelljén 

alapulva (Hahn & Győri, 2008; St. Pierre et al., 2010) az információcsere 
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szimmetrikusan és szeriálisan modellezhető. A feladó és a címzett fejében megegyező 

kódrendszer dolgozik, hogy az üzenetet kódolja, majd amikor a csatornán megérkezik 

a címzetthez, az dekódolja azt (ahogyan azt az 4. ábra szemlélteti). 

 

4. ábra A kommunikáció folyamata mint kódalkalmazás folyamata 

A részletektől eltekintve, ki kell emelni, hogy ez a modell nem tudja jól kezelni a nem 

verbális kommunikációt, mivel ott korántsem valószínű, hogy a kód azonos lenne 

minden félben. Leginkább explicit kommunikáció esetében használható. Előnye 

azonban, hogy jól általánosítható, matematizálható, és könnyen megragadható, 

mérhető a sikeres vagy sikeretlen kommunikáció. A szó szerinti kommunikáció 

leírására valóban jól funkcionál ez a modell. Azonban a szeriális felfogása miatt a 

„címzett”, avagy a beszélgetőpartner passzív szerepben jelenik meg. A kommunikáció 

végét a dekódolásban határozza meg a modell, és nem lép tovább például a kontextus 

bevonása irányába. Fontos hiányossága, hogy azokat az eseteket nem tudja kezelni, 

amikor kódolás nélkül valósul meg sikeres kommunikáció. Amelyre példa a 

disszertációmban megfigyelt kommunikációban az, hogy amennyiben a beteg 

megmutatja valamely testrészét, vagy a segédeszközét, végtagprotézisét az orvosnak, 

gyógytornásznak, akkor az ebből információt kap, azonban a beteg semmilyen 

üzenetet nem kódolt.  

A kódolás alapú modell nem tudja kezelni az üzenet tartalmán kívüli, azaz nem szó 

szerinti aspektusait sem. Kommunikációs helyzetben egy üzenetnek - a tartalmán túl - 

még három másik aspektusa is lehet, amely a címzett számára informatív. A kódolás 

alapú modell ilyen jellegű átdolgozásában von Thun (Campbell & Bagshaw, 2002; St. 

Pierre et al., 2010) az üzenet négy aspektusát mint négyzetet írja le (Square modell) 

amelyet a 5. ábra mutat be. Egy üzenet (közlés) egyszerre hordoz tartalmat, én-

relevanciát, információt a viszonyról (kapcsolatról), és cselekvésre való felhívást. 
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5. ábra. Az üzenet négy aspektusa a kommunikációban (St. Pierre et al., 2010, p. 155 alapján) 

A küldő e négy aspektust - melyek egyenértékűen fontosak -, kódolja, és a csatornán 

át eljuttatja a címzetthez, aki mind a négy aspektust dekódolja. Szemléletesen 

bemutatva, a küldőnek négy szája, és a vevőnek négy füle van e négy aspektushoz (St. 

Pierre et al., 2010). Az első, tartalmi aspektus foglalja magában a tényeket, 

eseményeket, az ezekről szóló információt. A tartalmi aspektust nevezi a nyelvészet 

konstatív tartalomnak, amely olyan tényállást tartalmaz, amelyről eldönthető, hogy 

igaz-e vagy hamis (Pléh & Terestyéni, 1997). A második aspektus az én-relevancia a 

közlő személyéről szolgál információval, amely lehet én-bemutatás (önmagának jobb 

színben való feltüntetése), és önkifejezés is, amikor önmaga megismertetése pusztán a 

célja. Az üzenetek információt hordoznak a küldő és a címzett viszonyáról, 

kapcsolatáról is. Ennek kifejezésének módja többek között a szóhasználat, az 

intonáció, és más nonverbális jelek. És végül az üzenet tartalmaz egy cselekvésre való 

felhívást: az üzenet tartalmazza, hogy mit vagy mit ne tegyen a címzett. Ez 

gyakorlatilag lefedi a megnyilatkozás performatív aspektusát, a megnyilatkozás 

illokúciós, cselekvési erejét (Pléh & Terestyéni, 1997). 

E javítással, bővítéssel sem alkalmas azonban a szeriális modell arra, hogy 

teljeskörűen leírja a kommunikáció minden aspektusát és használatát. Amikor a 

beszélő kimond egy hangsort, azzal valamilyen cselekvési aktust is végrehajt (ez az 

illokúció, például ígér, tilt, üdvözöl), amely azonban nem egy dekódolandó üzenet, 

amelyet átad a címzettnek, hanem kimondásával végre is hajtotta a személy. Searle 

beszédaktus elméletének újszerűsége (Pléh & Terestyéni, 1997) pontosan abban állt, 

hogy a nyelvhasználatot is cselekvésnek tekinti. A verbális kommunikáció nemcsak 

információátadás, hanem az információátvitel által cselekvések végrehajtása is 

egyben. Ez az, amit von Thun igyekezett a szeriális kommunikációs modellbe 

beépíteni (lásd a square modell-t fent) (Campbell & Bagshaw, 2002; St. Pierre et al., 
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2010), azonban létezik ettől gyökeresen eltérő modell (és emberkép) az, ami 

hatékonyabban magyarázza az emberi kommunikáció jelenségeit. 

2.3.2. A kommunikáció mint szándékkifejezés és 
szándékfelismerés 

A fenti és időrendben is korábbi kódolás alapú szeriális kommunikációs modellhez 

képest alapvetően más megközelítést hozott a szándékkifejezésre alapozott 

megközelítés. Ennek bemutatását két lépésre osztom, szintén kronológiai okokból. 

Egyfelől Paul Grice megközelítését mutatom be, majd pedig ennek 

továbbfejlesztéseként a Sperber és Wilson által kidolgozott relevanciaelméletet.  

Grice alapvetően új szempontból közelített a kommunikációhoz, mint a technikai 

ihletésű Shannon-Weaver modell tette. Szerinte minden kommunikáció 

szándékkifejezés. Azaz, egy megnyilvánulás tartalmaz egy kódolt jelentést, amely a 

fenti módon dekódolható is, és egy nem kódolt jelentést, amelynek „megfejtéséhez” 

szándéktulajdonítás kell, azaz következtetések levonása (Hahn & Győri, 2008). Grice 

azt feltételezi, hogy a beszélgetés megvalósítása egy együttes erőfeszítés eredménye, 

egy a partnerek által elfogadott közös cél vagy irány érdekében (Grice, 1975). Ehhez 

a közös célhoz hasznos adalék kell legyen a hozzászólás (közlés), és ez kölcsönösen  

elfogadott a beszélgetésben explicit vagy implicit módon. Ez az átfogó alapelv a 

kommunikációban az együttműködés alapelve. Az, hogy a beszélgetési helyzeteinket 

kooperatívnak feltételezzük általános alapelv, amely alatt megkülönböztethető négy 

olyan speciálisabb kategória, amelyeket társalgási maximáknak nevezünk (Grice, 

1975; Hahn & Győri, 2008; Reboul & Moeschler, 2005). (1) Az első maxima a 

mennyiség maximája, amely alá tartozik, hogy a megszólalás a kívánt mértékben 

legyen informatív (a társalgás céljához viszonyítva), és hogy ne legyen informatívabb 

a szükségesnél. (2) A minőség maximája alapvetően azt fogalmazza meg, hogy 

„próbáld a hozzászólásodat igazzá tenni”. Ennek része az is, hogy nem mondjon a 

beszélő olyat, amiről maga sem hiszi, hogy igaz. Illetve hogy ne állítson olyat, 

amelynek igazságáról nincs bizonyítéka. (3) A reláció (relevancia) maximája egy, de 

annál lényegesebb elvárást fogalmaz meg: „légy releváns!”. Azaz, a beszélgetésbe 

csak olyat emeljen be a szereplője, ami az előtte elhangzottak alapján kapcsolódó, 

azaz releváns. (4) A mód maximája az érthetőséget, világos megfogalmazást várja el. 

A közlés a beszélgetésben ne legyen homályos, kétértelmű, ellenben legyen tömör, és 

rendezett formájú. Mindezen maximák feltételei annak, hogy a lehető leghatékonyabb 
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információcsere valósuljon meg (Grice, 1975). A beszélgetés maga, mint közös cél 

felé irányuló, kölcsönös hozzájárulásokat igénylő tevékenység addig tart, amíg a felek 

másképp nem döntenek (nem lehet csakúgy elsétálni egy párbeszéd közepén). 

Amennyiben így történik, az következtetési folyamatot indít el, arról hogy a személy 

vajon milyen gondolatokkal, szándékkal sétált el. Azaz a szabályok, maximák 

megsértése, alóluk való kibújás jelentéssel bír a beszélő szándékára nézve. A 

maximák legnagyobb haszna bizonyos szempontból nem a betartásuk, hanem a 

megsértésük értelmezése, az e mögötti szándék felismerése.  

Sperber és Wilson Paul Grace maximái közül a reláció, azaz a relevancia elvét emelte 

ki általános elvként, amely a sikeres kommunikáció, azaz szándékfelismerés kulcsa 

(Hahn & Győri, 2008; Reboul & Moeschler, 2005; Wilson & Sperber, 2002). Egy 

megnyilatkozás értelmezéséhez szükség van a kontextusára is. A teljes kognitív 

rendszer célja az, hogy pillanatról pillanatra tökéletesítse a világról alkotott 

reprezentációnkat (Reboul & Moeschler, 2005). Ebben a folyamatban a beszélő 

szándékot akar kommunikálni, a hallgatója pedig ezt a szándékot szeretné megérteni. 

A teljes megértéshez azonban egyszerre kétféle szándék felismerése is szükséges: az 

informatív szándéké és a kommunikatív szándéké (Wilson & Sperber, 2002). Az 

informatív szándék a közlendő tényállás közlését jelenti (pl. a pontos időt, vagy az 

adott beteg vérnyomását). A kommunikatív szándék viszont a szándék közlését jelenti, 

azt hogy a személy a tényállást (beteg vérnyomását) meg akarja mondani a másiknak. 

Tehát az üzeneten kívül - amelyet a kódfeldolgozási modell helyesen leírt - a hozzá 

kapcsolódó szándék átadása, értelmezése is szükséges a sikeres kommunikációhoz. 

Ha ennek egyik fele is hiányzik, akkor nem teljes a kommunikáció. Ezt jól illusztrálja 

az, hogy például a kórházi viziten, amennyiben az orvos információt kér a beteg 

önellátásáról (tud-e önállóan öltözködni), akkor az erre válaszoló ápoló válaszát a 

vizit többi résztvevője is hallja, attól függetlenül, hogy az ápoló kommunikatív 

szándéka az orvos felé irányult. Mivel a többiek direkt szándék híján úgy értelmezik, 

hogy nem nekik szól az üzenet, ezért ez nem is számíthat figyelemre és feldolgozásra 

részükről (kivéve, ha tartalmilag persze releváns számukra is). Ha pedig az üzenet 

maga hiányzik, és csak szándék van, akkor hiábavaló, hogy mondjon valamit az 

ember, ha nincs érdemi közlendője (gondoljunk itt arra az esetre, ha az információ 

hiányzik, de valamit mégis kell mondani, ahogy az egy vizsgán előfordulhat). Egy 

személy úgynevezett rámutatás segítségével tudja a másik fél tudtára hozni, hogy 
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információt szeretne vele közölni (Reboul & Moeschler, 2005). Ez a rámutatásos-

következtetéses (osztenzív) kommunikáció nemcsak a nyelvre igaz, hanem 

általánosan is jellemző, sőt egyszerre a két fenti szándékunkat nem szoktuk explicit 

kifejezni. Ennek a mechanizmusnak a magyarázatához elegendő a Grice reláció 

(relevancia) maximája. Ez a relevancia egyszerre általános kognitív elvként és 

kommunikatív elvként is funkcionál (Hahn & Győri, 2008; Wilson & Sperber, 2002). 

Mint általános, kognitív elv szerint az elme relevancia maximalizálásra törekszik. A 

megismerő rendszer a nagyobb relevanciára figyel, azt dolgozza fel, ami relevánsabb 

feltételezve, hogy az hasznosabb is a következtetések levonásában. Ezzel is 

igyekezvén takarékoskodni a korlátos mentális kapacitással. Mint kommunikatív elv 

szerint, feltételezzük, hogy mások fejében is a relevancia elv működik. Rámutatásos 

ingereket kommunikálunk számukra, hogy felhívjuk a figyelmet üzenetünk 

relevanciájára. Célunk, hogy számukra a lehető legrelevánsabb információt kínáljuk, 

amit a lehető legkisebb erőfeszítéssel dolgozhatnak fel. Minden rámutatásos inger 

hordoz információt saját relevanciájáról. A megértés folyamata a legkisebb 

erőfeszítés irányába halad, és akkor áll meg, amikor teljesül a relevanciával 

kapcsolatos elvárás. Azaz, megleli az optimálisan releváns ingert, amit már érdemes 

feldolgozni. Összességében a relevancia egy jövedelmezőségi, gazdaságossági elv: 

minél kevesebb erőfeszítés kell egy rámutatásos következtetés megértéséhez, annál 

relevánsabbnak észleljük. Szintúgy, minél több hatást vált ki egy rámutatásos 

következtetés, az annál inkább fejleszti a modellünket a világról, annál 

relevánsabbnak gondoljuk (Reboul & Moeschler, 2005). Abszolút relevanciát nem 

lehet meghatározni, hanem két vagy több közlés relatív relevanciája verseng 

egymással a kognitív rendszer „kegyeiért”, hogy melyiket érdemes feldolgoznia 

(Wilson & Sperber, 2002). Sokszor nem pontosan kommunikálunk részleteket, mert 

azok túl nagy erőfeszítéssel járnának a címzett számára, túl kevés hozadékért 

(információ) cserébe. Az ilyen torzításokat megközelítő diskurzusnak nevezik 

(Reboul & Moeschler, 2005; Wilson & Sperber, 2002): pl. ha a beteg hozzátartozója 

kérdezni, hogy milyen a beteg vérnyomása, az optimális relevanciához elég a magas 

vagy alacsony, vagy normális fokozat megadása; viszont ha az orvos kérdezni, akkor 

a pontos értéket adja meg az ápoló. A diskurzus elmélet előnye, amiért érdemes a 

kommunikációról való gondolkodás elméleti alapjául választani, jelen disszertációban 

átfogó és egyértelmű képet ad a kommunikáció feldolgozásáról, beleértve a nem-

verbális, a nem szó szerint kommunikációt is (Hahn & Győri, 2008). Mindenképp 
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lényeges erőssége, hogy ezen elmélet az embert egy szofisztikált megértőnek képzeli 

el és nem egy jelfeldolgozó gépnek (Wilson & Sperber, 2002). Gyengesége a 

relevancia abszolút értelemben vett mérésének hiánya, amely így csak a fenti relatív 

formában értelmezhető. Viszont, ahogy a pszichológiára jellemző, a két elméleti irány, 

a kódalkalmazás és a relevancia jól képes kiegészíteni egymást, és hatékonyan 

magyarázni a valóságot. Ami viszont mindkettőből hiányzik (és disszertációmnak se 

tárgya) az a nem szándékos kommunikáció kezelése (Hahn & Győri, 2008). Ide olyan 

testtartási (poszturális) jelek, illetve érzelemkifejezések tartoznak, amelyeknek nem is 

vagyunk tudatában hogy megjelennek rajtunk, illetve kontrollunk sincs felettük. Ha 

ezekhez a partner szándékot tulajdonít, akkor már a relevanciaelmélet keretein belül 

értelmezhetővé válnak.  

2.3.3. A diskurzus: a kommunikáció menete 
Alkalmazott pszichológiai szempontból a kommunikáció elemi szintjeihez képest 

lényegesebb annak globális szintje az, hogy a diskurzust, a megnyilatkozások sorát 

miképp alkalmazzuk és értelmezzük életünk, valamint munkánk során. A 

szándékértelmező stratégia nem mondatok szintjén zajlik, hanem az egész diskurzus 

szintjén jelenik meg. A relevanciaelmélet e területen azért különösen lényeges, mert a 

diskurzust nem mondatok sorára bontja fel, tehát nem nyelvi egységekre, hanem 

megnyilatkozások (utterances) sorára, amelyek pragmatikai egységek, azaz a nyelvi, 

és verbális szinten túli jelek kommunikációját is benne értjük (Reboul & Moeschler, 

2005). A beszélő az egész diskurzusra tulajdonít szándékot, értelmezi azt, hogy a 

közlések milyen szándékból érkeznek, és ebben sorrendjük, tartalmuk, nem-verbális 

jellemzőik is szerepet játszanak. Az egyes megnyilatkozásokhoz lokális szándékot 

tulajdonít a személy („azért mondja ezt, mert el akarja kérni a könyvemet”), míg az 

egész diskurzushoz globális szándékot igyekszik azonosítani („azért beszélget vele a 

könyv kölcsönkérésről ilyen hosszan, mert akar tőle valamit...”). Ez a globális és 

lokális szándék nem feltételen esik egybe, a diskurzus interpretációja nem az egyes 

megnyilatkozások interpretációjának összege (Reboul & Moeschler, 2005). Azaz 

maga a diskurzus hordoz magában egyedi információt. A lokális szándékon felül a 

globális szándék felismeréséhez a tudásrendszer (háttértudás) mozgósítására is 

szükség van. E tudásban benne vannak az eddig elhangzott tartalmak, az eddigi 

interakciók a személlyel, a helyzetre vonatkozó tudás (forgatókönyvekben tárolva). 

Minél inkább könnyű megérteni a globális szándékot, és ez minél összetettebb is, 
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annál koherensebbnek érezzük a diskurzust, szinte befejezzük a másik helyett a 

mondatot. Ebben, ahogy a fentiek is implikálják, döntő szerepe van a 

megnyilatkozások sorrendjének, a közlések szekvenciájának, azok 

szabályszerűségeinek. A már elhangzottakból következtetéseket vonunk le a 

várhatóakra, de azért ez a gondolatmenet egy határon belül megáll. A határt egyfajta 

szerződés köti meg a beszélő és a hallgató között, amelyet Herbert H. Clarke „adott-új 

szerződésnek” nevez (Clark, 1977). Szerinte a beszélő és hallgató diskurzusában 

kétféle információ jelenik meg: adott információ, amit feltételez a beszélő, hogy a 

hallgató tud; és új információ, amiről a beszélő úgy gondolja, hogy hallgatója nem 

tudja, és éppen azt akarja neki átadni, elmondani. A „szerződés” a diskurzusban az új 

információ átadásáról szól, amely egy problémamegoldási feladat a hallgató számára, 

amihez az adott információt fel kell használja. A beszélő célja az - ami egyben a 

gördülékeny és koherens diskurzus feltétele is - hogy ezek a következtetések, 

problémamegoldások a lehető legrövidebbek legyenek és összhangban álljanak a 

szerződéssel. A kognitív rendszer számára nem preferáltak a hosszú következtetések, 

azaz, ahogy Clark nevezi, áthidalások (Clark, 1977).  

Az emberi cselekvések időrendi természetűek, azaz szekvenciát alkotnak. Ahhoz, 

hogy megértsük, leírjuk, és nem utolsósorban bejósoljuk az emberi viselkedést, 

szükség van e szekvenciák megértésére is. A szekvenciák nem véletlenszerűek, 

hanem valamilyen szabályosság írja le őket, ahogy ezt már az 1950-es évektől 

feltételezzük, hiszen a vizsgálati személyek a véletlennél nagyobb valószínűséggel 

képesek egy kártyákra szétdarabolt diskurzus elemiből pont az eredetit rekonstruálni 

(Clarke & Argyle, 1982). A szekvenciák tanulmányozásának azonban két korlátja van: 

egyfelől léteznek olyan szekvenciák, amiket nem lehet jól szabályokkal leírni, mivel 

egymásba ágyazott ciklusokat tartalmaznak. Ilyen beágyazások a közbevetések, 

amelyeket egy másik gondolatsorba, diskurzusba illesztenek be a beszélgető partnerek. 

Ezek megkülönböztetése, kiemelése nehéz, szinte lehetetlen feladat. Ellene talán a 

legjobb védekezés az olyan helyzetek diskurzusainak elemzése, amelyben a 

kommunikációban homogenitás várható el. Ez a homogenitás ellenőrizhető is 

matematikailag, azaz olyan módon, hogy létezik-e egységes sorrendi szabályrendszer 

a diskurzusra, ha igen, akkor értelmezhető lesz, mint szekvencia, ha nem akkor 

másképp kell homogén darabokra bontani (Hewes & Poole, 2012). Ennek okán jelen 

disszertáció empirikus vizsgálataiban a szekvencia elemzéseket kizárólag egy típusú 
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információcsere alkalmakon végeztem, a nagyviziteken.  

Kihívást jelent, hogy a diskurzusok szekvencia elemzése során alapvetően egy 

megnyilatkozásnak az azt követő közlésekre gyakorolt hatását elemzik, amelyben 

felismerhetjük a Clark-féle adott-új szerződés, vagy a Grice-i maximák és a 

relevanciaelmélet logikáját (Clark, 1977; Grice, 1975; Wilson & Sperber, 2002). 

Azonban egyfajta jövőhatás is érvényesül a diskurzusok megformálásában: 

megnyilatkozásaink típusának megválasztása annak jövőbeli elvárt hatásáról függ. 

Azaz, olyat és úgy mondunk, amely közelebb viszi a beszélgetést a megoldáshoz, 

feltételezve az együttműködést, és nem a szándékos destruktív viselkedést, 

félrevezetést (Clarke & Argyle, 1982). Tehát a diskurzus mögött egyszerre két döntés 

áll: a már elhangzottakra megfelelő válasz (releváns információ) kiválasztása, és 

annak a megnyilatkozásnak a kiválasztása, ami a diskurzus céljára nézve a legjobb 

hatással lehet (Clarke & Argyle, 1982).  

Mindezen nehézségek ellenére a diskurzusok elemzésére, a szekvencia elemzés a 

tudományos gyakorlatban elterjedt és bevált gyakorlatnak bizonyult. Egy fontos 

gyakorlati, és elméleti előzmény azonban van, mégpedig a megfelelő megnyilatkozás-

tipológiák kialakítása. Ugyanis minden közlés, megnyilatkozás egyedi, így aztán a 

majdnem végtelen diverzitásban lehetetlen lenne sorrendi mintázatokat, azaz 

szabályos ismétlődéseket azonosítani. Viszont, ha ezeket a megnyilatkozásokat 

tipologizáljuk, akkor ezen típusok ismétlődése, sorrendje már alkalmas a szekvencia 

elemzésre (Clarke & Argyle, 1982). A tipológia mibenléte, optimális kidolgozása, 

kiválasztása azonban lényeges kérdés és problémaforrás. A Searle elgondolásaira 

alapozott beszédaktus-elmélet például, amelyet vizsgálataikban Sørby és Nytrø (2010) 

kiindulásként alkalmaztak, öt kategóriát különít el. (1) Az asszertív beszédaktusok 

tényeket kommunikálnak a világról. (2) A komisszív beszédaktusok olyan 

cselekvésekről, feladatokról szólnak, amelyeket a beszélő végre fog hajtani („átnézem 

a kórlapokat”). (3) A direktív beszédaktusok olyan cselekvésekről szólnak, amelyeket 

a hallgatónak kell végrehajtania („nézze át a kórlapokat”). (4) Az expresszív 

beszédaktusok mentális állapotok kifejezésére szolgálnak („gyanítom, hogy...”). (5) 

Végül pedig a deklaratív beszédaktusok olyan állítások, amelyek kijelentésükkel 

(elhangzásukkal) megváltoztatják a valóságot, azaz illokúciós erővel bírnak 

(elfogadom, megígérem) (Pléh & Terestyéni, 1997; Sørby & Nytrø, 2010). A 

beszédaktus elmélettel szemben a relevanciaelmélet csak háromféle megnyilatkozás-
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típust különít el (Reboul & Moeschler, 2005). Eszerint lehet (1) valamit mondani 

(kijelentést tenni), (2) valamire felszólítani (vagy kérni), és (3) valamit kérdezni. 

Mindkét elmélet-vezérelt tipológia küzd azzal a problémával, hogy nem feltétlen 

alkalmas a keresett mintázatok kimutatására, mivel nem elégséges a felbontása ehhez 

(Clarke & Argyle, 1982). Azaz túl kevés kategóriát használnak ahhoz, hogy leírják 

vele a diskurzus jellemzőit, nem reprezentálja a beszélgetés finomságát. Viszont, ha 

túl sok kategóriát alkalmaznánk, akkor elvész a részletekben az elemzés, ahogy fent is 

említettem. Ezen kívül a túl sok kategória alkalmazása kommutációs robbanáshoz 

vezet, azaz a számítási lépések bonyolultsága kezelhetetlenné válik.  

Módszertani szempontból a szekvencia analízis eljárása lehetővé teszi, hogy a kódolás 

során kapott, sorban regisztrált, idősorba rendezett adatokon elemzést végezzünk arra 

vonatkozóan, hogy egy esemény, forrás használata, milyen valószínűséggel követ egy 

másik eseményt (Clarke & Argyle, 1982; Hewes & Poole, 2012; O’Connor, 1999). 

Amennyiben egy esemény a másik után való előfordulása – azaz egy adott 

információs ágenssel való interakció után egy másik specifikus ágenssel való 

interakció megjelenése – a véletlentől eltérő valószínűségű, akkor a két esemény 

között sorrend kapcsolatban van. Logikusan az idősor miatt a kapcsolat egyik iránya 

értelmes: okozni csak előre lehet, visszafelé okokat nem lehetséges értelmezni, az 

előzmény meghatározza a következménye valószínűségét. Az ún. Markov folyamat 

modellekben (Markov Process Models) meghatározott eseménypárok (és sorok) 

valószínűségeivel együttesen leírható a team interakció mintázata (Hewes & Poole, 

2012). Ennek számítására (és személtetésére) a T átmenet mátrix (transition matrix) 

alkalmas, amely oszlopaiban az adott események t időbeli állapota (megléte) van 

rögzítve, míg soraiban a t+1 időbeli előfordulás (a következő lépésben). A T mátrix 

celláiban az található, hogy „A” eseményt milyen valószínűséggel követ „B” esemény 

t+t időpillanatban. Ezt mutatja be az 6. ábra is (P a valószínűség jele). 

 At Bt Ct ... Összeg 

At+1 P AA P BA P CA ... 1 

Bt+1 P AB P BB P CB ... 1 

Ct+1 P AC P BC P CC ... 1 

... ... ... ... ... 1 

6. ábra. Egy sematikus példa a T átmenet mátrixra 
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A sorok összege minden esetben 1, hiszen szekvencia jellegéből fakadóan valamilyen 

esemény biztosan követi az őt megelőzőt (Hewes & Poole, 2012). Amennyiben az 

adott esemény, hozzászólás valószínűségét az őt eggyel megelőző esemény 

befolyásolja, akkor elsőrendű mátrixról beszélünk (first order matrix); amennyiben az 

őt két elemmel megelőző esemény befolyásolja megjelenésének valószínűségét, akkor 

másodrendű mátrixról beszélünk (second order matrix) és így tovább. Általában a 

kommunikáció vizsgálatában a harmadrendű mátrixoknál nagyobbak, azaz három 

esemény távolságból befolyásoló előzményeknél távolabbi hatások nem szoktak 

megjelenni, mivel túl bonyolultak lennének az interakciók során (Hewes & Poole, 

2012). Emellett szól, hogy a párbeszédek folyamatát köti a relevancia elvárás. Az, 

hogy az aktuális témához kapcsolódjon a hozzászólás, ami annál inkább valószínű, 

minél kevésbé régi az előzmény (nem jó egy beszélgetésben visszaugrani 4-5 

hozzászólásnál régebbi dologra). Másfelől az ember munkamemóriájának, illetve 

kognitív feldolgozási képességének limitált a kapacitása.  

A szekvencia elemzés módszerei közül a legelterjedtebb a Markov modellek 

alkalmazása (Hewes & Poole, 2012). Ez a statisztikai eljárás a fent leírt feltételes 

valószínűségekkel, és T átmenet mátrixszal számol. Ha az esemény előfordulását egy 

lépéssel (hozzászólással) megelőző esemény befolyásolja, akkor elsőrendű mátrixról 

van szó. Ha viszont az adott eseményt megelőző, és az azt megelőző (t-1 és t-2) 

események vannak együtt hatással a t időben megjelenő viselkedés valószínűségére, 

akkor másodrendű Markov modellről beszélünk (lásd 7. ábra). Minél hosszabb ez az 

adott t időpillanatban megjelenő előzetes esemény lánc, amely a viselkedésre hatás 

gyakorol, annál hosszabb a Markov lánc (Markov chain), és annál magasabb rendű. 

Az emberi interakciók során ez reálisan harmadrendű lehet legfeljebb.  

A sorrendi hatások elemzésének másik, egyszerűbb, és általam is alkalmazott 

módszere a szekvencia elemzés (Lag-Sequential Analysis) (Hewes & Poole, 2012; 

Lehmann-Willenbrock, Meyers, Kauffeld, Neininger, & Henschel, 2011; O’Connor, 

1999). Ez az elemzés elvében akkor megegyező a Markov modellekkel, ha azt 

vesszük, amikor az adott eseményt az őt megelőző befolyásolja (egy lépés eltérés 

(lag1), megegyezik az elsőrendű Markov modellel). Azonban a két lépés távolságban 

lévő esemény (t-2) hatása a t időben megjelenő viselkedésre ebben az eljárásában úgy 

értelmezett, hogy nem a két t időben megjelelő esemény együttes hatása számít, 

hanem egyedül csak a kettővel megelőzőé (lásd 7. ábra). Ez nem felel meg a 
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másodrendű Markov modellnek, és ez a lényegi eltérés a két eljárás között. Tehát a 

lag2 szekvencia-modell megadja, hogy egy adott esemény megjelenési valószínűsége 

mekkora, ha két eseménnyel előtte megjelent egy specifikus másik, de közöttük bármi 

más esemény előfordulhatott. Azaz mennyi a valószínűsége, hogy az orvos után nem 

közvetlenül (az lenne a lag1, azaz az elsőrendű Markov modell is), hanem kettővel 

utána a megfigyelt személy a gyógytornászhoz szól (lag2). 

 

7. ábra. Szekvencia-, és Markov modellek közötti különbség személtetése (t a jelen idő pillanat, t-1 az azt 
megelőző, és t-2 a t időpillanatot két lépéssel megelőző egység) 

A szekvenciák értelmezésében elsődleges szerep jut a 2 elemű szekvenciáknak 

(pároknak) (Clarke & Argyle, 1982). Ilyen kérdés-válasz például az, hogy kérdés után 

nem illik újabb kérdést feltenni. A Grice-i reláció (relevancia) maxima alapján szintén 

elvárt, hogy egy hozzászóláshoz, annak témájához releváns hozzászólás érkezzen, 

azaz a témák összekapcsolódjanak, legalább párokban. A szekvenciák alapegységei a 

párok, a két lépéses sorok. A beszélgetés, ahogy az emberi mozgás is, folyamatosan 

célvezérelt, és reagál a külvilágra, a visszajelzésekre. Egy interakcióban, annak 

résztvevőit valamilyen cél elérése vezérli, és ezen célok alcélokra oszthatók tovább 

(Clarke & Argyle, 1982). Az alapegységet alkotó kétlépéses szekvenciák használatára 

az jellemző, hogy bizonyos mennyiségűt alkalmazunk belőlük, azokat, amelyeknek 

tudjuk mi a hatása a beszélgetőpartnerre (pl. megerősítéseket, kérdéseket). Az olyan 

diskurzusok elemzése, amelyben minden fél követheti a célját, azaz egyenrangúan 

irányítja a beszélgetést nehezebb, mint azon aszimmetrikus helyzetek elemzése, ahol 

az egyik szereplőnél van a kontroll (Clarke & Argyle, 1982). Ilyen helyzetek, 

amelyek e disszertáció szempontjából lényesek, az orvos-beteg interakció helyzetei, 

és más hierarchikus kommunikációs helyzetek a szervezetekben (pl. egy egészségügyi 
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szervezet hierarchiáján belül). Az interakciók szekvenciáiban a kétlépéses 

szekvenciáknál hosszabb mintázatok is fellelhetőek, amelyek kimutatására a fent leírt 

Markov modellek a legalkalmasabbak. Ilyen visszatérő ciklusokat, azonos 

elemsorozatok ismétlődését mutatták ki állásinterjúkon, iskolákban, és házastársi 

konfliktusokban is (Clarke & Argyle, 1982). A ciklusoknál nagyobb egységek az 

epizódok a beszélgetésben. Ilyennek tekinthetők egy-egy téma felvetései, azaz egy-

egy témáról való beszélgetéssel való próbálkozás annak kezdetétől, a téma elhalásáig, 

vagy tisztázásig. Az epizódok belsőleg homogén egységek, amelynek a határait az 

elemzéskor jelölhetjük ki. Egy epizód a beszélgetés azon része, amikor az egy célt 

követ, egy tevékenység körül forog, egy témát érint, egy helyen zajlik, egy szerepet 

játszik benne a megfigyelt egyén (Clarke & Argyle, 1982). Mindezek és a fentiek 

alapján érdemes a szekvencia elemzést egy ilyen epizódra korlátozni, ezzel elősegítve 

a beágyazások elkerülését, és a homogenitás biztosítását.  

Disszertációmban az egyes információcsere alkalmakon belül (pl. heti vizit) 

vizsgáltam a beszélgetésben megjelenő szekvenciákat tehát epizodikusan 

szegmentálva az orvosi munka kommunikációs folyamát. A társas érintkezésnek 

általában öt jellegzetesen elkülönülő epizódja lehet, amelyek tovább bonthatóak, vagy 

kihagyhatóak is. (1) Az üdvözlés, (2) a kapcsolat kialakítása, szerepek lazítása, (3) a 

feladat maga (amely a funkció szerint tovább bontható, pl. az orvos-beteg 

interakciókban: vizsgálatra, megbeszélésre, visszajelzésre), (4) a viszony újbóli 

felállítása, és (5) az elválás (Clarke & Argyle, 1982). A megjelenő beszélgetési 

szekvenciák különbözőek lehetnek a helyzetek, a szereplők viszonya, az érvényes 

szabályok, és kulturális különbségek szerint. A kezdeményezés és reagálás mintázatát 

meghatározza, hogy a beszélgető felek milyen viszonyban vannak (Clarke & Argyle, 

1982). Ilyen tekintetben beszélhetünk (1) reaktív függésről, amikor az egyik szereplő 

a másik legutolsó lépésére reagál csak. Ez jellemző egy hosszú monológ, vagy egy 

csapongó beszélgetés esetében, amelynek csak az utolsó megnyilatkozását csípi 

(csípheti) el a partner. (2) Az aszimmetrikus függés esetében a beszélgetésben egy 

embernek van terve, a másik (egy vagy több) partner reagál erre a célvezérelt 

kommunikációra. Ilyen helyzetre példa az iskolai oktatás, az állásinterjú, de a 

hierarchikus viszonyban lévő felek közötti beszélgetés is, legyen az akár orvos-beteg 

interakció is. Végül (3) a kölcsönös függés esete, amikor mindkét fél a maga céljait 

követi a beszélgetésben, és reagál a másik lépéseire. Ezáltal egyik sem tudja egyedül 
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irányítani a beszélgetést. Ilyen helyzetek a tárgyalás és eszmecsere esetei, de ilyen 

jelenhet meg a panaszkodás során a csoportban is (Lehmann-Willenbrock et al., 2011). 

A kölcsönös függés helyzete jellemzően nem hierarchikus csoportokban jelenik meg. 

Az egyes beszélgetésekben a megjelenő megnyilatkozások készlete a helyzet szerint 

változhat. Ezen helyeztek megnyilatkozási repertoárja is hasonló, amennyiben 

hasonló típusúak (ahogy a tenisz és a squash). Ezek leírására a megfelenő tipológiára 

van szükség, amely figyelembe veszi a korábban fent lefektetett elveket az 

általánosság és terület, helyzetspecifikusság tekintetében. Az eltérő helyzetekre eltérő 

szabályok érvényesek, amelyek forgatókönyvekben vannak lefektetve, amelyek 

tartalmazzák a megnyilatkozások sorrendjét (pl. étterem forgatókönyve), és a 

szerepviszonyokat is (hierarchia) (Clarke & Argyle, 1982; Kónya, 2007; Schank, 

2004). Ami a későbbi empirikus elemzés szempontjából is lényeges, hogy a 

forgatókönyvek, amelyek egy információcsere helyzet menetét megszabják, hatással 

vannak a beszélgetések szekvenciájára. Mindezen helyzeteket felülszínezik az olyan 

kulturális hatások, mint az udvariasság, nem verbális jelek használata (Clarke & 

Argyle, 1982), ide értve a szervezeti kultúra hatásait is, amelyek sajátságairól az 

egészségügyben a következőkben térek ki. A beszélgetés szekvenciáira hatással van a 

fentiek mellett a szociális jártasság is, azaz hogy a személy a beszélgetésben a 

megfelelő ponton alkalmazza a megfelelő megnyilatkozást (Clarke & Argyle, 1982). 

A szociális jártasság teszi „ügyessé” az embert a helyzetben, és teszi lehetővé, hogy 

elérje céljait a társas szituációkban. Ennek nem csak verbális, hanem nem-verbális 

összetevői is vannak. Mindezekben fontos szerepe van az adott közegben, 

munkakörben szerzett tapasztalatnak. A tapasztaltság dimenziójának másik 

végpontján, a tapasztalatlanság esetében előfordulhatnak kudarcok, amelyek szintén 

hatással vannak a beszélgetési szekvenciákra (Clarke & Argyle, 1982). Ilyen 

kudarcok lehetnek, amikor a megnyilatkozásra nem ad választ vagy visszacsatolást a 

hallgató. Nem követ egy tervet következetesen a beszélgetésben (passzív válaszokra 

korlátozódik, reaktív függés alakul ki). Esetleg az egyén próbálkozik a beszegetés 

kezdeményezésére, témák bedobására, de ezek irrelevánsnak bizonyulnak. Illetve 

szélsőséges esetben előfordulhat, hogy az egyén nem lép tovább miután egy kérdésre 

választ kapott, eldöntendő vagy adatot kérő kérdések után megakad a beszélgetés. 

Mindezen képességek fejleszthetőek, és a diskurzus szekvencia elemzése alapján 

kijelölhetők a fejlesztés pontjai. Ezen különbségek vizsgálata a szakemberek, és a 

betegcsoportok között a disszertáció egyik lényeges célját képezi. 
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Összességében a beszélgetések sorrendiségére jellemző, hogy kiemelt fontossággal 

bírnak a kétlépéses szekvenciák, amelyek között általános, egyetemes párok is vannak 

(pl. kérdés-válasz) (Clarke & Argyle, 1982). Emellett a hosszabb (négy elemű) 

szekvenciáknak, és nagyobb, ismétlődő ciklusoknak fontos szerep van abban, hogy 

egyes helyzetekre azonos, vagy hasonló szekvenciák jellemzőek, azaz ezeken belül és 

ezek között vizsgálható a sorrendiség. Az egyes szekvenciák kapcsolatban vannak a 

beszélgetés funkciójával, azaz a tevékenység tükröződik a beszélgetés jellegén 

(Clarke & Argyle, 1982). Amennyiben a beszélgetés célja, pl. az orvos-beteg 

interakcióban a segítés, akkor a kérdés-válasz szekvencia olyan formában való 

megjelenése jellemző, hogy a betegtől állapotával kapcsolatos információt kér az 

orvos, majd az erre kapott válasz után megnyugtatja a beteget, hogy nem súlyos vagy 

javulni fog a helyzete. A szekvenciák, a sorrendi szabályszerűségek egyfelől azért 

vannak (funkcionálisak), hogy a cselekvést segítség. Másfelől az egyes epizódok azért 

rendezettek, mert a feladat elvégzése kötött sorrendben kell, hogy történjen (Clarke & 

Argyle, 1982). 

A kommunikáció, mint bonyolult kódfeldolgozási, és szándéktulajdonítási folyamat 

lehetővé teszi a világról alkotott reprezentáció (egyéni és társas szintű) fenntartását. E 

folyamatban a beszélgetésnek részben okozati, és részben oki szerepei is vannak, 

tehát szorosan kötődik a mögöttes kognitív- és munkafolyamatokhoz. Mindezek által 

a kommunikáció egy ablakká válik, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk a társas 

helyzetben tevékenykedő egyén kognitív rendszerébe, valamint az eközben a teamben 

is zajló folyamatokba (Hutchins, 1995). A társas helyzetek, és így a team-

kommunikáció a kommunikatív viselkedések által egyedülálló betekintési lehetőséget 

jelentenek az elosztott módon zajló kognícióba. Így részben feltárhatóvá válnak az 

információfeldolgozó-folyamatok, és a tudásreprezentáció szerveződése. Mindezekre 

a következő fejezetekben a team-munka, a team-kommunikáció, és a fentiek orvosi 

teamekre alkalmazott összegzése kapcsán térek ki részletsebben.  

2.4. Az egészségügy mint szervezet jellemzői (4) 
Az egészségügyi szervezetek a világ talán legkomplexebb és egyben legköltségesebb 

működésű szervezetei. A társadalmi elvárás velük szemben egyszerre a hatékonyság 

és a színvonal fokozása (jobb, biztonságosabb ellátás), és a költségek csökkentése, 

amely ellentétes hatások együttesen tovább növelik e szervezetek komplexitását (St. 

Pierre et al., 2010). Disszertációmban az egészségügyi szervezeteket szociotechnikai 
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rendszerként modellezem, amelyekben szerepe van az embernek (emberi 

viselkedésnek), a szervezet meglehetősen komplex infrastruktúrájának, és a 

technológiának is (St. Pierre et al., 2010). Ennek az egészségügyi rendszernek 

alrendszerei a rendelők, a kórházak, azok osztályaival, szervezeti egységeivel, a 

szanatóriumok, a gyógyszertárak, a laboratóriumok, a gyógyszerek és segédeszközek 

gyártók, az állami hivatalok (ÁNTSZ, OEP), és a betegek szervezeti. Ezen 

alrendszerek mindegyike részben azonos, részben eltérő vagy ellentétes célokkal 

rendelkeznek. Mindezen komplexitás makroszintjének megértéséhez szükség van a 

rendszerszemléletre, amely az összefüggések mintázatára helyezi a hangsúlyt (Senge, 

Kleiner, Roberts, Ross, & Smith, 1994). 

Maga a szervezet háromféleképp értelmezhető fogalom ebben az esetben (St. Pierre et 

al., 2010). (1) beszélhetünk strukturális értelemben vett szervezetről, amely azért 

létezik, hogy elérje a célját, mint szervezet. Szabályokkal, folyamatokkal, 

technológiával berendezett racionális rendszerként, ez esetben elképzelünk egy 

kórházat. Ha egy mondatban kell definiálni ezt a szervezetfelfogást, akkor a 

„kórháznak van egy szervezete”. E szervezetet fenntartják a hatalom és a szabályok, 

folyamatosan fejlődik. (2) Ha az emberi erőforrások perspektívájából tekintünk e 

fogalomra, akkor az ember-szervezet kapcsolatrendszer a legalkalmasabbaknak tűnő 

modell. Az ember egy szervezet (egy kórház) legfontosabb erőforrása. A szervezet 

maga azért létezik, hogy a dolgozók szükségleteit kiszolgálja, és nem a fordítottjáért. 

Az emberi tényező pedig egyéni motivációkkal, attitűdökkel, nézetekkel rendelkezik, 

és együtt team-munkában tevékenykedik. A „kórház egy szervezet maga” ebben az 

esetben, amely formális és állandó elrendezése a társas elemeknek. A szervezet 

problémái az egyének és a kórház céljainak ellentéteiből, azok 

összehangolatlanságából fakadhatnak. (3) A funkcionális nézőpont szerint egy 

kórházban, mint szervezetben a szervezés az elsődleges vezetési feladat. Ez hozhatja 

létre és tarthatja fent a hatékony szervezeti struktúrákat, szabályozásokat, 

folyamatokat és azt, hogy ezek folyamatosan változva igazodjanak a külső és belső 

kihívásokhoz. E három nézőpont, ahogy a pszichológiai elméletekre általában 

jellemző, nem kizárólagosan értelmezhető, hanem együtt, komplementer 

magyarázatként a leghatékonyabb. Egy kórháznak megvannak az eszközei a céljai 

elérésére, és ennek érdekében koordinálja vezetése a rendelkezésre álló erőforrásokat, 

ide értve az emberi erőforrásokat is. 
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Az egészségügyi szervezeteknek explicit célja a gyógyítás, a biztonságos betegellátás. 

A szaktudás, és kiválóság fenntartása, fejlesztése, és ezzel együtt a költségcsökkentés, 

a költséghatékony működés. Implicit céljai lehetnek viszont egyéni karrier 

elképzelések, egyéni irányok, szakmai csoportok céljai. Ezek összehangolása, 

koordinációja jellemzi az egészségügyi szervezet egészét (St. Pierre et al., 2010). 

Egy mai kórház egyszerre gyógyító intézmény, oktatási és kutatási terep is (László & 

Hunya, 2008). Egy kórház szervezeti felépítése egyszerre horizontális, de 

hierarchizált is. László és Hunya (2008) megfogalmazásában fésűre emlékeztető 

organigramja van. Ez inkább horizontálisan, mint vertikálisan szervezett, viszont 

egészében, minden szintjén érvényesül a tekintélyelv. A kórház szervezetét áthatja a 

hierarchizáltság. Az egyes osztályok, mint önálló egymáshoz képest mellérendelt 

egységek, saját hierarchikus struktúrával rendelkeznek. Az autoritás két vonalon 

jelenik meg egy egészségügyi intézmény szervezetében: orvosi és adminisztratív 

hierarchia szerint. Azaz, a szakma és a menedzsment kettős hatalma határozza meg a 

szervezet működését. A kórházak orvosai jelentős szakmai autonómiával 

rendelkeznek, emellet azonban a kórházak bürokratikus szervezete, a menedzsment 

kötöttségeket támaszt. E két szervezeti oldal között az együttműködés nehézségeket 

okozhat, és egyben emiatt az orvosok szakmai autonómiája is csak viszonylagos 

(László & Hunya, 2008). A hierarchia mögött, ha Hofstede (1980) dimenziót nézzük, 

az egészségügyi kultúrára alkalmazva, akkor nagyfokú hatalmi távolságok vannak. Ez 

látványos hatalmi rangsorban nyilvánul meg: szakmai rangok, öltözködésbeli, és 

fizikai elkülönülés. E rangsor tükröződik a vizitek kommunikációjában is, amiben a 

megszólalások és a belépés sorrendje egyaránt hierarchikus (László & Hunya, 2008; 

Tiringer & Varga, 2008). Ugyanígy, ennek megnyilvánulásai az egyes szakmákon 

belüli hierarchikus különbségek a tapasztalat vagy képzettség szerint. Hofstede (1980) 

bizonytalanságkerülés dimenzióján az egészségügyet jellemzően a magas 

bizonytalanságkerüléssel írja le, ami a magas kockázatú munkahelyek jellemzője is 

egyben. A személyi felelősség magas szintje, és az orvos presztízse nem tűri meg a 

kétértelműséget és a bizonytalanságot, amely könnyen lehet félreértések és hibák 

forrása. Az individualizmus tekintetében e szervezet tekinthető individualistának, 

mivel az orvosok szakmai autonómiája (László & Hunya, 2008) és egyéni felelőssége 

hangsúlyosan jelenik meg. A feminitás-maszkulinitás dimenzión az egészségügyi 

szervezet, ha csak a külső megjelenést tekintjük e dimenzióban, igyekszik semleges 
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helyet elfoglalni, ahogy azt az öltözködési kultúra, a fehér szín és köpeny, mint 

egyenruha használata is sugallja (Csabai & Molnár, 1999). Ebben a hierarchikus 

szervezetben a beteg is betölt egy szerepet, ami kifejezetten passzív, gyerekszerű 

aszimmetrikus az orvosokkal szemben. 

Az egészségügy egy forrás-intenzív fizikai környezet, amely sokféle információt 

tartalmaz egyszerre, és amely rendkívül strukturált, továbbá fokozattan 

együttműködés-igényes (Xiao, 2005). Nem egy irodai munkahely, amely adott 

esetben teljesen papírmentessé is tehető, mivel egy kórházi osztályon a munka 

fizikailag gazdagabb: gyógyszerek, eszközök, és nem utolsósorban betegek vannak. 

Ennek okán a kórházi, osztályos munkát (és team-munkát) fizikai eszközökkel is kell 

támogatni, mint amilyenek a táblák, informatikai rendszerek, piktogramok, 

formanyomtatványok. A fizikai eszközök, amelyek a kollaborációt támogatják sok 

esetben – a szoftverek kivételével – kevesebb erőfeszítést és pénzügyi erőforrást is 

igényelnek. Az egészségügyi munka fizikai aspektusának következménye a 

kommunikációra is hatással van. Erős a nem verbális kommunikáció szerepe, az 

együttműködő szakemberek látják egymást dolgozni, tehát a monitorozás 

megvalósulhat (Xiao, 2005). 

Az egészségügyi szervezet, azon belül is a kórházi szervezetek jellemzői közé tartozik 

a (1) struktúrájuk, és a munkafolyamataik, (2) az eszközeik, (3) az emberi erőforrás 

menedzsmentjük, (4) a team-munka vagy éppen az együttműködés hiánya, (5) a 

vezetés jellemzői  és a szervezeti kultúra (St. Pierre et al., 2010). Ebben a fejezetben a 

struktúra és az emberi erőforrás menedzsment szempontjait mutatom be, a többi 

tényező közül a team-munkát és az eszközök használatát a disszertáció más 

fejezeteiben ismertetem. 

Az egészségügy – hasonlóan a repüléshez, vagy a nukleáris iparhoz – magas 

kockázatú munkahely, mivel emberéletek, és ezzel összefüggésben jelentős anyagi 

kár forog kockán. A veszélyek, nem kívánt események, műhibák forrásai lehetnek: 

maga a szervezeti kultúra (a biztonság, a profit, és a szolgáltatás konkuráló céljai és 

kultúrái kapcsán), a vezetés és a hierarchia, a hiba kezelésének a kultúrája (hibák 

eltitkolása, az ember vagy a rendszer okolása a hibákért), az együttműködés és team-

munka gyengeségei, az információs rendszerek és az információáramlás minősége, 

illetve a munkaterhelés, beosztás, és műszakok szabályai (St. Pierre et al., 2010). A 

kórházi szervezet jellemzője szintén az, hogy a beteg ellátását nem egységes 
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folyamatként észlelik a dolgozók, hanem több kisebb feladat sorozataként különböző 

helyeken, osztályokon (László & Hunya, 2008; St. Pierre et al., 2010). E széttagolt 

láncolatban a betegről való tudás, információ könnyen elveszhet, torzulhat. A közös 

cél észlelése, és megvalósítása pedig csak együttműködéssel lehetséges, amely 

egyfelől koordinációs kérdés, másfelől motivációs kérdés is. Támogathatja a kórházi 

szervezet az együttműködést azzal, ha megbízható módon kommunikál, segíti az 

interdiszciplináris team-munkát, biztosítja a tudásmenedzsment működését 

(Hámornik & Juhász, 2010a), és támogatja a vezetői teljesítményt. A kórházak 

szervezeti nehézségeire jellemző a célok és érdekek konfliktusa (pl. osztályok között, 

de azokon belül is), a munkaerő-, és általános erőforráshiány (St. Pierre et al., 2010). 

Lényeges szervezeti aspektus az emberi erőforrás menedzsment (HRM), amelynek 

elsődleges célja, hogy a kórházban, annak osztályain jól képzett, motivált orvosok, és 

egészségügyi szakemberek dolgozzanak megfelelő létszámban ahhoz, hogy 

színvonalas és biztonságos ellátást nyújthassanak a betegeknek (St. Pierre et al., 2010). 

Azonban napjainkban csökkent az egészségügy versenyképessége a munkaerőpiacon, 

amelynek oka az alacsony fizetés, a növekvő munkaterhelés, és az elvártnál gyengébb 

karrierlehetőségek. Mindezek együttesen eredményezik azt, hogy egyre kevesebben 

kívánnak az egészségügyi szervezetekben dolgozni. A HRM feladata ennek a 

folyamatnak a kivédése, és egyben a gazdasági érdekek (kiadáscsökkentés) és a 

munkavállalók érdekek (fizetési és karrier igények) közötti szakadék áthidalása. 

Ebben hat fő HRM funkcióra van szükség, amelyek a munka világának más területein 

is lényegesek, viszont az egészségügyben még nem kellően hangsúlyosak, miközben 

a nehézségek megoldásául szolgálhatnának (St. Pierre et al., 2010). (1) Személyzeti 

igények meghatározása: azaz az egészségügyi szervezetek menedzsmentje ráhatással 

lehet arra, hogy mennyi, és milyen szakembert képezzenek, azáltal, hogy hosszú 

távon milyen személyzetre van szüksége. Amennyiben ez hiányzik, akkor negatív 

hatásként munkaerőhiány, túlmunka, és romló morál lép fel. (2) Toborzás, kiválasztás: 

az egészségügyi szervezetek kiválasztási stratégiáját a képesség és kompetencia alapú 

stratégiának kellene jellemeznie. Azonban a gyakorlatban – nem csak 

Magyarországon – a „személyes tényezők” döntőek a kiválasztásban, azaz a vezető 

szubjektív, szociális kapcsolati háló által részben befolyásolt vélekedése dönt a 

kiválasztási kérdésekben a szervezet legtöbb szintjén és területén. Ennek 

következménye lehet azonban, hogy egy-egy egység, osztály dolgozói közé a vezető 

személyiségéhez hasonló jelentkezők kerülhetnek be, amely homogenitást 
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eredményez, ami negatívan befolyásolhatja a csoportlégkört és a team-munkát 

(Belbin, 2003; St. Pierre et al., 2010). (3) A munkabeosztás, a feladatkörök kiosztása: 

a vezetőknek úgy kell a beosztást összeállítaniuk, illetve a menedzsmentnek a 

munkaerőt allokálnia, hogy az igazodjon a terheléshez, és ne álljon elő olyan helyzet, 

hogy az adott szakember tudásához nem illő feladatkörbe kényszerül. (4) Előléptetés 

és bérezés: amennyiben van lehetősége a menedzsmentnek, és a vezetőknek a 

bérezésre hatással lenni, akkor az szintén fontos HRM eszköz, viszont ez 

Magyarországon a közalkalmazott bértábla miatt az állami egészségügyben nem 

lehetséges. Ezért jelentenek többek között a gyógyszeripari cégek, és a magán 

egészségügy jelentős munkaerő elszívó hatást. (5) Munkaerőfejlesztés: A vezetés 

célja, hogy a kórház dolgozói minél inkább képzettek, naprakész friss tudással 

rendelkező szakemberek legyenek, ennek okán hasznos eszköz a menedzsment 

kezében a (kötelező) továbbképzés segítése (színvonalának fenntartása). Ide tartozik a 

tudásmenedzsment megvalósítása az intézményen belül, és az együttműködéshez, 

team-munkához szükséges készségek fejlesztése is. A HRM és a kórház 

menedzsmentje csak közvetett kapcsolatban a betegekkel így az általuk hozott 

döntések is hatással vannak a betegellátásra, ami a szervezet elsődleges explicit célja.  

Összességében az egészségügy egy olyan komplex szervezeti közegként jelenik meg 

a disszertációban, amelyben a szereplők célrendszere sokféle lehet. A dolgozókra sok 

olyan általános szervezeti, esetleg társadalmi szintű tényező hat, amely befolyásolja a 

viselkedésüket. Ilyen a nagy hatalmi távolság, a hierarchia, amely az egészségügy 

minden szintjén, és minden interakciójában megjelenik. Ugyanígy jelen van a betegek 

viselkedésben és a velük való kommunikációban a hierarchián túl, az orvosi tudásba 

vetett bizalom is.  

2.5. A team-tudás és a tudás-reprezentáció társas aspektusai 
(1) – (2) 

A teamben, ahogy egyéni szinten is, zajlik információfeldolgozás, amelyet analóg 

módon írhatunk le az egyéni kogníció folyamatival (Cooke, Salas, Kiekel, & Bell, 

2004; Ellis, 2006; Wegner, Erber, & Raymond, 1991). Az analógiát használva, 

ugyanúgy megjelenik team szinten a figyelem, az információkódolás, a tárolás és az 

előhívás. Szintén érzelmezhetők team szinten a kognitív rendszer tartalmait szervező, 

korábban bemutatott egységek, többek között az emlékezeti tartalmak, a tudás és a 

mentális modellek. A területen használt számos, részben redundáns fogalom közül 
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kettőt emelek ki disszertációmban, amely leginkább kapcsolódik a későbbiekben 

bemutatandó vizsgálataim elméleti keretéhez: (1) a team-tudást, amely magában 

foglalja a közös és team szintű mentális modelleket, valamint a helyzettudatosságot is; 

és (2) a tranzaktív emlékezeti rendszert. E kettő fogalom a teamben zajló 

információfeldolgozás két eltérő aspektusát fedi le (Cooke et al., 2004; Ellis, 2006; 

Mohammed & Dumville, 2001). A team-tudás tartalmazza azt, hogy mit reprezentál 

közösen a team a hatékony működés érdekében, tehát ez egy integratív szereppel bíró 

konstruktum. Leírja azt, amiben a team tagjai közösek, és integrálja az egyéni szintű 

tartalmakat. A tranzaktív memória fogalma arra helyezi a hangsúlyt, hogy mi van 

felosztva az egyes tagok között, tehát ki milyen tudáselemeket birtokol a teamben. Ez 

a fogalom így a team tagok közötti különbségeket, a tartalmak komplementer jellegét 

emeli ki, reprezentálja és hasznosítja. E két fogalom által leírt információfeldolgozási- 

folyamatok kiegészítik egymást: az átfedő, hasonló, és pontos team tudás szükséges a 

hatékony koordinációhoz a teamben, amely lehetővé teszi a különböző 

szakembereknél elhelyezett tudástartalmak összehangolását, azaz előhívását és 

felhasználását a feladatmegoldás, és a környezethez való alkalmazkodás során (Ellis, 

2006).  

2.5.1. A tranzaktív memóriarendszer és társas emlékezés 
Az emlékezeti rendszer e társas szintű működési formáját kezdetben párok között 

(házastársak között) vizsgálták (Wegner et al., 1991), azonban e kutatások 

eredményei, és maga a fogalom is kiterjeszthető teamekre (Ellis, 2006). A tranzaktív 

memória megosztott részletes emlékeket takar, amelyeket a team tagjai úgy 

reprezentálnak, hogy egymást használják emlékezeti tárként. A team tagjai tudják, 

hogy mit tudnak a többiek, és ezért e tartalmakat nem kell nekik tárolniuk, hanem 

elegendő azt az információt tárolni, hogy kinél lelhető fel az adott tartalom. Wegner 

(1991) példájával élve az a rendszer hasonlatos a tudományos közösségben használt 

hivatkozásokhoz: azokat a forrásokat hivatkozzák sokan, amelyek tartalmazzák az 

információt. E team tagok között felosztott emlékezeti rendszer kialakulásához, 

fenntartásához és frissítéséhez kommunikációra van szükség. A tranzaktív memória a 

teamben lehetővé teszi a kódolás, tárolás, és előhívás megvalósítását team szinten, 

rendezett formában. Fontos jellemzője e team szintű memóriarendszernek, hogy a 

tagok közötti különbségek, az eltérő szerepek és szakértelem határozza meg, hogy 

milyen információt tárol az egyén, illetve hogy ezt az információt nála keresik-e a 
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team tagjai. Az orvosi teamben az ápolótól várják, hogy tudja a betegek ápolási 

információit, és a teamben betöltött specifikus szerepe miatt nála is keresik ezeket az 

információkat. A tranzaktív memória tartalmaz kognitív elemeket (specializáltság, 

koordinálás, megbízhatóság) és viselkedéses megnyilvánulásokat (könyvtárfrissítés, 

információ elhelyezés, előhívás-koordináció) (Ellis, 2006). E két elem közül a 

viselkedéses megnyilvánulások a megfigyelhetőek, és a disszertációm vizsgálati 

szempontjából relevánsabbak. A könyvtárfrissítés a kommunikáció által lehetővé teszi, 

hogy mindig naprakész maradjon az arról való tudás a teamben, hogy ki mit tud. Az 

információ elhelyezés az információtárolás nélküli tudásátadást jelenti, azaz azt, 

amikor a teamtag kérdésre válaszul megmondja, hogy ki tudja a választ, azaz nem ő 

tárolja az információt, csak azt tudja, hogy hol lelhető fel, ami lényeges. Végül az 

előhívás-koordináció teszi lehető azt, hogy a teamben attól kérjenek a tagok 

információt, akik azt tárolják. A tranzaktív emlékezeti rendszer megléte és működése 

pozitív kapcsolatban van a team teljesítményével, mivel a team így az egyéni kognitív 

képességek összegénél többet képes produkálni, és erőforrás-hatékonyan tud működni. 

A teamet érő akut stresszhatások azonban a tranzaktív emlékezeti rendszer 

működésére negatív hatással vannak, ugyanis a beszűkölt figyelem a team-

kommunikációt lecsökkenti, ami akadályozza a könyvtárfrissítést, az információ 

elhelyezést és az előhívás-koordinációt is. Ennek okán csökken a rugalmas reagálás a 

teamben, és az egyének elszigetelődnek, ami a csoportgondolkodás irányába tolhatja 

el a team-munkát, ezzel lerontva a teljesítményt (Ellis, 2006).  

A team tudás fontos aspektusa a tapasztalatok cseréje, amelyet az emlékezeti rendszer 

nt tapasztalatokat tárol. A teamekben, különösen a szakértői teamekben, mint 

amilyenek az egészségügyben funkcionálnak, a szakmai tapasztalatok, az emlékezetes 

betegek kezelésének emlékei, a személyes sikerek, kudarcok, és a szakmai fejlődés 

állomásai részben az önéletrajzi emlékezetben kerülnek tárolásra. Ezek átadása a 

teamben lehetővé teszi a tapasztalat kiaknázását a team célja érdekében. A példákban, 

esetekben megjelenő analógiák segítik a problémamegoldást, és a megfelelő kezelési 

forgatókönyv aktiválást (lásd a 2.8. fejezetben) (Boshuizen & Schmidt, 1990; Norman 

et al., 2006). Azt azonban, hogy a teamben kik kikkel osztanak meg tapasztalatokat, 

azt több tényező befolyásolja (Alea & Bluck, 2003). E folyamatot és az arra hatást 

gyakorló tényezőket írja le Alea és Bluck (2003) modellje, amely azonban 

személyközi kontextusra és önéletrajzi emlékekre, azaz személyes tapasztalatokra 
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vonatkozik. Mindazonáltal, több szempontból is jól alkalmazhatónak tekintem ezt az 

egészségügyben dolgozó szakértői teamek közös kogníciójára. A következő 8. ábra 

mutatja be e tapasztalat (illetve eredetileg önéletrajzi emlék) megosztásának társas 

folyamatát, valamint az arra hatást gyakorló tényezőket.  

 

8. ábra Alea és Bluck (2003:168) elméleti modellje az önéletrajzi emlékezet társas funkcióiról, és ennek 
alkalmazása a egészségügyi team-munkára. 

Minden tényezőhöz illeszthető egy, az egészségügyben releváns jellemző, amely e 

modell alkalmazhatóságát támasztja alá. A beszélő kora, neme és személyisége mind 

előtérbe kerülnek az egészségügyben, hiszen az idősebb és tapasztalt dolgozók fontos 

tudás forrásai, illetve (informális-) hatalom birtokosai. Ez a kor sok esetben 

összekapcsolódik a szakemberek tudásának és tapasztalatának szintjével. Bizonyos 

szakmákban az egészségügyben sem kiegyenlítettek a nemi arányok: például az 

ápolók között többségében nőket találunk, míg az orvosok között ez kiegyelítettebb. 

Az emlékmegosztási folyamatot befolyásoló válaszkészség a szabályok és hierarchia 

által pontosan körülhatárolt egészségügyi kontextusban kötött, kötelezően elvárt egy 

alap szinten. A szakemberek mindenképp felelősek a beteg ellátásáért, és az ehhez 

szükséges információkat és a releváns tudást nem tarthatják vissza. Ezen az alap 

szinten felül azonban megjelenhetnek különbségek az egyes szakemberek 

válaszkészségében. A szakemberek kapcsolatának minősége, annak hangsúlyossága 

(valenciája) és a kapcsolat időtartama a következőképpen értelmezettek: a kapcsolatot 
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meghatározó hierarchikus viszonyok az egészségügyben hangsúlyosak, illetve a 

kapcsolatok időtartama a beteg kezelésének hosszától is függ, hiszen a teamek a 

betegek köré szerveződnek, és távozásával felbomlanak. A hangsúlyos hierarchikus 

viszonyok megjelennek a szakemberek öltözetében és egymással való 

kommunikációjában is (Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008; Tiringer & 

Varga, 2008). Disszertációm célja, hogy ezen jellemzőket megragadja a team-

kommunikációban is.  A folyamatra és benne a válaszkészségre hatással van, hogy a 

különböző információcsere alkalmakon (nagyvizit, team-megbeszélés) elvárt az 

információ és tudás megosztása, átadása. Az elbeszélést hallgató fél tulajdonságainak 

esetében az önéletrajzi emlékezés vizsgálatának helyzeteivel megegyező módon 

értelmezett a felek ismerőssége és hasonlósága. A folytonosan változó betegek körüli 

teamek esetében az ismerősség foka eltérhet, és ez valóban hatással lehet a megosztott 

tapasztalatokra. A hasonlóságra befolyással bírhat az egészségügyi szervezeten belüli 

pozíciójuk: azonos szakterületen belül szorosabb viszonyra lehet számítani a 

horizontális kommunikáció folytán (lásd László & Hunya, 2008). Az emlék jellemzői 

jelen esetben a tapasztalat részletessége, illetve a helyzetben megjelent érzelmi töltet 

alapján meghatározottak. A részletességre hatással van az általánosan nagy 

időnyomás az egészségügyben: hosszú beszélgetésekre ritkán kínálkozik alkalom. Az 

emlék jellemzőire hatással van az adott információcsere alkalom: milyen a team-

megbeszélés hangulata (viták vannak-e), mennyire gyors a vizit üteme. Az 

(önéletrajzi) emlékezés társas funkciói a használat és az alkalmazhatóság véleményem 

szerint megjelennek a koordináció, kölcsönös monitorozás, problémamegoldás és 

tanulás team-folyamataiban. Az alkalmazhatóság pedig referál a team-munka 

hatékonyságára, az ellátás sikerére. Ezek alapján Alea és Bluck (2003) modelljét 

alkalmazom a disszertációmban vizsgált team-munka és az ebben megjelenő 

kommunikáció, tapasztalatcsere értelmezésére. Ezt a nem hierarchikus elgondolású 

modellt alkalmazhatónak vélem ezen hierarchikus területen is. 

Alea és Bluck (2003) modelljében az emlékezeti rendszer társas funkcóit írja le: az 

intimitás megteremtését, az empátia kifejezését, és a partner, partnerek tanítását. E 

három közül team kontextusban a tanítási funkció a legrelevánsabb, mint a 

tapasztalatátadás megnyilvánulása. Az, hogy a személy megosztja-e személyes 

tapasztalatait függ a beszélőtől, a hallgatójától, kettőjük viszonyától, és a kapcsolatuk 

jellemzőitől (Alea & Bluck, 2003). Az idősebb személyek partnerükkel több részletet 
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osztanak meg, ahogy ez szintén jellemző a nőkre és az extrovertált 

személyiségtípusúakra is. Ezen megállapítások amellett szólnak, hogy a nagy 

tapasztalatú szenior team tagok a hasznos tapasztalatok megosztásában fontos 

szerepet tölthetnek be. Azzal a hallgatóval osztanak meg sok önéletrajzi emléket a 

személyek, akiket ismernek (tudják, hogy számukra mi releváns), és akit magukhoz 

hasonlónak észlelnek. Ennek lehet olyan hatása a teambeli tapasztalatcserére, hogy az 

összeszokott munkatársak, akik régóta dolgoznak együtt az intézményben 

hajlamosabbak a tapasztalataikat egymással megosztani. A hasonlóság okán a 

szakmákon belüli tapasztalatcsere lehet jellemzőbb. Mindezek optimális szinten 

tartása, koordinálása a vezető feladata a teamben. Természetesen a partnerek 

érdeklődése fokozza a megosztott személyes tapasztalatok (önéletrajzi emlékek) 

mennyiségét. Ugyanígy, amennyiben a kapcsolat a felek között értékesnek gondolt, és 

hosszú időre nyúlik vissza, akkor szintén nagyobb mennyiségű személyes tapasztalat 

kerül megosztásra. A jellemzően alapkutatási területről származó eredmények azt 

implikálják, hogy munkahelyi kontextusban, teamekben a személyes és rokonszenvi 

kapcsolatok hatással vannak a tapasztalatcserére, ami a team-tudás fontos eleme. A 

stabil teamben jellemzően több tapasztalatcsere várható, több tanítási célzattal 

használt személyes tapasztalatmegosztás, és ugyanígy ez várható el a szakmákon 

belül. 

A társas és tranzaktív emlékezeti rendszer a teamen belüli kogníció különbözőségeit 

emeli ki, és kezeli úgy, hogy a team hatékonyságát fokozza. E rendszert egészíti ki a 

team-tudás, a mentális modellek, amelyek a közös, hasonlatos elemeket fedik le a 

teamben. E két részben átfedő fogalomcsoport egymást kiegészítve írja le a teamben 

reprezentált tartalmak jellemzőit és használatát. 

2.5.2. A team-tudás és a mentális modellek a teamben 
Amíg a tranzaktív emlékezeti rendszer a tárolási, és előhívás fázisban játszik 

kulcsszerepet, addig a team-tudást reprezentáló mentális modellek az emlékezeti 

folyamatban, már az információ interpretálásakor központi szerepet játszanak (Ellis, 

2006): felelősek a tartalmak integrálásáért, a hasonló jegyek leírásáért, és 

használatáért a teamben. Első lépésben fontos a fogalmak között különbséget tenni. A 

team-munka vizsgálatában elterjedt fogalmak többek között: a team kogníció, 

megosztott (közös) mentális modell, team mentális modell, elosztott kogníció, közös 

megértés, team szintű helyzettudatosság (Cooke, Salas, Cannon-Bowers, & Stout, 
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2000; Klimoski & Mohammed, 1994). Disszertációmban a team-tudás fogalmát 

használom, mivel ez fedi le a vizsgálati terület releváns részét. E fogalom használata 

mellett szól az, hogy (1) csak a teamekre értelmezett (nem csoportokra, nem párokra); 

(2) elkerüli a megosztott (shared) fogalom kétértelműségét, azaz megosztott az, amit 

mindenki birtokol, megegyezik a team tagok között, és az is, amit csak bizonyos team 

tagok birtokolnak és komplementer módon egészítik ki ezek egymást; és végül (3) a 

tudás kevésbé kiterjedt fogalom, mint a területen használt általános kogníció kifejezés, 

amellyel kizárható a döntés, az észlelés és a figyelem, mint kognitív folyamat, 

amelyek jelen esetben nem relevánsak (Cooke et al., 2000).  

Ami az alkalmazott team-tudás fogalom hatókörébe tartozik, az a team mentális 

modell, és a team-szentű helyzeti modell. Az előbbi egy hosszú távú struktúra, amely 

képzés során fejlődik ki, és közös tudásbázisként szolgál, közös elvárások alapjaként 

működik. Tartalma (feladat és kapcsolati jelleg) és megvalósulása (deklaratív, 

procedurális jelleg) szerint sokféle lehet. Az utóbbi egy dinamikus fogalom, amely a 

feladat elvégzése közben alakul ki a teamben (a team mentális modellre alapozva). Ez 

helyzetspecifikus és a team tagok közötti kompatibilis megértést teszi lehetővé azt, 

hogy mindenki ugyanúgy lássa az adott helyzetet a teamben. A mentális modellek  

(ahogy a 2.1. fejezetben részleteztem) a helyzet analóg, azaz a valóságot térileg, 

strukturálisan is megragadó reprezentációi.  

A team-tudást alkotó mentális modellek, sémák, forgatókönyvek a valóság érvényes 

analóg reprezentációját adják. Ennek része a team-tagok eszközigénye, elvégzendő 

feladatai, a megoldandó problémák, az egyéni tudások, kompetenciák, viselkedési 

mintázatok (ki mit szokott csinálni) és a környezet eseményei, várható állapotai 

(Klimoski & Mohammed, 1994). A teamben zajló interakciók, a kommunikáció, és a 

koordináció hozza létre ezt a team szintű (holisztikus, és nem a részek összegeként 

előálló) team-tudást az egyéni tudáskészletből. A team-tudás tartalmaz hosszú távú 

elemeket és dinamikus összetevőket (helyzeti modell) (Cooke et al., 2004). A tudás 

tartalmaz reprezentációkat a feladatról, a team által elvégzendő cselekvéssorokról, 

egyfajta hard skill-t tartalmazó taskwork knowledge formájában. Emellett tartalmaz 

tudást a teamről, a kommunikációs szükségletekről, egymás képességeinek 

mintázatáról (ki mit tud, és ki hogyan egészíti ki a másikat), teljesítményről, és 

koordinációról, tehát a soft skill-t, teamwork knowledge formájában (Cooke et al., 

2004; Klimoski & Mohammed, 1994). A team-tudás az emlékezeti tartalom jellege 
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szerint lehet deklaratív vagy procedurális (lásd a 2.1. fejezetben).  

A team fejlődése, a közös tapasztalatszerzés során változik a team tudás is. A 

folyamat kezdetén, a képzés (tréning) során a feladatról való tudást (taskwork 

knowledge) sajátítják el először. E tartalmak jellemzően deklaratívak, így oktathatóak 

a gyakorlati tapasztalás előtt. A helyzethez specifikusan kötődő, a team 

kapcsolatrendszerét is leíró teamről szóló tudás (teamwork knowledge) a 

feladatmegoldás során épül ki, és ez jellemzően procedurális jellegű. Ez utóbbi 

elsajátítsa szorosan a helyzethez kötötten zajlik, gyakorlati tanulással jár. Az, hogy e 

team tudástartalmak közül melyik a lényegesebb és fontosabb prediktora a team jó 

teljesítményének, az a procedurális és deklaratív tartalmak arányától függ a teamben 

(Banks & Millward, 2007). A hatékony teamekben jellemző, hogy a deklaratív tudás 

átfedése, azaz annak mindenki által való közös birtoklása (mindenki ugyanazt tudja a 

helyzetről, feladatról) előnyös a teljesítmény szempontjából. Viszont, a procedurális 

tudástartalmak minden team tag általi birtoklása felesleges, és ezek komplementer, 

egymást kiegészítő mintázata az, ami a hatékony feladatmegoldás prediktora (Banks 

& Millward, 2007). Ennek értelmében a team-tudásban fontos a deklaratív és 

procedurális tartalmak pontossága, de csak a deklaratív (know what) tudás az, amely 

előnyös, ha minden team-tag által azonosan a birtokolt, míg a procedurális (know how) 

tudás minden szakember specifikus, egyéni tudáskészletének része kell, hogy legyen. 

Ez a különbség kiemeli a teamek megfelelő heterogenitásának fontosságát. A teljesen 

azonos tudás a teamtagok között a csoportgondolkodás megjelenéséhez is vezethet, 

amely a teljesítményre mindenképpen káros (Cooke et al., 2000). Egy sebészeti 

teamben fontos a probléma közös (átfedő) reprezentálása az orvos és az ápoló között, 

mert ez lehetővé teszi a koordinációt és a közös elvárásokat, de egymás gyakorlati 

tudásának teljes ismerete felesleges lenne (Cooke et al., 2004). A szerepek eltérései 

eltérő tudást igényelnek az egyes team tagoktól, attól függetlenül, hogy szükség van 

egy átfedő deklaratív tartalomra. Ez a felosztás feloldja a közös (shared) fogalom 

kétértelműségét, mégpedig a mindenkinél azonosan meglévő, vagy épp az egymást 

kiegészítő tartalmakra vonatkozó kettős jelentést (Klimoski & Mohammed, 1994). 

Az eltérő szerepeken kívül, az eltérő helyzetek hatására is változik, alakul a team-

tudás, így ennek vizsgálata egyfajta mozgó célpontra vadászáshoz hasonlatos. Viszont 

a team-tudás megléte gyorsítja, egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a team-munkát. A 

team-tudás a csoport kialakulásával, annak kohézívvé válásával, az explicit 
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kommunikáció segítségével alakul ki. Ilyen értelemben a team tudásban benne lévő 

mentális modellek hasonlatosak a hatékony vezetéshez: lehetővé teszik a hatékony 

team-munkát, koordinációt biztosítanak, viszont a vezetéstől eltérően egy közösen 

létrehozott konstruktum látja el e feladatot a teamben (Klimoski & Mohammed, 1994). 

A mentális modellek a teamben nemcsak egyfélék lehetnek, hanem helyzet, és 

kontextus függően többfélék, tehát a team többet is birtokolhat belőlük, amelyek a 

helyzetek modelljeivel, deklaratív szaktudással együttesen alkotják a team-tudást. A 

team-munkát leíró input-process-output modellbe szintén jól illeszkedően a team-

tudás a team-folyamatokra gyakorol hatást, leginkább a kommunikációra, illetve a 

kommunikáció is hatással van a team-tudásra, mentális modellekre (Klimoski & 

Mohammed, 1994).  

A team-tudás, és a tranzaktív emlékezet egy szervezett rendszer, amely az emlékezet 

különböző elemeit kapcsolja össze egyéni és team szinten is. Lehetővé teszi, hogy az 

egyének kognitív kapacitása túlterhelt legyen: a teamben nem kell mindenkinek 

mindent tudnia, minden eljárást ismernie, hanem a közös képnek kell kialakulnia a 

feladatról és a teamről, emellett pedig arról kell legyen egy friss könyvtár, hogy kinél 

lelhetőek fel a szükséges információk, kihez lehet fordulni a problémamegoldásban. E 

mechanizmusnak hála a team-munka az egyéni kogníció összegénél többet képes 

elérni, a feladatmegoldás leghatékonyabb formává képes válni a munkahelyen. 

Mindezen team-folyamatok vizsgálatára a kommunikáció ablakán keresztül nyílik 

lehetőség. 

2.6. Team-kommunikáció (2) – (3) 
A team-kommunikáció a team-folyamatok közül az egyik legfontosabb, és leginkább 

vizsgált. A kommunikáció szerepe a teamben négyféle lehet (St. Pierre et al., 2010). 

(1) Építi és fenntartja a team struktúráját az explicit koordináció által. Ez a folyamat 

teszi lehetővé a szerepek és felelősségek nyílt elosztását. (2) Koordinálja a 

feladatmegoldást, és ezzel a többi team-folyamatot is. (3) Az információcsere eszköze 

a kommunikáció. (4) A kommunikáció facilitálja a kapcsolatok kialakulását, amely 

kapcsolatok az előző három szerep előfeltételei is egyben. A jó kommunikáció 

hozzájárul a team jó teljesítményéhez, és egyben a jó csoportlégkörhöz is. Maga a 

teamen belüli kommunikáció lehet formális és informális egyaránt. A teamben belüli 

kommunikáció többségében a feladatmegoldásról szól (feladatorientált 

kommunikáció), és emellett természetesen megjelenik az arról való kommunikáció, 
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hogy miként tehető kellemesebbé a munkavégzés a csoportban (kapcsolatorientált 

kommunikáció) (Smith & Mackie, 2001). E két kommunikációs aspektus egyensúlya 

lényeges. Abban az esetben, ha a csoport teljesítménye hibás stratégia miatt csökken, 

akkor a feladatorientált kommunikáció segíthet. Viszont ha a teljesítmény az alacsony 

csoportkohézió miatt gyenge, akkor azon kapcsolatorientált kommunikáció tud 

javítani. 

2.6.1. Team-munka és kommunikációs hálózatok 
Az üzenetek terjedése a csoportokon, és teameken belül jellemzően nem véletlenszerű. 

A munkacsoportokban, és így a teamekben is, megjelennek formális (előírt, hivatalos) 

kommunikációs útvonalak és kapcsolatok, de emellett jellemzően jelen van mindig az 

informális kommunikáció hálózata is a háttérben. A team-struktúrát leíró 

kapcsolatrendszerek közül jelen esetben csak a disszertációm középpontjában álló 

kommuniációval, valamint annak hatásaival foglalkozom. 

A formális kommunikációs hálózatok, csoporton belüli elrendezések kutatása az 

1950-es évekig nyúlik vissza (Leavitt, 1951). Leavitt kísérletes vizsgálatai során 

centralizált és decentralizált csoportelrendezésekben vizsgálta a kommunikáció 

hatását a teljesítményre. Az ő vizsgálatai és későbbi terep- és laborvizsgálatok alapján 

a következő kép rajzolódott ki a kommunikációs hálózatokról a csoportban (Leavitt, 

1951; Levi, 2011; Smith & Mackie, 2001). A centralizált hálózatok, mint amilyen az 

Y, a kerék, és a lánc, központjában található a kulcsszereplő, a vezető, és döntéshozó 

szerepben lévő csoporttag. A hozzá elérő információ többeken átmegy útja során. Az 

információhoz való hozzáférés a hálózat különböző pontjain nem azonos: a központi 

személy mindenhez hozzáfér, a periférián lévő csoporttagok viszont csak 

korlátozottan. Az információáramlás gyors, pontos ezekben a csoportokban a 

decentralizált hálózatokhoz viszonyítva, és ez egyszerűbb feladatok megoldásakor 

nagyobb hatékonyságot is eredményez. A vezető gyorsan össze tudja gyűjteni a 

releváns információt, mert mindenhez hozzáfér és ezt követően meghozza döntést. Az 

összetett feladatok esetében azonban ezt a kulcsembert túlzott mennyiségű információ 

éri el, és ebben az információ és felelősség tekintetében is túlterhelt helyzetben nem 

képes jól teljesíteni. Mindeközben a centralizált kommunikációs hálózatokban a 

periférián lévő személyek elégedettsége az informáltsággal, bevonással, a csoport 

kommunikációval általában igen alacsony, ami a csoportlégkört rontja. A 

decentralizált kommunikációs hálózatok a csoportban, mint amilyen a kör, a teljes 
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háló, és a rács, azonos hozzáférést biztosítanak az információhoz minden tag számára. 

Az azonos státuszú tagok közötti kölcsönös interakciók hatékonyabbá teszik a 

decentralizált teameket a komplex feladatok megoldásában, és ezen felül a team-tagok 

elégedettsége is magasabb, mivel nem szorulnak a perifériára. A decentralizáltság 

alapvetően jobban illik a kölcsönös függési kapcsolatokat tartalmazó teamekhez. 

Azonban a formális hálózatokat, legyenek azok centralizáltak, vagy decentralizáltak, 

kiegészíti egy informális hálózat is a szervezetben. Ezek az informális 

kommunikációs hálózatok kompenzálják a formális kapcsolatok (hivatalos workflow, 

szervezeti felépítés) hiányosságait (Levi, 2011). Jellemzően rács formát vesznek fel 

(decentralizáltak) és megfelelnek a rokonszenvi, személyes kapcsolati hálózatnak a 

csoporton belül (Smith & Mackie, 2001). Kitöltik az információhiányokat a formális 

kommunikációs hálóban, csökkentve ezzel is a bizonytalanságot. Az informális 

hálózatban folyó kommunikáció tartalma döntően a munkával kapcsolatos, tehát 

lényeges a feladatmegoldás szempontjából.  

A team-kommunikációban fontos előfeltétel még a csoportlégkör, amely abban az 

esetben, ha támogató, elfogadó és nyitott, akkor megvalósul a tények és vélemények 

cseréje, ami a problémamegoldást, párbeszédet, és szabad ötletelést segíti (Levi, 

2011). Ugyanígy, a pszichológiai biztonság teszi lehetővé, hogy dolgozók kifejezzék 

gondolataikat és érzéseiket is a csoport kommunikációja során (Levi, 2011).  

A teamen belüli kommunikációs hálózat leírására, amely sok tekintetben analóg a 

rokonszenvi és funkcionális kapcsolatokat leíró szociometriával, a hálózatkutatás 

fogalmai a legalkalmasabbak. A mutatók két csoportra oszthatóak (Benham-Hutchins 

& Effken, 2010): csoport szintű mérőszámokra, és egyéni mérőszámokra. Az egyéni 

szintű hálózati mutatók a személy pozíciójáról informálnak. A centralitás mutatók, 

amelyek jelen esetben a kommunikációs hálók értelmezésben elsődlegesek, a személy 

központi szerepéről szólnak. A közelség (closeness centrality) megmutatja annak 

nagyságát, hogy mennyire közvetlenek a kapcsolatok az egyén és a team többi tagja 

között. Azaz, hogy mennyire sok kapcsolat jelenik meg a hálózatban, mennyire sűrű, 

szorosan zárt. A közvetítő szerep (betweenness centrality) azon képességére mutat rá 

az adott személynek, hogy rontja vagy javítja az információáramlást a hálózatban, 

aszerint hogy mekkora részben van kontrollja az információ felett, mekkora arányban 

halad rajta keresztül. E mutató rávilágít a kapuőrző szerepű kulcsemberekre, akiket ha 

eltávolítunk, vagy aktivitásuk csökken, akkor a kommunikáció szétesik a csoportban. 
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Szintén fontos mutató a kapcsolatok teljes száma; illetve az irányított hálózatok esetén, 

mint amilyen a diskurzus, a bejövő (neki mondott) és kimenő (a személy által 

mondott) kapcsolatok száma a személyre nézve (total degree, outdegree, indegree). A 

team szintű mutatók a hálózat egészének centralizáltságát mutatják meg. A 

betweenness centralizáltság mutató az egyéni közvetítő szerepekből áll össze. A 

hierarchiamutatók pedig megmutatják, hogy milyen arányban vannak a 

kommunikáció felett nagy kontrollal bíró szereplők a hálózatban. Természeten ezeken 

kívül az adott elemzés specifikus céljaira többféle mutató is számítható. Ami azonban 

lényeges, hogy a kommunikáció minősége, mintázata hatással van a team 

teljesítményére és team tagjainak elégedettségére (Benham-Hutchins & Effken, 2010).  

A team felépítésének, struktúrájának hatása van az elvégzett feladat minőségére, azaz 

a hatékonyságra. Ennek kutatása az 1950-es évektől indulóan, Leavitt vizsgálatai  és 

Shaw összegzése nyomán központi helyen maradt a szociálpszichológiában (Leavitt, 

1951; Shaw, 1964). Napjainban e terület felfrissült a hálózatelemzés módszertanával 

és elméleti perspektíváival (lásd pl. Kiekel et al., 2001). Mindezeknek pedig egységes 

elméleti és empirikus keretet ad a team-folyamatok megközelítése (Crawford & 

LePine, 2013; Marks et al., 2001). Ahogy a kapcsolatok, interakciók általában, úgy a 

kommunikációs kapcsolatok is lehetnek alapvetően feladat- vagy kapcsolatorientáltak 

(Marks et al., 2001). Tehát értelmezhetők taskwork és teamwork jellegű 

kapcsolathálók egy teamen belül. E kapcsolathálók lehetnek egyszerűek (simplex), 

azaz amikor a két típusú hálózat nem fed át, és lehetnek komplexek (multiplex) 

amikor a taskwork és teamwork kapcsolathálók egybeesnek a teamben (Crawford & 

LePine, 2013). A fent említett csoportszintű hálózati mutatók közül ki kell emeljem a 

közelséget, illetve figyelembe veszem még a hálózat centralizáltságát (egy középponti 

szereplő kiemelékedésének fokát) és a specializáltságot (alcsoportok meglétének, 

fontosságának fokát). E strukturális jellemzők fokai, amelyek leírják a team 

kommunikációs hálózatának felépítését hatással vannak a team-munka 

hatékonyságára. Ez a hatás függ attól, hogy a teamwork és taskwork hálózatok 

átfednek-e (simplex vagy multiplex kapcsolatrendszer áll-e fent), illetve moderáló 

tényezőként jelen van a team feladatának komplexitása is (Crawford & LePine, 2013). 

Ezt a komplex viszonyrendszert, amely a team hatékonyságát befolyásolja, foglalja 

össze az 9. ábra alábbi táblázata Crawford és LePine (2013) nyomán. Általánosan 

jellemző, hogy a hatékonyság negatív négyzetes összefüggésben áll a team-struktúrát 
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leíró mutatókkal, azaz a kapcsolat fordított U alakú. Ez azt jelenti, hogy egy szinten 

túl káros a team hatékonyságára az adott jellemző. A különbözőség viszont abban 

jelenik meg, hogy milyen lineáris (általános) trend helyezkedik erre a négyzetes 

összefüggésre. Ez utóbbiban van fontos szerepe a feladat komplexitásának, azaz a 

helyzetnek. 

A team struktúra 
jellemzője 

(hálózati jellemző) 
A hatékonyságra gyakorolt hatása 

A feladatkomplexitás 
moderáló hatása a team 

hatékonyságára 

Közelség 

Simplex hálózat: 
(A taskwork és teamwork 
kapcsolatrendszer nem fed át) 
A hálózat teljes közelsége fordított U 
alapban függ össze a hatékonyságával 
amelyhez egy pozitív trend társul 
Egy szint fölötta szorosan összekapcsolt 
kommunikációs háló túlterheli a tagjait, és 
gátolja az újításokat is, de általánosan 
pozitív hatása van 

Egyszerű feladat: 
Fordított U alakú összefüggés, 
negatív trenddel 
Egyszerű feladatban a magas 
közelség erősen lerontja a 
hatékonyságot 
Túlterheléssel, és stresszel 
gátolja az úgy egyszerű 
feladatmegodlást 

Multiplex hálózat: 
(A teamwork és tastkwork 
kapcsolatrendszer átfed) 
A fordított U alakú összefüggés 
meredekebb – hmarabb  jelenik meg a 
közelség előnye, de a hátránya is 
Általános poziítv hatás (trend) nincs – a 
hátrányok teljesen ellensúlyozzák az 
előnyöket magas közelség esetén 

Összetett feladat: 
Fordított U alakú összefüggés, 
pozitív trenddel 
Komplex feladtaokban a magas 
közelségű (intenzív 
kommunikációjú) team tovább 
marad hatékony, és kevésbé 
romlik le a teljesítménye 

Cenztalizáltság 

Simplex hálózat: 
A centralizált taskwork, és a decentralizált 
teamwork vezet a legmagasabb 
hatékonysághoz 

Leavitt (1951) eredményei 
szerint a centralizált teamek 
általában jól teljesíten egyszerű 
feladatokban 

Multiplex hálózat: 
Amikor mind a teamwork és a taskwork 
kommunikációs hálózatok centralizáltsága 
magas akkor leromlik a hatékonyság 

Egyszerű feladat: 
Fordított U alakú összefüggés, 
pozitív trenddel 
A multiplex centralizáltság segíti 
a telejsítményt általánosan, 
viszont egy sznint felett ellene is 
hat 
Összetett feladat: 
Fordított U alakú összefüggés 
negatív trenddel 
A multiplex centralizáltság 
gátolja a teljesítményt 
általánosan, és ez fokozottan 
érvényes a centralizáltság magas 
fokán 



! 57 

A team struktúra 
jellemzője 

(hálózati jellemző) 
A hatékonyságra gyakorolt hatása 

A feladatkomplexitás 
moderáló hatása a team 

hatékonyságára 

Specializáltság 

(alcsoportok) 

Általánosan igaz a fordított U alakú 
összefüggés 
A közepes fokú centralizáltság a 
leghatékonyabb 
A csoportokon belül előnyös a taskwork 
specializáltság, viszont a teamwork-ben 
kisebb fokú centralizáltság előnyös 
(közvezítő szerepű személyek az 
alcsoportok közötti kommunikációt 
serkentik) 

Egyszerű feladat: 
Fordított U alakú összefüggés, 
pozitív trenddel 
A specializáltság egyszerű, rutin 
feladatokban segíti a 
hatékonyságot, mivel nem kell 
kooperáció az alcsoportok között 

Amennyiben az alcsoportok multiplex 
módon elkülönülnek, tehát mind taskwork-
ben mind teamwork-ben sepcializáltak, 
akkor a team-munka és team-
kommunikáció fragmentált és nem 
hatékony 

Összetett feladat: 
Fordított U alakú összefüggés 
negatív trenddel 
A specializáltság általánosan 
gyengíti a hatékonyságot, mivel 
bonyolult feladatokban 
szükséges lenne az alcsoprtok 
koordinált közös munkája 

9. ábra. A team-struktúra hatása a team hatékonyságára (Crawford & LePine, 2013). Jelen esetben a 
struktúrát alkotó kapcsolatrendszerek közül a kommunikációs kapcsolatok azok, amelyekre 

disszertációmban fókuszálok. 

Crawford és LePine (2013) áttekintése alapján megállapítható, hogy a team (jelen 

esetben kommunikációs) struktúrája interakciós helyzetben a feladat (helyzet) 

jellegével hat a team-munka hatékonyságára. Ahogy Mérei Ferenc (2004) is 

megfogalmazta, hogy a rokonszenvi és funkcionális kapcsolatok átfedése káros hatású 

lehet a csoportban, úgy ezen fenti áttekintő eredmények is azt mutatják, hogy a 

multiplex azaz átfedő taskwork és teamwork jellegű kapcsolatok szoros (nagy 

közelségű), cetralizált és specializált (alcsoportokra tagolt) teamekben egy fokon túl 

csökkentik a hatékonyságot (Crawford & LePine, 2013). A team-munka pedig 

kifejezetten a helyzethez, a feladat jellegéhez illeszkedő módon tud hatékonnyá válni.  

A disszertációm tárgyát képező egészségügyi közegben a team-kommunikáció 

hierarchizáltsága megragadható a vezető felé irányuló centralizáltságában, amely a 

feladatorientált (kommunikációs) kapcsolatok (taskwork) mellett, decentralizált 

kapcsolatorientált kommunikációval (teamwork hálózattal) lehet hatékony (Crawford 

& LePine, 2013). A hierarchia akkor akadályozza a teljesítményt a teamben, ha az a 

személyes kapcsolatokat is áthatja. 
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2.6.2. A vezető szerepe 
A kommunikációs hálózatokban a tagok összessége mellett kiemelt szerep jut a team 

vezetőjének, aki aktívan facilitálja az információcserét, és segíti a bizalom kiépülését. 

Egy négy fős csoportban két fő adja a megszólalások 70%-át, egy hat fős csoportban 

három fő adja viszont a kommunikáció 85%-át (Levi, 2011). Ebből látszik, hogy a 

vezető szerepe abban, hogy facilitálja a teljes csoporttagság aktív részvételét a team-

kommunikációban elsődleges. Erre a részvételre hatással van a team-tagok státusa a 

csoportban: minél magasabb helyen áll valaki a hierarchiában, annál inkább dominálja 

a beszélgetést. A vezetőnek öt fő feladata van abban, hogy kiegyenlítse, és facilitálja a 

team-kommunikációt (Levi, 2011). (1) A vezetőnek nyitott és együttműködő klímát 

(légkört) kell kialakítania, a személyeskedés elkerülésére. Törekednie kell a nyitott 

kérdések használatára, és pozitív visszajelzésekre. (2) Kezelnie kell a destruktív 

viselkedéseket, például megakadályozni, hogy valaki túl sokat beszéljen. (3) A 

vezetőnek lehető legjobban kell használnia a sokszínűséget a csoportban, mert ez 

alapfeltétele a kreativitásnak, és a vitának. A különbségek azonban nem a vesztesek 

és a győztesek között kell, hogy legyenek, hanem egyenlő nézőpontok között. (4) A 

vezető kommunikációjában foglalja össze a fontos pontokat, a célokhoz vezető 

lépéssorozat állomásait, ezzel hangsúlyozva a napirendet. (5) Végül, a vezető 

értékelje a csoportfolyamatokat, és a feladat teljesítésekor a hatékonyság fokáról 

adjon visszajelzést. Mindezekhez azonban specifikus team-kommunikációs 

készségekre van szüksége a vezetőnek, amelyek elsajátíthatók, fejleszthetők (Levi, 

2011). (1) Ilyen készség a kérdezéstechnika, a nyitott és zárt kérdések tudatos 

alkalmazása, illetve a vezetőnek címzett kérdések a csoport felé való átirányítása. A 

kérdezéstechnika fontos eszköz a beszélgetés idői kereteinek kézben tartására: a nyílt 

kérdésekkel az adott téma részletesen kibontható, míg a zárt kérdésekkel idő 

takarítható meg, abban az esetben, ha növekszik az időnyomás. Ez utóbbinak a magas 

kockázatú környezetben dolgozó teamek esetében van fontos szerepe (Juhász & Soós, 

2007; Sexton & Helmreich, 1999). (2) Fontos készség az aktív hallgatás, amelynek 

célja a figyelem kifejezése, hogy azután megfelelően reagáljon és adjon visszajelzést 

a vezető. (3) A konstruktív visszajelzés, amely fokozza a teljesítményt, de egyben egy 

érzelmi helyzet is. Ezért a tisztán negatív visszajelzés önmagában káros hatású, 

előnyös, ha javaslattal, vagy másra vonatkozó megerősítéssel társul. A visszajelzés 

elfogadását segíti, ha a jövőre fókuszál, egy specifikus viselkedésre vonatkozik, és 
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tanulást, problémamegoldást sugall. (4) Végül a technikai, és kognitív készségeken túl 

fontos az érzelmek kezelése a csoportkommunikáció során. Fontos a személyes 

konfliktusok elkerülése, a vezető semlegességének megőrzése. A vezetőnek a 

kommunikációjában megértenie kell az érzelmeket, és nem értékelnie őket. Az 

érzelmek a team-kommunikációban gyorsan terjednek, és képesek a teljesítményt is 

lerontani. A team-kommunikációban megjelenő panaszkodási körök, mint a negatív 

érzelmek terjedésének formái megragadhatóak a beszélgetés tartalmának sorrendi 

elemzésével (Lehmann-Willenbrock et al., 2011). 

2.6.3. A kommunikáció zavarai és a hatékony team-
kommunikáció 

A team kommunikációban különböző zavarok is felléphetnek, amelyek hatással 

vannak a team-folyamatok koordinálásra, az információcserére, és így a team 

munkájának kimenetére is. Előfordulhatnak félreértések, amikor a személy nem azt 

teszi, amit az üzenet küldője szándékolt, hogy tegyen. Ennek hátterében állhat, hogy a 

közös tudás hiányos a teamben, még nem azonos a reprezentáció a csoport 

feladatairól, a tagok képességeiről (St. Pierre et al., 2010). A félreértés mögött állhat 

az is, hogy a közlés négy aspektusa (tartalom, szelf-relevancia, viszony, és 

cselekvésre való felhívás) közül nem ugyanazt veszi figyelembe a küldő és címzett 

(Campbell & Bagshaw, 2002; St. Pierre et al., 2010). Ebben a 

konszenzuskialakításban segíthet az explicit kommunikáció, viszont, ha hiányzik, 

akkor a team tagjainak fejében nem alakul ki közös reprezentáció. St. Pierre és 

munkatársainak (2010) hasonlatával élve, ugyanazt a filmet nézik a team tagjai a 

fejükben (kopfkino), csak nem mindegy, hogy ugyanabban a moziban ülnek-e: 

amennyiben az explicit kommunikációval a közös tudás kialakul, akkor valóban 

ugyanazt látják, ugyanabban a kontextusban (moziban), és ugyanazt értik a 

közléseken. A kommunikáció zavaraihoz vezethet a hierarchia, az aszimmetrikus 

társas viszonyok hatása. Ennek hatására a nézeteltérések eszkalálódnak, és érzelmi 

reakciók jelennek meg. A kritikus helyzetekben megjelenő team-kommunikációs 

zavarokra jellemző, a megnyilvánulás címzettjének személyét nem specifikálják 

(„valaki...”), a beszédartikuláció, minőség és hallhatóság romlik (pl. műtőben, vagy 

repülőgépeken). Magas kockázatú környezetben dolgozó, centralizált kommunikációs 

hálózatú teameknél jellemző az, hogy a kulcsszereplőket információs túlterhelés éri. 

Ez megnyilvánulhat abban, hogy gyorsan érkeznek egymás után a cselekvésre 
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felszólító utasítások, 2s-nál kisebb gyakorisággal érkeznek egymás után a mondatok, 

amelyek feldolgozására így nem marad idő, egynél több ige jelenik meg egy 

mondatban, agresszív, nyomást gyakorló intonáció jelenik meg, és egy kérdés több 

kérdést is magába ágyaz (St. Pierre et al., 2010). A team vezetője részéről ez esetben a 

túlterhelés hatására csökkent kommunikáció jelenik meg, ami például titkolódzásban, 

a magyarázatok félbehagyásában, a válaszok elmaradásában, a háttér-információk 

kihagyásában, a zárt kérdések használatában, egyszavas válaszokban, és hosszabb 

szünetekben nyilvánul meg (St. Pierre et al., 2010). Megjelenik szintén zavarként a 

gyenge odafigyelés, ami félbehagyott közlésekkel, elterelő humorral, vitatkozással, 

reaktanciával és a figyelem elmaradásával jár. A tartalmi kommunikációba kapcsolati 

információ vegyülhet, ami szintén rontja a team-kommunikációt. Erre példa, ha a 

team tagja azért utasít valamit el, mert aki az utasítást adja, azzal szemben van negatív 

érzelme. Ez hosszútávon a tiszteletlen légkörhöz, intoleranciához, státuszharchoz, és a 

kényszerítés megjelenéséhez vezet a teamben. Szintén a kommunikáció zavarai közé 

tartozik, amikor nem a megfelelő helyzetben és időben tisztázzák a team tagjai a 

kapcsolataikat, azaz a negatív kapcsolati információnak (preferenciáknak) nincs helye 

a kritikus helyzetek kommunikációjában, legfeljebb csak utána.  

A hatékony team-kommunikáció (St. Pierre et al., 2010) a fentiekkel szemben 

kongruens verbális és nem verbális üzeneteket tartalmaz, a küldő szándéka 

megegyezik azzal, amit a címzett tulajdonít neki, vagyis az üzenet négy aspektusát (a 

tartalmat, a én-relevanciát, az információt a viszonyról kapcsolatról és a cselekvésre 

való felhívást) megfelelően értelmezi a személy. Amennyiben kommunikációs 

zavarok jelennek meg, azokról nyíltan beszéljenek, meta-szinten jelenjen meg a 

kommunikációban. Az egyértelműség biztosított legyen: explicit kifejezések, 

szemkontaktus, rövid mondatok használatával. A kölcsönös megértés, és a közös 

reprezentáció kialakítása sorána team a kommunikációjában a hiányokat 

ismétlésekkel és nyugtázásokkal, mint a zárt láncú kommunikáció eszközeivel tölti ki. 

Alacsony munkaterhelésű (workload) időszakokban előnyös az összefoglalások 

(briefings) használata, melyek szintén a közös megértést segítik. A teamtagoknak a 

kommunikáció során is fontos asszertíven viselkedniük, saját álláspontjuk, vagy 

közlésük relevanciájának kifejezésekor kiállniuk, ezzel a ki nem mondott, tabu témák 

elkerülhetőek. És végül, a sikeres team-kommunikáció része a kölcsönös aktív 

meghallgatás, amely minden felet felelőssé tesz az üzenet megértésért, és fokozza az 

információcserét. 
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2.6.4. A közös reprezentáció kialakulása a teamben 
A team-kommunikáció fontos, eddigiekben csak részben érintett aspektusa a közös 

reprezentáció, a közös tudás kialakításában, és annak fenntartásában játszott szerepe. 

Ahhoz, hogy a team hatékonyan tudjon együtt dolgozni, és egyben a széttöredezettebb 

multidiszciplináris szintről a szorosabban együttműködő interdiszciplináris team 

szintjére (Butt & Caplan, 2010) jusson, a team tagjainak közös tudással kell 

rendelkezniük a feladatról, a helyzetről, egymás szerepéről, és képességeiről, amely 

egy mindenki által birtokolt közös, vagy team tudásban (team mentális modellben) 

képeződik le, mint tudástartalom a teamben (Cooke et al., 2000; Klimoski & 

Mohammed, 1994). Ahhoz hogy a team kialakítsa a közös megértését (mentális 

modellt), kommunikálnia kell a biztonság és a hatékonyság szempontjából lényeges 

eseményeket és feladatokat. A kommunikáció jellemzőiből pedig következtetéseket 

lehet levonni a teamben meglévő, vagy éppen hiányzó közös mentális modellre. A 

szóhasználat mennyiségi és minőségi jellemzői, az utasítások, nyugtázások, 

összefoglalások, kérdezésmódok, szándékkifejezések módjai, informálások ebből a 

szempontból azonosítható és mérhető nyelvi jellemzők (Sexton & Helmreich, 1999). 

A kommunikáció a team-munka szempontjából lényeges koordináció eszköze is a 

teamben. A koordináció explicit vagy implicit formája az objektív munkaterhelés 

(workload) hatására aszerint kerül alkalmazásra, hogy a teamben kialakult-e már 

team-tudás, amely segíti a feladatvégzést (Grote & Zala-Mezö, 2004). Amennyiben 

hiányzik ez a közös mentális modell (vagy team-tudás) a teamben, akkor az explicit 

koordinációra van szükség, amely nyíltan kommunikálja a feladatokat, 

kötelezettségeket és a megoldáshoz szükséges információkat. Amennyiben azonban a 

teamben a korábbiakban (kommunikáció folytán) kialakult a team-tudás, akkor ilyen 

megnövekedett feladatterheléskor (vészhelyzetben, nem rutin helyzetben) nincs 

szükség explicit koordinációra, mert minden team-tag tudja a feladatát, a szükséges 

információt, és azt hogy miben kire számíthat a teamben. A kommunikáció 

segítségével kialakult közös mentális reprezentáció a teamben csökkenti a 

koordináció veszteségét a problémamegoldásban, és ezzel csökkenti a teamwork, mint 

kapcsolatorientált tevékenységek okozta terhelést is. Alacsony workload 

(feladatterhelés) idején (két helyzet között, vagy a nem rutin helyzet után) előnyös, ha 

team felkészül a következő nagyobb terhelésre, azaz explicit koordináció és 

kommunikáció segítségével frissíti a közös mentális modelljét, amely aztán a 
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problémamegoldási helyzetben segíti a munkát explicit koordináció nélkül is (Grote 

& Zala-Mezö, 2004). A kommunikáció és a nyelvhasználat mennyiségi, illetve 

minőségi elemzése a fentiek okán fontos eszköze annak, hogy vizsgáljuk a team-tudás 

kialakulását, működését (Sexton & Helmreich, 1999). Illetve emiatt team-

kommunikáció fejlesztésével a team-munka is fejleszthetővé válik. A közös 

reprezentációk team-munkát támogató, és erőforrásokat megtakarító szerepére példa 

az atomerőművi vezénylőtermi teamek esetében, hogy a szimulációs helyzetben jól 

teljesítő teamek kommunikációja a magas terhelés alatt koherensebb, a beszélőváltás 

(turn-taking) több, a gondolatok relevánsan összefűzöttek, az explicit kommunikáció 

kevésbé jellemző (Juhász & Soós, 2007). Az összeszokott és ezalatt team-tudással 

(közös mentális modellel) rendelkező teamekben kevesebb, és implicitebb 

kommunikációval is elérhető a jó teljesítmény, mert mindenki azonosan reprezentálja 

a problémát, és abban az ő szerepét. A gyengén teljesítő teamek esetében kevésbé 

koherens a beszélgetés a problémamegoldási helyzetben, több nyílt kommunikációra 

(kérdésekre, de nem összefőzött informálásokra) van szükség, mivel hiányzik a közös 

alap a teamben. A probléma fókusza nincs a kevésbé összeszokott teamben közösen 

reprezentálva, így több közlésre van szüksége a teamnek ahhoz, hogy a feladatot 

megoldja, amelynek minősége így is alul marad az összeszokott teamekéhez képest 

(Juhász & Soós, 2007). A team-kommunikációban tehát a közös, team szinten 

reprezentált tudás lehetővé teszi, hogy magas kockázatú helyzetben hatékonyan és 

erőforrásaival gazdaságosan bánva működjön a team. A repülőiparban, a pilóták 

munkájának vizsgálatában kapott eredmények alapján megállapítható, hogy egy 

hierarchikus teamben (ahol a kapitány a vezető) a kommunikáció mennyisége és 

minősége sem egyenletesen oszlik el. A gép kapitánya kommunikál mennyiségileg a 

legtöbbet, különösen nem rutin eseményekkor, amikor a feladatterhelés magas. 

Viszont, a fedélzeti mérnök kommunikációjára ugyanilyen magas terhelésű 

helyzetben a rövidebb mondatok jellemzőek azokban a teamekben, akik a szimulációs 

gyakorlatot jobb teljesítménnyel végezték el (Sexton & Helmreich, 1999). Nagy 

munkaterhelés alatt a vezető a csoportot informálja, és fenntartja (többes szám első 

személy használatával), mindeközben a team többi tagja arra törekszik, hogy a 

vezetőre nehezedő információs terhelést mérsékelje és ne árassza el hosszú, nem 

feltétlenül releváns, vagy feldolgozható technikai információval. A centralizált 

kommunikációs hálóban a team-munka megfelelő koordinációja, illetve a szerepek 

(kompetenciák, információs szükségletek) közös ismeretét tároló mentális modell 
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teszi lehetővé a vezetőre eső terhelést elosztását (Levi, 2011; Sexton & Helmreich, 

1999; Smith & Mackie, 2001; St. Pierre et al., 2010). A nyelv, és a kommunikáció a 

teamben a váratlan eseményekkel, nagy feladatterheléssel való megküzdés egyik 

alapvető eszköze. E kommunikációs képesség fejleszthető egyéni és team szinten 

egyaránt, amely a team-munka jobb teljesítményét segítheti elő. Az az orvosi 

területen, mint a hasonlóképp magas kockázatú, nagy információ- és 

feladatterhelésben tevékenykedő teamek vizsgálatának sajátosságait az összegző 

elméleti fejezetben mutatom be, különös tekintettel a disszertáció tárgyát képező nem 

akut orvoslásban megjelelő team-munkára. 

Összességében a team-kommunikáció mennyiségi és minőségi vizsgálata lehetővé 

teszi, hogy a csoportban dolgozó szakemberek munkájának egy lényeges, oki 

szereppel bíró tényezőjére rálátást nyerjük. Pontosan az oki szerepe miatt, a 

kommunikáció fontos eleme lehet a későbbi fejlesztő célzatú beavatkozásoknak. 

2.7. Orvosi kommunikáció: A kommunikáció jellemzői az 
egészségügyben (3) – (4) 

Az egészségügyi szervezetre, a kórházi, azon belül az osztályos kommunikációra 

egyszerre jellemző a spontán, és a formalizált kommunikáció. Azonban mivel e 

területen az információ tétje, ahogy más magas kockázatú területen is, élet vagy halál 

kérdése. Az egészségügy egy alapvetően egy hierarchikus szervezet, amelynek alá-

fölé rendelt szerepviszonyai hatással vannak a kommunikációra, annak verbális és 

nem-verbális értelmében egyaránt (Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008; 

St. Pierre et al., 2010). Az orvosi kommunikációban a gyógyítási célhoz elsődlegesen 

kapcsolódó eleme az orvos-beteg kommunikáció, de emellett nem elhanyagolható az 

orvosok és a más egészségügyi szakemberek közötti, illetve technikai eszközökkel 

való információcsere sem.  

2.7.1. Az orvos-beteg kommunikáció jellemzői 
Az orvos-beteg kommunikáció a kórházi, egészségügyi keretek között az alapvető 

kommunikációs forma, amely a rendszer két főszereplője kötött zajlik. Időben 

tekintve a kommunikáció kezdetén a beteg rendelkezik a több információval, amelyet 

az anamnézis során átad az orvosnak, aki kikérdezi. E viszony azonban a kapcsolat 

előrehaladtával átalakul, és az orvos, a megkapott információt feldolgozva és a 

betegnek visszajelezve dominánssá válik a kommunikatív kapcsolatban és az is marad 
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(László & Hunya, 2008). Az orvos kommunikációs vagy konzultációs stílusának 

egyszerre vannak külső tényezői (környezet, helyzet, öltözködés) és belső tényezői 

(tapasztalat, előfeltételezések, szakmai attitűdök).  

Ahogy a kommunikációról szóló részben bemutattam, a beszélgetés szekvenciájának 

van általános epizódszerkezete (Clarke & Argyle, 1982), úgy ez külön igaz az orvos-

beteg kommunikációra is, amelyet szintén jellemez egy egyedi szekvencia. Az egyedi 

szekvencia megjelenik az orvos-beteg kommunkáció különböző alkalmain, így az 

általam vizsgált heti viziten is. Byrne és Long szerint az orvos-beteg interakciónak hat 

általános szakasza van, amelyek a beszélgetés homogén egységeinek tekinthetők 

(Byrne & Long, 1976; Clarke & Argyle, 1982; Csabai & Molnár, 1999). Homogének 

olyan értelemben, hogy a szerzők ezeket több mint 2500 regisztrált beszélgetésből 

azonosították, mint egy célkövető, egy tevékenységet lefedő, egy témát vagy 

hangulatot tartalmazó, egy helyen zajló és egy szerepet tartalmazó egységeket (Clarke 

& Argyle, 1982). Ezek az epizódok a következők (Byrne & Long, 1976; Csabai & 

Molnár, 1999): 

1. A kapcsolat kialakítása 

2. A beteg bekerülésének, orvoshoz fordulásnak okainak feltárása 

3. Szóbeli, vagy fizikai vizsgálat (anamnézis) 

4. A beteg állapotának átgondolása, összegzése 

5. A terápia megtervezése, a következő lépések elmagyarázása a betegnek 

6. Befejezés, a beszélgetés lezárása 

Ezen epizódok sorrendje kötött, viszont bármelyik epizód ismétlődhet, illetve ki is 

maradhat a szekvenciából. Előfordulhat, hogy ez a szekvencia több konzultációs, 

orvos-beteg információcsere alkalomra oszlik szét, ahogy ez a nem akut, 

rehabilitációs területen megfigyelhető. Az első szakasz, a kapcsolat felvétele, 

meghatározhatja a további beszélgetéseket és az orvos-beteg viszony egészét. 

Lényeges, hogy itt ne maradjon el a köszönés, a bemutatkozás, a nyitó mondatok 

(nyitott kérdésekkel, esetleg „jégtörő” jellegű humorral) az orvos részéről. 

Máskülönben a beteg úgy észlelheti, hogy tárgyként, személytelenül kezeli az orvosa 

(Csabai & Molnár, 1999). A második szakasz, a probléma feltárása, egyaránt 

tartalmaz zárt és nyílt kérdéseket, és így lehetőséget ad arra, hogy a beteg is 

beszélhessen (nem csak eldöntendő kérdésekre adott válaszok formájában). Abban az 
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esetben, ha a 2. epizód hosszabb, a betegnek lehetősége van alaposabban bemutatni a 

kórházba kerülésének okait. Ilyenkor a 3. és 5. szakaszok, az anamnézis és 

előzmények feltárása, illetve a terápia megtervezése és bemutatása gyorsabb és 

sikeresebb lesz (Csabai & Molnár, 1999). A 4-5. szakaszban a probléma feltárása után 

annak összegzése, és a terápia kidolgozása, bemutatása és a döntéshozatal során is 

jellemző különbségek lehetnek az orvos-beteg kommunikációban. Alapvetően ebben 

az epizódban az orvos ad terápiás instrukciókat a betegnek, és ebben 

különbözőképpen vonhatja be a beteget (Csabai & Molnár, 1999). 

Nem feltétlenül a beteg teljes, mindenkori bevonása a lényeges, hanem a döntéskor 

megjelenő reális erőegyensúly. A rendszerben az orvos az, aki összefoglalja az 

információt, és ezzel lehetőséget ad a betegnek arra, hogy megértse, megjegyezze azt, 

és valóban el is tudjon köteleződni a közös vagy orvos általi döntés mellett. 

Mindezekből látszik, hogy az orvosi kommunikáció mögöttes tényezőjeként 

meghatározó szerepe van annak, hogy az orvos miként gondolkodik a betegről. Byrne 

és Long vizsgálatában azt találta, hogy a kommunikációs stílusban az orvosok 

jellemzői voltak a döntőek és nem a beteg jellemzői (Byrne & Long, 1976). A 

kommunikációs, konzultációs stílus az orvosra jellemző, stabil tulajdonság, és nem a 

betegek indukálta jelenség. A kommunikációs stílus Byrne és Long (1976) szerint a 

betegközpontúság és az orvosközpontúság dimenziójával írható le, amelynek 

fokozatait orvos és beteg oldalról egyaránt összegzi az 10. ábra táblázata. Alapvetően 

azonban egyik stílus sem jelent teljes megoldást, mivel inkább a két kommunikációs 

stílus egyensúlya az, amelyik a leghatékonyabb az orvos-beteg kommunikációban 

(Csabai & Molnár, 1999). A gyakorlatban jellemzőbb az orvosközpontú 

kommunikációs stílus, ami a hagyományos, tekintélyre alapozott egészségügyi 

elképzeléshez is jól illeszkedik. Eszerint az orvosé a teljes felelősség a döntésekben, 

így viszont a beteg egyfajta gyerek szerepbe kényszerül, ami tovább erősíti a 

kommunikáció aszimmetrikus jellegét. Az orvos ilyen helyzetben a tekintélyével hat a 

betegre, csökkenti félelmeit szorongásait. A betegközpontú kommunikációs stílus 

ellenben a beteg bevonását jelenti, mint olyan személyét, aki meg képes érteni a 

problémát, és a döntés szempontjait (Csabai & Molnár, 1999). Ilyen értelemben a 

beteg az őt körülvevő team tagjává válik, és nem a team munkájának tárgyává (Eldar, 

Marincek, & Kullmann, 2008; Mercer et al., 2008). 
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 Betegközpontú stílus !" Orvosközpontú stílus 

A beteg viselkedése, 
kommunikációja 

Elképzelések a 
problémákról 
Félelmek 
Rejtett problémák 
Remények 
Elvárások 

Feltételezett okok és 
következmények 
Másodlagos problémák 

A probléma rövid 
bemutatása 

Az orvos viselkedése, 
kommunikációja 

Megértő viselkedés Elemzés 
Kérdések 
Tisztázás 
Magyarázat 
Megerősítés 

Információszerzés 
Adatgyűjtés 

10. ábra. A betegközpontú, és orvosközpontú konzultációs stílus (Csabai & Molnár, 1999, p. 151) 

A kommunikációs és konzultációs stílus olyan képessége az orvosoknak, és más 

egészségügyi szakembereknek, amely fejlődik, illetve fejleszthető például tréningek 

formájában, ezzel is elősegítve a team alapú orvoslás terjedését (Csabai & Molnár, 

1999; St. Pierre et al., 2010). 

A kommunikációs stílusban megjelenő hierarchia nemcsak szavakban, de fizikailag is 

megjelenik. Ennek egyik aspektusa a testi érintkezés, és a térköz az orvos és a beteg 

között, amely a nem-verbális kommunikáció fontos része (Csabai & Molnár, 1999). 

Az érintés a bizalom, a bizalmi viszony jele az európai kultúrkörben. Az orvosoknak, 

mint beteggel aszimmetrikus kapcsolatban álló személyeknek, azonban joguk van 

érintést kezdeményezni, a beteg testét vizsgálni. Egyben az orvos testbeszédével, 

érintésekkel is kifejezheti, hogy „minden rendben lesz”. Viszont ez az érintéses 

viszony szigorúan aszimmetrikus az orvosok, illetve az egészségügyi szakemberek 

irányába, hiszen a beteg nem érintheti meg, vagy nem kezdeményezhet érintést 

feléjük. A térközszabályozásban lényeges, hogy a konzultációs helyzetben az asztal, 

vagy az ágy körül hogyan helyezkedik el az orvos és a beteg (Csabai & Molnár, 1999). 

Amennyiben az orvos és a beteg az asztal vagy ágy sarka körül, tanácsadói helyzetben 

helyezkedik el, akkor sok interakcióra van lehetőség és ekkor a legjobb a 

kommunikáció. Ez jellemző a betegközpontú kommunikációs stílusra is. Amennyiben 

a beteg és az orvos között helyezkedik el az asztal vagy az ágy vége, akkor ebben a 

kompetitív helyzetben aszimmetrikus, hierarchia alapú kommunikáció valósul meg, 

ami a leginkább az orvosközpontú konzultációs stílusra jellemző. Végül pedig, 

egyáltalán nem jellemző az egészségügyben, hogy az orvos és a beteg az asztal, vagy 

az ágy azonos oldalán, egymás mellett, kooperatív helyzetben kommunikáljon 
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egymással, viszont ez nem is lenne hatékony. Az első két elrendezés közül egyik nem 

jobb a másiknál számottevően, viszont a kettő közötti, a helyzet igényeihez igazodó, 

rugalmas változtatás képessége az, ami hatékonyabbá teszi a kommunikációt. Az 

orvos-beteg viszony fizikai kifejeződése még a ruhaviselet, egészen pontosan az 

orvosi köpeny viselése (Csabai & Molnár, 1999). A köpeny vagy a fehér színű 

ruházat, mint egyfajta egyenruha a hierarchikus egészségügyi szervezetben annak 

minden szintjén jellemző a takarítóktól az igazgatóig. A civil ruházat, viselése 

kevésbé jellemző még, de ebben a külföldi trendekhez hasonlóan idővel enyhülés 

várható. Mint egyenruha, a fehér köpeny a hozzáértés, az orvoslásra való jog, a 

szakmai csoporthoz való tartozás, a beteg kérdezésének, vizsgálatának jogi 

szimbóluma. Viselője felírhat gyógyszert, képes lehet dönteni élet és halál kérdésében, 

és utasíthatja a hierarchiában alatta állókat. Emellett az „egyenruha” kifejezi a 

megbízhatóságot, a tisztaságot, a magasabb státuszt és az érzelmi vagy nemi 

semlegességet a munkában. E képben egyaránt osztozik az orvos és a beteg is, így 

képes normákat indukálni, és szakmai identitást is kifejezni. 

Az orvos-beteg interakció egy speciális alkalma a vizit, amelyet a későbbiekben 

mutatok be, mint a team-kommunikáció egy fontos színterét.  

2.7.2. Az egészségügyi szakemberek közötti kommunikáció 
Az orvos-beteg kommunikáció mellett semmiképp sem elhanyagolható az 

egészségügyi személyzet, a beteg körüli team-tagjai és a betegek közötti 

kommunikáció, és annak jellemzői. Általánosságban fontos kiemelni, hogy a 

szakemberek közötti kommunikáció hierarchikus jellege a tegezés-magázás nyelvi 

formájának köszönhetően különösen finom komplexitással jelenik meg a magyar 

egészségügyben (Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008). A hagyományos 

szigorú magázó viszonyt egyre többször váltja fel a tegezés abban az esetben, ha 

azonos szinten álló szakemberekről van szó (ápolók vagy azonos rangú orvosok 

egymás közt). De a kommunikáció egyszerűsítése és a félreértések elkerülése miatt 

megjelenik a tegezés egyfajta „magázó” formája, amely a hierarchiában közel állók 

vagy erős rokonszenvi kapcsolatban lévők között a mondatszerkesztésben tegezést 

jelent, de a megszólításokban és nevekben a hierarchiát tükrözi („Főrovos úr, 

szerinted ez így jó?”). 

Az orvos-ápoló kommunikáció a gyógyító munka egyik alappillére. Az ápoló 
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közvetlen (fizikai) kapcsolatban van a beteggel (önellátását segíti, öltözteti, fürdeti), 

így számos információval rendelkezik a betegtől. Ez a kommunikáció az ápolótól az 

orvos felé, egy felfelé irányuló információcsere (László & Hunya, 2008), amelynek 

során az ápoló a betegtől kapott információt az orvos felé közvetíti, lefordítja azt az 

egészségügyi szaknyelvre, fogalomrendszerre, amely számos szubjektivitást is 

tartalmazhat. E kommunikációs kapcsolatnak jellemzője, hogy mind az orvos, mind 

az ápolók folyamatosan mozgásban vannak az osztályon, így az információátadásra 

több rövid találkozás során, aprózottan van lehetőség, ami nem egy alapos beszámoló. 

Annak ellenére, hogy ez egyfelől a hierarchia által formalizált kommunikáció, a 

menet közbeni jellege miatt számos spontán elemet tartalmaz. 

Az orvosok közötti kommunikáció jellemzően más az azonos státuszú és a hierarchia 

eltérő szintjén lévő orvosok között. Ez hatással van a viziteken a kórterembe való 

belépésre, és a kommunikációra is (László & Hunya, 2008). A nagyfokú 

formalizáltság az osztályok közötti orvos-orvos kommunikációra jellemző inkább. Az 

osztályokon belül több a horizontális kommunikáció, és így több a valódi szakmai 

tartalom, és információcsere is. A team-jellegű orvoslás terjedésével a középpontba a 

beteg kerül, és köré szerveződik az őt ellátó team, mely tagjainak kommunikációját 

lehetőleg kevéssé befolyásolja a hierarchia. A horizontális kommunikáció jellemzően 

megjelenik a kezelési technikák, a terápiák, és a gyógyszerek témáiban (László & 

Hunya, 2008). A horizontális orvosi kommunikáció formális, és hagyományosan 

bevett formája a konzílium, amikor az egyik orvos a kérdésben érintett területen 

járatos másik orvoshoz fordul (hierarchia vagy reciprocitás mentén). A team jellegű 

orvoslásban jellemzően többet veszik igénybe a konzíliumot (László & Hunya, 2008). 

Az ápolók és a betegek közötti kommunikáció alapvető fontosságú. Ez a leggyakoribb, 

és a leginkább folyamatos kommunikáció az osztályon, hiszen az ápolók szoros 

kontaktusban vannak a beteggel, ők találkoznak vele a legtöbbször (László & Hunya, 

2008). E kommunikáció a verbális elemek mellett jelentős mennyiségében tartalmaz 

testi információt az érintés, az ápolás, gondozás folytán. A beteg és az ápoló közötti 

verbális kommunikáció jellemzően kétirányú, kérdezz-felek jellegű, sok informális 

tartalmat magában foglaló, néha őszinte kifakadás, és panaszkodás, vagy akár hála és 

szeretet megnyilvánulása. Különösen fontos ez olyan osztályokon, ahol a betegek 

hosszú ideig tartózkodnak, mint a mozgásszervi rehabilitációs osztályokon. Az 

ápolónak a betegtől jövő számos információból ki kell szűrnie a gyógyításban 
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releváns információkat és ezeket továbbítania kell az orvos, vagy más szakember felé. 

Az ápolók e közvetítő szerepükkel az osztályos kommunikációban kulcsfigurák, 

jelentős információs hatalommal rendelkeznek, amelyet hajlamosak szóban és 

tettekben is felhasználni, amennyiben elégedetlenség jelenik meg. Az ápolók e nagy 

fontosságuk ellenére a hierarchia legkevésbé megbecsült szintjén állnak, amely mind 

elégedettségükre, mint munkahelyi pszichés jóllétükre negatív hatással van (Ádám & 

Mészáros, 2012; Kovács, 2006; Long, Kneafsey, & Ryan, 2003; Salamonson, van 

Heere, Everett, & Davidson, 2006). Külön figyelmet érdemel az ápolók helyzete a 

kommunikációban a vizsgálatok során. Az ápolók és betegek a fizikai kontaktus, és a 

hierarchikus közelség okán egyfajta „szövetségesek” lesznek, sokszor az ápoló 

képviseli az orvos féle a beteget és mondja el, hogy fáj valamije, vagy nem tud aludni. 

Ennek alapjaira világít rá Clarke és Argyle (1982) az ápolók és betegek 

kommunikációjának célstruktúráját elemezve. Az ápoló-beteg kommunikáció 

jellemezően konfliktusmentes, csak az egyik testi jó közérzete, és a másik hiányzó 

testi épsége között van eltérés. Ebben az ápoló szerepe a gondoskodás és ápolás, a 

betegé pedig a jó közérzet elérése. 

Azonban az ápolók egymás közti kommunikációja sem mentes a hierarchiától. 

Egyfelől az osztályos struktúrában az ápolók vezetője a vezetőápoló (főnővér), akinek 

a szervezeti komplexitást fokozandó a felettese nem az osztályvezető orvos, hanem az 

ápolási igazgató, ami egyfajta kettős hatalmat eredményezhet, amennyiben a 

vezetőápoló és az osztályvezető nem kooperálnak megfelelően egymással. Jellemzően 

azonban a vezetőápoló és az osztályvezető párosa összetartó vezetést alkot. A 

vezetőápoló az ápolók felett áll, és képviseli őket az orvosok felé, közvetítő szereppel 

bír az ápolókat érintő kérdésben (László & Hunya, 2008). Ő szervezi az ápolók 

közötti horizontális kommunikációt, és egyben kommunikációjában mintaadó az 

ápolók számára. Az ápolók egymás között, a gyógyítás szervezésben töltenek be 

kardinális kommunikációs szerepet: a munkafolyamatok és az ápolási feladatok 

egymás közti felosztását végzik, a lényeges beteginformációk megosztását a 

műszakok között. Az ápolók közötti kommunikáció kevéssé formalizált, jellemzően a 

napi rutin közben zajlik informálisan. Viszont az ápolók csoportján belül is 

megjelenik a hierarchia, legalábbis informális szinten, a szakképesítés foka vagy a 

tapasztalat szintje mentén (László & Hunya, 2008). A diplomás ápolók például 

érzékeltetik képzettségüket a középfokú végzettségű segédápolók irányába. Viszont 
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amikor a képzettség és a tapasztalat nem jár együtt, az konfliktusok forrása lehet. 

Viszont a kommunikáció pontosan a szakmai tudás kiterjesztésének és a tapasztalatok 

megosztásának eszköze, amely így e konfliktusok feloldását szolgálhatja. 

Az egészségügyi közeg kommunikációs világának nem elhanyagolható eleme a 

betegek egymás közti kommunikációja sem. Ez különösen olyan osztályokon fontos, 

ahol a betegek hosszabb időt (hónapokat) töltenek, mint amilyen az orvosi 

rehabilitáció is (László & Hunya, 2008), amely disszertációm terepéül szolgál. A 

betegek közötti kommunikáció a kórházi folklór terepe, amely egyfelől szabályozó 

szereppel bír, amely lehetővé teszi a lényeges információk gyors megszerzését 

vizsgálatokról, szabályokról, informális tényezőkről. Másfelől a hiedelemvilág, a 

kórházi „közélet” fenntartása, annak minden ebben lényeges pletykájával és 

legendájával együtt. Ez utóbbiak ismerete egy hosszú tartózkodás kezdetén beavatás 

jellegű is lehet. E kórházi folklór, a kórterem hangulata meghatározó a beteglét 

feszültségeinek oldása szempontjából is.  

Ahogy az egészségügyi szervezetről említettem, az orvosi munka egy szociotechnikai 

rendszerben képzelhető el, amelynek része az emberi viselkedés, a komplex 

szervezeti infrastruktúra (maga a kórház), és a technológia (eszközök) is (St. Pierre et 

al., 2010). Ezen összetevők közül az első tartalmazza a személyzetet, akik a gyógyító 

munkát vagy annak támogatását látják el. A második eleme magában foglalja a 

szervezeti struktúrát (hierarchiát) és a menedzsment tényezőket egyfajta belső 

környezet formájában (fizikai és társas értelemben is). A harmadik technológiai elem 

pedig azt tartalmazza, amivel és ahogyan a munka megvalósul, azaz a gyógyításban 

használt eszközöket a gyógyszerektől a segédeszközökig (Kleiner, 2007). A 

kommunikációnak része nemcsak a betegekkel, és a kollégákkal való interakció, de a 

környezettel, technológiai eszközökkel, illetve azok által megvalósult információcsere 

is. Ennek egyik aspektusa a betegtájékoztató információk (brosúrák, és táblák). 

Ezenkívül ide tartoznak a kórház belső, szervezeti szintű kommunikációs fórumai, 

mint a hírlevelek, kórházi újság, vagy rendezvények, tudományos előadások is 

(László & Hunya, 2008). A technikai eszközökkel való interakcióra hatással van arra, 

hogy az egészségügyi munkahelyre leginkább a mobilitás jellemző. Az egészségügyi 

szakember (orvos, ápoló, gyógytornász, stb.) vizitel, kórtermekbe megy betegekhez, 

telefonhívások szakítják meg a munkáját, adminisztrál, tehát egyáltalán nem egy 

irodai munkavégzési folyamatról van szó (Sørby & Nytrø, 2007). Fontos még 
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kiemelni, hogy az orvoslás egy kollaboratív jellegű munka, amelyben több szakember, 

különböző beosztásban és műszakokban, térben és időben részben elosztva dolgozik 

együtt. Jellemzően gyakoriak a nem rutin események, azaz a tervezhetőség foka kicsi, 

a standardizálhatóság szintúgy nem jellemző a munkafolyamatokra. Ezek együttesen 

azt okozzák, hogy a gyógyító munka erősen függ az információfeldolgozási, és 

kommunikációs folyamatoktól, amelyekben szerepe van a technológiai eszközöknek, 

és amely folyamatok támogathatók technológiai eszközökkel (Xiao, 2005). A 

technológiai eszközök - ide értve a számítógépes rendszereket, de az orvosi 

berendezéseket is - használata során a következő nehézségek adódhatnak (St. Pierre et 

al., 2010):  

• Lehetséges, hogy az eszköz interfésze nem megfelelő, például túl bonyolult az 

orvosi-informatikai rendszer kezelőfelülete.  

• Felesleges funkciókat tartalmaz, amelyeket nem használnak (ugyanígy orvos-

informatikai rendszer, de orvosi berendezés esetében is).  

• Nem megfelelő körülmények között, vagy nem (csak) arra használják az eszközt, 

amire tervezték.  

• Előfordulhat a túlzott függés a monitorozó berendezésektől, amely a diagnosztika 

rovására mehet.  

• Nem megfelelőek az alapbeállításai a berendezéseknek (kikapcsolt hibajelzések).  

• Nem ad az eszköz visszajelzést, hibajelzést, és ebben az esetben a felhasználó 

nem észleli a hibát, vagy elakad a használatában.  

• Jellemző nehézség, hogy nem kap a személyzet megfelelő képzést az eszközök, 

különösen a szoftveres eszközök használatából, és a rendelkezésre álló 

dokumentáció sem elégséges.  

Az egészségügyi munka tekintetében fontos az is, hogy ugyan a számítógéppel 

támogatott kollaboratív munka korát éljük, de e területen a munkatevékenység 

jellemzően fizikai: a beteggel való érintkezés, az eszközök, tárgyak használata. Ezzel 

összefüggésben nagy jelentősége van a papír-alapú kommunikációnak is (Xiao, 2005), 

amely részben hagyományos (és forráshiányból fakadó) okokra vezethető vissza, 

részben a fent jellemzett nagy fokú mobilitáshoz illeszkedik, és amely komoly kihívás 

az információ-technológiai eszközök fejlesztői számára (Sørby, 2007). Ez a fizikailag 

gazdag, mobilis, és információforrásokban sokszínű (intenzív) környezet nem lehet 
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papírmentes teljesen, ezért az interakciókban, és azok támogatásában sem 

mellőzhetőek a fizikai eszközök, és nem támaszkodhatnak kizárólag szoftveres 

megoldásokra. Az osztályon belül, vagy szűkebben vett, beteg körüli teamen belüli 

kommunikációban így az analóg megoldásoknak, mint a táblák, információs falak, 

közösen tervezett formanyomtatványok, piktogramok nagy jelentősége lehet. Ennek 

egyik oka, hogy a gyors, dinamikusan változó munka során ezen eszközüket 

(felületeket) egyszerre többen is láthatják, így illeszkedik ahhoz, hogy fizikailag is 

közel, vagy együtt kooperációban dolgoznak a szakemberek (Xiao, 2005). Ez utóbb 

említett közelségben nagy szerephez jut a nem-verbális kommunikáció, a másik 

tevékenységének megfigyelése, ami nem feltéten szándékos megnyilvánulás, de 

információtartalma mindenképp van. Ez az elrendezés elvezet a team-munka 

koordinálása, és monitorozás felé, amelyek az orvosi teamek működésének központi 

kérdései. A szoftveres kommunikáció támogatása, az orvos-informatikai rendszerek 

(beteg adatbázis, tudásmenedzsment rendszer) (Davenport & Glaser, 2002; Sørby, 

2007) nagyban segíthetik az egészségügyi munkát, és különösen a team-munkát, 

amennyiben illeszkednek a terület fent leírt speciális jellemzőihez, különösen a 

mobilitáshoz és a nagy időnyomáshoz. Azonban mellettük szükség és lehetőség van 

az egyszerű fizikai eszközök használatára a (team-) munka támogatásban, mint 

például a közös információs táblákra (Xiao et al., 2002; Xiao, 2005), piktogramokra 

(Hámornik & Juhász, 2010b). Az orvosi kommunikáció támogatásában ezek alapján 

egy felől az információcsere személyközi szintjén (páros interakciók, és csoportos 

alkalmak, pl. vizitek), másfelől az ezt segítő információtechnológiai eszközök szintjén 

(orvos-informatikai rendszerek, és tudásmenedzsment), illetve nem elhanyagolható 

módon a fizikai (papír-alapú) eszközökkel van lehetőség. Az információcsere 

segítéséhez elkerülhetetlen a fizikai munkakörnyezet átalakítása, amely hatni fog a 

formális és informális kommunikációra egyaránt (pl. ülésrend egy megbeszélésen, 

információs tábla kihelyezése). Mindezekhez elengedhetetlen a kommunikáció és 

információcsere alapos feltárása etnografikus módszerekkel (strukturált megfigyelés), 

amelyek lehetővé teszik a problémavezérlet kutatást, és fejlesztést (Sørby, 2007; Xiao, 

2005). Disszertációmban ilyen szempontú kommunikációvizsgálatot és -elemzést 

mutatok be. Az orvosi munkában, ide értve az orvosi team-munkát is, a 

problémamegoldás folyamatában a környezet, és a team többi tagja is részt vesz, tehát 

egyfajta elosztott kognícióról van szó (Hutchins, 1995; Sørby, 2007; Xiao, 2005), 

amelyeket a különböző külső reprezentációra alkalmas eszközök (pl. táblák, 
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informatikai eszközök) hatékonyan támogathatnak. Az információfeldolgozás és 

kommunikáció nem csak egy szakember fejében zajlik, hanem a fizikai környezet 

eszközeinek manipulálása, és a team tagjainak tudásának felhasználása által is egy 

közös problématérben. 

Összességében az orvosi, egészségügyi közegben megjelenő kommunikáció egy 

komplex, a szervezet jellemzői által fizikailag és társas értelemben egyaránt 

meghatározott jelenség. Minden szintjét áthatja a hierarchia (László & Hunya, 2008), 

de ugyanúgy mediálja az információáramlást a fizikai környezet is (Xiao, 2005). 

Mindezen kommunikáció azonban leginkább értelmezhető, és a későbbiekben ezt az 

aspektusát mutatom be.  

2.8. Az orvosi tudás, mint szakértői tudás jellemzői (4) – (1) 
A tudás magas szintjének, a szakértői tudás vizsgálatának összefoglalását annak 

szempontjából mutatom be, hogy az az orvosi szakértelem megalapozásához miképp 

járul hozzá.  

Számos kognitív pszichológiai elemzés tárt fel különbségeket a kezdők és a szakértők 

gondolkodása között. Például a sakkmesterek nem mennyiségileg tudnak többet, nem 

több lépés mélységben gondolkodnak, mint a kezdők, hanem a hosszú távú 

emlékezetükben számos korábbi állást, illetve állás-sémákat tárolnak, amelyeket fel 

tudnak ismerni, és így használni a játék során (Eysenck & Keane, 2003). A szakértői 

tudás ez esetben a sémák alapján való információkódolás, -felismerés 

(mintázatfelismerés), és az ilyen sémákra támaszkodó emlékezeti tömbösítés 

(egységekbe szervezés) képessége a munkamemóriában. Erre példa, hogy a futók 

hosszabb számsorokat tudnak megjegyezni, ha kilóméteridőben tömbösítik őket, mint 

azok, akik nem sportolnak, és ilyen sémával nem tudnak tömbösíteni (Baddeley, 

2001). A szakértő több sémát és jobban szervezetten használ fel a problémamegoldás 

során. Tekinthető ez egyfajta memóriával támogatott mintázatfelismerésnek, amelyet 

még heurisztikák is kiegészítenek (Eysenck & Keane, 2003).  

A szakértővé válás folyamatát Anderson alapján úgy írhatjuk le, mint a deklaratív 

tudás procedurálissá válásának folyamatát (Eysenck & Keane, 2003). Ami egy 

kezdőnek komplex problémamegoldást (deklaratív tartalmak előhívását, kezelését) 

igényel, az a szakértőnek rutin feladat (procedurális). A procedurális (nem deklaratív) 

memória tartalmak, mint korábban leírtam, nem (vagy nem teljesen) verbalizálhatóak, 
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és automatikusan aktiválódnak, így egy szakértői megoldás ez esetben automatikusan 

„adja magát”. A folyamat három lépésben zajlik: először deklaratív tartalmakat 

alkalmaz az ember (gyengébb hatékonysággal és nagy erőfeszítéssel), majd ezen 

tartalmak procedurálissá válnak, „ha-akkor” szabályokká alakulnak, és végül e 

szabályok a használatban megerősítésre kerülnek, átszerveződnek (tömörödnek) 

(Eysenck & Keane, 2003). Ez utóbbi tömörödés (azaz encapsulation) különösen 

jellemző az orvosi szaktudásra, ahogy azt a későbbiekben részletesen is bemutatom 

(Van De Wiel, Boshuizen, & Schmidt, 2000; Van De Wiel, 1997; Wiel, Boshuizen, 

Schmidt, & Schaper, 1999). Egy új problémával való szembesülés esetében, általában 

egyszerre van szükség a kreativitásra és az analógiás gondolkodásra, hogy a meglévő 

sémáinkat az adott céltartományra is át tudjuk vinni, és alkalmazni tudjuk az adott 

problémára. Erre az átvitelre, általánosításra alkalmas a dinamikus emlékezet 

modelljében a TOP fogalma, amely távoli strukturális hasonlóságokat is összekapcsol 

(Schank, 2004), így segíti jelen esetben a problémamegoldást is. Ezenkívül a 

szakértői és általánosan vett problémamegoldás fontos eleme a gestalt pszichológiai 

gyökerű vizsgálatokban fókuszba került belátás, azaz a probléma újrastrukturálása és 

ezáltal a megoldás felismerése (Eysenck & Keane, 2003).  

Az orvosi tudás, az orvosi szakértelem, és a problémamegoldás ezen a területen a 

fentiektől több ponton eltér. Ennek az az oka, hogy az elméleti tudáson túl motoros, 

kognitív, és társas készségek is szükségesek hozzá (Norman et al., 2006), illetve a 

tudásbázis (elméleti és praktikus oldalon egyaránt) dinamikusan bővül, folyton 

változik, olyannyira hogy 19 évente megduplázza saját terjedelmét (Heathfield & 

Louw, 1999; Norman et al., 2006). Hosszú elméleti és gyakorlati képzés szükséges 

ahhoz, hogy valaki önállóan praktizálhasson, birtokolja a szükséges formális és 

tapasztalati tudást is. Az orvosi szakértelem, szaktudás vizsgálatának kiindulópontja a 

diagnózisok felállításának vizsgálata volt. A megközelítések időrendben először (1) 

általános problémamegoldási képességgel magyarázták az orvosi diagnosztikus 

szakértelmet. Majd (2) a tudás szervezettségével. Később pedig (3) a többféle tudás 

koordinációjával. 

Az általános problémamegoldási készségek, stratégiaalkotási képességek elősegítetik 

a pontos, részletes diagnózisalkotást. Azonban a helyzetek közötti nagy 

változékonyságot nem tudják magyarázni az általános készségekkel, így feltétezhető, 

hogy e tanulható készségeknél több komplexebb mentális folyamatok állnak a 

szekértelem mögött (Norman et al., 2006).  
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A szaktudás szervezettsége, mennyisége, amelyet felidézéses emlékezet 

vizsgálatokban elemeztek, szintén nem bizonyult elégségesnek az orvosi szakértői 

tudás megmagyarázásra (Norman et al., 2006). A szakértők (tapasztalat orvosok) 

Boshuizen és Schmidt vizsgálataiban kevesebb részletet idéztek fel, mint a kezdők, 

mivel az ő esetükben már megjelent a szintetizálás és a lényegkivonás (tömörítés) is 

(Boshuizen & Schmidt, 1990; Rikers, Schmidt, & Boshuizen, 2002; Schmidt & 

Boshuizen, 1993). Ahogy a sakkmesterek esetében, úgy ezen kutatások szerint az 

orvosoknál is a nagyobb emlékezeti tömbök és a gyorsabb mintázatfelismerés teszi 

lehetővé a szakértők jobb teljesítményét. Azonban ez ilyen formán nem szolgál 

elégséges bizonyítékul, hiszen a mögöttes tudás pontosan fordítottan jelenik meg, 

azaz a tapasztalat növekedésével csökken, és ezen megközelítések a tapasztalati 

ismereteket (gyakorlatot) is figyelmen kívül hagyják. 

A harmadik, legátfogóbb, és kronológiában legújabb megközelítés a többféle tudás 

koordinációját helyezi a fókuszba (Norman et al., 2006). Háromféle tudást lehet 

elkülöníteni az orvoslás területén: (1) Oki (kauzális) tudást, amely az 

alapfolyamatokat, biológiai, élettani alapokat írja le, foglalja rendszerbe. (2) 

Analitikus tudást, amely tartalmazza a betegségek jellemzőit, a diagnózishoz 

szükséges tüneteket. Ez a tudás jellemzően szemantikus, fogalmi kategóriákat 

tartalmaz, amelyek alá az adott esetet az orvos besorolja. (3) Tapasztalati, gyakorlati 

tudást, amely az analitikus tudással szemben jellemzően epizodikus tartalmú, mivel a 

korábban megismert eseteket tartalmazza. A mintapéldányok e gyakorlat során 

bővülő tárháza szintén a diagnózisállításban játszik fontos szerepet.  

A kauzális, oki tudás az első, amit az orvosképzés során a leendő szakemberek 

elsajátítanak. E tudás megléte hozzájárul a koherens és részletes diagnózisokhoz, 

mivel ezek alapanyagát szolgáltatja. Viszont a fenti említett Boshuisen és Schmidt 

vizsgálata alapján pont ez a tudás az, ami részletesen, és nagy mennyiségben a 

tapasztalat orvosoknál (szakértőknél) már nem jelenik meg (Norman et al., 2006). A 

tudás tömörítés (knowledge encapsulation) elmélete szerint a kauzális tudás hálózatba 

szervezett, viszont a szakmai fejlődéssel e hálózat egyes területei egyre tömörítettebbé 

válnak (encapsulated), amely folyamatot a 11. ábra mutatja be (Boshuizen & Schmidt, 

1990; Custers, Boshuizen, & Schmidt, 1998; Machiels-Bongaerts, Schmidt, & 

Boshuizen, 1993; Rikers et al., 2002; Schmidt & Boshuizen, 1993; Schmidt et al., 

2002; Schuwirth et al., 2001; Van De Wiel et al., 2000; Van De Wiel, 1997). Így az 
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aktiválódó tudás hálózata kevesebb, de magasabb szintű fogalomból fog állni a 

szakértők esetében. Az orvosképzés előtt az embereknek gyakran hibás és hiányos 

tudásuk van az emberi test működéséről és a betegségekről. Az orvosképzés során 

először megjelenő biológiai-élettani tudásanyag ezt a hálózatot kijavítja, és elmélyíti, 

kiterjedté teszi. A gyakorlati képzés, és rezidens képzés során ez a nagy és kiterjedt 

tudás átrendeződik, és kiegészül a megtapasztalt helyzetekkel, esetekkel. A praxis 

során időben tovább haladva a tudás asszociatív hálójában, amely szemantikus, 

fogalmi tudást, és epizodikus, eseményekhez, esetekhez kötött elemeket is tartalmaz, 

az egyes részegységek belső kapcsolatai megerősödnek, és zárt, tömörített 

tudásegységekké alakulnak (encapsulated). Ennek okán kevesebb elemet aktiválnak a 

szakmai döntéseik során, viszont azok minősége így is jobb lesz, mint a kezdőké. 

 

11. ábra. A tudás tömörítésének folyamata a szakértővé válás során (knowldge encapsulation) 

Amennyiben az olvasott diagnózisokból felidézett fogalmak számát a szakmai 

képzettség és tapasztalat szintje szerint összehasonlítjuk, akkor azt az eredményt 

kapjuk, hogy a kezdő orvostanhallgatók idézik fel a legkevesebb fogalmat, mivel még 

a rendelkezésre álló tudás mennyisége is kisebb. A végzős orvostanhallgatók idézik 

viszont fel a legtöbb fogalmat és adnak részletesebb leírást a vizsgálatok eredményei 

alapján: számukra már jelentős fogalmi (elméleti biológiai, élettani) tudásbázis áll 

rendelkezésre, viszont a gyakorlati tapasztalataik még nincsenek meg ahhoz, hogy ezt 

a hálózatot tömörített formában (encapuslated) gazdaságosabbá tegyék. A mennyiség 

önmagában nem a szakértelem záloga még. A tapasztalat, praktizáló orvosok ez 
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előbbi csoporthoz képest kevesebb fogalmat hívnak elő, mivel a tudásuk már nagyobb, 

zárt egységekbe tömörített. Viszont az egyes részek tartalma (a részletes tudás) 

specifikus kérdésekre előhívható, tehát nem a tudás hiányáról van esetükben szó, 

hanem annak sűrítéséről, tömörítéséről (encapsulation) egy nagyobb, összetettebb 

csomópontokat tartalmazó asszociatív hálóba (Norman et al., 2006). Ezt a hatás 

középfokúsági hatásnak (intermediate effect) nevezik a szerzők (Schmidt & 

Boshuizen, 1993; Van De Wiel, 1997; Wiel et al., 1999). A tudás enkapszuláció 

elmélete egy alapvetően sémaalapú megközelítés, amely integrálja a szemantikus és 

epizodikus tudás fejlődését és használatát az orvosi területen. Az elsajátított nagy 

mennyiségű szemantikus (elméleti) tudás tematikus hálóba rendeződik, amely 

keretszerű, tömörített (encapsulated) hálózatban lehetőség van a részletek előhívására, 

amennyiben szükséges, azaz megtalálható benne a részletes tudás, de a gazdaságosság, 

és a korlátozott kognitív erőforrások miatt a fogalmi háttértudás, és tapasztalatok által 

kialakított tömörített egységekkel zajlik a gondolkodás folyamata. Az epizodikus 

jellegű szervezőelvet ebben az elképzelésben a betegség-forgatókönyvek adják 

(illness scrips) (Custers et al., 1998; Van De Wiel, 1997). Ezek a betegség-

forgatókönyvek már a szemantikus (egyébként tömörített) tudáson túl tartalmaznak 

ismert eseteket, beteginformációkat, tüneteket, és tipikus kezelési módokat. Minden 

egyes, sikeres diagnózis, vagy kezelés egyedi epizodikus emléke a forgatókönyvek 

fennmaradását, vagy fejlődését is szolgálja, amelyek így a tömörített (encapsulated) 

tudás hatékonyabb használatát teszik lehetővé. E forgatókönyvekben a tömörített 

(encapsulated) tudáson túl a tapasztalat is megtalálható egyfajta eseménystruktúrába 

rendezve (Custers et al., 1998; Van De Wiel, 1997). Ezen elmélet szerint a tudás 

koordinációja „mentális döntési fákba” rendezi az ismerteket, és tapasztalatokat 

(Norman et al., 2006). A bejövő információ sémákat aktivál, mintázatfelismeréssel 

kerül feldolgozásra a fent említett tömörített (encapsulated) egységekből álló 

tudásháló, és a releváns tapasztalatokkal összefűzött betegség-forgatókönyv 

segítségével (Norman et al., 2006). A tudás tömörítés elmélete arra igyekszik 

magyarázatot adni, hogy a kauzális, orvosi alaptudás miképp hasznosul a szakmai 

fejlődés során, és miért jelenik meg már kisebb mennyiségben a tapasztalt 

szakemberek esetében. 

A kauzális elméleti alaptudáson túl, az analitikus tudás már túllép az 

alapfolyamatokon az egyes diagnózisok indikátorait, a betegségek fogalmait 
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tartalmazza (Norman et al., 2006). Az egyes betegségek tipikus eseteit könnyebb a 

szakembernek felismerni, mivel hasonlóbbak a tárolt prototípushoz. Viszont ez a 

hatás nem függ a szakértelemtől, tapasztalattól: kezdők és gyakorlottak esetében 

egyaránt megvan. Az analitikus tudás úgynevezett szemantikus minősítőkbe 

rendeződik, amelyek egy-egy tünet meglétét vagy hiányát képesek ellenőrizni az adott 

eseten. Ezen minősítők szervezettsége és a köztük lévő kapcsolatok mennyisége és 

minősége mutatja meg a szakértelmet (Norman et al., 2006). Viszont ebben az esetben 

is, amennyiben csak az analitikus tudás mentén próbálnánk meg definiálni a szakértői 

tudást az orvoslásban, nem találunk különbséget a jól teljesítő orvostanhallgató és a 

tapasztalt szakember között. Mindkét esetben megvan a hozzáférés a szemantikus 

tudáshoz, és ennek rendezettsége adja meg a használt szakmai nyelvet. A szemantikus 

minősítők, és az analitikus tudás szervezettsége önmagában nem oka, hanem inkább 

velejárója (korrelátuma) a szakértelemnek (Norman et al., 2006). 

A tapasztalati, gyakorlati tudás az, amely a kauzális és analitikus tudásbázis mellett a 

szakértelemhez hozzájárul. A szakértőnek rutin feladat az, ami egy 

problémamegoldási helyzet a kezdő számára (Norman et al., 2006). Ez a fajta tudás 

jellemzően epizodikus tartalmak mentén szervezett, azaz megtapasztalt esetekre, 

mintapéldányokra épül, amelyek gyorsan előhívhatóak hasonlóság alapján. E 

tudásterület vizsgálatát viszont jellemzően vizuális feladatokban (pl. ECG, vagy 

bőrgyógyászati eseteken) elemezték, ahol a hasonlóság vizuálisan megragadható 

(Norman et al., 2006). Ilyen esetekben nem az elméleti tudás játszott fontos szerepet, 

hanem a megjegyezhető egyedi esetek felidézése. 

A fentiek alapján látható, hogy a szakértelemhez az orvosi területen több kell, mint a 

formális tudás önmagában. A gyakorlati tapasztalat szerepe elvitathatatlan, viszont a 

hatásmechanizmusa még nem tisztázott. Mivel sokféle, helyzetfüggően eltérő 

szakértői tudás van ezen a területen belül is, a kulcstényező a tudás koordinációja. 

Nem az a fő kérdés, hogy mit tud egy szakértő, hanem hogy hogyan használja a 

tudását a szakértő orvos (Norman et al., 2006). Ez a koordináció, ahogy a 

problémamegoldás folyamata általában, változik a feladat komplexitása és a 

bizonytalanság szerint, hiszen egy nagyon bonyolult új helyzet egy tapasztalat 

szakembernek is kihívást jelenet. Az orvosi szaktudás alkalmazására együtt van 

hatással a tipikusság, amely a fogalom (betegség, eset) prototípusához való 

hasonlóság mentén aktiválja, főleg a kauzális tudást és jelenik meg a hasonlóság 
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hatása a már megtapasztalt mintapéldányokhoz viszonyítva. Míg a prototípusokhoz 

viszonyított tipikusság inkább az orvostanhallgatókra jellemző, addig a rezidenseknél, 

akik már rendelkeznek gyakorlati tapasztalatokkal, a mintapéldányokhoz való 

hasonlóság koordináló elve jellemző, amelyben az analitikus tudás nagyobb szerepet 

kap. A szakértővé válás irány az orvosláson belül a fogalmi prototípusoktól a 

mintapéldányok felé, a kauzális, és analitikus tudáson át a tapasztalati tudás felé halad 

(Norman et al., 2006). E folyamat másik végpontján, az idős korban a korábban 

előnyösen használt gyakorlati tapasztalatból származó esetek hatása túlzottá válhat, és 

hajlamos a tapasztalt idős orvos a korai benyomásaira hagyatkozni az eset elemzése 

helyett (Norman et al., 2006). 

Összességében az orvosi szaktudást a kauzális, az analitikus és a tapasztalati tudás 

koordinációja adja meg. A megtapasztalt esetek fontosak, de önmagukban nem 

elégségesek, ahogy az elméleti tudás sem.  

2.9. Kommunikáció és tudásmegosztás orvosi teamekben: a 
nem akut orvoslás és a rehabilitáció területe (5) 

2.9.1. Teamek sajátosságai az egészségügyben 
Az egészségügyben dolgozó teamek között elsősorban különbséget kell tenni akut és 

nem akut helyzetben dolgozók között. Az előbbibe tartozó sebészeti, aneszteziológiai, 

sürgősségi, és intenzív ellátásban dolgozó teamekkel kapcsolatban számos vizsgálat 

elemezte a közös munkát és az ezzel járó kommunikációt, illetve a team tudást. 

Mindezen eredmények a többi vizsgált magas kockázatú területhez (pl. repülés, 

nukleáris ipar, harcászat) hasonló eredményeket mutattak. Azonban, hogy ezek 

általánosíthatóak-e a nem akut orvoslásban megjelenő team-munkára az kevésbé 

vizsgált kutatási kérdés. Disszertációmban e két terület és fogalmi rendszer 

összekötését tűztem ki célul, azaz a nem akut területen, az orvosi rehabilitációban 

dolgozó teamek kommunikációjának és tudásmegosztásának vizsgálatát. Ennek 

segítségével megalapozható, hogy a team-munka és  -kommunikáció támogatása 

milyen formában előnyös ezen a területen.  

Az egészségügy akut és nem akut területén egyaránt átfogó jellemző az időnyomás, az 

időkeret szűkös érzete, amely hatással van az információcsere minden formájára 

(Eisenberg, 2008). Mindezek mellett a hierarchikus szerveződés, a komplexitás, és a 

magas tudásigény jellemzi az egészségügyet, ahogy azt korábban részleteztem. 
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Azonban mostanára a hagyományos szervezeti, és munka modell elérte 

teljesítőképessége határát az információs túlterheltség, és a finanszírozási korlátok 

miatt. Ennek okán új szervezeti formára, a team-munkára van szükség az 

egészségügyben is, amelyhez azonban nem elegendő, hogy teamnek nevezzük a 

dolgozók csoportját, hanem valódi kooperációra, és a többféle szakember többféle 

nézőpontjának felhasználásra van szükség (Eisenberg, 2008). A helyzet közös 

átlátására, team szintű közös megértésre, és egymás kölcsönös figyelembevételére van 

szükség a teamben, amelyet kommunikációs és fizikai tényezők is meghatározhatnak 

(Eisenberg, 2008; Xiao et al., 2002). Azon túlmenően, hogy a komplex információs 

környezetben a team-munka, és a -kommunikáció hatással van a beteg egészségére, a 

gyógyítás sikerére, meghatározza a dolgozó pszichés jóllétét is (Nemeth, Kowalsky, 

Brandwijk, Klock, & Cook, 2008; Szabó, Szabó, & Hegedűs, 2008). Az 

interdiszciplináris teamekben dolgozókat a team szociális konstrukciója (formális és 

informális struktúrája), a teamben belüli kommunikáció által megvalósítható társas 

támogatás védi a stressz és kiégés hatásaival szemben (Szabó et al., 2008), és egyben 

pszichés egészségen túl magasabb elégedettséget is irányoz elő (Brown, 2008). A nem 

akut területen, ahol a betegek hosszabb időt töltenek (például a rehabilitációs, vagy a 

krónikus osztályokon) lehetőség van az interdiszciplináris team tagjai és a betegek 

között a kapcsolat kialakulására, amelynek kezdete, fejlődése, bizalomkiépülése és 

lezárása van (Mercer et al., 2008). A sürgősségi, akut ellátással szemben ez a 

stabilabb kontextus nagyobb lehetőségeket kínál a betegek bevonására a team-

kommunikációba.  

Az interdiszciplináris orvosi team a következőképp definiálható – az orvoslás akut 

és nem akut területre vonatkozóan (St. Pierre et al., 2010):  

• több szakértő együttes jelenléte szükséges;  

• A létszám változásával alakul, változik a team;  

• rendelkezik egy specifikus feladattal az adott beteg kezelésének céljából;  

• különböző szerepeket és funkciókat betöltő szakemberekből áll, akik között a 

tudás megoszlik;  

• döntéshozatalt végez a team strukturált felépítésével, a benne megjelenő 

hierarchiával (például az orvos vezetői koordinációja által);  
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• a team dinamikus interakcióba lép környezetével és ez az interakció megjelenik a 

team egyes tagjai között is;  

• a kölcsönösen függő team-tagok dinamikus információ- és erőforráscserét 

végeznek a feladatmegoldás koordinációja miatt;  

• a team tagjai a döntéseik során hasznosítják a közös megértést (tudást), amivel 

rendelkeznek és ami explicit vagy implicit szabályokon, elvárásokon;  

• a team fennállásának időtartama korlátozott: a beteg kezelésének végével a köré 

szervezett interdiszciplináris team felbomlik, illetve új beteg körül más teamek 

alakulnak a beteg ellátási igényeihez illeszkedve. 

A hierarchizáltság, azaz egyes szakemberek közötti nagy hatalmi távolság fontos 

jellemzője az egészségügy teameknek (Hofstede, 1980; László & Hunya, 2008). A 

disszertációm egyik fő kérdésköre a hierarchiának a team-kommunikációra gyakorolt 

hatásának vizsgálata.  

Az egészségügyi területen is jellemző az a munka világában egyre elterjedtebb 

jelenség, hogy egy szakember egyszerre több team tagja is. Ez a többszörös team-

tagság egyaránt hatással van az egyén és a team teljesítményére, illetve a tanulási 

képességére (O’Leary, Mortensen, & Woolley, 2011). A többszörös team tagságnak 

két aspektusa van: a teamek száma, és a teamek sokféleségének foka, amelyeknek 

tagja a személy. A többszörös tagság több, mint multitasaking, mivel itt nem 

feladatok váltogatásáról, vagy végzéséről van szó, hanem a személy működésének 

kontextusát változtatja: más teamben más a feladata, a szerepe, a rutinja, a technikai 

eszközei, és a fizikai elhelyezkedése. Mindennek kiaknázásában a kommunikációnak, 

mint team-folyamatnak központi szerepe van: az információátadás, a tudásmegosztás, 

és a koordináció eszköze a változó kontextusokban. A többszörös tagság az egyes 

teamekben belül a figyelem fókuszálást okozhatja, ami leszűkíti a problémamegoldás 

során a keresést a szorosan vett leghatékonyabb megoldásokra, ezzel az újítást és a 

tanulást gyengítve. Viszont hálózati szempontból nézve a több team-tagság előnyös 

lehet, mert nagyobb mennyiségű és többféle információnak van kitéve. A teamek 

holisztikusan megjelenő többlet teljesítménye részben a tagok más kontextusbeli team 

tagságából, vagy korábbi tagságaiból, azaz tapasztalatiból származnak (O’Leary et al., 

2011). Az egészségügyben, és a vizsgált nem akut orvosi területen, a rehabilitációban 

a szakemberek a betegek körül, azok kezelési igényeihez igazodva szerveződnek 

interdiszciplináris teamekbe. Egy szakember, aki több beteget is ellát, több beteg 
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körüli team tagja is. Ezek a teamek a betegek vagy a betegek hasonlósági csoportjai 

szerint különböző létszámúak és különböző szakemberek vesznek részt bennük. A 

szakemberek tapasztalatukat, azokat az eseteket, amelyeket később prototípusként 

használnak, szintén ebben a többszörös team kontextusban szerezik meg, és e teamek 

között viszik át tudásukat, tapasztalatukat és alkalmazzák azokat egyik helyzetről a 

másikra. A többszörös team tagság meghatározza az egészségügyi területen dolgozó 

teamek hatékonyságát, illetve e tudás-intenzív területen a tanulást, tudásátadást is, 

amelyek hatással lehetnek a beteg ellátására.  

A teamek sokfélesége, amelyeknek a szakember a tagja, a teljesítményre negatív 

hatással van: minél többféle team között válogat a személy, annál magasabb ennek az 

erőfeszítésnek a „költsége”, illetve team szinten is a heterogénebb teameket nagyobb 

erőfeszítés koordinálni, amely erőfeszítés a teljesítmény ellen hat. Viszont eszerint 

minél hasonlóbb teameknek tagja a személy, annál kisebb az ő átváltási költsége, és e 

teamek koordinációra tett erőfeszítése (O’Leary et al., 2011). Így ha az általam 

vizsgált területen, az egyészségügyi szakember hasonló betegeket lát el különböző 

teamekben, akkor az előhívott tudásból, tapasztalatból többet is tud átvinni, és a 

teamek is hatékonyabbak, mintha heterogén jellemzőkkel bíró betegeket kellene 

ellátnia. A specializáció segítheti az ellátást ilyen formán. 

A tanulásra a többszörös team-tagság két aspektusa kétféle hatást gyakorol. A teamek 

sokfélesége, amelyeknek a személy tagja, segíti az új ismeretek elsajátítását. A 

személy többféle információnak és ötletnek van kitéve, amely bővebb input az új 

ismertekhez. Viszont minél különbözőbbek e teamek, annál nehezebb analógiás 

alapon a tudást az egyik kontextusból a másikba transzferálni, ahogy ez a 

teljesítményre is negatívan hat. Team szinten, minél heterogénebb egy team a sokféle 

hátterű tagoktól, annál nagyobb nyersanyaga van a team kogníciónak, és a 

tudáscserének. Azonban a team tagságok száma negatív hatással van a tanulásra. 

Minél több teamnek tagja a személy, annál nagyobb időnyomás nehezedik rá, hiszen 

kevesebb idő jut a teamben végzett munkára, az ott kapott információ integrálására. 

Ugyanígy, az olyan teamekben, amelyeknek tagjai nagyszámú másik team tagjai is, a 

koordináció nehezedésével, az időnyomással a közös információfeldolgozás 

lehetősége csökken, és a team tanulás gyengül (O’Leary et al., 2011). Mindez 

lényeges egy olyan tudás-intenzív területen, mint az orvoslás: a szakemberek 

túlterhelése, a sokféle beteg ellátás negatívan hat a teljesítményükre, és a tanulásra is, 
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az új ismeretek, tapasztalatok gyakorlatba való integrálására is. Ha a hasonló 

betegeket specializált szakemberek látják el, akkor a teljesítmény, a tudás transzfer is 

nagyobb valószínűséggel erősödik, vagy legalábbis nem romlik a többszörös team-

tagsággal. A betegelosztás, vagyis a feladatok koordinációja szempontjából ezen 

eredmények lényegesek egy osztály, és annak vezetői szempontjából. Mindezek 

hatását, illetve érvényességét a későbbiekben a terepkutatásom során is vizsgáltam. 

2.9.2. Kommunikáció az orvosi team-munkában 
A kommunikáció az ablak a teamben zajló közös, elosztott kognícióra (Hutchins, 

1995), vagyis a team-tudásra. A kommunikáció, mint a „hangosan gondolkodó team” 

munkafolyamat hatással van a beteg ellátására, azaz a beteg egészségére, 

életminőségére, szélsőséges esetben életére (Kiekel et al., 2001; Nemeth et al., 2008).  

A kommunikáció vizsgálatának alapvető és első kérdése az alapegység 

meghatározásának problémája. A számszerű, kvantitatív vizsgálatokhoz, amelyek a 

kapcsolatok, és az oki viszonyok feltárására alkalmas tudományos eszközök, egy 

meghatározott, definiált alapegységre van szükség, amely az elemzésben 

megszámlálható. Ezen alapegységet, a kommunikáció alapegységét sokféleképpen 

operacionalizálták, azonban disszertációm szempontjából az egészségügyi terepen 

végzett, vagy kognitív pszichológiai indíttatású kommunikációs vizsgálatok 

alapegységeit tekintem át. 

2.9.2.1. A kommunikáció vizsgálatának alapegysége 

A disszertációm központi módszerei a kommunikáció elemzésére irányulnak, ezért az 

elemzés alapegységének definiálása elkerülhetetlen. Ahogy a kommunikációról szóló 

2.3. fejezetben említettem a beszéd, a diskurzus különböző szintű egységekre 

bontható fel. A megefelelő egység kiválasztása hatással van az eredményekre is, ezért 

a következőekben áttekintem a releváns szakirodalomban használt 

kommunikációelemzési alapegységeket. A nyelv speciális populációban (autizmussal 

élők) való fejlődésével kapcsolatos vizsgálatokban Eigsti, Bennetto, Dadlani (2007) 

az elemzett nyelvi alapegységet a paralingvisztikai, nem verbális leírással jelölte ki: 

az intonáció és a szünetek határolják el egymástól a közlésegységeket (a mondatokkal 

nem feltétlenül megegyező szintű egységek, megnyilatkozások, utterances). Turnball 

konverzáció analitikus megközelítésében némiképp hasonlóképpen, szünetekkel, 

jelentésbeli kategóriákkal, illetve a beszélőváltás (turn-taking) szerint szegmentálta a 
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beszélgetés alapegységeit (Turnbull & Carpendale, 1999). A team-kommunikáció 

vizsgálatában jellemzően jelentés alapján definiálták a mérési egységet, egyfajta 

jelentési egységként (sense unit), melyet a kommunikációs partner értelmezni tud, és 

közelítőleg megfelel. Ez egy egyszerű, alanyt és állítmányt tartalmazó mondat 

(Lehmann-Willenbrock & Kauffeld, 2010). Fontos kiemelni, hogy a verbális 

alapegység definiálása nem független a szövegben elfoglalt helytől: egy egységet az 

előző hozzászólás határoz meg, annak kontextusában értelmezzük (Kiekel et al., 

2001). Az orvosi szaktudás elemzése során van de Wiel az elemzett alapegységet 

propozíciókként definiálta, a jelentés és funkció mentén szegmentált (Van De Wiel, 

1997). Nemeth és munkatársai az intenzív osztályokon zajló betegátadás beszélgetés 

elemzése során a párbeszéd alapegységeit idői jellemzők, illetve tartalom szerint 

határolták el, és hangsúlyozták, hogy az így kapott alapegységek nem szó szintűek 

(Nemeth et al., 2008). Az interakció vizsgálatában a kódolás alapegysége nem csak a 

közlésegység lehet, hanem lehetséges egyes helyzetek szegmentálása, és azok 

regisztrációja (Sørby, 2007 Paper F), elemzése is, például az orvosi munkában 

megjelenő interakciókban. Ezek a helyzetegységek időben korlátozottak, egy-egy 

feladathoz, cselekvéshez kapcsolódnak, és a szereplők állandósága definiálja őket, 

amint a szereplők változnak, új helyzet áll elő. A helyzeteknek van definiált kezdete, 

vége és kimenete. Szintén az orvosi területen végzett kutatásaik során Nytrø és Sørby 

a feladathelyzeteken belüli, kommunikatív viselkedés  alapegységeként definiált 

minden információt érintő műveletet (olvasás, írás, közlés) (Sørby & Nytrø, 2010). 

Az említett szerzők nemcsak nyelvi értelemben, de viselekdéses szinten is 

definiálható a kommunikációs alapegység. Team-megbeszélések kommunikációjának 

diskurzuselemzése során Bokhour (2006) a közlésegységet egy mondatként, vagy 

egységként definiálták, ami kifejez egy gondolatot, azaz lingvisztikailag és intonációk 

által azonosítható, elkülöníthető a beszélgetésben (Bokhour, 2006). 

Disszertációmban, amely az orvosi teamen belüli kommunikatív viselkedés és 

tudásmegosztás vizsgálatát tűzi ki célul, szintetizálom Eigsti, Bennetto, Dadlani 

(2007), illetve Bokhour (2006) megközelítését az intonáció és szünetek által elhatárolt 

közlésegység szegmentációról, Sørby és Nytrø (2010) nézőpontjával, amely minden 

információval kapcsolatos műveletet regisztrálandó egységként ír le. Így lehetőség 

nyílik a kommunikáció szélesebb elemzésére, beleértve ebbe a verbalitáson túl, az 

eszközhasználatot is, de mindeközben megtartva a kvantifikálhatóságot, és 

beszélgetés természetes (paralingvisztikailag definiált) egységeit. 
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2.9.2.2. A team-kommunikáció tartalmi vizsgálata 

A kommunikáció folyamata által vizsgálhatóvá válik a team-tudás: azaz a 

kommunikációs aktusok gyakoriságával, sorrendjével (szekvenciájával), az ebből 

előálló hálózattal. Emellett a kommunikáció tartalmával is vizsgálható a team-tudás: 

tartalomelemzés segítségével azonosított elemek együttes előfordulásával (Cooke et 

al., 2004). Mindezen jellemzőket megfigyeléses regisztráció segítségével lehet 

azonosítani, amely disszertációm központi módszere. Az elemzéseknek lényeges 

szempontja a kommunikáció tartalmán és mennyiségén kívül, a vizsgálat anyagának 

statikus, vagy sorrendi (szekvenciális) jellege (12. ábra). A statikus kommunikációs 

elemzés a kódolt regisztrált elemek számlálásán alapul, a szekvenciális pedig e kódolt 

elemek egymásutániságát is figyelembe veszi (Kiekel et al., 2001). 

A kommunikációs adat 
jellemzői Statikus jelleg Sorrendi jelleg 

Tartalom 

A szövegben (beszélgetésben) 
megjelenő állítások, témák száma 
(disszertációmban lásd a 5.1.2. A 
team-megbeszélések 
szöveganalitikai elemzése 
fejezetben) 

Az egyes állítások egymás utáni 
előfordulásai, 
szekvenciaelemzéses vizsgálatok. 
(disszertációmban lásd a 5.2.2. A 
kommunikatív viselkedés 
szekvenciájának elemzése a 
viziten fejezetben) 

Fizikai jellemzők 

A beszélgetés idői jellemzői, 
átlagos beszélgetési idők bizonyos 
betegekre (disszertációmban lásd a 
5.1.2. A team-megbeszélések 
szöveganalitikai elemzése, és a 
5.2.1. Követéses vizsgálatok a 
nagyviziteken fejezetekben) 

Az egyes egymást követő 
megszólalások idői jellemzőinek 
elemzése (disszertációmban ilyen 
adattal nem dolgoztam) 

12. ábra. A kommunikációs adat tipológiája (Kiekel et al., 2001 nyomán) 

Disszertációmban minkét dimenzió szerinti adatokat használtam az információcsere 

alkalmak (a team-megbeszélés, és a nagyvizit) kommunikációjának mennyiségi és 

tartalmi mintázatainak elemzésekor.  

A team-kommunikáció konzisztenciája, mintázata jellemző a teamre, és összefügg 

annak teljesítményével. A kommunikáció mintázata legjobban akkor azonosítható, ha 

szekvenciális eredményeket, azaz az egymásutáni előfordulások valószínűségeit 

hálózatos formában reprezentáljuk (Kiekel et al., 2001). Ez lehetővé teszi a 

kulcsszereplők, vagy ágensek azonosítását, az információcsere és tudásmegosztás 

jellemző útjainak kiemelését. Azok a teamek, amelyek változó kommunikációs mintát 

követnek, gyengébb teljesítményűek, mint azok, akik minden körülmények között 
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konzisztensek abban, amit és ahogyan kommunikálnak (Cooke et al., 2004; Kiekel et 

al., 2001). A változó kommunikációs mintázat a team kommunikációjának 

stabilitásáról és a tudásmegosztás folyamatosságának hiányáról árulkodik. Ahogy a 

többszörös team-tagság vizsgálatai is alátámasztották, minél stabilabb a team, annál 

több tudásátadásra van lehetőség (Kiekel et al., 2001; O’Leary et al., 2011). A team 

tudás, és az ezzel összefüggő kommunikációs mintázatban megjelenő hézagok, a 

tudás eloszlása (és elosztása) megjelenik a team teljesítményében is. Szükséges a 

deklaratív tudás átfedése, de nem szükséges a procedurális tudásé a teamben, mivel a 

specializáció, a szerepek ezt koordinálják (Banks & Millward, 2007). Lényeges, hogy 

az eltérő mintázatok, illetve a mintázatok változásai eseményekhez (információcsere 

alkalmakhoz, eltérő betegcsoportokhoz, vagy szakemberek részvételéhez) kötődnek, 

így a team-munkát, mint dinamikus rendszert tükrözik (Kiekel et al., 2001). 

2.9.2.3. A kommunikáció vizsgálata a nem akut orvosi területeken 

A nem akut orvoslást, például a krónikus osztályokat, kardiológiát, belgyógyászatot, 

gasztroenterológiát és nem utolsósorban a rehabilitációt ugyanúgy jellemzi a 

mobilitás, és a dolgozókat körülvevő, őket magába foglaló szociotechnikai rendszer 

komplexitása. A munkafolyamatok térben és időben megoszlanak a kórtermek, 

szobák, vizitek, telefonhívások, vizsgálatok, és számítógépes rendszerek használatai 

között. E környezet minden eleme, résztvevője explicit vagy implicit információforrás, 

és hozzájárul e tudás-intenzív, és tudásvezérlet terület döntéseihez (Sørby, Melby, & 

Nytrø, 2006). Az osztályos tevékenységet és minden szakember tevékenységét a 

helyzet és az ezek során megjelenő változások, hirtelen események határozzák meg. 

Az osztályos munka során megjelennek formális eljárások (rutin, kötelező cselekvése), 

informális eljárások (kötetlen beszélgetések, melyek jelentősége szintén nagy) és 

mindezt keretezi a szakemberek mobilitása.  

E disszertációm szempontjából különösen fontos részterületen Sørby 

vizsgálatsorozatának eredményeire támaszkodom, és ezeket mutatom be részletesen a 

következőekben. A szerző és szerzőtársai alapvető célként egy elektronikus 

kórlaprendszer kifejlesztésének megalapozását tűzték ki. Ez a folyamat a 

requirements engineering elvei szerint a szakemberek, a folyamatok és a rendszerek 

alapos megismerését igényli valós klinikai helyzetekben (Sørby, 2007). E fő cél 

megvalósításához a szerző és munkatársai egy strukturált és fókuszált megfigyelési és 

elemzési rendszert dolgoztak ki. Ez az iteratív módon, több fázisban kifejlesztett 
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megfigyelési módszer alkalmas volt arra, hogy leírja a klinikai szakemberek 

információs és kommunikációs viselkedését. Ennek alapján képet alkothattak arról, 

hogy a tervezett elektronikus kórlaprendszer jövőbeli felhasználói, az orvosok milyen 

eszközöket, információforrásokat használnak, milyen arányban, melyik fizikai helyen, 

milyen helyzetekben, és milyen időbeli eloszlásban. Mivel a megfigyeléses adat 

többféleképpen, különböző fókusszal elemezhet, így a fentiek mellet Sørby, Nytrø, és 

Røst (2006) rendszer szintjén leírták, hogy a szakemberek a kezelési terveket miként 

valósítják meg, és ehhez miként használnak információs eszközöket. Sørby 

vizsgálatait kettős céllal mutatom be részletesen a következőekben: egyfelől a nem 

akut orvosi terület kommunikációs vizsgálatának fontos eredményeit foglalja össze 

publikációiban, másfelől pedig, az általa és munkatársai által kidolgozott 

megfigyeléses módszer a vizsgálataimban használt terepmegfigyelési eljárás alapjául 

is szolgált. 

Sørby és Nytrø (2006) a zárójelentés írás, mint formális orvosi munkafeladat 

megfigyeléses vizsgálata során megállapították, hogy az információforrások 

használatában szekvenciális szabályosságok jelentek meg. A papír-alapú (jegyzetek), 

elektronikus (számítógépes betegnyilvántartás), és egyéb információ források közül 

egy betegre átlagosan 3,77 forrást használtak, amelyekből 2 és 25 darab információs 

elemet nyertek ki és építettek be a zárójelentésbe. A szekvencia elemzés alapján 

látható, hogy a múltbéli és jelenlegi helyzetre vonatkozó információk gyűjtése során a 

papír-alapú források domináltak (pl. lázlap, kórlap), a jövőre vonatkozó információ 

gyűjtéskor pedig vegyes források voltak jellemzőek (Sørby & Nytrø, 2006). 

Megállapítható, hogy az orvosi munka, a modern információtechnológiai eszközök 

helyett jellemzően a papír-alapú információ forrásokra támaszkodik (csak 12%-ban 

támaszkodtak a számítógépes rendszerre). Viszont fontos konklúzió, hogy a 

különböző betegek, különböző információs igénnyel bírnak, ezért ezt a szempontot is 

figyelme kell venni a szakemberek információkereső viselkedésének elemzése során. 

Az orvosi-, illetve minden egészségügyi munkafolyamat mögött áll egy kezelési 

irányelv, amely tartalmaz egy szándékot (célt), és egy elméleti alapon felépített 

modellt, amely a szaktudásból építkezik. Ezek az irányelvek határozzák meg az 

információcserét a szakemberek között, és képezik a közös célrendszer, a közös tudás 

alapját. Azonban ezek az irányelvek nem mérhetőek a kommunikatív viselkedésben, 

mivel nem explicitek, csak a cselekvéses, szóbeli, fizikailag reprezentált 
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megvalósulásaik regisztrálhatóak (Sørby, Nytrø, & Røst, 2006). Az orvosi közös 

munka és közös tudás ezen a szűrőn keresztül vizsgálható, amely a tudás, és az 

implicit irányelveknek már a helyzetre adaptált, nem standard formája. Ennek okán 

szabályok, előírások, folyamatok vizsgálatára nem alkalmas, mivel a szakértői tudás – 

különösen az orvosi – tömörített (encapsulated) formában reprezentálódik (Boshuizen 

& Schmidt, 1990; Van De Wiel, 1997), és kerül alkalmazásra, így ennek csak 

nagyobb tömbjei, tartalmi kategóriái ragadhatók meg. Így az egyes helyzeteken vagy 

fizikai helyeken, információcsere alkalmakon belül lehetséges a kommunikatív 

viselkedés vizsgálata (pl. megbeszéléseken, viziteken, vagy egyes osztályokon belül), 

mivel a helyzet maga meghatározza, hogy miképp jelenik meg benne a közös tudás, 

és cél, irányvonal. Ennek alapján Sørby és Nytrø (2007a) egyes helyzeteken belül 

megfigyeléses módszerrel vizsgálta gasztroenterológiai és kardiológiai osztályokon 

dolgozó orvosok információs és kommunikatív viselkedését, annak mintázatát, egy 

későbbi bevezetendő információs rendszerrel szembeni igények megalapozásaképpen 

(a helyzetek és információforrásokat miutatja be az 13. ábra). A követéses 

megfigyelések során regisztrálták a személyek információ bemeneteit, illetve a 

kimeneteket, a végeredményt. Bemeneti oldalakon megjelenhetett a beteg, a további 

szakemberek, és a dokumentumok (pl. kórlap). Kimeneti oldalon megjelent az írás a 

kórlapra, mint cselekvés, valamilyen kezelés elrendelése, szakember utasítása, és a 

beteg tájékoztatása. Ezek szekvenciális feldolgozása alapján azonosítottak olyan 

helyzetspecifikus információs mintázatokat, mint például azt, hogy a vizit előtt az 

orvos jellemzően a kórlapokból, és a kollégáitól tájékozódik, majd a vizit után a 

számítógépbe jegyzi le az új információt, illetve az ápolókat utasítja szóban feladatok 

elvégzésére. Ugyanígy vizit alatt a beteg gyógyszereivel kapcsolatos információforrás 

jellemzően a beteg maga, a lázlapja, és az ápolók (Sørby & Nytrø, 2007a). 
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Helyzet Információforrások a gyógyszerekről 
Vizit előtti interakciók (pre-pre-ward-rounds) Kollégák, jegyzetek 

Közvetlenül a vizitet megelőző interakciók (pre-
ward-rounds) 

Lázlap, ápoló, gyógyszer lista (leírások, gyógyszer 
kompendium), számítógépes betegnyilvántartás 

Vizitek (ward-rounds) Beteg, lázlap, ápoló 

Irodai munka (office work) Lázlap, ápoló, gyógyszer lista (leírások, gyógyszer 
kompendium) 

Elbocsátás előkészítése (discharge preparation) Lázlap, kórlap (patient infromation form) 

Elbocsátó / záró megbeszélés (discharge meeting) Kórlap (patient infromation form), rezidense, beteg 

13. ábra. Egy kardiológiai osztályon végzett orvos megfigyelések eredményei a gyógyszerekkel kapcsolatos 
információ forrásairól különböző helyzetekben 

Az itt összegzett megfigyelésekből származó, helyzetek szerinti információs 

bemenetek, alapjául szolgáltak a vizsgálatoknak, amelynek során az egyes orvos 

kommunikációs profilját határozták meg az osztályos munka során. A vizsgálatban 

regisztráltak minden információt érintő műveletet, ezeken belül az információ típusát, 

a forrását, és a szereplőket, amelyet a 14. ábra mutat be (Sørby & Nytrø, 2010).  

 A kommunikatív 
aktus típusa Példa 

1. A közös megértés 
felé irányítás 

Az elmúlt nap változásainak bemutatás 

2. Értékelés, 
értelmezés 

A gyógyszerelés áttekintés 

3. Kérdésre válaszolás A beteg megkérdezni, hogy mi fog vele történni a vizsgálat 
során, amely kérdésre válaszul az orvos tájékoztatja 

4. Informálás Tájékoztatja a beteget a megváltozott gyógyszeradagról 

5. Vizsgálat Összehasonlítja a korábbi röntgenfelvételeket 

6. Információ kérés Megkérdezi a beteget az otthoni körülményeiről 

7. Előírás Átállítja a vérnyomásgyógyszerét a betegnek 

8. Utasítás Vérvizsgálatot rendel el 

9. Beutalás Beutalja neurológiai kivizsgálásra 

10. Felelősség delegálása 
Közli az ápolókkal, hogyha a beteg állapota rosszabbodik, akkor 
erről tájékoztassák az ügyeletes orvost, hogy átállíthassa a 
gyógyszert 

11. Emlékeztetés Jegyzetet készíti, hogy ellenőrizzen valamit a későbbiekben 

12. Jelölés, aláírás Aláír, beír, megjelöl tartalmakat a lázlapon. 

14. ábra. A kommunikatív cselekvése kategóriái (Sørby & Nytrø, 2010) 
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Sørby és Nytrø (2010) a kommunikatív aktusokat külön elemezte az egyes helyzetek 

szerint (pl. vizitek, irodai munka stb.,) a vizsgált kardiológiai és gasztroenterológiai 

osztályokon. A fenti kategóriák regisztrációja alapján számszerűsíthető, profilként 

ábrázolhatóvá váltak a megfigyelt orvosok kommunikatív cselekvései, amelyek 

alapján osztályok, helyzetek, és szakemberek között összehasonlítások végezhetőek. 

Például a vizit előtti időszakban az orvosok jellemzően értékelést, elemzést, majd a 

lázlapra való bejegyzést végeztek, és ezen kommunikatív cselekvések dominálták az 

összes gyógyszereléssel kapcsolatos helyzetet. A különbségek a szakemberek és 

osztályok eltérő munkamódjaiból fakadtak. Emellett az egyes helyzetek 

információhasználata is elemezhető, amely az említett vizsgálatban a későbbiekben 

kifejlesztendő elektronikus beteginformációs rendszer fejlesztéséhez szolgálhat alapul 

(Sørby & Nytrø, 2010). A profil alapú ábrázolási módszer egyszerűen és 

áttekinthetően mutatja meg a kommunikatív cselekvések különbségeit és 

hasonlóságait az osztályos munka során, amely jelen disszertáció céljai között is 

szerepel, és így e módszer módosított, adaptált, és továbbfejlesztett változatát 

alkalmaztam a rehabilitációs területen.  

2.9.2.4. Az információcsere alkalmai 

Az egészségügyben az információgyűjtés és -csere legfőbb módja a szóbeli 

kommunikáció, azaz a beszélgetés. E modalitás a munka minden információcsere 

alkalmát áthatja, és egyben lehetővé teszi az osztályos munka és team szintű tudás 

vizsgálatát is. Ahogy az egészségügy egyre nagyobb rendszerré vált, úgy lett egyre 

komplexebb társas, és technikai értelemben (mint szociotechnikai rendszer). E 

komplex, tudás-intenzív környezetben hagyományosan az orvosok hierarchiabeli 

vezető szerepe, szakmai autonómiája és ezáltal egyéni döntési felelőssége a jellemző 

(Brown, 2008). Az orvos gyűjti, dokumentálja az információt, és utasítja a többi 

szakembert. A hierarchiában nemcsak első helyen áll az orvos, hanem az őt követő 

következő szakemberek és közte nagyobb a státuszkülönbség, mint a többiek között. 

Azonban a komplexebbé vált fizikai és társas környezethez ez a klasszikus 

hierarchikus modell nem illeszkedik megfelelően: az orvos egyre jelentősebb 

információs túlterhelésnek van kitéve, amelynek kárát a munka hatékonysága, és 

áttételesen a betegek láthatják. Ezért előnyösebb, ha a beteget ellátó szakemberek 

interdiszciplináris teamek formájában dolgoznak együtt, amely lehetővé teszi a 

sokféle tudás együttes felhasználását, és a hatékonyabb munkát. Viszont az 
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interdiszciplináris team-munka az egészségügyben még csak elvi szinten vagy igény 

szerint jelenik meg: a szakemberek akár egymás mellett is valójában egyéni feladataik 

ellátást végzik, széttöredezett formában, az orvos vezetése alatt. Ahhoz hogy team-

munka legyen ebből, ahhoz közös alapra, és a hierarchikus elrendezés csökkentésére 

van szükség, ami lehetővé teszi a szakemberek kölcsönös támogatását, egymás 

cselekvéseinek előrejelzését (Brown, 2008). A beteg körül dolgozók általában 80%-

ban átfedő (redundáns) információt kommunikálnak, és csak 20%-ban 

szakmaspecifikus tartalmakat (Brown, 2008), amely arány a team-munkával javítható 

lenne. A közös alap, a kölcsönös függésen, egymás tevékenységének ismeretén és 

összehangoltságon alapuló team-munka kialakulásának kulcstényezője a 

kommunikáció, a beszélgetés, ami mellett a téri és idői együttes előfordulás, azaz a 

személyes alkalmak is számítanak (Brown, 2008).  

Mindezen személyes, információcsere alkalmak, a team-munka kiemelt színterei a 

nem akut ellátásban. Ezek közül a következőekben a vizittel, és a team-

megbeszélésekkel fogok részletesen foglalkozni, amelyek a disszertáció empíriájában 

is központi szereppel bírnak. 

A vizit 
A vizit az egyik központi team-kommunikációs alkalom az orvos-beteg kapcsolatban, 

sőt előnytelen esetben az egyetlen alkalom. Az orvos-beteg kommunikáció 

szempontjából alapvető cél az információcsere (Tiringer & Varga, 2008). Azonban 

gyakran nem működik kielégítően ez az információcsere, a betegek pedig 

elégedetlenek lesznek vele. A betegek kommunikációval való elégedettségének a 

döntésbe való bevonás, és az ilyen jellegű információcsere alkalmak amúgy is fontos 

tényezői (Mercer et al., 2008). Fehlenberg vizsgálatai során azt találta, hogy egy 

átlagos viziten 3-4 perc jut egy betegre, a legtöbbet az orvos és az egészségügyi 

személyzet kommunikál (Fehlenberg, Simons, & Köhle, 2003; Tiringer & Varga, 

2008; Weber, Stöckli, Nübling, & Langewitz, 2007). Nem a beteggel, hanem a 

betegről folyik a diskurzus. Ugyanígy, általában a beteg egy darab kérdést tehet fel a 

vizit során, és minden más információt közvetve, a szakemberek kommunikációjából 

szűr le. Mindezek okozhatják a kommunikációs zavarokat. A vizit jellemzők okai 

abban keresendő, hogy ez az információcsere alkalom egyszerre több funkciót is ellát: 

egyszerre a beteggel való kommunikáció fóruma, és a személyzet megbeszélése is a 

betegről. Emellett a viziten jellemző, hogy a beteg és a személyzet számára egyaránt 
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érzelmileg megterhelő, stresszkeltő témákat elkerülik, vagy ha felbukkannak, akkor 

elterelik róluk a szót (Tiringer & Varga, 2008). Mindez a szakemberek szakmai és 

személyes énképének védelmét szolgálja, de egyben a beteg számára leértékelésként 

jelenik meg, mivel az ő kezdeményezését figyelmen kívül hagyja a kezelőorvosa, 

vagy az egész team. A vizit javítására előnyös lehet vizit előtt vagy után, kórtermen 

kívül megbeszéléseket tartani (Tiringer & Varga, 2008), amire számos külföldi példa 

van (Brown, 2008; Nemeth et al., 2008). Továbbá szintén hasznos a betegek 

részvétele nélkül külön team-megbeszéléseket tartani, ahol a szakemberek nyíltabban 

vagy másképpen kommunikálhatnak (Bokhour, 2006; Eldar et al., 2008; Hámornik, 

Juhász, & Vén, 2010). Ennek köszönhetően több idő juthat a vizitre, és az valóban a 

beteggel való kommunikációra szolgál. A viziten is megnyilvánul a szervezeti, 

osztályon belüli hierarchia: a kórterembe az orvos vezetésével „rangsorban” lépnek be 

a szakemberek (László & Hunya, 2008). Az ismert, hogy a hierarchia hatással van a 

kommunikációra (László & Hunya, 2008). Disszertációmban azt vizsgálom, hogy ez 

megragadható-e a vizit-kommunikáció beszélgetési szekvenciájában.  

Team-kommunikációs szempontból a vizit napi, vagy heti rendszerességű, több 

szakterület jelenlétében zajló információcsere alkalom. A vizit jellemzően a beteg 

ágya körül zajlik, és a beteg állapotának áttekintését, illetve kezelésének következő 

lépéseit foglalja össze. A vizitet a kezelőorvos vezeti, és a beteget ellátó többi 

szakember adja át a releváns információt a betegről (Brown, 2008). Az 

információcsere a viziteken jellemzően hierarchikus: az orvos vezető, koordináló, 

információgyűjtő szerepe jellemző. Fontos még kiemelni, hogy a kommunikáció sok 

esetben – fizikai értelemben is - a beteg feje fölött zajlik és olyan szaknyelven, 

amelyet a beteg nem ért, és így a szorongása, kiszolgáltatottság érzete növekszik, 

amely a hazabocsátás után problémák forrása lehet (Brown, 2008). Brown (2008) 

vizsgálatai alapján, a team-szemléletű vizit bevezetése, amely kevésbé hierarchikus, 

és a beteget és hozzátartozóikat is bevonja, képes csökkenteni a beteg szorongását, és 

egyúttal növeli mind a beteg, mind a dolgozók elégedettségét. A team-szemléletű vizit 

során a vezető orvos koordináló, összegző funkciót tölt be, és minden szakmának, és a 

betegnek is lehetősége van a véleményét, állapotáról szóló információját elmondani. 

A team ez esetben közösen definiálja a problémát, és a célt mindenki számára érthető, 

egyszerű nyelvezettel határozza meg. Mindezeket a team egy tagja – nem az orvos – 

lejegyzi, amiket a team elfogadhat, módosíthat a későbbiekben. Az ilyen team-alapú 
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vizitek hozzávetőleg 20 percet vesznek igénybe betegenként, és lehetővé teszik az 

átfedő, team szintű tudás kialakulását a teambe és a betegben is. Azonban az ilyen, 

hagyományos és előhuzalozott hierarchiát csökkentő változtatások jelentős szervezeti 

ellenállásba ütköznek: meglepő módon nem csak a hierarchia magas fokán álló 

orvosok, de az ápolók részéről is (Brown, 2008). E mögött egyfelől a hagyományos 

autonómia csökkenése (orvosok), másfelől a felelősség mindenkire való kiterjesztése 

(pl. ápolók) áll. 

A vizitek egy speciális típusa az átadás, amelynek során a műszakok egymásnak a 

helyzet ismeretesével átadják az osztály betegeit. Az átadás során a kommunikáció 

ugyanannyira központi fontosságú, mint más viziteken. Az átlagos beszélgetési idő – 

intenzív osztályokon vizsgálva – egy betegre 36,5s volt, amely azonban a beteg 

állapotának megítélésében lévő bizonytalanság mentén nőtt vagy csökkent. Így 

összesen az egész átadási procedúra 25 perc és 40 másodperc (!) között változott 

(Nemeth et al., 2008). Az átadás során megfigyelt kommunikáció a szakemberek 

között lehetett monologizálás (az orvos elmondta a beteg állapotát, amelyet a másik 

nem szakított meg, nem kért pontosítást), és párbeszéd jellegű. A párbeszédben is két 

félét különböztettek meg a szerzők: monologizáló párbeszédet, amelyben a partner 

csak helyesléssel szól közbe az átadást végző szakember mondandójába; és reciprok 

párbeszédet, ahol kétirányú információ transzfer jelent meg (Nemeth et al., 2008).  

Az átadás háromféle lehetnek: (1) ágytól ágyig haladva végig veszik a betegeket (ez a 

legjellemzőbb); (2) a legsúlyosabb állapotban, vagy kritikus állapotban lévő beteget 

veszik előre, és vele foglalkoznak a legtöbbet, így a többi betegre kevesebb idő jut; és 

végül (3) előfordulhat, hogy az átadás megkezdődik sorban haladva, azonban egy nem 

várt esemény, vagy információ miatt megakadnak egy betegnél, akivel az idő 

javarészt előtöltik, így a többi betegre kevesebb idő marad. Ami kiemelendő, hogy az 

átadás menete a munkaterhelés (workload) függvényében dinamikusan változhat, 

alkalmazkodik a körülményekhez (Nemeth et al., 2008). Nem akut területen vizsgált 

átadások kommunikációjának és eszközhasználatának hálózatelemzése alapján 

Benham-Hutchins és Effken (2010) homogén, elemezhető mintázatokat talált. Az 

átadások során a dolgozók a verbális kommunikációt kedvelték a legjobban 

(személyesen vagy telefonon), mivel ez számukra egyszerű, gyors és kényelmes volt, 

illetve biztosította a kétirányú kommunikációt (a zárt láncú kommunikáció irányába 

mutatva ezzel). Jellemző volt a munkájuk során a nem lineáris kommunikációs 
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stratégiák alkalmazása, azaz több csatorna (információforrás vagy ágens) váltogatása. 

Az informatikai rendszer használatába viszont a szakembereknek kevés bizalmuk volt, 

inkább redundánsának élték meg, mint hasznosnak, és a közös alaphoz, mint a 

kooperáció megteremtésének feltételéhez verbális kommunikációt használták. Ennek 

részben oka lehet, hogy a nem akut orvoslás területén a standardizálás a 

kommunikációban nem feltétlen előnyös (Benham-Hutchins & Effken, 2010), 

szemben az akut területek (pl. sebészet) vizsgálatainak eredményeivel. A 

hálózatelemzés a kommunikatív viselkedésben az egészségügyben klasszikus 

hierarchikus modelljét fedte fel, ezen belül a szakemberek két alcsoportját azonosítva. 

(1) Azonosított autonóm tényezőként működő szereplők, akik rendszeresen 

kommunikálva problémákat oldanak meg. (2) Emellett elkülönített olyan szereplőket 

akiknek kevés autonómiájuk és jogkörük volt a problémamegoldáshoz, így 

jellemzően utasításokat hajtanak végre. Az autonóm tényezők közé jellemzően az 

orvosok, a végrehajtók közé pedig az ápolók tartoztak. Ezek alapján tehát a szerzők 

megállították hogy a kommunikáció minősége elsődleges a műszakváltás során, ahol 

a betegről a legfrissebb, és legpontosabb információkat kell átadják, ahhoz hogy a 

későbbi döntések a kezelés során helyesek lehessenek (Benham-Hutchins & Effken, 

2010). A hálózatelemzés alkalmas módszer az ilyen nem lineáris (több forrást) 

használó kommunikáció leírására. Szintén kiemelendő, hogy a szakemberek szereplők 

függetlenül direkt módon, verbálisan kommunikáltak egymással a szakmai határokon 

keresztül. Mindezen kommunikációs hálózatokba beágyazott, szakmákon belüli 

átadások is megjelentek, amelyek az egyes szakterületeken belüli információcsere 

megnyilvánulásai voltak. 

A team-megbeszélés 
Az információcsere másik lényeges alkalma a team-megbeszélés. A team-munka 

elterjedésével megjelent az egészségügyben az interdiszciplináris team-megbeszélés 

is, amely több, nem csak osztályos szakember részvételével, a közös 

információmegosztás, a koordináció, és a célállítás funkcióját betöltő csoportos 

döntéshozatali helyzet (Bokhour, 2006). Már definíciója is sugallja, hogy a team-

megbeszélésen, a (team-) kommunikációnak központi szerepe van. A team-

megbeszélések jellemzően hetente, kéthetente kerülnek megtartásra, a beteget ellátó 

szakemberek lehető legtágabb részvételével. A „teamen” a résztvevők áttekinti a 

betegek állapotát, igényeit, és a kezelési tervet. A kezelési terv és más ellátási 
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dokumentációk közös elkészítése miatt, a team-megbeszélés nemcsak 

információcserét, de bürokratikus funkciókat is ellát (Bokhour, 2006). Különböző 

dokumentumok kitöltését is itt végzik a szakemberek, például a lázlapra felvezetnek 

firss beteginformációt, a mozgásos és önellátásos állapotról szóló dokumentumokat itt 

egészítik ki (Hámornik & Juhász, 2010b). A bürokratikus funkció azonban nem az 

elsődleges célja a team-megbeszélésnek. Ez az információcsere alkalom azért jött 

létre, hogy a lehető legjobb ellátást biztosítsa a betegek számára, hogy a közös, 

interdiszciplináris team szintű döntéshozatal színtere legyen, ahol a különböző 

szakmák perspektívái összehangolhatóak, és hogy az ellátás koordinációját 

megvalósítsa a teamben, ide értve a beteg és a családja felé irányuló kommunikáció 

stratégiájának kidolgozását is. Bokhour (2006) megfigyeléses, és diskurzus analitikus 

vizsgálatai során tartalmi és szekvenciális szabályszerűségeket azonosított a team-

megbeszéléseken (geritáriai, és Alzheimer kóros betegek ápolásával foglalkozó 

osztályok vizsgálatában). A vizsgált osztályok team-megbeszéléseinek során 

szabályozott formában a vezetőápoló indításával zajlott a betegek állapotának 

megbeszélése. A vezetőápoló után a szociális munkás, majd sorrendben a többi 

szakma szólt hozzá: orvos, fogorvos, dietetikus, gyógytornász. Az ápolási és szociális 

terület ilyen dominanciája az idézett vizsgálatban az osztályok ápolási profiljának 

következménye. Tartalmi szempontból Bokhour (2006) háromféle kommunikációs 

gyakorlatot különböztetett meg a beszélgetésben: (1) Információadást (referálást, 

giving report), amely a kommunikáció egyik fő formája (27%) volt a team-

megbeszéléseken, és ennek tartalma képezte a dokumentumok elkészítésének alapját 

is. (2) Jelentés megfogalmazása (writing report), amely a bürokratikus 

kötelezettségek elkészítéséhez, a dokumentumok közös megszövegezését jelentette 

(25%-ban jelent meg). (3) Kollaboratív beszélgetés, amely a team-megbeszélések 

idejének 32%-át fedte le, de bizonyos alkalmakkor teljesen hiányzott. Ez a 

kommunikációs tartalom a betegek problémájának közös, kölcsönös kérdésekkel 

megszakított, és történetekkel kiegészített megbeszélése volt, amely során gyakran a 

szakemberek egyszerre beszéltek. Ez a kommunikációs tartalom a leghatékonyabb a 

team-munka szempontjából, és ez a leginkább betegközpontú, annak ellenére, hogy a 

beteg nem volt jelen. Lehetővé tette az interdiszciplináris team-munkát, a közös 

kezelési döntéseket, a koordinációt, és az ötletek javaslatok cseréjét, mindezt úgy, 

hogy a beteg, és a beteg életminősége állt a középpontban (Bokhour, 2006). A team-

megbeszélések formája ugyanúgy ritualizált, kötött, ahogy a viziteké is. A 
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bürokratikus funkciók gátolják a valódi problémamegoldást, és az ehhez szükséges 

referáló jellegű kommunikáció pedig akadályozza, hogy az összes szakember 

hozzátehesse az információját, így nem illeszkedik csoportos döntéshozatalba. Fontos 

kiemelni, hogy a megbeszélés idealizálása (pusztán teamnek nevezése) szintén a 

probléma elfedését okozza, hiszen ettől még nem jelenik meg interdiszciplináris team 

munka, hanem ugyanúgy megmarad a széttöredezettség a szakmák között (Bokhour, 

2006). A team-megbeszélések fejlesztésére, hatékonyabbá tételére a közös munkába 

használt dokumentumok fejlesztésére, és a betegek szempontjainak jobb 

figyelembevételére vagy éppen személyes bevonásukra van szükség. A szakemberek, 

és a beteg jobb bevonása több és jobb team-kommunikációt eredményez a szerepekről, 

a célokról, és nagyobb egyetértést idéz elő (Monaghan, Channell, McDowell, & 

Sharma, 2005). A team-munkához illeszkedő, azaz minden szakma igényeit 

figyelembe vevő dokumentációk használata pontosabb dokumentálást tesz lehetővé, 

illetve csökkenti az adminisztratív terheket (Monaghan et al., 2005). Team-alapú 

dokumentumok közös fejlesztésére Magyarországon is indultak a közelmúltban 

kezdeményezések (Simoncsics & Fáy, 2012). Mindazonáltal a részletesebb team-

megbeszélés időigényesebb is, ami például Monaghan és munkatársai (2005) idézett 

vizsgálatában a heti 4 órás idő helyett 8,5 órás elfoglaltságot eredményezett. Ezért 

lényeges a megbeszélések során a koordináció és a hatékony időgazdálkodás, 

különben a hosszú megbeszélés jelentős ellenállásba ütközik, illetve a produktivitás 

ellen hat.  

2.9.3. A nem akut interdiszciplináris team-munka az orvosi 
rehabilitációban  

2.9.3.1. Az orvosi rehabilitáció fogalma 

Az orvosi rehabilitáció célkitűzése fogyatékos, vagy rokkant emberek visszavezetése 

az eredeti társadalmi környezetükbe (Kullmann, 2006). Ennek folyamán segíteni kell 

a hozzátartozókat is, lehetőséget adni az ő bevonásukra a rehabilitációs tevékenységbe, 

és ellátni az otthoni folytatáshoz szükséges információkkal őket. A rehabilitációs 

ellátás folyamata nem csak intézeti, kórházi tartózkodást jelent, hanem az ezt 

megszakító adaptációs szabadságokat is magában foglalja, amelynek során a 

fogyatékos embert a hazabocsátják családjához, otthoni környezetébe, hogy fény 

derüljön az életében várható problémákra, így visszatérve ezekre is fel tudjon készülni. 

Az orvos rehabilitáción belül megkülönböztetünk többféle rehabilitációs szakterületet 



! 97 

(Kullmann, 2006): gyermek rehabilitációt, kardiológiai rehabilitációt, mozgásszerbi 

rehabilitációt, és pszichiátriai rehabilitációt. Disszertációmban a mozgásszervi 

rehabilitációt mutatom be részletesen. A mozgásszervi rehabilitáció a 

megbetegedések, vagy balesetek folytán károsodott mozgásos képességek 

visszanyerésében, fejlesztésében érdekelt rehabilitációs terület, így célja az önellátás 

lehető legmagasabb fokának biztosítása a mozgás szempontjából. Ide tartozik az 

ízületi protézisek beültetése utáni, az amputációt követő protetizálással járó 

rehabilitációs folyamat, vagy a baleseti sérültek sürgősségi és sebészeti ellátása után a 

mozgásszervi rehabilitációs kezelések is. Ahogy az orvoslás más területei, úgy a 

rehabilitáció is a team-alapú munkaszervezés irányába változott, és változik 

folyamatosan. Emellett fontos az, hogy minden beteg más, és minél bonyolultabb a 

beteg rehabilitációs problémája, annál több team-tag együttműködése szükséges az 

ellátásban. A mozgásszervi rehabilitációs team tipikus tagja a következő szakterületek 

(abc-sorrendben) (Kullmann, 2006): az ápoló, a beszédterapeuta (logopédus), a 

foglalkozási terapeuta (munkapszichológus), a gyógypedagógus, a gyógytornász, a 

konduktor, az ortopéd műszerész, az orvos, a pedagógus (testnevelő), a pszichológus, 

és a szociális munkás. E szakterületek közül a későbbiekben csak a vizsgálataim során 

relevánsakat mutatom be részeltesebben.  

2.9.3.2. A rehabilitációs teamek típusai 

Mindezen szakterületek közös munkájának összehangolása, és a közös tudás 

kialakítása különböző jellegű teamekben különböző szinten lehetséges. Az orvosi 

teamek, és így a rehabilitációs teamek sajátsága, hogy több szakterületet foglalnak 

általában magukba. Különösen igaz ez a rehabilitációra, amelynek során a komplex 

feladatot, az önálló életvitelre való felkészítést, akár megváltozott képességekkel is, 

több területen, több szakember segíti. Ennek a folyamatnak a hatékonyságához a 

team-tagok közös elköteleződése szükséges, ebben az esetben ide értve a beteget is. 

Szükség van a készségek és a szakmai szerepek pontos definiálására, és a hatékonyan 

koordináló, gördülékeny vezetésre. Fontos jellemző, hogy mivel minden beteg más és 

más, így minden esetben más és más hozzájárulás szükséges az egyes teamben 

résztvevő szakterületektől. Mindebben még torzító hatást játszik, hogy a betegek 

azokat a teamtagokat preferálják, és azoknak adnak pozitív visszajelzéseket, akik a 

reményt, a gyógyulást szimbolizálják számukra, például a gyógytornász. Azokat 

kedvelik kevésbé, akik a megváltozott képességeik (pl. mozgásszervi képességük) 
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következményeit alapnak véve kezelik őket (pl. foglalkozásterapeuta, pszichológus). 

A rehabilitációs teameknek betegközpontúak kell lenniük, a fentiek miatt (Sørby, 

Melby, et al., 2006). E fenti sajátságokból adódóan az orvos teamek, és azon belül az 

orvosi rehabilitációs teamek három félék lehetnek: (1) multidiszciplinárisak, (2) 

interdiszciplinárisak, (3) transzdiszciplinárisak (Butt & Caplan, 2010; Eldar et al., 

2008; Long et al., 2003). (1) A multidiszciplináris teamekben az együttműködő 

szakemberek szerepek szerint elkülönülnek. Így különböző rehabilitációs vagy ellátási 

célokat tűznek ki, és külön végzik a vizsgálatokat, állapotfelméréseket. Ennek okán 

széttöredezett a team, különösen, ha a team-kommunikáció is elégtelen. A divergens 

célok és ebből fakadó szintén összehangolatlan elvárások problémák forrásai lehetnek. 

(2) Az interdiszciplináris teamekben a szerepek és feladatok átfedhetnek a teamtagok 

között, amivel elmosódnak a határok közöttük. Ennek megvalósításához a team 

tagjainak új készségeket kell elsajátítania, ami lehetővé teszi számukra, hogy az alap 

szakmájukon kívül másban is kompetensek lehessenek. Az ilyen teamekben kötelező 

az együttműködő és nyílt kommunikáció, ami emellett elsődleges a prioritások 

megvitatásban is. Fontos vezetői feladat a szerepkonfliktusok lehetőségeinek 

kontrollálása, s a döntések egyeztetése. A kommunikációban központi helyen van a 

vizsgálati információk megosztása, elkerülve azok újbóli, párhuzamos elvégzését, ami 

költséghatékonyabb működést is lehetővé tesz. A közös kezelési vagy rehabilitációs 

célállítás a felelősségek tisztázását segíti amellett, hogy a szakmai identitások 

érintetlenek tudnak maradni. (3) A transzdiszciplináris teamek nagymértékben, vagy 

teljesen átfedő szerepekkel, felelősségekkel szerveződnek. A szakmai határok 

elmosódnak, és lehetővé válik a „szerepek elengedése”. A team így egységes kezelési 

tervet dolgoz ki. Az ilyen teamek kialakítása és működtetése nagy erőfeszítést igényel 

a kommunikációban, a személyiségfejlődésben, a szakértelem és tudás megosztásában. 

Nehéz feladat a szakmaspecifikus képzéstől és az azzal járó státusztól megválni. A 

multidiszciplináris teamekhez viszonyítva az interdiszciplináris teamben végzett 

kezelés bizonyult a hatékonyabbnak. Azaz együtt járt a rövidebb kezelési idő, 

kevesebb költség, és a jobb elért életminőség (Butt & Caplan, 2010). A 

transzdiszciplináris teamek megvalósítás a hierarchikus egészségügyi közegben 

rendkívül nehéz feladat, hiszen a szakmai határok, és státuszok feladása átfogó 

kultúraváltást igényelne, amit csak a képzés elejétől kezdve lehetne megvalósítani. 

Ezen eredményekkel egybevág az is, hogy minél inkább függetlenek a feladatok a 

teamen belül, annál nagyobb az esélyes a folyamatokból fakadó veszteségeknek 
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(process loss), amelyeket csak a team hatékony koordinációja, munkájának 

összehangolása ellensúlyozhat (Butt & Caplan, 2010). A multidiszciplináris teamek 

széttagoltsága így nagyobb feladatot ró a vezetőre, és a teamre is a hatékony 

koordináció megvalósítása miatt. Az interdiszciplináris teamek esetben a feladatok, és 

szerepek nagyobb átfedése, kölcsönös ismerete ezt a koordinációt könnyíti meg, ezzel 

téve gördülékenyebbé a team-munkát. 

2.9.3.3. A mozgásszervi rehabilitációs osztály, mint fizikai 
munkakörnyezet 

A következőekben az egészségügyi team-munka, team-kommunikáció, és a 

rehabilitációs terület általános jellemzői után specifikusan a vizsgálat területét adó 

mozgásszervi rehabilitációs osztályt mutatom be, mint fizikai, mint munkaszervezési, 

és mint társas közeget. A vizsgálat terepe disszertációmban az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet Baleseti Mozgássérültek Rehabilitációs Osztálya. Az osztály 

fizikai elrendezése, személyzete, és munkamódszerei általánosan jellemzőek, az 

mozgásszervi rehabilitáció egészében is. Az osztály 40 beteg elhelyezésére alkalmas 

12 kórtermből áll, amelyek közül 8 darab 4 ágyas, és 4 darab 2 ágyas elrendezésű 

(szobánként akadálymentes fürdőszobával). Ezt szemlélteti a 15. ábra alaprajz-vázlata 

is. 

 

15. ábra. A vizsgált mozgásszervi rehabilitáció osztály vázlatos alaprajza 
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Az osztályon a kórtermekhez kapcsolódva a betegek számára teraszok állnak 

rendelkezésre, amelyekről kilátás nyílik a Budai-hegységre. Az intézet elhelyezkedése 

önmagában elősegíti a gyógyulás pszichés hátterét, hiszen a város határában 

helyezkedik el, csendes erdős tájban. A betegek számára az osztályon található ebédlő, 

illetve dohányzó helység is rendelkezésre ált amíg ez utóbbi engedélyezett volt. Az 

osztályhoz tartozik egy széleskörűen felszerelt tornaterem is. Az osztály területének 

többi részét a nővérpult és tartózkodó, a közös konyha, az orvosi szobák, 

gyógytornász tartózkodó, a főnővér szobája, illetve az osztályos iroda (az 

adminisztrátor munkahelye) teszik ki. Emellett az osztályon két vizsgáló helység is 

található. A hátsó folyosóról, ahol az orvosi szobák és az iroda is van, nyílik a 

személyzeti (dohányzó) terasz. A betegek idejük nagy részében az osztály területén, a 

szobáikban, a tornateremben, a folyosón, és az ebédlőn tartózkodnak. A szakemberek 

a betegekkel a fenti helységekben, illetve a vizsgálókban, esetleg az orvosi szobában 

végeznek munkát. A betegek a nem osztályos terápiákra az intézet más részében lévő 

ergoterápiára, hidroterápiára, kondicionáló, és sport terápiára, ambuláns szakorvosi 

ellátásokra (fülész, szemész), vizsgálatokra (röntgen), és a protézis műszerészhez 

önállóan vagy segítséggel jutnak el. Az osztályon tartózkodnak még ambuláns 

betegek, akik a szakorvosok rendelésére érkeznek megadott napokon, és a hátsó 

folyosón várakoznak, vagy a bent fekvő betegekhez látogatóba érkeznek 

hozzátartozók is akik a szobákban, a folyosón, illetve a kezelőorvossal való 

konzultációkor az orvosi szobákban tartózkodnak. 

A betegek, aki az osztályra érkeznek először adminisztratív felvételen (adatok 

felvétele, dokumentáció előkészítése, az adminisztrátor által), majd vizsgálatokon 

esnek át a kórtermükben (általános egészségi állapotfelmérés, ECG, vérnyomás, stb.), 

majd felveszik a kapcsolatot a kezelőorvosukkal, és gyógytornászukkal, akik a 

kialakuló teamben kidolgozzák a rehabilitációs tervet, amely megvalósítását végzik az 

osztályon. A beteg távozáskor az adminisztrátortól megkapja a team tagjai által 

elkészített, az orvos által összegzett dokumentációját. 

Az osztályos munka napirendje a betegek szempontjából reggelivel, 7:30-8:00-kor 

kezdődő és délig tartó gyógytornával, terápiákkal kezdődik. A nap elején a 

kezelőorvos elvégzi a napi vizitet, amely során a beteg nem minden esetben 

tartózkodik a kórteremben, hiszen esetleg gyógytornán van. Az ebéd után 

folytatódnak a gyógytornák, a terápiák úgy, mint a hidro-, és sportterápia, és az 
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ergoterápia. Végül késő délután, és este a vacsora után a betegek szabad idejüket 

töltik, amelyekhez hozzátartozik a gyógytorna önálló gyakorlása, az ergoterápia által 

kínált programok (énekkar), sportlehetőségek (önálló úszás, csapatsportok), és a 

hozzátartozók fogadása. 

2.9.3.4. Az információcsere eszközei 

Az osztály dolgozói közötti írásos tudásmegosztás eszközei: dokumentumok. A 16. 

ábra foglalja össze az osztályon használatos hivatalos (kötelezően előírt, formális) 

dokumentumokat és a nem kötelezően használt, belső felhasználású (informális) 

dokumentumokat, azok felhasználóinak megjelölésével. A dokumentum felhasználóji 

azok, akik elkészítik, megírják és azok is, akik olvassák, felhasználják az 

információtartalmát. A szóbeli és formális információmegosztás alkalmait, a viziteket 

az informális beszélgetések egészítik ki, különböző helyzetekben és időben, 

kötetlenül. 

Írásos információcsere eszközök Szóbeli információcsere alkalmak 

Formális Informális Formális Informális 

Lázlap (orvosok és 
ápolók) 

Ápolási lap (ápolók) 

Forgatási lap (ápolók) 

Folyadék lap (ápolók) 

Decubitus lap (ápolók) 

Kondicionáló lap 
(ápolók) 

„Prothrombin” (INR) lap 
(ápolók) 

Gyógytornász 
dekurzuslap (Tornalap - 
gyógytornászok) 

Korábbi kezelések 
dokumentumai 
(zárójelentések) 
(orvosok, 
adminisztrátor) 

Informatikai rendszer 
(minden dolgozó) 

Felvételi lap (orvosok, 
ápolók) 

Ápolók átadófüzete 
(műszakváltáshoz) 

Ápolók vizitfüzete (a 
viziten elrendelt 
feladatok jegyzete) 

(ezek minden dolgozó 
számára elérhetők) 

Jegyzetek (mindenkinek 
külön) 

Napi vizit (kis vizit) 
(orvos, és ápoló) 

Nagyvizit (heti 
vizit) (teljes 
személyzet) 

Team megbeszélés 
(ülő vizit, referáló) 
(teljes személyzet) 

Műszerészvizit 
(alkalomszerűen) 
(orvos, 
gyógytornász, 
műszerész) 

Konzíliumok 
(változó) 

 

Piktogramok a beteg 
ágya felett (teljes 
személyzet) 

Beszélgetések a 
folyosón, és a pihenő 
helységekben 

Telefonhívások 

E-mailek 

16. ábra. Szóbeli és írásos kommunikációs alkalmak és eszközök a vizsgált osztályon (Hámornik & Juhász, 
2010b) 
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A kutatásom terepéül szolgáló osztályon használt, (egyedi fejlesztésű) informális 

írásos kommunikációs felület, a betegek ágya felett elhelyezett piktogram rendszer 

használatában szintén megjelent a fent említett egyet nem értés és a kommunikációs 

hiányosság. A piktogram rendszer alapvetően a szakértők és a betegek tájékoztatására 

egyaránt szolgál: aszinkron módon teszi lehetővé a kommunikációt, információt nyújt 

arról, hogy a beteg milyen étrendet étkezik, van egy gyógyszerallergiája, és arról is, 

hogy milyen segédeszközzel jár, hol tart ezáltal a rehabilitációs munkában. Ennek 

működőképessége érdekében az információkat egyaránt meg kell osszák ezen a 

felületen keresztül az ápolók (pl. étrend) és a gyógytornászok is (segédeszköz). Ez az 

együttes használat azonban különböző okokkal magyarázva, és konfliktusokkal 

kísérve kevéssé hatékonyan működik.  

A szóbeli alkalmak közül az informális tudásmegosztási alkalmak esetlegesek és az 

osztály szociális életéhez szorosan kapcsolódnak. Ennek ellenére fontos jelentősége 

van az információ cseréjében a szakemberek között. Ezek az informális alkalmak 

térben, időben, és a résztvevők tekintetében sokfélék lehetnek. Ide tartoznak a 

folyosói beszélgetések, a dohányzóban (amíg engedélyezett volt), és ebéd közben 

folytatott társalgások. A formális alkalmak az osztály és egyben az egész intézet 

működésének hivatalos protokolljához tartoznak. A különböző vizitek, különböző 

időbeli gyakorisággal ismétlődnek, és különböző személyek vesznek rajtuk részt. A 

napi vizit vagy „kis vizit” a műszakját kezdő orvos vezetésével, a hozzá tartozó 

betegek meglátogatását jelenti, egy ápoló kíséretében, aki a vizitfüzetbe vezeti, hogy 

milyen feladatokat rendelt el az orvos a beteggel kapcsolatban. Ekkor az orvos a beteg 

állapotáról, és a kezelése menetéről gyűjt információt a betegtől, a rá vonatkozó 

dokumentumokból (lázlap), az ápolóktól, aki felhasználja az átadó füzetet is. A napi 

viziten az orvost esetenként elkíséri a rezidens (vendég-) orvosa is. A heti vizit vagy 

„nagy vizit”, a heti egyszeri (a vizsgált osztályon a pénteki napon), az osztály teljes 

részvételével, a betegek jelenlétével zajló információcsere alkalom. Természetesen 

ezen a beteg jelen van, és a team betegtől, betegig halad az osztály kórtermeiben. A 

nagy viziten részt vesznek az orvosok (nem csak a beteg kezelőorvosa), 

vendégorvosok, gyógytornászok, ápolók, a klinikai pszichológus, a szociális munkás, 

az ergoterapeuta, és más érintett szakemberek is, amennyiben szükséges. Ezen a 

tudásmegosztási- és információ csere alkalmon fontos szerepük van a formális és 

informális dokumentumoknak, amelyek információforrásként szolgálnak (lázlap a 
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beteg állapotáról, vizitfüzet és átadó füzet az ápolónál), vagy épp a következő 

rehabilitációs lépéseket jegyzik le ezekre, amelyek elrendelésre kerültek a viziten. A 

harmadik, rendszeres szóbeli információcsere alkalom a team-megbeszélés, 

másnéven „ülővizit”, „referáló”, amely leginkább az interdiszciplináris rehabilitációs 

team-munkát segíti elő. A résztvevők a nagyvizithez képest kibővített létszámmal 

vannak jelen, mivel az intézmény nem osztályhoz rendelt rehabilitációs szakemberei 

is mindig képviseltetik magukat (sportterapeuta, ergoterapeuta, szociális munkás, 

munkapszichológus), és így hozzáadnak, és kapnak is fontos információkat a beteg 

rehabilitációs folyamatáról. Ez a legfontosabb, és rendszeres személyes alkalom az 

osztályos team és a nem osztályos szakemberek találkozására, és a beteg körüli team-

munka ilyen értelemben vett megalapozására. A megbeszélésen a vizsgált osztályon a 

betegek nem vesznek részt, bár ebben van eltérés a szakirodalomban (Bokhour, 2006; 

Eldar et al., 2008; Monaghan et al., 2005; Salamonson et al., 2006), és még az 

intézményen belül is. Összességében az, hogy ezen az alkalmon vesz részt fizikailag a 

legtöbb szakember, együttesen az osztályos és nem osztályos team-tagok, az kiemelt 

jelentőséggel bír a további vizsgálatok szempontjából. Valós és időben megfigyelhető, 

így elemezhető a csoporton belüli kommunikáció a vizsgált osztály munkájában. Ezen 

felül mivel a betegek nincsenek jelen, ezért a kommunikáció nyíltsága, és az 

informálásra való törekvés is előtérbe kerülhet. Ezek okán a team megbeszélést 

választottam ki a vizsgálataink első terepéül. Ezt a tudásmegosztási alkalmat egészíti 

ki a nagyvizit, amelynek elemzésére szintén sor kerül (lásd 5.2. fejezet), mivel ezen a 

beteggel való team-kommunikáció figyelhető meg valós helyzetben. A fenti 

rendszeres viziteken kívül egy alkalmanként, szükség szerint szerveződő műszerész 

(vagy protézis) vizit, amelyen az ortopéd műszerész eljön az osztályra és az őt érintő 

problémákkal bíró betegeket sorra járják az orvossal és a gyógytornásszal együtt. 

Szintén formális szóbeli tudásmegosztási alkalom a konzílium is, amikor az osztály 

valamely orvosának egy másik szakorvos ad az ő területében releváns kérdésben 

szakvéleményt (vagy az osztály orvosa ad ilyet más osztályon).  

2.9.3.5. A rehabilitációs munkában résztvevő szakemberek: a beteg 
körüli teamek tagjai 

Az információ csere alkalmai után fontos áttekinteni, hogy kik alkothatják a 

teameteket a betegek körül, azaz mely szakemberek vesznek részt az 

interdiszciplináris rehabilitációs team munkában. A 17. ábra ezt szemlélteti. 
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17. ábra. A rehabilitációs szakemberek 

A vizsgált interdiszciplináris rehabilitációs teamek osztályos és nem osztályos 

szakemberekből állnak, akik együtt dolgoznak az adott beteg felépüléséért. Minden 

beteg körül egy-egy külön team dolgozik, vagy ha beleértjük a beteget is, akkor 

minden beteg egy-egy rehabilitációs team tagja). Az osztály és az intézet dolgozói így 

egyszerre több team tagjai is (O’Leary et al., 2011). Az osztály és az intézet 

dolgozóiról, mint személyzetről beszélünk (Kozlowski & Bell, 2004), akik a betegek 

körül szerveződő teamek lehetséges tagjai. Az osztályos szakemberek az orvosok, a 

vendégorvosok (rezidensek), a gyógytornászok, az ápolók (élükön a vezetőápolóval, 

azaz a főnővérrel), és a klinikai pszichológus. Az osztályos szakemberek a vizsgált 

szervezeti egység dolgozói, fizikailag is az osztályon tartózkodnak, és csak az osztály 

betegeink ellátása a feladatuk. A nem osztályos szakemberek olyan szakterületeket 

képviselnek, amelyek nem az osztályhoz kötöttek, hanem az egész intézetet szolgálják 

ki. Ilyen szakemberek, akik a vizsgált osztály betegeit is ellátják a következők: 

ergoterapeuta, munkapszichológus, sportterapeuta, hidroterapeuta, szociális munkás, 

révész, ortopédműszerész, központi fizikoterápia. A vizsgált szakemberek feladatait a 

következőképpen foglalhatnánk össze (Eldar et al., 2008; Hámornik & Juhász, 2010b; 

Kullmann, 2006):  

Orvos  
Az orvos vezeti a rehabilitációs teamet a beteg körül, mind szakmailag, mind 

szervezetileg (László & Hunya, 2008), így a team kommunikációjában központi 

helyet foglal el: integrálja és szintetizálja a különböző szakemberektől származó 

információkat, koordinálja az információ-megosztást a teamen belül. Feladata többek 

között a diagnózis megállapítása, a rehabilitációs cél felállítása, és a páciens segítése 
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abban, hogy a lehető legnagyobb fokú önállóságra legyen képes a rehabilitáció végén. 

A megfigyelés időszakában az osztályon két szakorvos (két főorvos, egyikük az 

osztályvezető főorvos) tevékenykedett. Rajtuk kívül általában két vendégorvos 

(rezidens) is dolgozik az osztályon, akik oktatásában a szakorvosok fontos szerepet 

vállalnak. Az orvosok napirendje általában az érkezés után napi vizittel kezdődik (egy 

ápoló kíséreetében, a hozzátartozó betegek kórtermeit végigjárva), majd a szükséges 

vizsgálatok, kezelések, és adminisztratív feladatok (zárójelentés írás, betegfelvétel, 

konzílium, stb.) folytatódik. Ezt kiegészítheti ambuláns betegek ellátása (megadott 

napokon), illetve a hozzátartozókkal való kapcsolattartás is. A nap során az egyes 

betegek körül szervezett interdiszciplináris rehabilitációs team többi tagával számok 

informális alkalommal cserélnek információt. 

Ápoló  

Az ápolók biztosítják a betegek mindennapi ápolását, ellátását, amibe bele tartozik az 

ágyak rendben tartása, az étkeztetés, az öltöztetés, és szükség esetén a decubitus 

megelőzése, illetve a gyógyszerek kiosztása, az ápolási dokumentáció vezetése, és a 

beteg, illetve családjának az önellátásra való felkészítése. Az orvosi rehabilitációs 

osztályon az ápolók élén a főnővér áll (vezető ápoló), aki összefogja a feladatokat 

(elkészíti a munkabeosztást is az ápolók között), és koordinálja a kapcsolattartást a 

többi szakemberrel. Az ápolók mellett részt vesznek az osztály munkájában ápoló 

tanulók, akik gyakorlati idejüket ezen az osztályon töltik. Ez szintén része az intézek 

képzési tevékenységének, amelynek során a legtapasztaltabb ápolók mutatják meg a 

munkafeladatokat a tanulóknak a gyakorlatban és látják elő őket praktikus 

szakismeretekkel. Az ápolók az osztályon háromféle műszakban dolgoznak: nappalos, 

délelőttös, és éjszakás (hosszúzó). A beosztást a főnővér az ápolókkal egyeztetve 

havonta készíti el. Napirendjük során 6:00-kor az éjszakai műszaktól voló átvétellel 

kezdenek (átadófüzet elolvasása), majd azon betegek esetében akik önálló 

tisztálkodásra, öltözködésre, és étkezésre nem képesek, ezen tevékenységekben 

segédkeznek számukra. A kórtermek általában fel vannak osztva a műszakban 

dolgozó változó számú ápoló között, és eszerint kísérik el napi vizitjére az orvost is. 

Emellett el a gyógyszerek kiosztását, illetve az elrendelt, vagy rutin vizsgálatokat is 

elvégzik (vérnyomás, vércukorszint), és mindezeket jegyzik az ápolási 

dokumentációba (lázlap). Az ápolók feladataik nagy részét a nővérpultba, a 

kórtermekben, és a folyosón végzik. 
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Gyógytornász  

A gyógytornászok munkájához tartozik a beteg mozgásproblémáinak felmérése (FIM 

és Barthel skálás segítségével) a beteggel együttműködve kidolgozni a 

mozgásterápiás programot, és végrehajtani azt. Különböző segédeszközök 

alkalmazására tanítja meg a beteget: hogyan járjon protézissel, ortézissel, hogyan 

közlekedjen könyök- és hónalj mankóval, járókerettel, kerekesszékkel. Az osztályon 

dolgozó hat gyógytornász együttműködő, kohézív csoportot alkot, mely a kórházi 

szervezeti kultúrától eltérően nem hierarchizált (ennek elemzése további figyelmet 

érdemel, különösen a betegelosztás, és a helyettesítés tekintetében). A 

gyógytornászok fontos szerepet vállalnak a gyakorlati oktatásban is, az osztályra 

érkező hallgatókat bevonják a gyógytornába, különböző részfeladatokat adnak ki 

nekik. Napi munkájuk a betegekkel való tornából, és az azzal járó adminisztratív 

feladatokból áll (a kezelések számíótgépes regisztrálása, a tornalapok kitöltése). Egy 

ebédszünetet beiktatva az egyes gyógytornászokhoz tartozó betegek megbeszélt 

időpontban érkeznek a tornaterembe, vagy kíséri őket a gyógytornász a terembe, 

amennyiben ez szükséges. A gyógytornához tartozik a folyosókon való járásgyakorlás, 

illetve a lépcsőzés gyakorlása a belső lécsőházban. Amennyiben a beteg állapota csak 

az ágyban való tornát teszi lehetővé, úgy a gyógytornász a kórteremben végzi a 

terápiát. A betegek körüli team többi tagja a gyógytornászokat a nagy viziten, vagy a 

team megbeszélésen, illetve a tornateremben, és a gyógytornász tartózkodóban éri el 

interakció céljából. A gyógytornászok munkájához tartozik a betegek osztályos 

segédeszközökkel való ellátása, ezek használatának megtanítása, gyakorlása is. 

Ergoterapeuta 

Az ergoterapeuta tanítja meg a beteget az önellátás alapvető praktikus készségeire a 

megváltozott helyzetében: miként kell öltözködnie, ennie, a személyi higiéniáját 

végeznie, vagy éppen otthonában ellátnia magát a betegnek. Tanácsokat ad a beteg 

otthonának átalakításához, a megfelelő otthoni segédeszközök kiválasztásához (pl. 

kád kapaszkodók) és megtanítja ezek használatát. Az ergoterápiát a team 

megbeszélésen és a nagyviziten az osztály betegeit ellátó ergoterapeuta képviseli. Az 

ergoterápiás részleg ezek mellett az intézetben hosszú kezelésben részesülő betegek 

számára kreatív programokat is biztosít (pl. énekkar, vagy különböző alkotó 

tevékenységek, főzés). A betegek egyeztetett időpontban vagy önállóan, vagy az 

ergoterapeuta kíséretében mennek le az ergoterápiás részlegre. 
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Szociális munkás  

A szociális munkás feladata a rehabilitációs teamben a beteg szociális helyzetének, 

családi hátterének feltárása, a lehetséges támogatások (anyagi vagy intézményi) 

felkínálása, az ügyintézésben való segítségnyújtás. Emellett a családot is segíti 

felkészülni a fogyatékkal élő fogadására informálással, és financiális források 

felkutatásnak támogatásában egyaránt. A szociális munkásokat az osztály betegeit 

ellátó szociális munkás képviseli a team megbeszélésen és a nagyviziten. A szociális 

munkást az orvos, vagy a beteget ellátó team más tagja értesíti kéri fel a részvételre 

személyesen (a vizitek valamelyikén) vagy telefonon. E szakember az osztályon 

megkeresi az érintett betegeket. 

Munkapszichológus  

A munkapszichológus feladata a beteg körüli rehabilitációs teamben azoknak a 

betegeknek a foglalkoztatási rehabilitációjának segítése, akiknek ezt kora és állapota 

megengedi. Feladatai közé tartozik a képességek felmérése, a szakmákra való 

alkalmasság megállapítása, a foglalkoztatási rehabilitációban kulcsfontosságú 

képességek fejlesztése, és az álláskeresésre való felkészítés. A munkapszichológus az 

orvos javaslatára keresi fel a beteget (amiről vagy telefonon, vagy a team 

megbeszélésen tájékoztatják őt). Kiegészítő feladat az osztályon 65 év feletti beteggel 

geriátriai depresszió kérdőív kitöltése interjú formában. 

Sportterapeuta, és a hidroterapeuta 

A sportterapeuta a testnevelés eszközeit használja a gyógytorna szempontjainak 

figyelembe vételével. Az osztályos gyógytornászok munkáját kiegészítve az OORI a 

betegek számára az osztályos kezelést kiegészítendő, központi sportterápiás, 

kondicionáló tornákat biztosít, illetve hidroterápiás kezelést tesz lehetővé. Ezen 

központilag szervezett kezeléseket vezetik a sportterapeuták (és hidroterapeuták). A 

terápiás foglalkozásokra a betegek egyeztetett időpontban önállóan mennek el, 

amennyiben ezt az orvos előírta. Az uszoda, hidroterápián túli használatára külön 

orvosi engedéllyel van mód önálló úszás céljára. A sport- és hidroterapeutákat a team 

megbeszélésen egy szakember képviseli, és más alkalommal telefonon tartják a 

kapcsolatot az osztály személyzetével. 

Klinikai pszichológus  

A klinikai pszichológus feladata a fogyatékosság pszichológiai és motivációs 
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következményeinek felmérése, pszichoterápiás kezelésének megkezdése. Emellett 

fontos feladata a pszichés megbetegedések kiszűrése, illetve a hosszabb 

hospitalizációval járó rehabilitációs folyamat során a depresszió jeleinek felismerése, 

kezelése és a betegek folyamatos észlelése, klinikai konzultáció indikálása. A klinikai 

pszichológusok egyike részt vesz a team megbeszélésen, illetve az informális 

dokumentumokat használva tájékozódik a betegekről. Munkájával jelentősen 

befolyásolja a páciens együttműködését, és motivációját a rehabilitációs folyamatban. 

A vizsgálatsorozat kezdetén (2009) csak egy félállású klinikai pszichológus dolgozott 

az osztályon, akihez 2010-ben csatlakozott egy másik kolléga, így ketten, egymást 

kiegészítő időbeosztásban látják el a betegeket egyéni pszichoterápiás 

beszélgetésekkel, és tartják a kapcsolatot az osztály többi dolgozójával. 

Ortopéd műszerész  
Az ortopéd műszerész tervezi és készíti az orvos által indikált protéziseket és 

ortéziseket, amelyek lehetővé teszik a sérült, vagy elvesztett végtagok és funkciók 

pótlását. Mindezt a beteg mozgási képességeihez, helyzetéhez illeszkedve, a beteg 

visszajelzéseit felhasználva alakítja a testhez leginkább illeszkedőre. A team 

megbeszélésen a műszerész nem vesz részt, külön alkalmakra jön az osztályra 

(„műszerész vizit”), illetve az osztály dolgozóival telefonon tartja a kapcsolatot 

(egyeztet időpontot, amikor a beteg lemehet hozzá a műhelybe).  

A nem osztályos szakemberek közé tartozik a központi fizikoterapeuta, és a „révészek” 

(sikeres rehabilitáción átesett önkéntes segítők). Az ő tevékenységük nem jelent meg 

megfigyelés és a későbbi a vizsgálatok során, így szóepekörüket nem is részletezem 

itt.  

2.9.3.6. A hierarchia megjelenése a rehabilitációs osztályon 

A hierarchizált egészségügyi szervezet és ennek team-munkára gyakorolt hatása 

jellemzően az ápolók helyzetében is megjelenik. A rehabilitációs team-munkára 

ugyanúgy érvényesek az orvosi terület általános jellemzői, és a nem akut orvoslás 

team-munkájának sajátságai, amiket a korábbiakban bemutattam. Megjelenik a 

hierarchizáltság, az információcsere alkalmak formalizáltsága, a nagy időnyomás, és a 

korlátos emberi és anyagi erőforrások. Ugyanúgy ahogy másutt, a team-munka 

bevezetése e területen sem nem teljes, és számos szervezeti változásra lehet szükség a 

valódi interdiszciplináris teamek kialakításához. Az orvosi rehabilitáció sajátsága az 
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ápolók speciális szerepe a teamben, amelyet jelen szakaszban részletesen is 

bemutatok. Az ápolók saját szerepüket leértékelik, és mások által is leértékeltnek 

észlelik (Long et al., 2003). Az orvosokkal való szóbeli és írásbeli kommunikációjuk 

gyenge, miközben előfordul, hogy tévesen túlértékelik a szerepüket a rehabilitációban. 

Szintén általánosan jellemző a területen az ápolók és gyógytornászok ellentéte. A 

team-munka során az ápolók szolgáltatta információkat a team sok esetben nem veszi 

figyelembe, vagy szaktudásukat nem fogadja el ezen információk alátámasztásául. 

Ennek következtében az ápolók frusztrációja magas fokú lehet a teamekben (Long et 

al., 2003). Ennek enyhítésére hatékony a multidiszciplináris teamek helyett a nagyobb 

szakmák közti átfedést lehetővé tevő interdiszciplináris vagy transzdiszciplináris 

teamek kialakítása (Butt & Caplan, 2010; Long et al., 2003). Long és munkatársai 

(2003) vizsgálatai alapján látható, hogy az ápolók számos feladatot látnak el 

átfedésben más team tagokkal (lásd 18. ábra), így fontos koordináló szerepük lehetne 

a közös tudás kialakulásában. Azonban ez inkább a túlterhelésükben valósul meg. 

A feladatot ellátó teamtagok A feladat Az ápolók involváltsága 

Beszédterapeuta Kommunikáció és nyelés 

Ápolók bevonva 

Gyógytornász, szociális munkás, 
munkapszichológus 

Személyes biztonság 

Gyógytornász/Munkapszichológus Mobilitás, mozgás, 
eszközkezelés 

Orvos Ax0lvás 

Orvos, gyógytornász Fájdalomcsillapítás 

Munkapszichológus / orvos / 
pszichológus 

Pszichés állapot 

Munkapszichológus / szociális munkás Társadalmi-, társas 
alkalmazkodás 

Dietetikus Étkezés 

Munkapszichológus Munkatevékenységek  

Pedikűrös Lábápolás 

18. ábra. Az ápolók involválódása különböző tevékenységekbe az orvosi rehabilitáció során (Long et al., 
2003, p. 668) 

Annak ellenére, hogy a fent látható módon az ápolók számos területen involváltak, a 

teamben a hierarchiában elfoglalt pozíciójuk folytán ennek viszonzottsága elmarad, 

vagy maguk az ápolók sem észlelik azt. Az erőforrás szűkössége folytán 

(létszámhiány) hiába involváltak sok feladatban, a team-megbeszéléseken sok esetben 
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nem tudnak részt venni, és információjukat megosztani, mivel a fenti feladatok leköti 

idejüket, és a létszám nagy részét. A műszakos munkavégzés sajátossága folytán 

viszont hétvégénként az ápolók dolgoznak csak az osztályon, ennek okán fontos lenne, 

hogy a rehabilitációs célokat teljesen magukévá tegyék, és hétvégén is alkalmazzák. 

Ehelyett jellemző a rutinszerű munkavégzés, és nem az önállóság támogatása a 

rehabilitációs célok mentén (Long et al., 2003) (pl. a betegek mozgatása, fürdetése 

akkor is, amikor arra képesek lennének maguk is). Az ápolók a támogató légkör 

megteremtésében nagyon fontos szerepet töltenek be, lehetővé teszik, hogy az ápolás 

és a terápiás fejlesztés ne különjön el egymástól. Amennyiben az ápolók a team-

munkába nem integrálódtak, akkor a közös tudáshoz sem tudnak hozzájárulni. A 

hiányos közös tudás pedig korlátozza a szerepüket a kooperációban, hiába 

rendelkeznek sok információval a betegről. Annak érdekében, hogy az ápolók a team-

munkába hatékonyan kapcsolódjanak be, ahhoz a saját szerepükben is biztosnak kell 

lenniük, és ehhez a hierarchia csökkentésére, egymás feladatkörének kölcsönös 

megismerésére van szükség. Mindezek ideálisan a transzdiszciplináris team irányába 

mutató célok, amelyek sikeresen integrálják az ápolást és a terápiát (Long et al., 2003). 

Ehhez azonban már az oktatáskor meg kell kezdeni az interprofesszionális és team-

munka alapú munkavégzés képzését, ezzel megteremtve a szakmák közötti 

átjárhatóságot és a közös tudás kialakításának lehetőségét a teamben. Mindezeket 

figyelembe véve disszertációmban különös figyelmet fordítok az ápolók teamen belüli 

szerepére mivel integrációjuk a hatékony interdiszciplináris team-munka egyik kulcsa 

a mozgásszervi rehabilitációban. 

2.9.3.7. A mozgásszervi rehabilitációs osztály szociometriai jellemzői 

Előzetes vizsgálataim során (Havasi, Hámornik, & Vén, 2012) feltártam a disszertáció 

terepéül szolgáló osztály rokonszenvi és funkcionális hálózati jellemzőit a Mérei 

Ferenc (2004) féle többszempontú szociometria segítségével. Ennek eredményeinek 

rövid összegzésével az osztály, mint szervezeti egység informális struktúráját 

ismertetem.  

A szociometriai kérdőívet (lásd az 1. sz. mellékletben) a kórházi közegre alkalmazva 

dolgoztam ki, amely tartalmaz a rokonszenvi és funkcionális kapcsolatokat (tudás és 

visszajelzés a munka során) érintő kérdéseket.  
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Az osztály rokonszenvi és funkcionális felépítése 

A szociometriai kérdőívet az osztály 25 fős személyzetéből 14 fő töltötte ki. Az 

adathiány jellemzően az ápolók között jelent meg. Mindezek ellenére a meglévő 

adatból felépíthető a vizsgált osztály rokonszenvi és funkcionális hálózata. A 

következő szociogramok ezt mutatják be a rokonszenv, a tudás, és a visszajelzés 

dimenzióin, és végül együttesen (lásd a 2. sz. mellékletben a gyakorisági táblázatot).  

Rokonszenvi kapcsolatok 

A kohéziós mutatók (azaz a kölcsönösségi és sűrűségi indexek, és kohéziós mutató) 

számos, a korábbiakon felüli információt hordoznak. Ez esetben kizárólag a 14 

kitöltővel számoltam, hiszen a hiányzó adatok miatt aránytalanul sok magányos 

szereplő adódott, és az ő pozíciójuk nem a válaszukból fakadt, hanem a „nem 

válaszolás” okozta, tehát nem mosható össze a válaszadók adataival (a szociogramot l. 

19. ábra). 

 

19. ábra. A mozgásszervi rehabilitációs osztály kölcsönös, rokonszenvi választások alapján rajzolt 
szociogram (színek magyarázata: naranccsal az orvosok, kékkel a gyógytornászok, lilával a pszichológusok, 

fehérrel az ápolók jelölve) 

A csoport kölcsönösségi indexe, ami azt mutatja meg, hogy hány személynek van 

kölcsönös kapcsolata: 92,86%, a 85-90%-os átlagértékhez képest. A sűrűségi mutató 

2,43 (átlag: 0,9-1,1), azt jelenti, hogy egy főre átlagosan hány kölcsönös kapcsolat jut. 

A kohéziós index pedig 40,66%, mely azt fejezi ki, hogy a lehetséges kapcsolatok 

hány százaléka realizálódott. A rokonszenv kritériumon mért kohéziós mutatók 

alapján ez egy átlagon felüli, stabil, összetartó csoportr, a kitöltők között erős 

egységről beszélhetünk. Rokonszenvi szempontból összetartó az osztályos csoport. 

A rokonszenvi kapcsolatok mentén két klikk azonosítható, amelyek aszimmetrikusak 
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a szakmák szerinti csoportösszetételüket tekintve: az egyikben az ápolók találhatóak, 

a másikban leginkább a gyógytornászok, és az orvosok, pszichológusok. A vizsgálati 

terep megismerése során végzett korábbi megfigyelések során tapasztalatokkal 

egybehangzóan a rokonszenvi (és azáltal meghatározott funkcionális-) hálózatokban 

is megjelenik az ápolók és a többi szakterület, különösen a gyógytornászok közötti 

együttműködés hiánya. E hiányt enyhítik, mint vezetők az orvosok, ami rájuk több 

feladatot, és ezáltal megnövekedett munkaterhelést ró. 

A szakmai tudásban megjelent kapcsolatok 

A tudás kritériumon a kohéziós mutatók közül a kölcsönösségi index 71%, a 

sűrűségi mutató 1,71, a kohéziós index pedig 26%.  

A tudás dimenzió esetében azonban az adott személyre esett választások száma a 

legrelevánsabb mutató, ugyanis megadja, hogy mennyire bíznak és építenek a 

személy tudására. Tudás választások gyakorisági listájának első hat helyezettje a 

következő ábrán látható (20. ábra): 

Szakember 
Tudás 

választások 
száma 

Orvos 31 
Ápoló 20 
Gyógytornász 19 
Ápoló 17 
Ápoló 15 
Orvos 14 

20. ábra. A hat legtöbb tudásválasztást kapott szakember az osztályon 

A tudás kritériumát tekintve megállapíthatjuk, hogy mind az orvosok, mind a 

gyógytornászok, mind az ápolók körében vannak olyan személyek, akiket 

szakértelmük alapján elismernek, tisztelnek a kollégáik, ez mindenképpen pozitív az 

osztályos közösség életét tekintve. Egyedül a pszichológusokra nem érkezett sok 

jelölés, ez is arra utal, hogy nem involválódtak az osztály életébe, az is elképzelhető, 

hogy a kollégák nem tudják, miben tudnának nekik a kezelések során segíteni a 

pszichológus kollégák. Az osztály számos dolgozója nem ismeri a pszichológusok 

munkájának tartalmát, mivel ez egy privát tevékenység, ami négyszemközt folyik a 

beteggel, s a kollégák nem láthatják, hogy pontosan mi történik egy ilyen kezelésen.  
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A visszajelzések mentén kirajzolódó kapcsolatok 

A visszajelzés dimenzióban a rokonszenvi kritériumhoz hasonlóan a kölcsönösségnek 

van nagyobb szerepe. A kölcsönös visszajelzés előnyös lehet a munka minőségének 

szempontjából, a hibák jövendőbeli elkerülése is elérhetővé válik egy megfelelő 

feedback által – így összehangolt munkavégzés jöhet létre, ami elengedhetetlenül 

fontos a kielégítő team-munka létrejöttéhez (Cooke, Salas, Kiekel, & Bell, 2004). A 

kölcsönös visszajelzési kapcsolatok hálózatát mutatja be a 21. ábra szociogramja. 

!

21. ábra. A kölcsönös visszajelzési kapcsolatok hálózata az osztályon 

Itt a rokonszenvi kritériumhoz képest jóval alacsonyabb értékekkel találkozunk: a 

kölcsönösségi index 57% (nemzetközi átlag: 85-90%), a sűrűségi mutató 0,64 (átlag: 

0,9-1,1), a kohéziós index pedig 9% (a 10-13%-os átlaghoz képest) (Mérei, 2004). A 

szociogramot szemrevételezve két alcsoport (relatíve zárt klikk) emelkedik ki: egy 

gyógytornászi „kölcsönösen” visszajelző háromszög, illetve egy lánc, amelyben 

három ápoló és két orvos van jelen, a kapcsot az ápolók és az orvosok között a 

vezetőápoló és az egyik tapasztalt orvos biztosítja. 

Az együttesen értelmezett három szociometriai dimenzió 

Együttesen kezelve a három szociometriai dimenziót legtöbb jelölés az egyik 

tapasztalt szakorvosra érkezett, őt kedvelik is a kollégái, illetve elismerik tudását, 

értékelik visszajelzéseit. Minden bizonnyal az osztály dolgozóinak elfogadott vezetője 

volt (mint korábbi osztályvezető, ahogy erre informális beszélgetések rávilágítottak), 

emiatt elismerik és kedvelik, tehát az informális befolyása megmaradt. Nagy számú 

jelölést kapott személy még az osztályon a vezetőápoló: mint vezető, és elismert 

személy kapcsolatot is teremthet az ápolók és a többi szakterület között. Szintén sok 

jelölést kapott az egyik gyógytornász az osztályon.  
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A három dimenziót együtt tartalmazó szociogramot mutatja be a 22. ábra. 

 

22. ábra. A kölcsönös rokonszenvi hálózatra vetített kölcsönös visszajelzési és tudásbéli kapcsolatok (színek 
magyarázata: naranccsal az orvosok, kékkel a gyógytornászok, lilával a pszichológusok, fehérrel az ápolók 

jelölve; a rokonszenvi hálót a fekete, a tudást a piros, a visszajelzést a zöld vonalak mutatják be) 

A szociogram alapján elmondható, hogy ez a gyógytornász csapaton belüli 

(mindhárom kritérium menti) népszerűségéből, és az egyik tapasztalt szakorvos által 

elismert szaktudásából fakad. Számos jelölést kapott személy még egy ápoló, az 

osztályvezető főorvos és egy másik gyógytornász. Az ápoló jelentőségét az ápolók 

csapatán belüli népszerűsége okozza, így az ápolók klikkjére rajta és a vezetőápolón 

keresztül lehetséges hatást gyakorolni, az ő véleményükre adnak leginkább. Az 

osztályvezető főorvos jelentősége leginkább tudása elismeréséből fakad, ez 

mindenképpen pozitív, hiszen a kollégái megbecsülik, mint vezetőt. A 

gyógytornásznak fontos közvetítő szerepe van, amire építeni is lehetne: mind a régi, 

mind a jelenlegi osztályvezető főorvossal kapcsolatban áll, a gyógytornász klikken 

belül is elismerik, ezen kívül ő az egyik személy, aki kapcsolódik az egyik 

pszichológushoz.  

A tudás és visszajelzés dimenzióin kialakult kapcsolatok nagymértékben átfednek a 

rokonszenvi kapcsolatokkal (láds 22. ábra), azaz dolgozók között a személyes 
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kapcsolatok a fontosabbak, azok alakítják a funkcionális, szakmai (tudás, visszajelzés) 

szempontok megítélést is. Ez alapján nincs egységes közvélemény, a szakmai 

szempontok, a feladatok tartalma kerülnek előtérbe, felülkerekedve a rokonszenvi 

viszonyokon a közös cél elérése érdekében (Mérei, 2004).  

A rokonszenv kritériumon mért kohéziós mutatók közül a kölcsönösségi index 

(92,86%) és a sűrűségi mutató (2,43) szerint egy átlagon felüli, stabil, összetartó 

csoportról van szó, a kitöltők között erős egységről beszélhetünk. Rokonszenvi 

szempontból összetartó az osztályos csoport, viszont ezzel együtt a funkcionalitást a 

rokonszenv felülírja, és ez az együttműködés hatékonyságának akadálya lehet. Az 

előbbi két érték a tipikus nemzetközi átlaghoz viszonyítva is kiemelkedően magas, 

hiszen a kölcsönösségi index átlaga 85-90% között mozog, a sűrűségi mutatóé pedig 

0,9-1,1 között átlagos (Mérei, 2004).  

Összegezve megállapítható, hogy az egyik tapasztalt orvos és a vezetőápoló állnak 

szoros kapcsolatban: ők azok, akik áthidalhatják a hézagokat a szakterületek között. A 

visszajelző beszélgetések során megbizonyosodtam arról, hogy az ápolók egy 

csoportja nem válaszolt a kérdésekre. A hálózati ábrán kohézív ápolói csoporttól 

elkülönült, az ápolók szakterületén belüli ellentétetek (rokonszenvi és valószínűleg 

szakmai is) mentén is klikkesedés jelent meg. Az orvosi területre általában jellemző 

hierarchikus viszonyok (László & Hunya, 2008) a disszertációm vizsgálatainak 

tárgyát képező osztályon is megjelennek. Erre leginkább az ápolók elkülönülése, és az 

ápolók csoportján belüli csoportosulások utalnak, illetve kiemelendő még az ápolók 

és gyógytornászok közötti rokonszenvi és funkcionális kapcsolatok hiánya is. 

Bebizonyosodik a hierarchizáltság, a szakmák elkülönülése, az orvos vezető szerepe 

az osztályon. Mindezek után disszertációmban azt vizsgálom, hogy mindezek hogyan 

hatnak a kommunikációra az osztályon, és ez miképp jelenik meg a betegek körüli 

team-munkában. A szociometria által felfedett rejtett szervezeti struktúra 

feltételezésem szerint hatással lehet az osztályos, és a beteg körüli teamekben zajló 

kommunikációra, így a beteginformációk, és szakmai tudás cseréjére.okés 

2.9.3.8. Összegzés: Az orvosi rehabilitáció, mint vizsgálati terep 
Az orvosi rehabilitációban egy-egy beteggel kisebb teamek foglalkoznak, amelyet 

komplexebbé tesznek a napi műszakváltások, amikor pácienseket ellátó orvosok, 

ápolók cserélődnek a beteg körül (Nemeth, 2007, 2008). Az orvosi rehabilitáció 
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területén pedig különösen igaz a team-munka megléte, az igény a team-munkára 

(Eldar et al., 2008): több szakterület sikeres együttműködése eredményezheti komplex 

kezelésre szoruló páciensek sikeres gyógyulását. 

Elméleti implikációk 

A mozgásszervi rehabilitációban résztvevő betegek körüli interdiszciplináris teamek 

vizsgálatának egyik elméleti eredetű kérdésfelvetése a hierarchia hatása a 

kommunikációra és a team-munkára. Emellett fontos vizsgálandó kérdés a 

szakemberek csoportjai közötti szakmai együttműködésbeli és társas viszonyok: az 

ápolók viszonya a gyógytornászokhoz (Long et al., 2003), az orvosok viszonya a 

többi szakemberhez és a vezetéshez (Bokhour, 2006; Brown, 2008; Eisenberg, 2008; 

László & Hunya, 2008; Nemeth, Kowalsky, Brandwijk, Klock, & Cook, 2008). 

Ezeken felül lényeges a betegek csoportjai közötti különbségek mögött álló tényezők 

elemzése is, hiszen minden betegnek más és más ellátási igénye van. Ez alapján azt 

vizsgálom, hogy az milyen hatással van az egészségügyi szervezet hirarchikus 

jellemzőinek milyen hatása van a team-munkaára, a kommunikáción keresztül 

megfigyelhető működésére és formájára.. Mindezen kérdésfelvetéseket az 

egészségügyi teameket vizsgáló szakirodalom mellett, kutatási tapasztalatom is 

indokolja a terepen. 

Korábbi tereptapasztalatok 

Korábbi terepmegfigyeléseim kvalitatív módon összegzett tapasztalatai alapján a 

team-munka ellen ható tényezők egyrészt a hierarchikus kapcsolatok, másrészt a 

rokonszenvi kapcsolatok által meghatározott funkcionális kapcsolatok, amelyek 

leginkább a gyógytornászok és az ápolók között gyengék. Emellett az ápolók csapata 

széttagolnak tekinthető, míg a gyógytornászok csoportja kohézív és nem hierarchizált. 

Az orvosok szerepe az osztályos munkában, mint a hierarchia legfelső fokán álló 

szakembereké, a vezetés, a koordinálás, és az információ integrálása. Ennek forrása az 

egészségügyi szervezeti kultúra, és ezzel viszont az interdiszciplináris szintű team-

munka irányában mutató változások gátja is egyben. A team-munka vizsgálata 

szempontjából különös figyelmet szüksége szentelni a gyógytornász-ápoló 

kapcsolatoknak, és ezzel együtt az orvosok vezető szerepének a teamekben. 
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3. Célok és a témaválasztásom indoklása 
Az orvosi rehabilitáció területe, a team-munka egy speciális terepe. A rehabilitáció 

egy nem akut orvosi terület, ahol szakemberek felelőssége és kockázatviselése magas, 

de az idői nyomás kisebb, mint egy akut területen. Miután felmerült, hogy az orvoslás 

többi területéhez hasonlóan a rehabilitációban is team munkára van szükség (Eldar et 

al., 2008), így a kutatás is e kevésbé vizsgált, de nem kevésbé fontos terület felé 

fordult (Long, Kneafsey, & Ryan, 2003; Monaghan, Channell, McDowell, & Sharma, 

2005). Ennek okán felmerül a kérdés, hogy az akut területeken folyó team-munkát 

vizsgáló megközelítések és azok eredményei mennyiben, és milyen formában 

alkalmazhatóak a rehabilitációs területre. Az olyan akut és magas kockázatú 

területeken végzett vizsgálatok, mint a sebészeti és anesztéziás teamek az 

egészségügyben (Burtscher et al., 2011; Burtscher, Wacker, Grote, & Manser, 2010; 

Healey, Undre, & Vincent, 2004; St. Pierre et al., 2010; Yule, Flin, Paterson-Brown, 

& Maran, 2006), a nuklerásis erőművek vezénylőtermi teamjei (Juhász & Soós, 2007; 

Soós & Juhász, 2010; Soós, 2010), a repülés és a harcászat területén megjelenő team-

munka (Banks & Millward, 2007; Dietrich & Childress, 2004; Grote & Zala-Mezö, 

2004) inspirálták a vizsgálataimat annak feltárásra, hogy a rehabilitációs területen is 

megjelenik-e az előbbiekhez hasonló jellemzőkkel bíró team-munka? Kibővíthető-e a 

team-munka kutatása a nem akut orvosi területre, amely legalább annyi beteget érint, 

és fontosságában nem kevesebb, mint az akut orvoslás? Disszertációmban azt 

vizsgálom, hogy miképp hat egymásra a tudás, a kommunikáció és a team-munka az 

orvosi rehabilitációs területen. 

Ennek részeként célom azt leírni, hogy miként hat az egészségügy, és a kórházi 

osztály mint szervezet a team-munkára, annak a team-kommunikációra, különösen a 

már említett akut jellegű, magas kockázatú területeken végzett vizsgálatok tükrében. 

A team-munkát a kommunikáción keresztül két aspektusból is vizsgálom: (1) a beteg 

személyes jelenléte néküli információcsere helyzetben, a heti rendszerességű team-

megbeszélésen; (2) a beteg személyes jelenlétében és részvételével zajló 

információcsere alkalmon, a nagyviziten. E két helyzetben elemzem a kommunikáció 

mintázatát az osztályos dolgozók között, és a beteg körüli teamben, kiemelve azokat a 

jellemzőket, amelyekre az egészségügyi szervezet, legfőképp annak hierarchizáltsága 

hatással van.  

A vizsgált orvosi rehabilitációs területen az osztályos dolgozók összessége 
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önmagában még nem tekinthető teamnek, hiszen különböző, részben összefüggő 

munkafeladatokat végeznek, különböző betegek ellátásában. Viszont teamnek 

tekinthetjük az egyes betegek ellátásában résztvevő, az adott beteg ellátási igényei 

szerint szerveződő szakemberek csoportját (Butt & Caplan, 2010), akik azonos célért, 

az adott beteg felépüléséért dolgoznak együtt; bizonyos esetekben térben és időben 

egy helyen, bizonyos esetekben pedig különböző helyszíneken, különböző 

időpontokban. Ennek okán a vizsgálatban annyi team kerül elemzésre, ahány beteget 

láttak el az elemzett időszakban a szakemberek. Minden szakember egyszerre több 

team tagja is. 

A vizsgálataim során a szakemberek közötti, osztályos és teamen belüli tudás és 

információ átadását, cseréjét elemzem. Dolgozatomban az információ szóval a 

betegek vagy eszközök aktuális állapotával kapcsolatos tartamakat jelölöm. A tudás 

fogalma alatt pedig olyan tartalmakat értek, amelyek a betegállapotot leíró 

informácion túlmenően tartalmaznak már az ellátásra, annak lépéseire, a betegség, 

vagy kezelés sémájára, stratégiájára utaló elemeket, illetve tömörített (encapsulated) 

tudásttartalmakat, aktiválódó forgatóköny lépéseket (Custers et al., 1998; Norman et 

al., 2006; Schmidt & Boshuizen, 1993; Van De Wiel, 1997). A tudással a 

szakemberek elméleti ismereteiket alkalmazva, vagy épp azt átadva, megosztva 

határoznak meg kezelési lépéseket. Ezen a szinten az információ szorosan 

összekapcsolódik az azt értelmező, sémákba szervezett tudással, és együttesen 

aktiválják a szükséges ellátási lépéseket, amelyek a beteg körüli teamben a 

kommunikációban jelennek meg. Ilyen formán az információ átadása az orvoslás 

tudásintenzív területén szorosan összekapcsolódik a tudás átadásával, mivel a 

közlések javaslatokat, utasításokat, példákat tartalmazva cirkulálnak az osztály 

szakemberei között, és szorosabb értelemben a beteg körüli interdiszciplináris 

teamben. Azaz folyamatos tudásmegosztás zajlik a kommunikáció során, amelynek 

mintázatát szeretném feltárni. 

Fontos még kiemelni a vizsgálatok során használt terminológiában a kommunikáció, 

és kommunikatív viselkedés fogalmainak elhatárolását. Jelen esetben a 

kommunikáció fogalma alatt a verbális és nem-verbális kommunikáció emberek 

(humán ágensek) között megjelenő formáját értem. A kommunikatív viselkedés 

fogalma alatt ennél tágabb értelemben az emberi ágensek kommunikációján felül, a 

szakemberek és betegek eszközökkel tárgyakkal, a betegek testével folytatott 

interakciót is értem (pl. egy segédeszköz, vagy egy seb vizsgálata, a beteg 
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testfelületének tapintása, a dokumentumok használata, számítógép használat). Ennek 

oka elsősorban az, hogy az egészségügy egy rendkívül eszközigényes, sokféle forrást 

használó intenzív fizikai környezet (Xiao, 2005), amelyben az interakciók, az 

együttműködés és a tudásmegosztás ezen fizikai, elektronikus és papír-alapú ágensek 

segítségével is zajlik (Sørby & Nytrø, 2006, 2007a, 2010). A team-munka és az 

együttműködés során megjelenő tudásmegosztás mintázatának elemzésében a 

kommunikatív viselkedés vizsgálatát végzem, ezzel igyekezvén lefedni a team-munka 

legszélesebb aspektusát. Az elemzések során ágensek, azaz tudás és információ 

hordozói, címzettjei és küldői lehetnek a szakemberek, a betegek, illetve minden 

olyan fizikai, elektronikus, és papír-alapú eszköz, tárgy, amelyek a kommunikatív 

viselkedés során használatba kerülnek.  

Mindezen fogalmakkal, és elméleti alapokon az orvosi rehabilitációs területen 

vizsgálom meg disszertációm során a team-munka, a kommunikáció és a 

kommunikatív viselkedés sajátságait két információcsere alkalmon, terepvizsgálatok 

segítségével.  

A munka- és szervezetpszichológiában alkalmazott hármas tagolást: a szervezet, 

csoport, és egyén szinteket (Arnold & Silvester, 2005) alkalmazom a rehabilitációs 

területre. A szervezeti szintnek az intézet vizsgált osztálya, a csoport szintjének az 

adott beteg köré szerveződő, őt ellátó interdiszciplináris rehabilitációs team, az egyén 

megfelelője pedig az egyes szakemberek és a betegek jelentik, ahogy ez a 23. ábra 

táblázatában is látható. 

 

23. ábra. A disszertációmban alkalmazott szervezet-csoport-egyén tagolás 

A vizsgálat megtervezését és kivitelezését ezen a három szinten végeztem, és az 

eredmények, következtetések e három értelmezési szinten kerülnek tárgyalásra. 
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3.1. Előtanulmányok és vizsgálatok időrendi áttekintése 
A disszertációm alapjául szolgáló vizsgálatsorozat egy 2009 óta tartó, több célt 

szolgáló együttműködés részeként valósult meg az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézet Baleseti Mozgássérültek Rehabilitációs Osztályán. Az áttekinthetőség 

érdekében a 24. ábra táblázata mutatja be a vizsgálatokat időrendi sorrendben. 

Vizsgálat megnevezése Leírása Vizsgálat 
ideje Publikáció 

Megfigyelés. Etnográfiai, résztvevő 
megfigyelés. 
A vizsgálati terep 
megismerése. 
Strukturálatlan interjúk az 
osztályon dolgozókkal. 
Információcsere 
alkalmainak, módjainak 
azonosítása. 

2009 nyár Hámornik, B. P., Juhász, M., & Soós, J. K. 
(2009). Az orvosi team-tudás és interakció 
fejlesztésének lehetőségei a rehabilitáció 
területén. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális 
Medicina Magyarországi Társasága 
XXVIII. Vándorgyűlése. Kaposvár. 

Hámornik, B. P., & Juhász, M. (2010). 
Knowledge sharing in medical team: 
knowledge, knowledge management, and 
team knowledge. Periodica Polytechnica 
Social and Management Sciences, 18(2), 
99. doi:10.3311/pp.so.2010-2.05!

Pilot vizsgálat: Team 
megbeszélés 
kommunikációjának 
mennyiségi elemzése  

Online regisztráció 
módszer kidolgozása és 
tesztelése. 
Csak mennyiségi 
elemzés, tartalmi 
jellemzők nélkül. 

2009 ősz Hámornik, B. P., Juhász, M., & Soós, J. K. 
(2009). Az orvosi team-tudás, interakció, 
és kommunikáció vizsgálata a rehabilitáció 
területén. X. RODOSZ Konferencia Kötet 
(pp. 136–148). Kolozsvár: RODOSZ. 

Team megbeszélés 
kommunikációjának 
mennyiségi elemzése 

A team kommunikáció 
mennyiségi 
regisztrációja. 
Hálózatelemzés (AGNA, 
Cytoscape-Firmnet). 
Multidimenzionális 
skálázás. 

2010 tél-
tavasz 

Hámornik, B. P., Juhász, M., & Vén, I. 
(2010). Field measurement protocol for 
team communication: a study of medical 
rehabilitation team interaction. Beasuring 
Behaviour 2010. Prossedings of the 7th 
International Conference on ethods and 
Techniques in Behavioral Research, 1–4. 
Retrieved from 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1931378 

Interjúk készítése az 
osztályos szakemberekkel 

A betegség, illetve a 
betegellátás szubjektív 
nehézségeinek 
reprezentációjának 
feltárása. 
Tartalomelemzés 
(AtlasTi). 

2010 
tavasz 

Juhász, M., Hámornik, B. P., & Vén, I. 
(2010). A betegségreprezentáció tartalmi 
jellemzői és annak dimenziói a 
rehabilitációs teamben. Orvosi 
Rehabilitáció és Fizikális Medicina 
Magyarországi Társasága XXIX. 
Vándorgyűlése (p. 199.). Szeged. 

Beteg-dokumentum elemzés A betegek demográfiai és 
kezelési adatainak 
elemzése. 
Hasonlósági csoportok 
(klaszterek) kialakítása. 

2010 
tavasz 

Hámornik, B. P., Juhász, M., & Vén, I. 
(2010). A kommunikáció és az információ-
megosztás mennyiségi vizsgálata a 
rehabilitációs teamben. Orvosi 
Rehabilitáció és Fizikális Medicina 
Magyarországi Társasága XXIX. 
Vándorgyűlése. Szeged. 
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Vizsgálat megnevezése Leírása Vizsgálat 
ideje Publikáció 

A team megbeszélés 
kommunikációjának 
szöveganalitikai elemezése 

Hangfelvételből készült 
leiratok szöveganalitikai 
elemzése. 
Mennyiségi és minőségi 
elemzés együtt a 
szakemberek és a 
betegklaszterek közötti 
különbségek feltárására. 

2010, 
2011, 
2013 

Juhász, M., & Hámornik, B. P. (2011). 
Qualitative Analysis of an Interdisciplinary 
Rehabilitation Team. 15th Conference of 
the European Association of Work and 
Organizational Psychology (EAWOP). 
Maastricht. 

Juhász, M., Hámornik, B. P., & Vén, I. 
(2011). Dimensions of Rehabilitation 
Work.: The Analysis of Severity 
Representations in Interdisciplinary 
Rehabilitation Team. 15th Conference of 
the European Association of Work and 
Organizational Psychology (EAWOP). 
Maastricht. 

Hámornik, B. P., & Juhász, M. (2012). A 
team kommunikáció az orvosi 
rehabilitációban.: A team-munka elemzése 
a szöveganalitika segítségével. Magyar 
Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. 
Szombathely. 

Hámornik, B. P., Juhász, M. (2013) 
Introducing Text Analytics to the Study of 
Medical Team Communication. 16th 
Conference of the European Association of 
Work and Organizational Psychology 
(EAWOP). Münster. 

Kérdőíves kutatás Kérdőíves kutatás az 
osztály dolgozóival: 
Szociometria, Kiégés, 
Elköteleződés, 
Együttműködéssel 
kapcsolatos vélekedések. 

2012 Havasi, K., Hámornik, B. P., & Vén, I. 
(2012). Az orvosi rehabilitációs team 
szociometriai vizsgálata - Esettanulmány. 
Orvosi rehabilitáció és fizikális medicina 
magyarországi társasága XXXI. 
Vándorgyűlése. Szombathely. 

Követéses antropológiai 
megfigyeléses vizsgálat 

A kommunikatív 
viselkedés elemzése. 
Követéses vizsgálat, 
online regisztráció (egész 
nap, és a heti viziten 
külön is). 

2012-
2013 

Hámornik, B. P., Juhász, M., & Vén, I. 
(2012). A kommunikáció profiljai az orvosi 
rehabilitációs munkában: Egy 
terepmegfigyelés tapasztalatai. Orvosi 
Rehabilitáció és Fizikális Medicina 
Magyarországi Társasága XXXI. 
Vándorgyűlése. Szombathely. 
Hámornik, B. P., Juhász, M., & Vén, I. 
(2013) Patterns of Communication in 
Medical Rehabilitation Teams. 16th 
Conference of the European Association of 
Work and Organizational Psychology 
(EAWOP). Münster. 

24. ábra. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Baleseti Mozgássérültek Rehabilitációs Osztályán 
végzett vizsgálatsorozat időrendi áttekintése az egyes szakaszokhoz kapcsolt publikációkkal 
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4. Hipotézisek és vizsgálandó kérdések 
Disszertációm célja, hogy bemutassam a rehabilitációs teamekben vizsgált a team-

munkát a kommunikáción keresztül. A kommunikáció magában foglalja a verbális és 

nem-verbális csatornákat, illetve a különböző információs ágensekkel – emberi, 

elektronikus, papír-alapú és fizikai ágensekkel (Sørby & Nytrø, 2010) – való 

kommunikatív viselkedés mennyiségi és minőségi (tartalmi) elemzését. Mivel az 

említett vizsgálati módszerek együttes alkalmazása ezen a területen csak részleges 

előzményekkel bír (pl. Benham-Hutchins & Effken, 2010; Kiekel et al., 2001; 

Palazzolo et al., 2011; Sørby & Nytrø, 2006, 2010), ezért minden hipotézisemhez az 

elméleti elvárásaimon túl egy módszertani feltevés is tarozik. Eszerint minden esetben 

vizsgálom azon feltevésem helyességét is, hogy az általam alkalmazott eljárások 

alkalmasak-e az elemezni kívánt team-kommunikációs jellemzők megragadására. 

4.1. Első hipotézis (H1) 
A megelőző vizsgálatokban (Hámornik, Juhász, & Soós, 2009; Hámornik, Juhász, & 

Vén, 2010), egységesen az a tapasztalat jelent meg, hogy az osztályon dolgozó 

gyógytornászok és ápolók kölcsönösen nem elégedettek az információcserével. Az 

ápolók elkülönülő helyzete az orvosi teamekben nem egyedi, intézményfüggő 

jelenség. Számos kutatás talált hasonló eredményeket a kommunikáció, a kooperáció, 

és a team-munka vizsgálatában (Aitken, 2007; Bokhour, 2006; Dobson, Adamson, & 

Drexler, 2007; Long et al., 2003; Monaghan et al., 2005; Reddy et al., 2009; 

Salamonson et al., 2006). Emellett a szakemberek nem azonos részben vették ki a 

részüket a kommunkiációban: az orvosok jellemzően, mint koordináló vezetők 

minden szakembertől gyűjtöttek információt, viszont az egyes szakmák közötti 

(horizontális) kommunikációban különbségek voltak észlelhetőek. Mindezek mögött 

az egészségügy, mint hierarchikus szervezet hatását lehet feltételezni (Brown, 2008; 

Byrne & Long, 1976; Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008). Ennek a 

hierarchiának a hatását vizsgálom a team-munkára a kommunikáción és annak 

tartalmán keresztül. 

(H1): Feltételezem, hogy a betegek körüli teameket alkotó szakemberek 

szisztematikusan különbözőképp veszik ki részüket a team-munkából, és azon belül a 

team-kommunikációból. Az elvárt, szakemberek közötti különbségek feltételezéseim 

alapján helyzetektől függetlenül hasonló mintázatúak: az orvos domináns szerepét és 
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az ápolók háttérbeszorulását mutatják. E kérdés vizsgálatához feltételezem, hogy a 

használt megfigyeléses, hálózatelemzéses és szöveganalitikai eljárások képesek a 

team-kommunikáció leírására. Így már team-kommunikációban kimutathatóak - 

feltételezéseim szerint - a szakemberek szisztematikusan eltérő aktivitásmintázatai. 

4.2. Második hipotézis (H2) 
Az orvosok az interdiszciplináris team vezetői, és egyben az egészségügyi hierarchia 

magas fokán álló dolgozói is. Ez tükröződik a mért kommunikációs jellemzőkben is 

(Brown, 2008; László & Hunya, 2008). Az orvosok azon felül, hogy a betegek körüli 

teamek vezetői, a formális információcserére szolgáló alkalmak irányítói is 

(Hámornik & Juhász, 2010b). Az egészségügyi szervezetekben hagyományosan 

fennálló hierarchikus kultúrában az orvos szerepe domináns, és tekintélye elfogadott. 

(H2): Feltételezem, hogy az orvosok a betegek körüli teamekben autonóm vezető és 

integráló szerepet töltenek be a team-munka minden területét és helyzetét átfogóan. 

Ezzel összefüggésben feltételezem, hogy a megfigyeléses, hálózatelemzéses, 

szöveganalitikai és szekvencia analízisen alapuló vizsgálati módszereim alkalmasak 

arra, hogy leírják az orvos kommunikációjának jellemzőit – mennyiségi, tartalmi és 

szekvenciális értelemben –, amelyekben e domináns vezető szerepe megjelenik. 

4.3. Harmadik hipotézis (H3) 
Az orvosi munka felülete (tárgya és alanya) a beteg, egyéni és team-szinten is. Ahogy 

az előzetes vizsgálataim (Hámornik et al., 2009; Hámornik, Juhász, & Vén, 2010, 

2012; Juhász & Hámornik, 2011) és az exploratív megfigyeléseim is rávilágítottak, az 

osztály beteganyaga nem homogén, hanem különböző csoportok azonosíthatóak a 

betegek sérülése, valamint az ellátásuk (emberi) erőforrás igényének mértéke szerint. 

A különböző betegek körül az ellátási igényeknek megfelelően más-más 

szakemberekből álló teamek alakulnak ki (Eldar et al., 2008; Kullmann, 2006), és a 

teamek az eltérő betegekkel másképp viselkednek, másképp kommunikálnak. Ezek 

alapján feltételezhető, hogy a betegek hasonlósági csoportjai (klaszterei) között 

lehetnek eltérések a kommunikációban, a velük zajló és róluk szóló kommunikatív 

viselkedésben, amely a team-munka különbözőségeinek megnyilvánulása is egyben 

(25. ábra). 
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25. ábra. A betegklaszterek és a team-munka logikai viszonya 

A betegadatok és vizsgálati jellemzőik alapján négy betegklasztert képeztem: 

1) Monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) 

2) Visszatérő betegek (CL2) 

3) Multi- és politraumás betegek (CL3) 

4) Ortopédműtétes betegek (CL4) 

A négy betegklaszter közül az első három volt azonosítható a vizsgálat első fázisában, 

a team-megbeszélések elemzésében, a negyedik faktor a vizsgálat második fázisában, 

a nagyvizitek elemzésében került elkülönítésre. Arra a feltevésre alapozva, hogy a 

különböző betegklaszterek eltérő jellemzőik miatt eltérő ellátásra szorulnak, valamint, 

hogy ez a team-munkában is megjelenhet, fogalmazom meg harmadik hipotézisemet. 

(H3): Azt feltételezem, hogy az orvosi rehabilitációs teamek munkája alkalmazkodik 

a betegek igényeihez, reagál a különböző ellátási helyzetekre. Ezzel összefüggésben 

feltételezem, hogy a kommunikáció kiemelten fontos team-folyamatát az alkalmazott 

módszereim képesek kellő részletességgel megragadni. Ilyenformán a kommunikáció 

team-folyamatában mennyiségi, minőségi és szekvenciális tekintetben is eltérések 

megjelenésére számítok attól függően, hogy az adott team milyen klaszterbe tartozó 

beteg ellátásáról folytat információcserét, vagy milyen beteggel lép interakcióba. 

4.4. Negyedik hipotézis (H4) 
Mivel az egészségügy egy hierarchikus felépítésű szervezet, ezért a szakmák és 

szakemberek közötti nagy hatalmi távolság (lásd Hofstede, 1980; László & Hunya, 

2008) miatt az interakciók és a személyközi viszonyok e hierarchia mentén alakulnak 

ki (Bokhour, 2006; Brown, 2008; Clarke & Argyle, 1982; Salamonson et al., 2006; 

Weber et al., 2007). Ezekkel a szakirodalmi megállapításokkal egybevágóak korábbi 

vizsgálataim eredményei is (Hámornik, Juhász, & Soós, 2010; Havasi et al., 2012). 

Ennek vizsgálatára a beteg körüli teamek egyik elsődleges információs alkalmát, a 

beteg jelenlétében, bevonásával zajló nagyvizitet választottam ki. Ebben a helyzetben 

az orvos kommunikatív viselkedésére fókuszálom elemzésemet. 

Különböző)
betegek)

Különböző)
ellátási)igények)

Különböző)
szakemberekből)
álló)teamek)

Más)releváns)
témák)a)

kommunikáció<
ban)

Más)felépítésű)
kommunikáció)

Eltérő)
mintázatú)

team<munka)
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(H4): Feltételezem, hogy a nagyvizit kommunikációját, azon belül is az orvos 

kommunikatív viselkedését az egészségügyi szervezetre jellemző hierarchikus 

viszonyok határozzák meg. Ezzel összefüggésben feltételezem, hogy a nagyvizitet 

vezető orvos kommunikatív viselkedésének leírására alkalmas a megfigyelési 

módszerem. Illetve, az e módszerrel nyert adatok szekvencia elemzése képes a 

kommunikatív viselkedés sorrendi mintázatának szabályszerűségeit kimutatni. E 

kommunikációs sorrendi szabályszerűségekről feltételezem, hogy az egészségügyi 

hierarchia által meghatározottak. 

A fenti elvárásaim részeként számítok arra, hogy az ápolók és gyógytornászok 

általánosan gyenge kommunikációs kapcsolatai hasonlóképp alakulnak a nagyvizit 

kommunikatív viselkedéses szekvenciájában. Az orvosi hierarchiában (és a beteg 

körüli teamekben) betöltött vezető szerepük alapján elvárom (Brown, 2008; László & 

Hunya, 2008), hogy az orvosok a nagyviziten megfigyelt kommunikatív viselkedés 

szabályos szekvenciájában is domináns pozíciót foglalnak el. 

4.5. Ötödik hipotézis (H5) 
Fenti elvárásaimon túl, a rehabilitációs osztályon vizsgált betegek körüli teamek 

jellemzésére a multidiszciplináris-interdiszciplináris-transzdiszciplináris teamek 

hármas tipológiáját használom (Benham-Hutchins & Effken, 2010; Butt & Caplan, 

2010). (Benham-Hutchins & Effken, 2010; Butt & Caplan, 2010). E három team-típus 

az együttműködés, a kölcsönös helyettesíthetőség és a mellérendelt viszonyok aránya 

a multidiszciplináristól interdiszciplinárison át transzdiszciplinárisig növekszik.  

(H5): Azt feltételezem, hogy a vizsgált beteg körüli teamek a team-munka 

interdiszciplináris szintjén állnak, tehát a feladatok és szerepek részben átfedhetnek. 

A szakemberek ismerik egymás tevékenységét, és egymás szakterületein is részben 

kompetensek. Ezt a team-munkát az orvosok, mint vezetők koordinálják. E 

feltevésemmel összefüggésben feltételezem, hogy a megfigyelt kommunikáció team-

folyamatának mennyiségi, minőségi és szekvenciális elemzésére kidolgozott 

módszereim alkalmasak a teameket alkotó szakemberek szerepeinek és feladatainak 

átfedéseit, illetve együttműködésük szintjét leírni, ezáltal a team-munka fokának 

meghatározását lehetővé tenni. 

Az együttműködés fokát feltételezéseim szerint jellemezheti kommunikáció minősége 

és mennyisége. E jellemzők megragadhatóak az aktivitás fokában egy beteg kapcsán, 
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a szakemberek témákban való involváltságában, és a vizitkommunikációs 

szekvenciában való együttes megjelenésben. Az elsődleges elvárásom teljesülése 

ellen hathat viszont az egészségügyi szervezet hierarchikus kultúrája, amely 

alapvetően lehetetlenné teszi a transzdiszciplináris teamek kialakulását, és esetlegesen 

a multidiszciplináris team-jelleg felé tolja a rehabilitációs teameket a betegek körül 

(Benham-Hutchins & Effken, 2010). Reálisan a transzdiszciplináris jelleg nem 

várható el ebben a közegben, és távlatokban nem tekinthető egyértelműen előnyösnek 

a teamek hatékonyságával kapcsolatban sem (Crawford & LePine, 2013). 

5. Az empirikus vizsgálatok és eredményeik 
bemutatása 

Az öt hipotézisem vizsgálatára végzett kutatásom eredményeit a következőekben 

tematikusan, az információcsere alkalmak szerint mutatom be. Először a team-

megbeszélés kommunikációjának mennyiségi (5.1.1.) és tartalmi (5.1.2.) elemzését 

részletezem, majd pedig a nagyviziten megfigyelt orvosok kommunikatív 

viselkedésének leíró (5.2.1.) és szekvencia elemzéséből származó eredményeit (5.2.2.) 

mutatom be. 

5.1. A kommunikáció mennyiségének és tartalmának 
vizsgálata a team-megbeszéléseken 

Disszertációmban a team-munka vizsgálatára két információcsere alkalmat elemeztem. 

Az első bemutatandó ilyen helyzet a team-megbeszélés, amelynek a mennyiségi 

(mintázatát leíró) és minőségi (tartalmi csomópontjait azonosító) elemzésit mutatom 

be az 5.1.1. és az 5.1.2. fejezetekben. Fontos jellemzője a team-megbeszélésnek, hogy 

ezen az alkalmon nem vesz részt a beteg, szemben a nagyvizittel, amely a beteg aktív 

bevonásával zajlik.  

A team-megbeszélésen jellemzően nem csak a beteg körüli teamek tagjai aktívak, 

hanem inkább osztályos kommunikáció alkalomként funkcionál. Ennek okán 

eredményeim jelen esetben az osztály információcseréjét jellemzik. 

A team-megbeszélés  
A team megbeszélés alkalmas arra, hogy ezen az alkalmon megvizsgáljuk a team 

kommunikációt és a tudásmegosztást. A heti rendszerességgel tartott team-

megbeszélésen jelen vannak az orvosi rehabilitáció osztályos (orvosok, ápolók, 
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gyógytornászok) és nem osztályos szakemberei (ergoterapeuta, szociális munkás, 

munkapszichológus, sportterapeuta), így lehetőségem volt a kommunikációjuk, 

interakciójuk megfigyelésére, vizsgálatára időben és térben egy helyen. Ezeken a 

megbeszéléseken a betegek nincsenek jelen, így a kommunikáció nyíltabb, és 

explicitebb módon tud a rehabilitációs munka tartalmáról szólni. Ahogy korábban, az 

orvosi rehabilitációs terület információcsere alkalmainak bemutatásánál részleteztem, 

a team-megbeszélésen az orvosok, és gyógytornászok teljes létszámban vesznek részt, 

az ápolók, pszichológusok, és a nem osztályos szakemberek viszont csak egy-két 

képviselőjükkel delegálva jelennek meg. Ilyen formán a team-megbeszélés nem a 

beteg körüli team interakciójának vizsgálatára alkalmas, hanem az osztályos 

szakembereknek a betegekkel kapcsolatos tudásmegosztását és információcseréjét 

fedi le. A kommunikáció mennyiségi elemzése alkalmas az osztályos interakciók 

megismerésére és a megbeszélés dinamikájának feltérképezésére. Erre a megfelelő 

módszer a hálózatelemzés, amelyet kommunikációs hálózat ábrázolására és 

elemzésére használtam, hogy leírjam a tudásmegosztás útjait, mintázatát a team-

megbeszélés résztvevői között.  

A korábbi megalapozó, exploratív antropológiai megfigyeléseink során (Hámornik, 

Juhász, & Soós, 2010; Hámornik, Juhász, & Vén, 2010; Hámornik & Juhász, 2010b) 

a team-munkával kapcsolatos egyik legfontosabb észrevételünk a team-

megbeszélésen az ápolók és a gyógytornászok közötti kommunikációs nehézségei 

voltak (26. ábra), amely jellemző probléma az egészségügyi teamek munkájában 

(Reddy et al., 2009).  

 

 

26. ábra. Az információcsere megfigyelt útjai a beteg körüli osztályos teamen belül  
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Vizsgálati személyek 
A vizsgálat 2010-es fázisában regisztrált négy team megbeszélésen 18 különböző 

szakember vett részt, e mintát szakmák szerinti bontásban mutatja be a 27. ábra. 

Szakemberek Rövidítés Létszám 
Orvosok (szakorvosok) O 2 fő 
Rezidens R 1 fő 
Vezetőápoló FN 1 fő 

Ápolók N 
Egyszerre 1 fő vett 
közülük részt a team-
megbeszélésen 

Gyógytornászok GYT 6 fő 
Ergoterapeuta ERG 1 fő 
Munkapszichológus MP 1 fő 
Szociális munkás SZOC 1 fő 
Protézisműszerész MŰSZ 1 fő 
Sport- és hidroterapeuta KGYT 1 fő 
Nem azonosított résztvevő  2 fő 
Összesen  18 fő 

27. ábra. A vizsgálati minta szakmák szerinti bontásban 

A team-megbeszélések kommunikációjának mennyiségi elemzését, a hálózatelemzést 

azokra a betegekről szóló diskurzusra végeztem el, akik a négy regisztrált alkalomból 

legalább háromszor az osztályon voltak, azaz említésre kerültek a team-

megbeszélések során.  

 Létszám 
(fő) % 

Férfi 19 67,9 
Nő 9 32,1 
Összesen 28 100 

28. ábra. A vizgálati minta nemi megoszlása 

Ez a minta 28 főből áll. A betegek átlagéletkora 56,71 év volt (szórás = 21,12 év). A 

legfiatalabb beteg 16, a legidősebb 91 éves volt a vizsgálati mintában. A nemek 

megoszlása a 28. ábra táblázata szerint alakult. 

5.1.1. A team-megbeszélések kommunikációjának mennyiségi 
elemzése 

A team-megbeszélés kommunikációjának mennyiségi elemzéséhez több lépésben 

alakítottam ki a mérési és elemzési módszertant. Ennek során elővizsgálatot végeztem, 

amelynek eredményeit az osztály dolgozóinak visszajeleztem és finomítottam a 

módszert (Hámornik et al., 2009; Hámornik, Juhász, & Soós, 2010). 
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5.1.1.1. A módszer  

A közlések regisztrációja 

Két fő szempontot tartottam szem előtt ebben a módszer kidolgozási folyamatában: az 

eszköz képes legyen a team tagok közötti interakció megragadására, és viszonylag 

egyszerű legyen, amit a team-megbeszélésen rögtön (on-line) alkalmazni lehet. A 

team-megbeszélésről videó-felvételt nem volt lehetőség készíteni, annak beavatkozó 

(invazív) jellege és a személyiségjogi kérdések miatt. Mindemellett a terem 

elrendezése, az ebédlőben körben elhelyezett asztalok sem tették volna lehetővé a 

képi rögzítést, mivel az egy kamera látószögébe nem férne bele (Hutchins, 1995). Így 

egy online (helyszínen, azonnali regisztrációt lehetővé tevő), helyben alkalmazható 

adatgyűjtési módot dolgoztam ki több lépésben. A regisztráló személy egy táblázatba 

rögzíti egy elhangzó közlés esetén a közlőt, és a címzettet. Ezt minden egyes közlésre 

megismétli a team megbeszélés során. Ahogy a team-megbeszélés során a 

szakemberek egyesével végigveszik az osztály betegeit, úgy a megfigyelést végző 

személy külön regisztrátumot készít minden egyes betegre, így betegenként nyílik 

lehetőség a kommunikáció mennyiségi és kapcsolati elemzésére. A mellékletben 

megtalálható a regisztrálólap, amelybe a regisztráló vonásokkal jelölte a megfelelő 

közlő-címzett cellába az adott közlést. A sorokban a közlő és az oszlopokban a 

címzett szakember szerepel (lásd 3. sz. melléklet). A regisztrációt két személy végezte 

párhuzamosan, a mérés megbízhatóságának ellenőrzése végett. 

A közlések online, azonnali regisztrálásának egy fontos előfeltétele a mérési egység, 

alapegység meghatározása, azaz annak definiálása, hogy mit vesz a regisztráló egy 

közlésnek, egy regisztrálandó egységnek. Ez szakirodalmi megalapozást, és elvi 

döntést igényel. A kommunikáció mennyiségi alapegysége egy közlés egység volt, 

amelyet regisztráltam. Ezt az intonáció, és a közlésegységek közti szünet megléte 

határozta meg (Eigsti et al., 2007). A regisztráció mérési egysége nem csak a verbális 

jellemzők mentén határolódik el (intonáció, szünet), hanem a közlő egy mondata vagy 

egy jelentésbeli egység is. Ez a mérési egység meghatározás összehasonlíthatóvá teszi 

az eredményeinket más vizsgálatokkal is. A 3. sz. mellékletben bemutatott 

táblázatban regisztráltuk a team-megbeszéléseken a közléseket, majd a gyakoriságot 

és a kommunikáció mintázatot betegenként összesítettem, azaz gyakorisági táblákat 

képeztem, amelyeken megjelent, hogy az adott betegről való beszélgetésben mely 

szakember kivel lépett interakcióba, és milyen gyakorisággal. 
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Négy team-megbeszélésen végeztem az adatfelvételt: 2010. január 6., 13, 20, és 27-én. 

A team megbeszéléseken való részvétel előtt a két értékelő személy egyeztette a 

regisztrációs szabályokat, a regisztrált mérési egységet (közlésegységet), gyakorolta a 

regisztrációt egy próba alkalmon. Ez a megbeszélés és gyakorlás tette lehetővé, hogy 

az értékelők megbízhatóak legyenek a kommunikáció mennyiségének 

regisztrálásában. A négy team megbeszélésen a két értékelő folyamatosan rögzítette a 

kommunikáció mennyiségét az interakcióba lépő szereplők között a mellékletben 

szereplő táblázat segítségével. 

A regisztrált közlések mennyiségét a következő lépésben szakterületenként 

egyesítettem, mivel így garantálható a szakemberek anonimitása, és 

összehasonlíthatósága is. Mivel az egyes betegeknek más-más a gyógytornásza, és 

más-más a kezelő orvosa, ezért volt a szakterületi összevonásra szükség. Végezetül, 

az egyes team-megbeszélések kommunikációs táblázatait összevontam összegzéssel, 

és ezeket átlagoltam, amely átlagos kommunikációs mátrix alapján lehetőség nyílt a 

team-megbeszélés teljes kommunikációjának elemzésével a hálózati mutatók 

kiszámítására. Az ábrázolásra és a mutatók számítására a Cytoscape-alapú Firmnet 

(www.cytoscape.org; a Firmnet a Maven7 Zrt. által kifejlesztett hálózatelemző 

szoftver) és AGNA 2.1 (Benta, 2005) hálózatelemző szoftvereket alkalmaztam. Az 

elemzésekhez a hálózatelemzési mutatók közül a sűrűség (density), a kohézió 

(cohesion), a kibocsátás és fogadás (emission, reception), a közelség (closeness), és a 

közvetítő szerep (betweenness) mutatóit választottam ki. Az itt használt terminológia 

a kommunikációs hálózatban résztvevő személyeket csomópontoknak (node), a 

kommunikációs kapcsolatokat pedig éleknek (edge) nevezik. A kapcsolatok lehetnek 

egyirányúak: valaki közlést intézett valakihez; vagy lehetnek kölcsönösek: a 

feladóhoz a címzett is közlést intézett (válaszolt például a kérdésére). Ebben a 

vizsgálatban irányított kapcsolatokkal (élekkel) dolgozok, amelyek egyaránt 

tartalmaznak kölcsönös (viszonzott), és egyirányú (viszonzatlan) éleket. E vizsgálat 

eredményeit a hálózatelemzésen túl multidimenzionális skálázás segítségével is 

feldolgoztam, és ábrázoltam azért, hogy kommunikáció mintázatát optimális téri 

elrendezéssel is szemléltetni tudjam. 

A mérőszámok jelentése 

A kommunikációs hálózat elemzéséhez a hálózatelemzés (social network analysis) 

területén használt mutatókat alkalmaztam, amelyek jelentését és számítását a 
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következőkben mutatom be. A hálózatelemzési mutatók nem azonosak Mérei Ferenc 

(2004) szociometriai mutatóival. Ezeket egy részben már bemutattam a team-

kommunikációról szóló 2.6. fejezetben, illetve a következőekben a bemutatandó 

vizsgálatben releváns mutatókat az 29. ábra táblázatában összegzem. A mutatók két 

csoportra oszthatóak: a beteg körülit teamekre vagy az osztályos csoportra egészében 

jellemző mutatókra, és az egyénekre személyenként kiszámított mutatókra. 

Beteg körüli team és osztályos csoport szintjén használt mutatók 
Sűrűség (density): 
A megvalósult összes kapcsolat száma osztva az összes lehetséges kapcsolat 
számával, százalékos értékben kifejezve. Azaz megmutatja, hogy a vizsgált 
kommunikációs hálózatban mennyi kapcsolat valósult meg a lehetségesből. 
Kohézió/kölcsönösségi mutató (cohesion): 
Az összes megvalósult kommunikációs kapcsolatból mennyi volt kölcsönös 
kapcsolat. Ezt az összes kapcsolat számának és a kölcsönös kapcsolatok számának 
hányadosa adja meg, százalékos alakban. megmutatja, hogy mennyire az egyirányú 
(nem kölcsönös) vagy a kétirányú (kölcsönös) kommunikáció jellemezte a 
kommunikációt. Az egyirányú informálás, vagy a kétirányú kérdés-válaszokból 
felépülő párbeszéd volt-e a jellemzőbb. 

Egyéni szintű mutatók 
Kibocsátás (emission, outdegree): 
Az adott személytől induló kapcsolatok, élek számát adja meg, amely alapján 
összemérhetők a team tagok: mennyire voltak aktívak, mennyi hozzászólásuk volt a 
tem-megbeszélésen. 
Fogadás (reception, indegree): 
Az adott személyhez érkező kapcsolatok számát mutatja meg, azaz megadja, hogy 
hány hozzászólást kapott a személy a vizsgált beszélgetésben más résztvevőktől. 
Közelség (closeness) 
Átlagban hány másik személyen keresztül érhető el az adott személytől az összes 
többi tagja a kommunikációs hálózatnak, tehát a személy átlagos távolságát adja meg 
a többi személytől, amely távolság reciproka a közelség (minél nagyobb, annál 
közelebb van a többi taghoz). 
Kapcsolati szerep (betweenness centrality) 
A személy alcsoportok, vagy hálózat-részek közötti közvetítő, kapuőrző szerepét 
mutatja meg. Kiszámításához két másik személy közötti kapcsolatok számával 
osztjuk az ezek közül az adott személyen átmenők számát, majd ez minden lehetséges 
másik párral elvégezve összegezzük. A közvetítő szerep az egyik csoportrész 
másikkal való összekötését teszi lehetővé: információcserét tud biztosítani akár a 
kölcsönös kommunikációs kapcsolatban lévő részek között, és akár (ahogy jelen 
esetben elvárható, rokonszenvi kapcsolatok hiányát hidalhatja át közvetítő 
szerepével). 

29. ábra. A team-megbeszélések mennyiségi elemzésében használt team- és egyéni szintű hálózati mutatók 
jelentése (Benham-Hutchins & Effken, 2010; Benta, 2005; Kiekel et al., 2001) 

Az egész közösségre értelmezett mutatók megadják a kommunikációs hálózat 

centralizáltságának fokát (Benham-Hutchins & Effken, 2010). A kommunikációs 
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hálózatok egyes szereplőire kiszámított mutatók megadják a szakemberek 

központiságának, szerepének fontosságának mértékét (Benham-Hutchins & Effken, 

2010). Az egyéni szintű centralitásmutatók azt mutatják meg, hogy az adott személy 

milyen mértékben tekinthető a hálózat középpontjának, vagy ahhoz közel állónak. A 

központi szerepben álló személyek befolyásoló képessége nagyobb a többi tagénál: 

többekkel kommunikálnak, az ő közléseik információtartalma többekhez jut el, vagy a 

hálózat többségével kezdeményeznek kommunikatív kapcsolatot (Benham-Hutchins 

& Effken, 2010). A hálózatok jellemzésére használt mutatókat tartalmazza a 29. ábra. 

A 29. ábra táblázatában bemutatott mutatók mentén jellemezhetővé válik az egész 

kommunikációs hálózat (sűrűség, kohézió), és szintúgy jellemezhetővé, 

összehasonlíthatóvá válik a team-tagok kommunikációja is egyénenként (kibocsátás, 

fogadás, közelség, közvetítőn szerep). Ezek együttesen számos információval 

szolgálnak a team-megbeszélésének működéséről: kik (mely szakterületek) és 

mennyit kommunikálnak, és legfőképp kivel, vagy kikkel (mely szakterületekkel).  

5.1.1.2. Eredmények 

A megbízhatóság ellenőrzése 

Az elemzés felhasználásának előfeltétele a regisztrátum megbízhatóságának 

ellenőrzése, amire a két párhuzamos regisztráló személy eredményeit használtam fel. 

Az inter-rater, azaz regisztrálók közötti megbízhatóság azt a feltevést vizsgálja, hogy 

ha egy mérőeszközzel (jelen esetben a kommunikáció regisztráció módszerével, és 

annak alapegységének használatával) két vagy több külön regisztráló személy mér, 

akkor az eredmények együtt járnak, mivel a mérőeszköz minden esetben ugyanazt a 

konstruktumot - jelen esetben a közlések számát - mérte. A két párhuzamos 

regisztráló eredményeinek konzisztenciájának megállapítására Spearman-féle 

rangkorrelációt alkalmaztam (Ketskeméty, Izsó, & Könyves Tóth, 2011). A két 

értékelő között az egyes team-tagokra lebontott regisztrált közlésegységek száma 

átlagosan ρ=0,838 Spearman-rangkorreláció együtthatóval erősen együtt járt. Ezt 

kiegészítettem egy szintén ilyen elrendezésű megbízhatóság ellenőrző módszerrel, az 

Intraclass Correlation-al (ICC) (Ketskeméty et al., 2011), ami a szakterületenként 

regisztrált közlésegységek számának egyezését vizsgálta a két regisztráló személy 

között. A Single Measure ICC érték azt fejezi ki, hogy egy értékelő megbízhatósága 

(0-1-ig terjedő skálán) mekkora volt, ha egyedül végeznék a mérést. Ez a mutató a 

team-megbeszélés résztvevőire külön-külön számítva átlagosan ICC=0,772 volt, ami 
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magas megbízhatóságot jelent (0,7 alatt lenne elfogadhatatlan az érték). Amennyiben 

a két regisztráló együttes mérési megbízhatóságát vesszük (Average Measure ICC), 

akkor ez az érték tovább növekszik: ICCSB=0,859 átlagosan a team-megbeszélés 

résztvevőire. Megállapítható, hogy az értékelők, együtt és külön-külön is 

megbízhatóan (nem véletlenszerűen) mérték a kommunikáció mennyiségét.  

(a) A kommunikáció mennyiségének hálózatelemzése 

A hálózatelemzésbe a négy team-megbeszélés regisztrátumából, a kiválasztott 

betegekről folyó beszélgetések során összesen 4147 közlés került lejegyzésre, és 

elemzésre. 

A megbízhatóságról való megbizonyosodás után az egyes team tagok közléseit 

szakterületenként összegeztem, majd pedig az így kapott négy kommunikációs 

mátrixot átlagolva előállítottam az egész team-megbeszéléseket jellemző átlagos 

kommunikációs mátrixot (30. ábra). 

 
30. ábra. A regisztrált team-megbeszélések átlagos kommunikációs mátrixa  

Az átlagos kommunikációs mátrix adatsora szolgált a Cytoscape-alapú Firmnet és 

AGNA 2.1 hálózatelemző szoftverek bemenetéül. A hálózatelemzés kétirányú, 

aszimmetrikus adatokat dolgozott fel. Figyelembe vette, hogy egy közlő több közlést 

intézett egy adott címzetthez, mint amennyit az a másik hozzá. Mivel ez a módszer a 

diskurzus, a párbeszédek idői jellemzőit figyelmen kívül hagyja (a közléseket az 

egész team-megbeszélés időtartamára nézve összegeztük a regisztrálással), ezért nem 

is lenne értelme csakis a kölcsönös kommunikációval dolgozni. A négy team-

megbeszélés kommunikációjának mennyiségi elemzésében a következő hálózati 

ábrán (31. ábra) jelenítette meg a szoftver. 
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31. ábra. Az elemzett team-megbeszélések összesített kommunikációjának hálózati ábrája (minél vastagabb 
a vonal, annál gyakoribb az adott kommunikációs kapcsolat  szakemberek csoportjai között) 

Ahogy az átlagos kommunikációs mátrix számain is látható, a team-megbeszélés 

közléseinek zöme az orvosok (O) és a gyógytornászok (GYT) között hangzottak el. 

Szintén intenzív, de nagyságrenddel az előzőnél kisebb volt az orvos – ápoló (O-N) 

kommunikáció is. És ahogy azt korábbi tapasztalataim alapján vártam, jelen 

elemzésben megjelent, hogy a gyógytornász – ápoló (GYT-N) kommunikáció az 

előző kettőhöz képest kevésbé intenzív. A hálózatból megállapítható, hogy annak 

középpontjában az orvos áll. Az orvosnak és a gyógytornásznak minden más 

szakterülettel közvetlen kommunikációs kapcsolata van, ez ebben a hálózatban csak 

rájuk jellemző. A csoportos mutatók alapján megállapítható, hogy a kommunikációs 

hálózatban a 42 lehetséges kommunikációs kapcsolatból 26 valósult meg, ami 

61,91%-os sűrűséget jelent. A kommunikációs hálózat kohéziós mutatója 57,14% volt. 

Az egyéni mutatók alapján látható, közlések küldésének és fogadásának mutatóiban is 

megmutatkoztak, részben a korábbi elemzéshez hasonló eredmények (32. ábra). 
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Szakterület  Fogadási mutató Kibocsátási mutató 

Orvos  415,5 459,0 

Gyógytornász  365,42 323,67 

Ápoló  83,25 92,0 

Sportterapeuta  41,92 30,92 

Munkapszichológus  26,5 18,5 

Ergoterapeuta  10,5 12,0 

Szociális munkás  4,0 11,0 

32. ábra. Fogadás és kibocsátás egyéni mutatói a team-megbeszélés kommunikációs hálózatában  

A 32. ábra táblázatában látható, hogy a legmagasabb fogadási és kibocsátási 

mutatóval az orvosok rendelkeznek: ők kommunikálnak a team-megbeszélésen a 

legtöbbet. Az orvosokhoz képest a gyógytornászok kisebb, de a többi résztvevőnél 

több mint négyszeres nagyságú kibocsátás és fogadás mutatóval bírnak. Az ápolók 

negyedannyi közlést küldenek, és fogadnak, mint a gyógytornászok, vagy az orvosok: 

kevésbé veszik ki a részüket a kommunikációból. A rangsor végén a nem osztályos 

szakemberek állnak (sportterapeuta, munkapszichológus, ergoterapeuta, szociális 

munkás), akik az említett osztályos szakmáknál minimum 50%-kal kisebb mutatókkal 

bírnak, tehát az ő kommunikációs aktivitásuk jelentősen kisebb, mint az osztályos 

szakembereké. Az egyéni mutatók másik csoportjában, a közelség és közvetítő szerep, 

centralitás mutatói tekintetében is hasonló kép rajzolódik ki (33. ábra). 

Szakterület  Közvetítő 
szerep Közelség 

Standard 
Közelség 

Orvos  11,0 0,17 1,0 

Gyógytornász  3,0 0,13 0,75 

Munkapszichológus  1,33 0,13 0,75 

Ápoló  0,67 0,13 0,75 

Sportterapeuta  0,0 0,11 0,67 

Szociális munkás  0,0 0,11 0,67 

Ergoterapeuta  0,0 0,10 0,60 

33. ábra. A centralitás mutatók alakulása a team-megbeszélések kommunikáció hálózatában (a standard 
közelség a legmagasabb értéket (orvos) véve alapul százalékosan reprezentálja a közelség mutató arányait) 



! 136 

A közelségmutató alapján számszerűleg megállapítható, hogy a kommunikációs 

hálózat középpontjában az orvosok állnak: ők érik el a lehető legtöbb team-tagot, a 

lehető legrövidebb kommunikációs útvonalon (közvetlenül ebben az esetben), ők 

szólnak a legtöbbet a szakemberekhez a megbeszéléseken. A többi osztályos és nem 

osztályos team-tag közel azonos értékkel került az orvosok mögé: standard 

közelségben kifejezve 75-67%-át produkálják az orvosok közvetlen kommunikációs 

kapcsolatainak (azaz aktivitásának). A közvetítő szerep mutatója is az orvosok fontos 

pozícióját mutatja a team-megbeszélésen. Azonban ebben a mutatóban már 

nagyobbak voltak az egyes team-tagok közti különbségek. Kiemelendő ezek közül, 

hogy a nem osztályos munkapszichológus nagyobb közvetítő szerep pontszámmal bír, 

mint az osztályos ápoló. Az ápolók érték el az osztályos szakemberek közül a 

legalacsonyabb közvetítő szerepet. A közvetítő szerep tekintetében is a 

gyógytornászok érték el az orvosok utáni a második legmagasabb pontszámot. A 

munkapszichológuson kívül, a többi nem osztályos team tag (pl. ergoterapeuta) 0 

közvetítő szereppel bír, azaz nincsenek olyan team tagok, akik rajta keresztül 

kapcsolódnának össze.  

A hálózatelemzéses eredmények értelmezése 

A vizsgálatsorozat kezdetén, az osztályon végzett megfigyelések és a szakirodalom 

alapján az orvosok vezető szerepét vártam (H2), és a gyógytornász-ápoló 

információcserében számítottam kisebb intenzitásra (H1), mint a szekemberek közötti 

kommunikáció különbségének egy megnyilvánulására.  

A team-megbeszélés kommunikációját az orvosok vezetik, és leginkább a 

gyógytornászokkal állnak diskurzusban, akik talán ennek okán hívják a megbeszélést 

„referálónak”. Az orvosok, mint a team formális vezetői ezzel javarészben a hivatalos 

szerepüket töltik be, mégpedig sikerrel: információt gyűjtenek, és integrálnak a 

döntéshozatalhoz (Brown, 2008; Levi, 2011). Viszont már a 31. ábra alapján is látszik, 

hogy az osztályos dolgozók közül az ápolók aktivitása a másik kettőnél kisebb: tehát 

az előzőekben tapasztalt jelenség itt is megjelent. A H1 hipotézist a kommunikáció 

mennyiségi hálózatának elemezése alátámasztja. Mind a ki- és a bejövő közlések, 

mind a közvetlen és kölcsönös kommunikációs kapcsolatok tekintetében lemaradnak 

a beteg körüli osztályos team másik két tagjától az orvostól és a gyógytornásztól. 

Szintén első hipotézisemmel (H1) összhangban jelent meg, hogy az osztályos 

szakemberek közül az ápoló alacsonyabb közvetítő szereppel bír, mint a nem 
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osztályos munkapszichológus, ami újfent rámutat arra, hogy az ápolók csökkent 

részvétele jellemző az osztályra, és ez hatással lehet a team-munkára. 

A sűrűség mutató alapján megállapítható, hogy a kommunikációs kapcsolatok 

többsége realizálódott, senki nem szigetelődött el (nem volt olyan személy a 

megbeszélésen, aki ne szólt volna hozzá, vagy hozzá ne szóltak volna). A kohéziós 

mutató megmutatja, hogy a team-megbeszélés több mint felében kétirányú volt a 

kommunikáció. Ennek az aránynak a növekedése inkább párbeszéd jellegűvé tennék a 

team-megbeszélést, amit a csoportmunka hatékonysága felé mutathatna. Ez azonos 

aktivitást is követel minden team-megbeszélésen résztvevő dolgozótól, így az 

ápolóktól, és a nem osztályos szakemberektől is. A fogadás és kibocsátás mutatók 

csak számszerűsítették azokat az ábráról is leolvasható különbségeket a 

kommunikáció mennyiségében, amelyek várhatóak voltak: az orvos-gyógytornász 

hozzászólások magas arányát támasztja ez is alá.  

A közelség az orvos központi, integráló, a megbeszélést irányító szerepét mutatja, ami 

egyben formális vezetői szerep is. Ez megerősíti előzetes elvárásainkat a 

megfigyeléseinkből, és a hierarchizált egészségügyi szervezetről (H2). Az orvos, mint 

a beteg körüli team formális vezetője a megbeszélést irányítja, vezeti. Ezt egészíti ki, 

hogy a közvetítő szerep tekintetében szintén az orvos formális, és valós (informális) 

vezető szerepe jelenik meg: ő az információ újraelosztója, aki minden szakemberhez 

közlést intéz, olyanokhoz is, akik direkt módon egymásnak nem címeztek közléseket 

a team-megbeszélésen. Az orvos ezzel információt gyűjthet egymással nem 

kommunikáló team-tagoktól, és ezeket integrálja a döntéshozatalhoz, a rehabilitációs 

folyamat következő lépéseihez. Az orvosok, ápolók, és gyógytornászok közel azonos 

aktivitása, tudásmegosztása a vizsgált megbeszélésen hozzá tudna járulni a sikeres 

team-munkához (Butt & Caplan, 2010).  

Szintén fontos eredmény, hogy a nem osztályos szakemberek (sportterapeuta, a 

szociális munkás és az ergoterapeuta) egyáltalán nem töltenek be közvetítő szerepet a 

team-megbeszélésen. Ahogy az a hálózati ábrán is látszik, szinte kizárólag a teamet 

vezető orvossal kommunikálnak, vele közölnek információkat explicit módon. Nem 

jelenik meg nyíltan az egymással való kommunikáció, és a többi osztályos team-

taggal (különösen az ápolókkal) való kommunikáció.  
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Összességében az irodalommal (Butt & Caplan, 2010; Eldar et al., 2008; László & 

Hunya, 2008; Monaghan et al., 2005), és a korábbi megfigyeléseimmel, 

elővizsgálataimmal (Hámornik et al., 2009): az orvos, mint formális vezető vezeti a 

team-megbeszélés kommunikációját mennyiségi tekintetben. Az információcseréből a 

részüket e szakembereken kívül a gyógytornászok veszik ki aktívan, és az ápolók 

náluk kevésbé aktívan. A nem osztályos team-tagok a team-megbeszélésen kevésbé 

aktívak, és egymással kevéssé kommunikálnak. 

Ez a vizsgálati fázis csoportszintű, az osztályos kommunikációt leíró eredményeket 

adott a team-megbeszélésen résztvevő szakemberekről, amely magában foglalta az 

egyes betegek köré szerveződött rehabilitációs teameket is. A team-megbeszélésen az 

osztályos dolgozók és a rehabilitációs teamek nem osztályos tagjainak képviselői (pl. 

sportterapeuta) vettek részt, a kezelőorvos vezetésével sorban tárgyalták az egyes 

betegek állapotát, és a kezelés következő lépéseit. E kommunikációba a beteg körüli 

teamen kívül minden más osztályos dolgozó is bekapcsolódhatott, és bekapcsolódott 

amennyiben releváns információval rendelkezett. 

(b) A hálózatelemzéses erdemények utóelemzése többdimenziós 
skálázás segítségével 

A hálózatelemzési eredményeket a szakemberek összehasonlítása szempontjából más 

elemzést, ábrázolást és egyben számszerűsített mintázat-illeszkedést adó 

többdimenziós skálázással egészítettem ki. Így egzakt módon megfogalmazható a 

szakemberek kommunikációs mintázatának jellege (elrendezése). Ebben a kiegészítő 

elemzésben – a kommunikációs hálózatelemzéshez hasonlóan – csoportszintű 

eredményeket várok az osztály dolgozóiról, illetve az egyes beteg körüli teamek 

együttes kommunikációjának mennyiségbeli hasonlóságairól. 

Módszer 

A kommunikáció regisztrált mennyiségének felhasználásával matematikai úton 

megvizsgálható, hogy az egyes szakemberek kommunikációs mintázatában milyen 

hasonlóságokat lehet feltárni. Erre a célra a többdimenziós skálázás 

(Multidimensional Scaling - MDS) módszerét alkalmaztam (Ketskeméty et al., 2011). 

A többdimenziós skálázás statisztikai eljárása azon az alapfelvetésen nyugszik, hogy 

az elemek (a szakemberek kommunikációjának mennyisége szerint) a lehető 

legpontosabb (hibamentesebb) térbeli konstellációba rendezhetők azáltal, hogy a 

számítás minden elem egymáshoz való távolságát a lehető leginkább figyelembe veszi. 
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Azaz a multidimenzionális skálázás hasonlósági-különbségi (közelségi-távolsági) 

adatokból képes az elemeket térben optimálisan elrendezni. A tér dimenziói azok a 

szempontok, amelyek mentén az elemek (és csoportosulásaik) eltérnek egymástól. 

Ezek a dimenziók a hasonlóság (közelség) és különbség (távolság) alapján megrajzolt 

pontkonstelláció valódi, mögöttes különbségeinek dimenziói: olyan absztraktabb 

szempontok, amelyek mentén az ábrázolt szakemberek kommunikációja eltér 

egymástól. Így lehetővé válik mögöttes, előre nem feltételezett szempontok 

azonosítása a dimenziók értelmezése során. Ez a módszer távolság adatokkal dolgozik, 

ami éppen megfelel a kommunikáció mennyiségét leíró gyakorisági mátrixoknak. Az 

MDS-t nem az átlagos kommunikációs mátrixon végeztem, hanem a négy team-

megbeszélés külön kommunikációs mátrixait vittem be az elemzésbe, ezzel is 

csökkentve a hibát, és általánosítást, amit az átlagolás magában hordozhatott volna. 

Ezért az általam használt MDS ismételt típusú (RMDS), ennek is a PROXSCAL nevű 

algoritmusa volt az SPSS Statistics 20-ban. A skálázással kapott konstelláció 

megfelelőségéről illeszkedési mutatók informálnak, amelyek közül az s-stress mutatót 

alkalmaztam. Ennek 0,2 alatti értéke esetén értelmezhető az MDS eredménye 

elfogadhatónak, és alkalmas a következtetések levonására (Ketskeméty et al., 2011). 

Ennek elvégzéshez a négy team-megbeszélés regisztrátumát a következőképpen 

transzformáltam: a mátrixok főátlójában található adatot az MDS nem értelmezi, a 

szakmák önmagukkal való kommunikációja nem járul a téri elrendezéshez, így azt 

eltávolítottam. Az elemzés szimmetrikus mátrixokat kezel, mivel a távolságok egyik 

és másik irányban is azonosak kell legyenek, így az adattáblák főátló alatti részét 

meghagyva alakítottam tovább az adatot. Végül pedig, a kommunikáció mennyiségét 

tartalmazó regisztrátum egyes értékeit távolság értékekké transzformáltam olyan, 

módon, hogy minden értékből kivontam az előforduló maximális kommunikációs 

mennyiég eggyel növelt értékét, és ennek abszolút értékét vettem. Ilyen módon a sok 

kommunikációs kapcsolat alacsony távolságadatot eredményezett, kevés regisztrált 

közlés pedig nagy távolságként jelent meg a transzformált mátrixokban. Ez a adat 

szolgált a PROXSCAL algoritmus bemenetéül. 

Eredmények 
A többdimenziós skálázás eredményeképpen egy kétdimenziós megoldás adódott, 

amelyek illeszkedési mutatói megfelelőek voltak (lásd 4. sz. mellékletben). A két 

faktoros elrendezés s-stress illeszkedési mutatója 0,184 volt, ami elfogadhatónak 
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minősül. A kommunikációjuk intenzitása szerint a két dimenzió mentén a team hét 

szakterülete (szakember csoportjai) a 34. ábra által bemutatott módon helyezkedik el.  

 

34. ábra. PROXSCAL RMDS 2D megoldása, forgatott dimenziókkal 

Mivel az RMDS módszere lehetővé teszi a dimenziók forgatását, a jobb 

értelmezhetőség érdekében a fent vastag vonallal jelzett pozíciókba forgattam el a 

tengelyeket.  

Az eredmények értelmezése 
A többdimenziós skálázás eredményeképpen kapott két dimenzió így interpretálható: 

a D1 vízszintes tengely mentén elkülönültek egymástól az osztályos (orvos, 

gyógytornász, ápoló, a dimenzió negatív felén) és nem osztályos (team tagok 

sportterapeuta, ergoterapeuta, szociális munkás, munkapszichológus) szakemberek. A 

skála irányát figyelembe véve ezt a tengelyt nevezhetjük az „osztálytól való 

függetlenség fokának”. A D2 függőleges tengely mentén a rehabilitációs munka két 

aspektusa szerint különültek el a team-tagok: a dimenzió pozitív (felső) felére estek a 

kezelést és készségfejlesztést végző szakemberek (az orvos, a gyógytornász, 

sportterapeuta, és az ergoterapeuta); míg a dimenzió negatív (alsó) felére estek azok a 

team tagok (szakemberek), akik a rehabilitációs munka ápolási, és szociális hátterét 

érintő aspektusát végzik (az ápoló, a munkapszichológus (jelen esetben mint a 
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pszichológus képviselője a team-megbeszélésen), és a szociális munkás). Ezt a 

dimenziót „kezelés-fejlesztés”-nek nevezhetjük el. E D2 dimenzió rokonságot mutat a 

kezelés és terápia distinkciójával (Long et al., 2003), amelyek integrálása a 

transzdiszciplináris teamek egyik erőssége. Ennek alapján megállapítható a H5 

feltevés ellenőrzéseként, hogy a vizsgált team-megbeszélésenek a betegek körüli 

teamek (összesített) kommunikációja elkülönült ápolási és terápiás jellege miatt 

semmiképp nem transzdiszciplináris, és jellemzően a multidiszciplináris, és 

interdiszciplináris határán mozog. A szakmák elkülönülnek osztályosság és 

munkatartalom szerint, kevéssé jellemzőek az átfedések szerepek között a team-

megbeszélésen. Az eredmények az MDS módszerével megerősítik a hálózatelemzés 

eredményeit, azokkal koherensek. Az orvosok a gyógytornászokkal mutatott intenzív 

kommunikációja a közelségüket eredményezi. Ennek értelmezése a dimenziók alapján 

az, hogy mindkét szakterület képviselői osztályos dolgozók, és a rehabilitációs munka 

azonos, készségfejlesztési aspektusán dolgoznak. Az első hipotézisemet (H1) 

megerősítő eredmény az, hogy az ápolók kommunikációja mennyiségileg, és 

irányában is elkülönül a gyógytornászoktól és az orvosoktól is. Ez a dimenziók 

alapján értelmezhető úgy, hogy annak ellenére, hogy az ápolók osztályos 

szakemberek, de az ellátás másik aspektusán (ápolás) dolgoznak, ami a rokonszenvi 

viszonyokon túl oka lehet a kisebb kommunikáció intenzitásnak és nagyobb 

távolságnak. Az eltérő munkafeladat részben eltérő beosztást (térben és időben) 

jelenthet, illetve eltérő célokat, és fogalomrendszert is. Ez utóbbi a team-munka 

kommunikációs megnyilvánulásainak tartalmi elemzése alapján állapítható meg, 

amelyet a disszertáció későbbi részében, a team-megbeszélés és a nagyvizit tartalmi 

aspektusainak elemzésnél mutatok be.  

A többdimenziós skálázás módszere kiválóan alkalmas arra, hogy ne csak önmagában 

a különbségeket azonosítsa a vizsgálat, de azok interpretálásához is támpontot adjon. 

A kommunikáció mennyiségbeli különbségek mögött két dimenziót tudtam 

azonosítani: 1) azt, hogy a kommunikáló személy osztályos dolgozó-e, 2) azt, hogy a 

rehabilitációs munka mely aspektusát végzi: a készségfejlesztési kezelési aspektust, 

vagy az ápolási, szociális hátteret lefedőt. Szembetűnő az orvosok és gyógytornászok 

közeli pozíciója: sokat kommunikálnak egymással, ami mögött mindkét dimenzióbeli 

megegyezésük (is) állhat. Fontos és kiemelendő, hogy az ergoterapeuta a fejlesztés 

oldalára került, viszont a munkapszichológus nem. Ennek oka feltehetőleg abban 



! 142 

keresendő, hogy a munkapszichológusnak a team megbeszélésen a korábbiakban 

említett módon kettős szerepe van: a klinikai pszichológust is képviseli, jelen 

eredmények alapján ez hozzájárulhat a második dimenzión (D2) való helyéhez.  

5.1.1.3. Összegzés: A kommunikáció mennyiségének 
elemzése a team-megbeszéléseken 

Megállapítható a kommunikáció mennyiségének elemzéséből, a hálózatelemzés és az 

MDS által együttesen, hogy a nem osztályos szakembereknek alacsonyabb a 

kommunikációs aktivitása a team-megbeszélésen, mint az osztályosoknak (H1 és H2). 

A team-megbeszélésen inkább csak az orvossal kommunikálnak a szakemberek 

viszont egymással kevésbé (referáltak az orvos kérdéseire). Ez megfelelő az orvos 

vezető, koordináló, integráló formális szerepének (H2). Az interdiszciplináris team-

munkához viszont több horizontális, szakemberek közötti kommunikációra van 

szükség, és kevésbé a vezetői (hierarchikus kommunikációra) (Butt & Caplan, 2010). 

A betegek körüli teamek összesített (team-megbeszélésen megjelenő) 

kommunikációjának vizsgálatából a megállapítható, hogy az ápolás és a terápia nem 

integrált, illetve a szakterületek szerepei között kevéssé jellemző az átfedés (élesen 

elkülönülnek az MDS-ben), így a transzdiszciplináris team jelleg kizárható, és a 

multi- vagy interdiszciplináris team típus lehet jellemző inkább (H5). 

Összességében a team-megbeszélés kvantitatív elemzése során alátámasztást nyertek 

a H1 és H2 hipotézisek, miszerint a szakemberek szisztematikusan eltérnek a 

kommunikáció mennyiségében egymástól: az ápolók és gyógytornászok keveset 

kommunikálnak egymással, illetve az orvosok sokat kommunikálva betöltik vezető 

szerepüket. A szekemberekről a hálózatelemzés segítségével mint tudásmegosztó 

ágensekről sikerült képet alkotni: milyen mintázatban (kikkel, milyen mennyiségben) 

osztanak meg beteginformációt, kezelési instrukciót, utasítást (azaz tudást) a team-

megbeszéléseken.  

5.1.2. A team-megbeszélések szöveganalitikai elemzése: a 
kommunikáció tartalmának minőségi vizsgálata 

A team-megbeszélés kommunikációjának mennyiségbeli elemzése lehetővé tette az 

osztályszintű következtetések levonását. A team-megbeszélések minőségi, tartalmi 

elemzése a szöveganalitika módszerével lehetővé hogy a tudásmegosztás tartalmáról 

alkossak képet. Az itt azonosításra kerülő tartalmi elemek az osztályos munka 
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tudáselemei, amelyek a kommunikációban átadásra kerülnek. Mindezek azonosításán 

túl a módszer lehetővé teszi, hogy ezek használatát is jellemezzem a team-

megbeszélésekben. Az azonosítandó mintázat csomópontjai egyben a tudás, és 

információ tartalmi csomópontjai is. Ezek szakemberek közötti használatának 

vizsgálatának által ellenőrizhetőek lesznek az egyes (H1: kommunikációs eltérések 

vizsgálata a szakemberek között), a kettes (H2: az orvosnak vezető szerepe van) és a 

hármas (H3: a team-kommunikáció alkalmazkodik a helyzetekhez, eltérő ellátási 

igényő betegek csoportjaihoz) hipotézisek is. Megállapítható a szöveganalitika és 

annak eredményeinek elemzése segítségével, hogy a tudás és információ elemeket 

mely szakemberek mennyit használják, illetve milyen betegekkel 

(betegségcsoportoknál) kapcsolatban használják ezeket. Egyfelől a szakemberek 

közötti kommunikációbeli tartalmi különbségek rajzolódnak ki (H1, H2), másfelől a 

betegek csoportjai között is megjelennek a róluk folyó kommunikáció eltérései, 

jellegzetességei (H3).  

A kapott tartalmi csomópontok a következő vizsgálati fázisban, a nagyvizit 

kommunikációjának elemzésében is felhasználásra kerülnek, ezzel egyszerre lehetővé 

téve ezen információcsere alkalmon a kommunikáció mennyiségi és tartalmi 

vizsgálatát. 

A szöveganalitikai eredmények bemutatása során először a módszert, és tartalmi 

csomópontok kiemelését ismertetem. Ezután a tartalmi elemek szakemberek közötti 

használatának jellemzőit, majd pedig a betegek klaszterei közötti eltérések jellemzőit 

foglalom össze.  

Minta 
Az elemzés alapját ugyanazok a team-megbeszélések képezték, amelyek a 

kommunikáció mennyiségi elemzésében is adatforrásul szolgáltak. Ezen team 

megbeszéléseken (az online kommunikáció regisztráció mellett) hangfelvétel is 

készült, amelyről szöveges átiratot készítettem. 

A vizsgálat minta összese 58 beteget tartalmaz, ebből 32 férfi, és 26 nő, átlagosan 

58,86 éves korral (19,27 év szórással). A négy rögzített, legépelt, és 

szöveganalitikailag elemzett team-megbeszélés során 18 szakember vett részt a 

betegekről folyó diskurzusban.  
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5.1.2.1. A szöveganalitikai módszer: a szótárépítés és a szótár 
ellenőrzése 

A szöveganalitika vagy szövegbányászat a strukturálatlan, szöveges adatoknak a 

strukturált, számszerűsített formára való transzformálását és feldolgozását jelenti. A 

nagy mennyiségű szövegből számszerűleg kinyerhetők annak jelentésbeli jellemzői, 

az egyes jellemzők mintázatai és ezek viszonyai számszerű változókkal. A 

szöveganalitika a tartalomelemzések kutatásmódszertani csoportjának egy specifikus 

fajtájának tekinthető, amely tárgya a szöveges adat, és így a szövegíró szándékának, 

vagy a szövegben kirajzolódó tendenciák azonosítására szolgál (Szokolszky, 2004). A 

hagyományos értelemben vett – pszichológiában, néprajzban elterjedt – 

tartalomelemzéssel szemben a szövegbányászat a kvantitatív módszerek közé tartozik, 

erős informatikai megalapozottsága, és adatbányászati alkalmazásai révén. Tikk 

Domonkos (2007) a következő definícióval szolgál a szövegbányászat fogalmára: „a 

szöveges adatokon való feldolgozás, elemzés, amelynek célja a dokumentumban 

rejtetten meglévő új információk feltárása, azonosítása, elemzése”. 

A hanganyagtól a szövegfeldolgozásig terjedő folyamat sémáját mutatja be a 35. ábra. 

 

35. ábra. A team-megbeszélések tartalmi elemzésének sémája 

A négy hangfelvételen rögzített team-megbeszélés szöveganyagának segítségével 

lehetőség nyílik a teamen belüli kommunikáció elemzésére tartalmi és interakciós 

szempontból egyaránt: kik, mit, mikor kommunikáltak a megbeszéléseken, és mely 

betegekkel kapcsolatban. Ezért a hangfelvételeket a Transana 4.2 szoftver 

segítségével legépeltem (leiratot készítettem, amelyeket egyeztettem, és 

egységesítettem), majd ezen leirat egyes közléseihez a közlő azonosítóját és a közlés 

időpontját (időkód, timestamp) rendeltem. A leiratkészítés akkor előnyös, ha a kutató 

maga végzi el (Hutchins, 1995), mivel (1) ő rendelkezik a szakszókinccsel, hogy 

helyesen észlelje a szakkifejezéseket a beszédfolyamban, illetve mivel a kutató ismeri 

a szakembereket, ezért a hangjuk alapján meg tudja őket különböztetni, és ez alapján 

a közléseik pontos legépelését is javítja. Hutchins tapasztalatit megfogadva a leirat 

készítés feladatát (egy kezdetlege a nyers szöveg legépeltetése után) magam végeztem, 

mivel (1) a nyers szöveg a szakszavakat hibásan (félrehallva) tartalmazta, illetve (2) a 
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beszélő azonosítását a terepmegfigyelések tapasztalatai alapján magam végeztem el, 

ezzel is javítva a szöveg pontosságát. Mindezek során nem utolsósorban az átirat 

véglegesítése, pontosítása, közlőkkel és idői kódokkal való ellátása biztosított afelől, 

hogy a szöveg valóban megfelelő átirata az elhangzott beszélgetésnek, ami a vizsgálat 

anyagának validálása volt egyben (Hutchins, 1995). Az így kapott szöveganyag, ami a 

ki-mikor-mit mondott formátumban épül fel, alkalmassá vált a szöveganalitikai 

feldolgozásra. Az elemzésre az IBM SPSS Modeler 14.1 adatbányászati szoftverébe 

épülő Text Anaylitics 14-et használtam.  

A szöveganalitikai elemzés lépései  

A végül 4721 hozzászólásból (sorból) álló szövegkorpusz keletkezett az 

átiratkészítéssel. E regisztrátum lefed 6,64 óra beszélgetési időt (23900s-ot). Ez 

tartalmazza a négy team-megbeszélést, amelyeken összesen 58 betegről esett említés. 

A tartalmi vizsgálat részeként végzett szöveganalitikai elemzési folyamat lépéseit a 

36. ábra foglalja össze.  

 

36. ábra. A szöveganalitikai elemzés lépései 

Az első két lépés, azaz a hangfelvétel készítés, és a legépelés után következett az 

úgynevezett kivonatolás, a szöveg szavainak kigyűjtése a Text Analyitcs 14 

segítségével. A feldolgozott szövegre példa a 37. ábra táblázatában található 

párbeszédrészlet. Ennek során figyelembe kellett venni a szinonimákat és ragozott 

alakokat. Ezeket egymáshoz rendelve szinonima szótárba helyeztem, ami 646 elemet 

tartalmaz. A kivonatolás fontos része még a vizsgálat célja szempontjából jelentéssel 

nem bíró, úgynevezett „stop szavak” kiszűrése az elemzésből. Ezek olyan szavakat 

jelentenek, amelyek jelentést nem hordoznak a vizsgálatunk szempontjából, viszont 

nagy gyakorisággal fordulnak elő a szövegben. Például ilyenek a névelők „a”, „az”, 

illetve a kötőszavak „hogy”, „akkor”. Ezeket a kivonatolásból kizártam.  
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37. ábra. A team-megbeszélésen elhangzott beszélgetés egy részlete egy adott betegről. A szövegben található 
személyneveket eltávolítottam. A közlőket a szekterületükkel jelöltem, illetve minden közléshez tartozik 

annak idői cimkéje. 

Szótárépítés 

A következő lépésben a kigyűjtött szavakat használtam fel a szótárépítésre. A szótár a 

szavak előfordulásait értelmes csoportokba, azaz típusokba rendezve tartalmazza (a 

program terminológiájában). A fogalmi csoportok, kategóriák (típusok) 

megalkotásában több szempontot vettem figyelembe: a jelentés szerinti szerveződést 

(pl.: nevek vagy intézménynevek esetében), a korábbi megfigyeléseink, vizsgálataink 

eredményeit az osztályos rehabilitációs munka területeiről (gyógytorna, ápolás, 

sérülések, önállóság, motiváció) (Juhász, Hámornik, & Vén, 2010) és a team munka 

szempontjából fontosnak ítélt szempontokat (többes szám első személyű közlések, 

feltételes mód alkalmazása, kérdések használata). Fontos megjegyezni, hogy a 

szótárépítés a szöveganalitikai részben manuális, és mindenképp felügyelt gép-

tanulásos, azaz szakértői tudást igénylő fázisa. Ebben a szakaszban a korábbi 

exploratív megfigyelésekre, és elemzésekre támaszkodtam. Ezek mellett a szövegben 

többször előforduló, központi témák szó szintű megjelenéseit emeltem ki. A 

szótárépítés során a fenti szempontok mentén a következő 38. ábra táblázatában 

látható fogalmi szócsoportokat (típusokat) alakítottam ki.  
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1. Ápolás  2. Gyógytorna 
3. Betegség, tünet – nem 

mozgásos  4. Idő  

5. Kezelés  6. Testrész  
7. Eszköz  8. Gyógyszer  
9. Segédeszköz  10. Bizonytalanság  
11. Mozgás 12. Feltételes  
13. Vizsgálat  14. T/1 – „mi”  
15. Sérülés – mozgásos  16. Területek, intézmények  

17. Szociális háttér  18. Osztályos és intézményi 
dolgozók  

19. Önállóság  20. Betegek nevei 
21. Motiváció  22. Számadatok  
23. Együttműködés  24. Pozitív és negatív jelzők 

38. ábra. A kialakított kategóriák (részletes definíciójuk megtalálható az 5. sz. mellékletben) 

A felsorolt fogalmi kategóriákban (típusokban) található szavak gyakorisága a teljes 

szövegben adta az elemzés során az egyes kategóriák gyakoriságát. Az IBM SPSS 

Modeler segítségével, amelyben a szöveganalitikai eszköz (Text Analytics) is futott, 

lehetőség volt a kategóriák közlésekben való előfordulását egyesíteni a közlésben 

szereplő beteg adataival, a közlő személyével, így többszempontú adatbányászati 

elemzésre nyílt lehetőség. A szótárépítés során összesen 1381 szóelőfordulást 

soroltunk be a fogalmi kategóriák (típusok) valamelyikébe (egy szó többször is 

előfordulhat, és pont az előfordulásának gyakorisága áll az elemzésünk 

középpontjában). Ennek a szövegbányászati folyamatnak egy lépését, a közlésekből a 

különböző típusokban tartozó szavak kigyűjtését szemlélteti a 39. ábra. 
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39. ábra. Képernyőrészlet az IBM SPSS Text Analytics felületéről, amelyen a közlésekből kigyűjtött, kijelölt 
típusokba tartozó szavak láthatóak (különböző színekkel jelölve). A részletből a személyneveket 

eltávolítottam. 

Mintázat azonosítás 

Abból a célból, hogy ellenőrizzem a szótár kategóriáit (érvényességüket, 

értelmezhetőségüket), mintázat azonosítást végeztem. A mintázatok az egyes 

kategóriák valamilyen kapcsolatban, sorrendjében, és távolságban leírt közös 

előfordulása. A fogalmi kategóriák együttes előfordulásainak értelmezése, 

értelmezhetősége segít a szótár validálásában. Amennyiben értelmesek a szótár által 

kiemelt mintázatok, akkor a szótár kategóriái értelmes szócsoportok, amelyek 

használhatók a további elemzésben. A mintázat azonosítását két szinten végeztem el: 

(1) egyrészt egyes szavak szintjén (azaz egy szó, mely más szavakkal fordult 

együttesen elő), másrészt (2) kategóriák (típusok) szintjén (azaz egyes kategóriák 

szavai egy másik kategória szavaival fordultak együttesen elő).  

A szótár helyességének ellenőrzésére vonatkozó eredmények 

(a) A szavak együttes előfordulásának mintázatai: a fogalmi kategóriák 
(típusok) validálása 

Egy az elemzés szempontjából kulcsfontosságú célszó más szavakkal való közös 

előfordulásának vizsgálatában az együttes előfordulás kritériuma a legfeljebb négy 

szó távolság volt. Ha ebben a távolságban előforduló szavakkal alkot mintázatot a 

célszó, akkor szinte bizonyosan egy mondatban fordultak elő. A mintázat szavainak a 

célszóval való kapcsolatának erősségét a hasonlósági mutató adja meg (similarity). Ez 

az érték annál magasabb, minél inkább csak a célszóval együtt fordul elő az adott szó 
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a külön előforduláshoz képest (tehát az együttese előfordulás gyakoriságával nő). 

Elsőként a törés szóval együtt előforduló más szavak mintázatát mutatjuk be, olyan 

módon hogy az egyes szavakat azok típusának színével felülszíneztem (lásd 40. ábra). 

 

40. ábra. A törés szó és a vele együttesen előforduló szavak mintázata  

Az ábrán látható a törés szóval együttesen előforduló szavak mintázata, amelyen a 

kapcsolatok vastagsága a magasabb együttes előfordulási arányt mutatja. A törés 

(sérülés kategória) szó leginkább a negatív jelzőkkel (csúnya, csúnyán) és a 

testrészekkel (csontok, illetve azok részei) fordult elő együtt legmagasabb számban. 

Tehát a törések, amik szóba kerültek általában súlyosak voltak. A csípőtáji 

(pertrochanter) törések domináltak. A használt eszközök közül a gipsz és a rögzítő 

jelenik meg, illetve kezelésképpen az amputáció is. A törés és a testrészek együtt 

járása megmutatja, hogy milyen törések voltak a vizsgált mintában a leggyakoribbak: 

pertochanter törés, a combcsont, a femur, illetve a medence törése. Ebből látható, 

hogy a törés szó a szótár más kategóriáinak szavaival értelmezhetően kapcsolódik 

össze, ami a szótár és foglami kategóriáinak működőképessége mellett szól. A másik 

kiemelt példa a szociális háttér típusába tartozó „otthon” szó, ami a rehabilitáció 

szempontjából is kulcsfontosságú fogalom (41. ábra). 
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41. ábra. Az otthon szó és a vele együtt előforduló szavak  

Az otthon szó, ahogy a 41. ábra alapján is látható, legerősebben egyértelműen a 

család szóval fordult elő együtt. Ez úgy értelmezhető, hogy a beteg az osztályon való 

kezelése után otthonába visszakerülve a családjától, családi hátterétől fog függeni a 

további fejlődését, önálló életvitelét tekintve. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 

nyer értelmet az egyedül (önállóság kategóriabeli) szó, amely szintén együtt fordult 

elő az otthonnal. A bizonytalanság kategóriájával való kapcsolat kifejezi, hogy az 

otthoni helyzet nem kontrollálható a rehabilitációs team által, de befolyással van a 

kezelésre (mikor engedik haza, milyen körülmények közé). A pozitív jelzővel való 

együttjárás azt sejteti, hogy a mintában a szociális helyzet ilyen formában általában 

rendezett volt. Az otthon szó együttes előfordulásai is jól interpretálhatóak. A szavak 

szintjén ezt a két mintázatot kiemelve illusztráltam, hogy a szótár fogalmi kategóriái 

valóban értelmezhetőek és értelmes relációban is állnak egymással.  

A validálásnak a következő szintje a fogalmi kategóriák mintázatainak vizsgálata. 

Ebben az esetben egy típus pár vagy több típus tíz szó távolságon belüli együttes 

előfordulásait vizsgáltam, ezeket is olyan formán, hogy a kategóriák szavainak 

kapcsolatait ábrázoltam. Ebben az esetben nem hasonlósági mutatót használ a 

program, hanem az együttes előfordulások száma (global count) szerint súlyozza a 

szavak kapcsolatait a kategóriák között. Erre az elemzésre elsőként a testrész és a 

segédeszköz kategóriák mintázatát mutatom be (lásd 42. ábra). 
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42. ábra. A testrész és a segédeszköz típusok mintázata  

A segédeszközök és a testrészek kapcsolatai megmutatják, hogy mely segédeszköz 

mely végtaggal, testésszel került együtt említésre, azaz kapcsolódik össze a 

beszélgetésben. A legtöbb segédeszköz a lábhoz tartozott, és leginkább a mankóval 

járt együtt. A kar és a kerekesszék kapcsolata a kerekesszék hajtásával függ össze: 

képes-e a beteg a karjával hajtani a kerekesszéket. A segédeszközök a hozzájuk 

tartozó végtagokkal mutattak együtt járást, ami egyfelől magától értetődő, másfelől 

viszont a szótár érvényességét, a vizsgált kategóriák értelmes kapcsolatát mutatja meg. 

A következő példa a testrészek és a mozgásos sérülések típusainak együttes 

előfordulását mutatja be a 43. ábra. 

!
43. ábra. A mozgással kapcsolatos sérülések és testrészek  

A 43. ábra alapján látható, hogy a törés szó a legtöbb elemzésbe bekerült testrésszel 

fordul elő együttesen: ez megmutatja, hogy mely testrészek, csontok törése fordult elő 

az osztály betegi között leginkább. A többi sérülés típusba tartozó szó is hasonlóképp 

a megfelelő testrésszel járt együtt (váll sérülése a könyökkel). Összességében ez a két 
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kategória is értelmes, magyarázható mintázatban jelent meg a team-megbeszélések 

szövegében. A két példa a kategóriák mintázataira a szavak szintjén végzett 

vizsgálattal együttesen alátámasztja azt, hogy a szótár típusai jól működnek, 

értelmezhető kapcsolatban vannak egymással.  

(b) Fogalmi kategóriák (típusok) mintázatai: a team-megbeszélésen zajló 
kommunikáció tartalmi csomópontjai 

A fogalmi kategóriák együttes előfordulásához a szöveganalitikai elemzésben az 

egyes kategóriák tíz szavas távolságban való közös előfordulását adtam meg 

kritériumnak (amely távolság nagy valószínűséggel még az egy gondolatkoz, 

közléshez, összefüggő modatokhoz való tartozás felső határa), tehát a program 

kigyűjtötte azokat a kategória-párokat, amelyek egymástól tíz szó távolságban 

fordultak elő, és ezeket gyakoriság szerint rendezte. A tíz szavas előfordulás megfelel 

egy mondaton, vagy kapcsolódó mondatokban való együttes említésnek. Jelen esetben 

csak gyakoribb együttes előfordulású kategória párokat elemeztem (legalább tízszer 

kellett előforduljanak a szövegben jelen esetben). 

A kategóriák közötti szinten nézve is az együttes előfordulás a tartalmi, fogalmi, és 

használatbeli kapcsolat indikátora lehet. Ezt az együttes előfordulási hálózatot mutatja 

be a 44. ábra. A kapcsolatok erősségét az együttes előfordulások gyakorisága adja 

meg (global count), amit az ábrán a vonal vastagsága szemléltet. A csomópontok 

(kategóriák, vagy típusok) előfordulási gyakoriságát a csomópontok nagysága 

(átmérője) jelöli. 

!
44. ábra. A kategóriák együttes előfordulásainak hálózata: a kommunikáció tartalmi csomópontjai 
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Ahogy az ábrán látható, a legtöbb szó a testrész kategóriában került azonosításra (ez a 

leggyakoribb típus). Ez a típus és a bizonytalanság kategóriája van kapcsolatban a 

legtöbb más kategóriával (7 másik kategóriával). Általánosan látszik, hogy a 

bizonytalanságot kifejező szavak kategóriája együtt fordul elő az eszközök, 

segédeszközök, kezelések, testrészekkel kapcsolatos szavakkal, amiből látszik, hogy 

ezeken a területek kell döntéseket hozniuk a szakembereknek, mivel döntési helyzet 

magában foglalhatja a bizonytalanságot. Az önállóság a segédeszköz kategóriával 

fordult elő együtt legtöbbször a vizsgált gyakorisági szintnél, ami azt mutatja, hogy a 

megfelelő segédeszköz az önálló életvitel feltételei. A gyógytorna a pozitív jelzőkkel 

kapcsolódott össze, tehát pozitív kontextusban említik legtöbbször. Hiányzik a fenti 

fogalmi kategória hálózatból a negatív jelzők csoportja: a tíznél nagyobb előfordulási 

gyakoriságokat véve nincs olyan típus, amivel együtt fordult volna elő. Ez utóbbi 

alapján semelyik kategóriát se kapcsolják egyértelműen össze a negatív jelzőkkel, 

nincsenek egyikről sem rossz véleménnyel, illetve nem okoz permanensen 

problémákat a munkában. Amennyiben a grafikon kapcsolatainak megjelenítéséhez 

nem a fenti legalább tíz előfordulási gyakoriság küszöböt adom meg, hanem húszra 

növelem ezt, azaz csak a minimum hússzor együtt előforduló kategóriák között jelöli 

a kapcsolatokat, akkor a következő letisztultabb ábrát kapom (45. ábra).  

!
45. ábra. A kategóriák együttes előfordulási mintázata minimum húsz előfordulás fölött ábrázolva  

A húsz feletti együttes előfordulásokat vizsgálva hat kategória maradt a hálózatban. A 

legtöbb kapcsolattal a testrész kategória bír ilyen küszöb mellett is. A testrész 

kapcsolódik a mozgáshoz, a mozgást érintő sérülésekhez és a bizonytalansághoz, 

viszont ezek a kategóriák egymáshoz nem kapcsolódnak ilyen gyakorisági küszöb 

mellett. A bizonytalansághoz a segédeszköz kapcsolódik (mint a kezelés során 
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megoldandó problémák és bizonytalanságok okozója), ami nem kapcsolódik viszont a 

vizsgált szinten a testrészhez. Az ábrán látható módon, az adott sérült testrész köré 

szerveződik a beteggel kapcsolatos diskurzus: miképp sérült (sérülés-mozgás), milyen 

mozgásos képességei vannak (mozgás), milyen eszközök szükségesek a kezeléséhez, 

ápolásához, illetve ellátásához, ugyanakkor mindebben megjelenik a bizonytalanság 

is. Kiemelendő továbbá, hogy csak a bizonytalanság révén kapcsolódik a segédeszköz 

kategória: elsődlegesen a bizonytalanságokkal, döntésekkel jár együtt ez a típus. 

Összességében megállapítható a típusok mintázataiból, hogy a testrészek állnak a 

team-megbeszélés középpontjában, ezek alkotják a központi témát. A testrészek (azok 

sérülései) meghatároznak minden kezelést, segédeszközt, mozgást és általánosan az 

életminőséget (önállóságot) is. Kiemelendő eredmény az önállóságnak a 

segédeszközzel való kizárólagos kapcsolata a vizsgálat elemzési szintjén: az önállóság, 

az önálló életvitel elsődleges feltétel a team-megbeszélések alapján a megfelelő 

segédeszköz kiválasztása és alkalmazása.  

A mintázatok vizsgálata alapján megállapító, hogy a szöveganalitikai elemzésben 

kialakított fogalmi kategóriák (típusok) értelmesek és értelmezhetőek, a területen 

valid módon interpretálható együttes előfordulásokat adnak. Ennek alapján lehetővé 

vált a szöveg tartalmi jellemzőinek egyesítése a team-megbeszélés további kvantitatív 

adattaival, amelynek együttes adatbányászati elemzését a következőekben mutatom 

be. 

5.1.2.2. A szöveganalitikai és adatbányászati elemzés a 
betegadatok felhasználásával 

Célok 

Az IBM SPSS Modeler 14.1 segítségével egyesítettem a szöveganalitikai elemzés 

eddigi eredményeit a betegek adataival (többek között a betegklaszterekkel), illetve a 

team-megbeszélések többi jellemzőjével, így lehetőség nyílt az együttes, átfogó 

vizsgálatukra. Ennek során feltártam a közlések témáit, majd ezen témák szerint 

kategorizáltam ezeket az egyes közléseket. Így vizsgálható, hogy mely témához, mely 

dolgozó szól hozzá. Ezen a szinten vizsgáltam azt is, hogy a betegek különböző 

csoportjaihoz milyen szakemberek szólnak hozzá a team-megbeszélésen, majd pedig 

milyen témákat említenek a leggyakrabban a különböző betegek esetében. Ezt egészíti 

ki a team-kommunikáció idői jellemzőinek elemzése a regisztrátum időkódjai alapján, 

a betegklaszterekre bontva. Emellett a beszélgetés során gyakran megjelenő 
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hozzászólási sorrendek mintázatait azonosítottunk (szekvenciákat): a team-

megbeszélésen mely szakemberek szólalnak meg, és ezt milyen tipikus sorrendben 

teszik. Ezekből a team-munkára, annak szakember közötti (H1, H2), betegek közötti 

(H3) különbségeire tett feltevéseim vizsgálhatóak.  

Módszer: az elsődleges témák azonosítása a közlésekben és a közlések 
témák szerinti besorolása 

A team-megbeszélés hozzászólásainak témákba való besorolását a validált szótár 

kategóriáinak segítségével végeztem el. A szótár kategóriáit, amik jelentésbeli, 

tematikus szócsoportok, tovább csoportosítottam és a következő témakategóriákat 

alakítottam ki (46. ábra) olyan formán, hogy az egyes kategóriákat kiegészítettem 

egyedi és mintázatbeli fogalmak előfordulásaival, kategóriák tipikus mintázataival is 

(így a szó szintű besorolásnál komplexebb, kifejezés szintű témaazonosítást 

végeztem). 

Kategória Összetevői, leírása 

Segédeszköz Segédeszköz típus, a kezelés típus segédeszközökre vonatkozó szavai, 
protézisekkel kapcsolatos beavatkozások (pl.: tokcsere) 

Gyógytorna Gyógytorna típus, a kezelés típus gyógytornával kapcsolatos szavai, 
gyógytornában használt eszközök gyakorlatok mintázatai (pl.: 
állásgyakorlás bordásfalnál) 

Általános mozgás Mozgás típus, a kezelés típus mozgással kapcsolatos szavai (pl.: 
részterhelés) 

Szociális háttér Szociális háttér típus 
Ápolás Ápolás, étkezés, ruha típusok és a kezelés típus fürdetéssel, 

katéterezéssel, diétával kapcsolatos szavai  
Vizsgálat Vizsgálat típus 
Sport- és hidroterápia 
(Külső gyógytorna) 

Úszással, sportterápiával, kondicionáló tornával, hidroterápiával 
kapcsolatos szavak a kezelés, mozgás, gyógytorna típusokból, és a 
típusokon kívülről 

Orvosi beavatkozás Kezelés típus operációval, kontrollal, amputációval, ellátással 
kapcsolatos szavai 

Pszichoterápia A nem mozgásos betegségek típus pszichés megbetegedésekre 
vonatkozó szavai, a területek-intézmények típus pszichológiával, 
pszichiátriával kapcsolatos szavai 

Ergoterápia Kezelés típus ergoterápiával kapcsolatos szavai, konyhával és 
fürdőszobával kapcsolatos szavak 

46. ábra. A team megbeszélések szövegéből kiemelt témák és azok leírása 
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Eredmények 

(a) Témák előfordulásai 

A fent definiált témákat a 47. ábra és a 48. ábra mutatja be, aszerint hogy milyen 

gyakorisággal fordultak elő a team-megbeszélések szövegében.  

 
47. ábra. Az azonosított témák előfordulási gyakorisága a team megbeszélések szövegében 

Téma %-os 
gyakoriság 

Előfordulás 
(db) 

Segédeszköz 24,90 437 
Gyógytorna 12,02 211 
Általános mozgás 9,63 169 
Szociális háttér 7,35 129 
Ápolás 7,18 126 
Vizsgálat 6,15 108 
Sport- és hidroterápia 
(Külső gyógytorna) 5,87 103 

Orvosi beavatkozás 2,28 40 
Pszichoterápia 1,25 22 
Ergoterápia 1,03 18 

48. ábra. Az azonosított témákkal jellemzett hozzászólások előfordulási gyakorisága (és százalékos arányuk 
a szövegben) a team-megbeszéléseken 

Ahogy a 47. ábra és a 48. ábra alapján is látható a leggyakrabban előforduló téma a 

segédeszközök témája volt a négy vizsgált team-megbeszélés során. A megszólalások 

negyedében (24,9%) megjelent olyan szó vagy kifejezés (mintázatként azonosítva), 

ami a segédeszközökre vonatkozott. A második leggyakoribb téma a gyógytorna volt, 

majd ezt követte a mozgás és a szociális háttér.  

0! 50! 100! 150! 200! 250! 300! 350! 400! 450! 500!
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(b) A témák és szakterületek kapcsolatai a teamben  

Az előbbiekben kiemelt témákat a következőekben a team-megbeszélésen részt vevő 

szakterületekhez, illetve betegcsoportokhoz kapcsolva vizsgáltam. A team-

megbeszéléseken a regisztrált és legépelt beszélgetésben megszólaló szakemberek (a 

kommunikációban az üzenete közlője) által érintett témák kapcsolatát (együttes 

előfordulásának gyakoriságát) szemlélteti a 49. ábra, amelynek az alapjául szolgáló 

gyakorisági adatokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

49. ábra. A közlők és az általuk említett témák kapcsolatai és azok gyakoriságai (a kapcsolatot jelölő vonal 
vastagságával kifejezve)  

Ahogy a 49. ábra alapján is látszik a leggyakoribb témához, a segédeszközhöz a 

legtöbbször az orvosok és a gyógytornászok szóltak hozzá. Ezen két szakterület 

dolgozói a legtöbb más témában is intéztek hozzászólásokat a team-megbeszélésen. 

Különösen igaz ez az orvosokra, akik minden témában megszólaltak. Kiemelendő, 

hogy a nem osztályos szakemberek (pl. szociális munkás, sportterapeuta, 

ergoterapeuta, munkapszichológus) kommunikációs aktivitása általánosan 

alacsonyabb a team-megbeszélésen az osztályos szakemberekéhez képest, és így 

arányaiban a saját témájukhoz sem szólnak hozzá olyan mértékben, mint az osztályos 

szakemberek. Az orvosok akár többet is szólalnak meg pl.: a szociális háttér 

kérdésében a szociális munkásnál. Amennyiben a segédeszköz témát eltávolítjuk a 

grafikonról, akkor jobban láthatók a kisebb gyakoriságú témák kapcsolatai a 

közlőkkel. A 50. ábra alapján látható, hogy a segédeszköz téma utáni második 

leggyakoribb téma, a gyógytorna kerül a kommunikáció középpontjába. Látható, 

hogy az orvos nagyobb gyakorisággal szólal meg több témában is. Például, a szociális 

háttér témáját gyakrabban említette, mint a szociális munkás, aki eszerint is, nem 
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osztályos szakemberként kevésbé aktív a team-megbeszélésen. A nem osztályos 

szakemberek relatív inaktivitása, és az általuk képviselt, a munkájuk tárgyát képező 

témák alulreprezentáltsága ezen a grafikonon is megállapítható. Az osztályos 

szakemberek esetében az ápolók aktivitása alacsony, még az ápolás témájában is. 

Ebben a témában szintén az orvosok aktivitása a legnagyobb.  

 

50. ábra. A közlők és az általuk említett témák kapcsolatai, illetve azok gyakoriságai (a kapcsolatot jelölő 
vonal vastagságával kifejezve) a segédeszköz téma eltávolítása után (az adattáblája így szintén a 6. sz. 

melléklet táblázata) 

A témák előfordulásával kapcsolatos eredmények összegzése 

A témák gyakoriságai alapján megállapítható, hogy a beszélgetések fő témája a 

segédeszköz: a protézisek és más rehabilitációs kezelésben használt segédeszközök. 

Amennyiben a kategóriák szintjén vizsgált mintázatokat is figyelembe veszem, 

amelyeket a validálás során mutattam be, akkor látható, hogy ahogy ott az önállóság 

kulcsa a segédeszköz volt (csak azzal fordult elő együtt a küszöbgyakoriság feletti 

szinten). És látható, hogy a beszélgetés fő tárgya a segédeszköz volt. Megállapítható a 

szöveganalitika módszerével az, hogy a team-megbeszélés információcseréjének 

témája a segédeszközök, mint fő tartalmi csomópont köré szerveződik.  

Mivel a team-megbeszélésen  , így vezető szerepe meglátszik abban is, hogy minden 

témában megszólal, információt integrál. A formális és az informális vezetői szerep 

ebben az esetben egybeesik. Az orvosok, mint formális és informális vezetők a beteg 

körüli teamekben átfogják a rehabilitációs munka egészét, és ez megjelenik 

kommunikációjukban is a vizsgált team-megbeszéléseken. 

A betegekről folyó diskurzust a megbeszélésen tartalmi szempontból az orvosok és a 

gyógytornászok vezetik: ők érintenek legnagyobb gyakorisággal minden témát, sok 
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esetben az erre „dedikált” szakembereknél nagyobb gyakorisággal is. 

A hozzászólások tartalmi kategóriáiban különbségek jelentek meg a szakemberek 

között: a legtöbbet, a legtöbb témához az orvosok szólnak hozzá, ami egybevág a 

vezető szerepük kommunikációban való megjelenését feltételező H2 hipotézissel. A 

korábbiakban bizonyított mennyiségbeli fölényük a team-megbeszéléses tartalomban 

is megjelenik: a legtöbb témához hozzászólnak e vezető szakemberek. Másfelől a 

nem osztályos szakemberek kevésbé aktívak a team-megbeszélésen, illetve az 

osztályos ápolók aktivitása is alacsonyabb a szintén osztályos gyógytornászokénál, 

ami a H1 hipotézis elvárásait támasztja alá. Az elvárt különbségek nemcsak a 

kommunikáció mennyiségében, hanem tartalmában is megjelentek. A 

következőekben a betegklaszterek közötti elemzéssel a tudásmegosztás tartalmi 

különbségeit mutatom be. 

5.1.2.3. A kommunikáció különbségei a betegklaszterek között 
a team-megbeszélésen: a szakemberek és témák 
megoszlása 

Ahogy a korábbiakban összegeztem, a betegek hasonlósági csoportokba rendezhetőek 

problémáik, ellátási igényük, és demográfiai jellemzőik szerint. A különböző 

csoportok, azaz betegklaszterek eltérnek egymástól, ami feltételezhetően eltérő 

szakemberek bevonását igényli a körülöttük szerveződő teamekbe, és eltérő 

kommunikációt is eredményezhet (mennyiségi és tartalmi szempontból egyaránt). E 

különbségek vizsgálatára a team-megbeszélések során említett (tárgyalt) 58 beteget 

három hasonlóság alapú klaszterbe rendeztem, és az ezekre jellemző kommunikáció 

tartalmi és mennyiségi jellemzőit elemeztem. 

A szöveganalitikai elemzés ezen lezáró szakaszának célja annak feltárása, hogy az 

egyes betegklasztereket milyen kommunikációs jellemzők írnak le a team-

megbeszélésen:  

• Az egyes betegklaszterekről mi a kommunikációs tartalom? 

• A betegklaszterek mentén mely szakemberek a legaktívabbak az 

információcserében, kik vonódnak be leginkább a kommunikációba?  

Azt vizsgáltam, hogy a team-megbeszélés során a kommunikációban milyen témák, 

fogalmak kapcsolódnak össze betegklaszterenként.  
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Beteg klaszterek kialakítása  

Módszer 

A rendelkezésre álló betegadatokat és leíró kommunikációs adatokat bevonva, 

hasonlósági csoportokat képeztem az IBM SPSS Modeler 14.1 adatbányászati 

szoftver Two-Step klaszteranalízis algoritmusa segítségével. Így lehetségessé vált 

kisebb számú homogén, hasonlósági betegcsoport kialakítása. A csoportosítási 

folyamat eredményeinek bemutatása során részletezem a klaszteranalízis bemeneti 

változóit, a kapott klasztereket, és az azokhoz hozzájáruló változók fontosságait.  

A hasonlósági csoportosítás bemeneti változói 

A klaszterképzés alapját képező betegadatok és demográfiai adatok középértékei a 

következőképpen alakultak az 58 fős betegmintában (lásd 51. ábra, és 52. ábra). A 

klaszterképzésben szerepet kapott demográfiai változókon kívül az adott betegről 

folytatott diskurzus hossza és száma a team-megbeszéléseken. 

 Érvényes 
adat 

(betegek 
száma) Minimum Maximum Átlag Szórás 

Életkor 58 16 91 58,86 19,270 

Sérülés 
időpontja 56 1980/1/01 2010/1/06 - - 

51. ábra. Betegadatok leíró statisztikái. 

 

  

Betegek 
száma 

Betegek %-
os 

megoszlása 

Betegek %-os 
megoszlása 

hiányzó adatok 
nélkül 

Korcsoport -24 2 3,4 3,4 

25-44 14 24,1 24,1 

45-64 18 31,0 31,0 

65- 24 41,4 41,4 

Teljes minta 58 100,0 100,0 

Egyéb 
mozgásszervi 

van-e? 

Nincs 53 91,4 91,4 

Van 5 8,6 8,6 

Teljes minta 58 100,0 100,0 
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Betegek 
száma 

Betegek %-
os 

megoszlása 

Betegek %-os 
megoszlása 

hiányzó adatok 
nélkül 

Szövődmény 
van-e? 

Nincs 44 75,9 75,9 

Van 14 24,1 24,1 

Teljes minta 58 100,0 100,0 

Pszichiátriai 
van-e? 

Nincs 49 84,5 84,5 

Van 9 15,5 15,5 

Teljes minta 58 100,0 100,0 

Belgyógyászati 
van-e? 

Nincs 22 37,9 37,9 

Van 36 62,1 62,1 

Teljes minta 58 100,0 100,0 

Nem Férfi 32 55,2 55,2 

Nő 26 44,8 44,8 

Teljes minta 58 100,0 100,0 

52. ábra. Betegadatok leíró statisztikái, amelyek a klaszteranalízis bemeneti adatai voltak 

A Two-Step klaszteranalízis algoritmusa alapján egy csoportba olyan betegek 

kerültek, akik a különböző adatok, és ezek különböző fontossága mentén hasonlóbbak 

egymáshoz, mint a más csoportokba sorolt betegtársaik (Euklideszi távolságot 

használva). A klaszteranalízis minőségét jellemző sziluett (silhuette) mutató 0,3 volt, 

ami megfelelő csoportosítást jelent, tehát a kapott betegklaszterek értelmezhetőek. A 

52. ábra egyben mutatja meg a csoportosításban figyelembe vett változókat, azok 

átlagait az egyes betegklaszterekben, illetve a színezés segítségével a változók 

fontosságát (importance) a klaszterképzésben (ahol a sötétebb kék a fontosabb 

változót jelöli, ami egyben a sorok rendezésének szempontja is volt). A változók 

celláiban az adott változó klaszteren belüli átlagértéke vagy leggyakoribb eleme 

szerepel (módusz). Az így kapott három betegklaszter elnevezéséhez szakértői 

interjúkat végeztem az egyik szakorvosasl. A klaszterben szereplő betegek napi 

rutinban használt szaknyelvi címkéi (pl. monotraumás beteg, csípőtáji törött beteg, 

vagy politraumatizált betegek) a alapján neveztem el a klasztereket: (1) a 

monotraumás betegek szövődménnyel és multimorbiditással, (2) visszatérő betegek, 

(3) multi- és politraumás sérült betegek (lásd 53. ábra). 
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 KLASZTER 1 (CL1) KLASZTER 2 (CL2) KLASZTER 3 (CL3) 

Név Monotraumás betegek 
szövődménnyel és 

multimorbiditással 
Visszatérő betegek Multi- és politraumás sérült 

betegek 

Leírás Belgyógyászati 
szövődményeiken kívül 
egyéb szövődményekkel is 
rendelkezik, közöttük a 
legtöbb a pszichiátriai eset, 
és közepes hosszú a 
kezelési idejük az 
osztályon.  
Többségében 
monotraumás betegekből 
áll a klaszter. A legidősebb 
átlagéletkorú klaszter. 

Esetleges belgyógyászati 
szövődményeiken kívül 
más egyéb szövődményes 
megbetegedéssel nem 
rendelkeznek, pszichiátriai 
problémáik sincsenek. 
vegyes betegklaszter, de 
legtöbben a csípőtáji 
töröttek vannak benne. A 
sérülés régen történt, 
ennek kezelésére térnek 
vissza az osztályra. 

Nincsen belgyógyászati vagy 
más szövődményes 
betegségük, viszont a 
sérülésük új és súlyos. Sokat 
és hosszan beszélnek róluk a 
team megbeszélésen. A 
klaszter döntő többségét a 
politraumás betegek adják. 

Méret 

   
Változók 
és 
fontos-
ságuk 

Belgyógyászati problémája 
van-e? 
VAN (80,0%) 

Belgyógyászati problémája 
van-e? 
VAN (100,0%) 

Belgyógyászati problémája 
van-e? 
NINCS (95,2%) 

Szövődménye van-e? 
VAN (100,0%) 

Szövődménye van-e? 
NINCS (87,5%) 

Szövődménye van-e? 
NINCS (100,0%) 

Jellemző betegcsoport 
MONOTRAUMÁS 
(50,0%) 

Jellemző betegcsoport 
CSÍPŐTÁJI TÖRÖTT 
(25,0%) 

Jellemző betegcsoport 
POLITRAUMÁS 
(57,1%) 

Hozzászólások hossza, 
összesen (mp) 
334,3 
  

Hozzászólások hossza, 
összesen (mp) 
341,38 

Hozzászólások hossza, 
összesen (mp) 
544,48 

Hozzászólások száma, 
összesen (db) 
9,9 

Hozzászólások száma, 
összesen (db) 
8,7083 

Hozzászólások száma, összesen 
(db) 
14,905 

Pszichiátriai probléma van-
e? 
NINCS (60,0%) 

Pszichiátriai probléma van-
e? 
NINCS (91,7%) 

Pszichiátriai probléma van-e? 
NINCS (85,7%) 

Egyéb mozgásszervi 
problémája van-e? 
NINCS (90,0%) 

Egyéb mozgásszervi 
problémája van-e? 
NINCS (83,3%) 

Egyéb mozgásszervi problémája 
van-e? 
NINCS (100,0%) 
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 KLASZTER 1 (CL1) KLASZTER 2 (CL2) KLASZTER 3 (CL3) 

Kezelési idő (hónap) 
12,550 

Kezelési idő (hónap) 
36,563 

Kezelési idő (hónap) 
4,1944 

Életkor 
62,00 

Életkor 
57,542 

Életkor 
57,714 

53. ábra. A kialakított betegklaszterek  

A kapott három betegklaszter közül kettő: a multi és politraumás betegek (CL3) 

csoportja és a monotraumás betegeké (szövődményekkel vagy multimorbiditással, 

CL1) tiszta csoportnak mondható. Az előbbi (multi- és politraumás betegek) olyan 

betegeket tartalmaz, akiknek több testrésze sérült súlyos, vagy akár életveszélyes 

mértékben. Az utóbbi (monotraumás szövődményes vagy multimorbid, CL1) betegek 

esetében kiemelendő, hogy az egy testrészt érintő sérülés esetén azok a betegek 

kerülnek rehabilitációs intézeti ellátásra, akik valamilyen szövődmény, vagy más 

betegség (multimorbiditás) miatt otthonukban, vagy önállóan nem képesek javulni, és 

önellátásra alkalmassá válni, esetleg visszanyerni mozgásos képességeiket. A 

harmadik betegcsoport, a visszatérő (CL3) betegek klasztere vegyesebb képet mutat, 

ugyanis tartalmazza csípőtáji sérült betegeket, akik legtöbb esetben ízületi 

implantátum beültetése után kerülnek az osztályra. Emellett ez a klaszter tartalmazza 

azokat a korábban amputált betegeket, akik korábban sérültek, sikeres rehabilitációjuk 

után otthonukba hazatértek, majd a kapott protézis vagy segédeszköz javítása, cseréje 

miatt, csak ezen specifikus cél okán térnek vissza az osztályra. E két betegcsoport egy 

klaszterben való összevonását (azon túl, hogy az algoritmus hasonlónak osztályozta 

őket) a kis (58 fős) minta elemszám is támogatja, de mindemellett ez a klaszter lett a 

legnagyobb (24 fős) létszámú a mintában. Így a kapott három betegklaszter értelmes 

betegcsoportosítást adott, amelyet a további vizsgálati fázisban, mint az elemzési tér 

egy dimenzióját alkalmazom, hogy betegcsoportok közötti összehasonlításokat tegyek. 

A betegklaszterek közötti kommunikációs különbségek szöveganalitikai 
elemzésének eredményei  

A kommunikáció tartalmi különbségei a betegklaszterek között 

Az egyes betegklaszterek a velük kapcsolatos hozzászólások témái, és idői jellemzői 

szerint különböztek egymástól. Először a hozzászólások számát vizsgáltam a 

betegklaszterek között amelből az 54. ábra alapján látható eredményt kaptam, 

amelynek alapjául szolgáló gyakorisági adatokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
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54. ábra. Az egyes szakterületek hozzászólásai a betegklaszterekhez (a gyakoriságot a kapcsolatot jelölő 
vonal vastagságával kifejezve; cluster1: Monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással 

(CL1); cluster2: Visszatérő betegek (CL2); cluster3: Multi- és politraumás betegek (CL3) 

Ahogy az ábrán is látható, a legtöbbször az orvosok a multi- és politraumás betegeket 

(CL3) említették, majd azután a visszatérő betegeket (CL2). Ugyanez a sorrend a 

gyógytornászok esetében is. A team-megbeszélés középpontjában a multi- és 

politraumás, illetve a visszatérő betegek álltak: róluk beszélnek a legtöbbet. A 

monotraumás betegeket szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) a 

legkevesebbet említik az orvosok és a gyógytornászok, sőt ezzel a betegklaszter 

kapcsolatban a munkapszichológus, a sportterapeuta, és a szociális munkás mint nem 

osztályos szakemberek nem is szólalnak meg jelentős számban. Az ő esetükben 

feltételezhetően a szövődmények és társbetegségek miatt a gyógytornászok is kevésbé 

aktívak, ahogy a témákkal együtt elemezve ez meg is jelenik (lásd 55. ábra).  

A következő lépésben az egyes megszólalások tartalmában azonosítottam a 

leggyakoribb téma kategóriáját, azaz ami a legtöbbször fordult elő benne, abban az 

esetben, amikor több téma is megjelent egy megszólalásban. Ezalapján kategorizáltam 

a közléseket, és a következő ábrákon (55. ábra és 56. ábra) bemutatott módon 

vetettem össze a betegklaszterekkel.  
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55. ábra. Az adott betegklaszterekkel kapcsolatban említett leggyakoribb témák. (Az ábra százalékos 
arányban mutatja meg az egyes betegklaszterekkel kapcsolatban leggyakrabban említett témákat) 

Témák Betegklaszter % Gyakoriság 
Ápolás CL1 20 2 
Gyógytorna CL1 20 2 
Sport-, és 
hidroterápia 

CL1 20 2 

Mozgás CL1 10 1 
Orvosi 
beavatkozás 

CL1 10 1 

Vegyes témák CL1 10 1 
Vizsgálat CL1 10 1 
Ápolás CL2 12,5 3 
Gyógytorna CL2 29,167 7 
Sport-, és 
hidroterápia 

CL2 8,333 2 

Mozgás CL2 8,333 2 
Szociális háttér CL2 12,5 3 
Vegyes témák CL2 20,833 5 
Vizsgálat CL2 8,333 2 
Ápolás CL3 14,286 3 
Gyógytorna CL3 38,095 8 
Sport-, és 
hidroterápia 

CL3 9,524 2 

Mozgás CL3 19,048 4 
Szociális háttér CL3 4,762 1 
Vegyes témák CL3 4,762 1 
Vizsgálat CL3 9,524 2 

56. ábra. A témák százalákos megoszlása a betegklaszterek között. 
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A három betegklaszter esetén eltérések jelentek meg a velük kapcsolatban 

leggyakrabban említett témák tekintetében. Az orvosi beavatkozások egyedül a 

monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) esetében 

fordult elő (leggyakoribb témaként), míg a másik két betegklaszternél meg sem jelent 

a közlésekben leggyakoribb témaként. Viszont a monotraumás betegeknél 

szövődménnyel vagy multimorbiditással a legkevesebb a gyógytorna téma említése. 

Ezzel egybevág az is, hogy a betegklaszterek közül az ő esetükben az ápolás a 

leggyakoribb téma. Szintén ebben a klaszterben (monotraumás betegeknél 

szövődménnyel vagy multimorbiditással) a legmagasabb a külső gyógytorna (sport- 

és hidroterápia) témájának aránya. A multi- és politraumás betegek klasztere (CL3) 

esetében a leggyakoribb téma a gyógytorna volt. A visszatérő betegek (CL2) esetében 

a témák eloszlása kiegyenlítettebb. Ami kiemelendő e klaszterre nézve, hogy a 

szociális háttérről szóló témák az ő esetükben a leggyakoribbak a három klaszter 

közül.  

A kommunikáció idői különbségei betegklaszterek között  

A kommunikáció szöveganalitikai elemzésének adatbányászattal integrált része az 

idői elemzés. A team-megbeszélés leirata minden megszólaláshoz tartalmaz egy 

időkódot is, ami lehetővé teszi a hozzászólások hosszának kiszámítását (a hozzászólás 

kezdetétől, a következő hozzászólásig terjedő időtartamot másodpercben) (57. ábra). 

 min max átlag szórás CL1 CL2 CL2 
Egy átlagos hozzászólás 
hossza (s) 2,762 10,8 5,26 1,45 3,421 

(2,639) 
4,782 

(1,818) 
4,798 

(1,814) 
A hozzászólások 
számának átlagos  
összege betegenként 
(db) 

1 68 18,05 14,10 7,829 
(6,936) 

13,070 
(8,566) 

14,877 
(9,145) 

A hozzászólások 
összegzett ideje 
(beszélgetési idő) (s) 

54 1426 412,07 286,33 265,086 
(241,594) 

424,280 
(258,692) 

559,977 
(332,091) 

57. ábra. Az egyes betegekkel kapcsolatos megszólalások idői jellemzői együttesen és betegklaszterek szerint 

Ahogy az 57. ábra alapján is látható a betegekkel kapcsolatban a hozzászólások 

átlagos hossza 5,26 másodperc volt. Viszont informatívabb, ha az átlagos beszélgetési 

időt vesszük figyelembe, ami 412 másodperc, azaz 6,87 perc volt összesen a négy 

team-megbeszélésre összesítve.  

Az 58. ábra a betegekkel töltött beszélgetési időt ábrázolja a három betegklaszter 
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szerint elkülönítve színezéssel (az ábra adatait l. a 8. sz. mellékletben). 

 

58. ábra. Az átlagos beszélgetési idők százalékos eloszlása a betegklaszterek között grafikusan (cluster1: 
Monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1); cluster2: visszatérő betegek (CL2); 
cluster3: Multi- és politraumás betegek (CL3), az elemzés a beszélgetési időket egyenlő övezetekre osztotta, 

ezeken belül állapította meg a betegklaszterek szerinti arányokat) 

Ebből megállapítható, hogy a monotraumás betegekről szövődménnyel vagy 

multimorbiditással (CL1) a beszélgetések ideje rövidebb, mint a másik két 

betegklaszter betegeiről. A multi- és politarumás betegekről (CL3) viszont a 

beszélgetési idők jobban szóródnak, de láthatóan inkább a hosszabb beszélgetési 

időkhöz csoportosulnak. Azaz, a multi- és politraumásokról hosszabban beszélnek, 

többet beszélnek a team-megbeszéléseken, mint a másik két klaszter betegeiről. 

Különösen többet beszélnek ez előbbi klaszterről, mint a monotraumás betegekről 

szövődménnyel vagy multimorbiditással, akikről a legrövidebben ejtenek szót a 

teamben. A visszatérő betegekről (CL2) vegyes hosszúságúak a beszélgetések.  

A betegklaszterekkel kapcsolatos kommunikáció szöveganalitikai 
eredményeinek összegzése 

A szöveganalitikai elemzés eredményei alapján különbségek jelentek meg az egyes 

beteglaszeterek között a velük kapcsolatban említett témák, és a róluk szóló 

beszélgetésbe bekapcsolódó szakemberek szerint, emellett az orvos vezetői szerepére 

utaló kommunikációs minta is megjelent, amely eredmények alátámasztják a H3, H1, 

és H2 hipotéziseimet.  

A monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1), pontosan a 

szövődményeik és társbetegségeik miatt nem tudnak részt venni még a nem osztályos 



! 168 

kezelésekben, így kívül esnek a nem osztályos szakemberek munkáján, ezért 

kevesebb az ő esetükben az összes szakember hozzászólásának gyakorisága. A 

monotraumás betegeknél szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) a 

gyógytorna téma csökkent említésének oka, hogy a szövődményeik, társbetegségeik 

miatt orvosi beavatkozásra szorulnak, és kevésbé tudnak résztvenni a gyógytornában. 

Ugyanebben a klaszterben magas a külső gyógytorna (sport- és hidroterápia) 

témájának aránya, ami azzal magyarázható, hogy az ő esetükben negatív 

kontextusban említik ezt a témát: a szövődményeik miatt nem tudnak részt venni a 

kondicionáló tornán vagy a hidroterápián. A szövődményeik és társbetegségeik miatt 

mérlegelés, információcsere, illetve döntés tárgya a sport- és hidroterápián való 

részvételük. Szemben a többi betegklaszterrel, akik esetében ez a kezelés része, 

kevesebb akadálya van a részvételüknek, kevesebb említést érdelem mivel rutin 

eljárásban zajlik.  

A visszatérő betegek klaszterébe (CL2) tartozó betegek esetében a régi sérülésük, 

illetve a bennfekvésük visszatérő jellege miatt fontos, hogy a beteg körüli team 

figyelembe vegye azt a szociális kontextust, ahonnan a beteg érkezett és ahova 

visszatér, ezért a szociális háttér témája jelentős esetükben.   

A multi- és politraumás klaszterbe (CL3) sorolható betegek kezelése komplex munkát 

igényel, ez a gyógytornán is megjelenik (ezért gyakori téma esetükben). Az ebben a 

témában való információcsere és döntéshozás a team megbeszélésen a traumás 

betegek esetében központi helyet foglal el.  

Ezek alapján megjelentek a H3 hipotézisben elvárt különbségek az egyes 

betegklaszerek között, mégpedig a róluk folyó kommunikáció tartalmában. Eltérő 

beteklaszterek eltérő témák tárgyalását igényelték a team-megbeszéléseken. Tehát a 

team-kommunikációjukban a betegek körüli teamek reagálnak az eltérő ellátási 

helyzetekre, amely alátámasztja H3 hipotézisemet. 

A beszélgetési időt leíró elemzéséből kiderül, hogy a monotraumás betegekről 

szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) kevesebbet beszélnek a team-

megbeszélésen (kevesebb időt és hozzászólást szentelnek nekik), mint a másik két 

betegklaszterről (CL2, CL3). Ennek oka lehet, hogy ezen betegek esetében az 

osztályos munka gerincét adó gyógytorna és mozgásrehabilitáció akadályokba 

ütközik a (belgyógyászati és egyéb) szövődményeik, társbetegségeik miatt. Ezek a 
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betegek nem tudnak részt venni a rehabilitációs kezeléseken, így ennek megvitatására 

sem kerülhet sor. Mivel a kezelés és a segédeszközök a hangsúlyos témák a team-

megbeszélésen, ezért ezek a monotraumás betegek szövődménnyel vagy 

multimorbiditással esetében mennyiségileg is háttérbe szorulnak a beszélgetésben. 

Ezzel szemben a multi- és politraumás betegek (CL3) az osztály rehabilitációs 

munkájának középpontjában állnak. A multi- és politraumás betegekről (CL3) 

folytatott beszélgetések a leghosszabbak, és ahogy láttuk, náluk a gyógytorna van a 

középpontban. A multi- és politraumások az a betegklaszter (CL3), akikkel 

kapcsolatban a legtöbb hozzászólást intézik az orvosok és a gyógytornászok is. Tehát 

az ebbe a klaszterbe tartozó betegek az osztályos munka fókuszai a team 

megbeszélésen. A különböző betegklaszterek különbözőképp aktivizálták a 

szakembereket, amely a H1 feltevésemmel is egybevág a szekemberek közötti 

kommunikáció különbségekről, és különösen az ápolók kisebb aktivitásáról. A team-

megbeszélés kommunikációjának, tartalmának és strukturájának vizsgálatában azt 

találtam, hogy az eddigiekkel koherens módon megjelentek különbségek a klaszterek 

között (H3): a legtöbb hozzászólást, a legtöbb témát, és a legtöbb időt a team-

megbeszélésen a multi- és politraumás betegekre szánták. A monotraumás betegek 

szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) olyan betegklaszter, amelynek betegei 

a kísérő betegségek miatt kerültek ugyan az osztályra (különben otthon is 

rehabilitálhatóak lettek volna), viszont pont ezek miatt nem tudnak a kezelésekben 

részesülni (gyógytorna, sport- és hidroterápia), ellenben ápolásra szorulnak. A multi- 

és politraumás betegekkel (CL3) kapcsolatban vesz részt a legtöbb szakember a 

diskurzusban, az ő rehabilitációs kezelésük a leginkább team-feladat a megbeszélésen 

belül. Ellentétben a monotraumás betegekkel szövődménnyel vagy multimorbiditással 

(CL1), és részben a visszatérőkkel (CL3), akik kevesebb szakember figyelmét kapják 

meg. Az orvosok vezető szerepére tett feltevésem (H2) a klaszterek elemzésében is 

alátámasztást nyert, mivel az orvos, mint a beteg körüli rehabilitációs teamet vezető 

szakember a legtöbbször a multi- és politraumás betegekkel (CL3) kapcsolatban szól 

hozzá a beszélgetéshez, és legkevesebbszer a monotraumás betegek szövődménnyel 

vagy multimorbiditással (CL1) esetében. A legkomplexebb feladat, a multi- és 

politraumás betegek kezelése megnövekedett mértékben igényli a teamet vezető 

orvosok integráló, koordináló szerepét, amely így indoklja a fokozott aktivitásuk e 

betegklaszter esetében. 



! 170 

5.2. A kommunikáció tartalmának, mennyiségének, és 
szekvenciájának vizsgálata a nagyviziteken 

Disszertációmban a team-munka vizsgálata során elemzett információcsere alkalmak 

közül az előbbiekben bemutatott team-megbeszélés után a nagyvizitre vonatozó 

vizsgálataimat és eredményeimet ismertetem. Ennek során először a nagyvizitet 

vezető orvos kommunikatív viselkedésének leíró és tartalmi jellemzőit mutatom be. 

Ezután pedig a nagyviziten megfigyelt orvosi kommunikatív viselkedés sorrendi 

sajátosságait ismertetem, különös tekintettel a betegklaszterek közötti eltérésekre. 

Központi jellemzője a nagyvizitnek, hogy ezen az alkalmon a teamek a beteg ágya 

körül, a beteggel közvetlen interakcióban végzik az információ- és tudásmegosztást. 

Ezáltal a nagyvizit nemcsak a team-interakció, de az orvos beteg interakció fontos 

színtere is. Ez az információcsere alkalom jellemzően a team szintű kommunikáció 

színtere, szemben a részben osztályos szintű team-megbeszéléssel. 

5.2.1. Követéses vizsgálatok a nagyviziteken 
A követéses vizsgálatok során az orvosi rehabilitációs team munkájának másik fontos 

terepét, a nagyvizitet választottam az elemzés terepéül. A team-megbeszéléssel 

szemben ezen az információcsere alkalmon a beteg is jelen van, és részese az őt ellátó 

team kommunikációjának. Azonban a beteg jelenléte, és a vizit jellege, - hogy 

kórteremről kórteremre haladnak az osztály szakemberei - nem teszik lehetővé videó- 

vagy hangfelvételes adatrögzítést. Így kizárólag az online regisztrációra van mód. A 

team-megbeszéléstől eltérően nem az egész osztályos szakember csoport 

interakcióinak regisztrációját tűztem ki célul, hanem az eddigi eredménykre építve a 

kommunikáció, az eszközökkel való interakció és a közlések tartalmi kategóriáinak 

(témáinak) együttes, sorrendi regisztrációját végeztem. Ezért ebben a vizsgálatban a 

kommunikatív viselkedés a kommunikációnál tágabb fogalomként áll: magában 

foglalja a szóbeli kommunikáción túl a tárgyakkal, eszközökkel (dokumentumok, 

segédeszközök) való interakciót, és a beteg testének, mozgásának vizsgálatát is. 

Másfelől ezen vizsgálati fázisban, ahogy a neve is mutatja, egy kijelölt szakembert, az 

orvost követtem, és az ő kommunikatív viselkedését regisztráltam a vizitek során. E 

választás azzal indokolható, hogy a team-megbeszélések mennyiségi és tartalmi 

(szöveganalitikai) elemzése alapján egyaránt az orvos bizonyult a beteg körüli team 

legaktívabb tagjának, aki a legtöbb szakemberrel, a legtöbbször kommunikált. 

Másfelől az orvos a beteg körüli rehabilitációs team explicit, formális vezetője is 
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(Butt & Caplan, 2010; Eldar et al., 2008; László & Hunya, 2008). E két tényező 

együttesen azt eredményezi, hogy az orvos kommunikatív viselkedésének 

regisztrációja fedi a le a team kommunikaciójának legnagyobb szeletét a viziten. 

Videófelvétel nélkül egyszerre több szakember követése nem megoldható, mivel több 

regisztráló személy jelenléte akadályozná a vizitet. Így Sørby és Nytrø (2010) 

vizsgálataihoz hasonlóan az orvos követésének segítségével gyűjtöttem információt a 

beteg körüli team kommunikatív viselkedésének, és a viziten folyó tudásmegosztás 

elemzéséhez.  

A követéses vizsgálatban a részvétel önkéntes volt, annak céljairól az osztály 

dolgozóit részletesen tájékoztattam, illetve az osztály betegeit is informáltam arról, 

hogy szakemberekkel folyó vizsgálat az ő személyiségi jogaikat nem veszélyezteti. A 

kutatás elvégzéséhez hozzájárult az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Etikai 

Bizottsága is. 

Célok 
A vizsgálataim következő fázisának célja a kommunikatív viselkedések (Sørby & 

Nytrø, 2010) jellemzőinek vizsgálata a tudásmegosztásban a beteg körüli 

rehabilitációs teamek kommunikációjában. Ebben a vizsgálatban nem konkrétan 

diskurzuselemzésről, vagy konverzációelemzésről van szó, hanem a „kommunikatív 

viselkedés” fogalma segítségével a kommunikáció és a viselkedések olyan együttes 

értelmezésről, ami lehetővé teszi a szóbeli kommunikáció, az írott, az elektronikus, és 

a fizikai információforrások használatának egységes keretben való kezelését. Így a 

team-munka vizsgálata szélesebb alapokra helyezhető a szóbeliségnél, másfelől a 

terepmegfigyeléses, etnográfiai vizsgálati módszer miatt a lehető legkevesebb torzítás 

által gyűjthető természetes adat. A módszer segítségével feltárható, hogy az orvos 

milyen tartalmú információt, mely más szakemberrel oszt meg, és feltárhatóak a 

különbségek az orvosok között (H1 és H2), vagy a betegek csoportjai között (H3). 

Célom volt, hogy különböző információs profilokat alkossak, amelyek leírják, hogy 

egy orvos a team-kommunikáció során milyen forrást, kimenetet, tartalmakat használ, 

és megvizsgáljam, hogy ezek hogyan alakulnak a betegklaszterek szerint. 

Feltételezem, hogy a szekvenciális, azaz sorrendjében regisztrált kommunikatív 

viselkedések alapján megállapítható, hogy létezik-e valamilyen általános, vagy a 

szakemberre, a betegklaszterre, illetve a helyzetre (nagyvizit) jellemző 

információmegosztási mintázat (H4).  
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A követéses etnográfiai vizsgálat kialakításának mintájául több különböző kutatás, és 

azok módszerei szolgáltak. Kronológiában tekintve Edwin Hutchins (1995) klasszikus 

antropológiát és pszichológiát ötvöző haditengerészeti navigátor teamekről folytatott 

terepmegfigyelése volt inspiráló a módszer kialakítása során. Hutchins be nem 

avatkozó megfigyelés módszerével (Hutchins, 1995) dolgoztam, amelynek 

értelmeszerűen a lényege, hogy a kutató nem vesz részt a tevékenységekben, csak 

megfigyel. Ez alól csak az olyan esetek kivételek, amikor a be nem avatkozás 

másokat veszélyeztethet (pl. segítségnyújtás). Az etnográfiai megfigyelési módszer 

kialakítása és az adatfelvétel során folyamatosan az osztályon tartózkodtam, a 

résztvevők (dolgozók és betegek is) hozzászoktak a jelenlétemhez, és lehetőségem 

volt a munkafolyamatok teljes körű megismerésére. A beteg körül folyó munkába 

csak olyan esetekben avatkoztam be, amikor azt explicit kérték, és ezzel valamilyen 

veszélyt hárítottam el (pl. szólni valakinek sürgősen, hogy jöjjön a kórterembe, leesett 

segédeszköz felvétele földről). 

A disszertáció céljának megvalósítása érdekében, azaz, hogy a kommunikáció 

segítségével tanulmányozzam a team-munkát, kommunikáció tudományi 

alapvetéseket is szem előtt kellett tartanom. A Grice-maximákból levezett relevancia 

elmélet szerint (Reboul & Moeschler, 2005; Wilson & Sperber, 2002), a közlő 

személytől a közlések relevanciájának maximalizálást várják el, illetve a közlés (az 

üzenet) maga informál saját relevanciájáról, hogy mennyire illeszkedik a beszélgetés 

információfolyamába. A közlés háromféle lehet: (1) mond valamit a személy, (2) 

felszólít valakit cselekvésre, és (3) kérdez valakitől valamit. Mindezen jellemzők, 

azaz a kommunikáció összefügg a team működésével, így a kommunikáción keresztül 

vizsgálható a team-munka. 

A vizsgálat módszertanának kidolgozásában egyaránt fontos szerep jutott a korábbi 

vizsgálatok eredményeinek, illetve Sørby és Nytrø (2010) Norvégiában végzett 

kutatássorozatából származó publikált tapasztalatoknak. A fenti kutatók informatikai 

eszközök fejlesztésének megalapozása végett végeztek többszempontú 

(tomographikus) vizsgálatokat az egészségügyben (Sørby & Nytrø, 2007b). Ennek 

során a megfigyelt orvos kommunikatív viselkedésének be- és kimenetét, illetve a 

használt szereplők és eszközök típusát regisztrálták szekvenciában (Sørby & Nytrø, 

2006, 2007a). A kommunikatív viselkedés megfigyelésének eredményeképpen a 

szerzők az egyes szakemberek kommunikatív profiljait rajzolták fel (Sørby & Nytrø, 
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2010), amely segítségével megállapítható, hogy az adott személy milyen célból 

igényli az informatikai eszközök segítségét. Jelen vizsgálatomban ezt a terepkutatási 

módszertant ültettem át a beteg körüli interdiszciplináris rehabilitációs teamek 

vizsgálatára, hogy megállapítsam, milyen kommunikáció jellemzi a team-munkát.  

A követéses vizsgálatok feldolgozásának leíró (kommunikatív profilokat tartalmazó) 

részét kiegészítendő, az ezután elvégzett szekvencia elemzés, azaz a kommunikáció 

sorrendiségének megtartása, és jellemzőinek elemzése statisztikai úton képes 

alátámasztani a team-munka kommunikációban megfigyelhető mintázatait. Erre a 

célra az egyes kommuniaktív viselkedéses aktusok és az azt követő aktusok 

gyakoriságainak vizsgálatát végeztem a kódolt viselkedéses adatokon. Az elemzéshez 

szekvencia analízist végeztem (lag sequential analysis) (Hewes & Poole, 2012; 

Lehmann-Willenbrock et al., 2011; Meyers & Seibold, 2012), amely a feltételes 

valószínűségeket felhasználva az egymást követő regisztrált viselkedések 

gyakoriságaihoz statisztikai bizonyosságot képes adni, ezzel kijelölve a véletlennél 

valószínűbb mintázat elemeket (O’Connor, 1999).  

5.2.1.1. Módszer  

Vizsgálati minta 
A 2012 márciusa és júliusa között az OORI Baleseti Mozgássérültek Rehabilitációs 

Osztályán végzett követéses terepvizsgálatban összesen 17 szakember vett részt, mint 

a megfigyelések alanya (lásd 59. ábra). Ebből három szakorvos, hat gyógytornász, hat 

ápoló (beleértve a vezetőápolót is), és két pszichológus (egyike a munkapszichológus, 

aki a megfigyelések során osztályos feladatokat is ellátott).  

 

59. ábra. A vizsgálatban résztvevő szakemberek 

Az eddigi eredményeim alapján a megfigyelt szakemberek csoportját az osztályos 

dolgozókra szűkítettem le, mivel az ő kommunikációs aktivitásuk a legjellemzőbb az 

osztály működésében. A nem osztályos szakemberek viszont a team-megbeszélést 

leszámítva többségében telefonon tartják a kapcsolatot a team többi tagjával, illetve 
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napi rutinjuk csak egy kis részében foglalkoznak a vizsgált osztály betegeivel. Ezen 

külső tényezők miatt az elemzés körét az osztályos szakemberek alkotta teamekre 

szűkítettem, hogy a lehető legtöbb, és legsokrétűbb kommunikatív viselkedéses 

regisztrátumot érhessem el.  

A vizsgálat során összesen 161 beteg volt, aki a követett orvosokkal interakcióba 

került. Az ő nemi, életkori, kapott ellátás szerinti megoszlását mutatja az 60. ábra. 

  
Kezelt 

betegek 
száma (fő) 

Átlag (év) Szórás (év) 

Kezelőorvos 
O1 44   
O2 50   
O3 67   

Kor   64,81 17,72 

Nem 
Nő 99   
Férfi 62 

  

Kórházban töltött idő   37,41 21,59 
Ergoterápiában részt 
vett-e? 

Nem 78   
Igen 83   

Sport-, és 
Hidroterápiában részt 
vett-e? 

Nem 78   
Igen 83   

Munkapszichológus 
foglalkozott-e vele? 

Nem 69   
Igen 92   

60. ábra. A megfigyelt orvosokkal interakcióba lépett 161 beteg jellemzése. 

A vizsgálat menete 
E fázis, mint etnográfiai terepvizsgálat hosszabb előkészületet igényelt, amely a fent 

bemutatott szakirodalmi megalapozás, és a kutatás előző 3 évének tapasztalatai 

alapján levont következtetéseken túl, specifikus megfigyelésekkel folytatódott (61. 

ábra). Mivel a vizsgálat terepéül szolgáló osztályon az elmúlt évek vizsgálati fázisai 

okán ismerős voltam, elfogadtak, és jelenlétem nem zavarta meg a napi munkát. Az 

előkészítő fázisban részt vettem a heti rendszerességgel pénteken tartott nagyviziten, 

megismertem annak menetét, kommunikációs jellemzőit, és a személyzet tagjai is 

természetesnek vették jelenlétemet ezeken az alkalmakon. Az osztály betegei számára 

is megszokottá vált jelenlétem a viziten, amit nagyban segített, hogy a dolgozókhoz 

hasonlóan fehér köpenyt viseltem (Csabai & Molnár, 1999). 
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1. Irodalomkutatás Korábbi kutatási 
eredmények és 
tapasztalatok 

Előkészítő 
terepmegfigyelések 

 

2. Módszer fejlesztés  2011. szeptember - 2012. 
március 

 

 A módszer kidolgozása, 
finomítása nagyviziteken 
Próbamérések 

 

 

3. Éles adatfelvétel  2012. március - 2012. 
július 

 

 Validáló mérések két 
értékelő személlyel 
Nagyvizit megfigyelések 

 

61. ábra. A követéses vizsgálat menetének sémája. 

A mérési módszertan kidolgozási fázisában meghatároztam a regisztrálandó tartalmi 

kategóriákat, a jelölő rendszert az egyes információs ágensekre, és kidolgoztam a 

regisztrálólapot. Mivel az osztályon a betegek személyiségi jogainak védelme miatt 

nem volt lehetőség sem videó-, sem hangfelvétel készítésére, ezért kizárólag online, 

azonnali regisztrációt alkalmazhattam. Így alakítottam ki a papír-alapú 

regisztrálólapot, amely a lehető legtöbb információt képes befogadni, a lehető 

legegyszerűbb, és gyorsan kitölthető formában. Ezt a lapot mutatja be az 62. ábra. 

!

62. ábra. A követéses vizsgálatban használt regisztráló lap, amely a megfigyelt személy, az interakció 
tárgyát képező beteg, a kimenő és bejövő ágenshasználat, illetve a témák rögzítését tette lehetővé. 
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Ahogyan a bevezetőben kiemeltem követéses vizsgálatban egyszerre egy személy 

kommunikatív viselkedésének regisztrációja lehetséges, annak szekvenciájával 

együttesen. A mérés alapegysége, amelyet regisztráltam, megegyezett az előző mérési 

fázisok közlésegységével (Eigsti et al., 2007), amely tartalmi és intonációs határokkal 

írja körül azt. Ezt specifikálta tovább Sørby és Nytrø (2010) a kommunikatív aktus 

Searle-i fogalmának adaptációjával, amely szerint egy közlésegység az az elemi 

beszédaktus, amelynek van proporcionális tartalma (amiről a közlés szól, az 

információ), és illokúciós ereje (a cselekvés végrehajtásra kerül). Azonban ezt a 

relevancia elmélet alapján (Wilson & Sperber, 2002), amely megkérdőjelezi az 

illokúció szerepét úgy kell kezelni, hogy a regisztrálandó beszédaktusok azok, 

amikkel valamit közlünk, vagy valamire felszólítunk, vagy valamit kérdeznünk 

(Reboul & Moeschler, 2005). Azért, hogy az információmegosztás folyamát 

tanulmányozhassam a regisztrációból igyekeztem kizárni a nem informatív közléseket. 

A közlésegység megfelelt a fent leírt propozíciónak, gondolati egységnek, ami 

általában egy mondat volt. 

Egy regisztrálólap egy követett szakember (az orvos) adatát tartalmazza több beteggel, 

vagy más szakemberrel, illetve informatikai eszközzel való interakciója során. A 

követett orvos jelzése, azonosítója, a lap bal felső sarkába került, emellett az első 

oszlopban szerepel a regisztrált kommunikatív viselkedés „alanya” azaz a beteg neve, 

azonosítója, akivel foglalkozott. Továbbá regisztráltam a bejövő (IN) és kimenő 

(OUT) irányú kommunikatív viselkedést, azt hogy milyen ágenssel (emberi, papír-

alapú, elektronikus, vagy fizikai) lépett interakcióba a követett szakember: kitől-mitől 

kapott és kinek-minek adott át információt (tudást a betegről, kezelésről). Ezt követte 

az adott közlés interakciós jellemzőjének regisztrációja, az hogy a közlés kérdésre 

hangzott-e el, azaz nem spontán, hanem információ igénylésre adott válaszként jelent 

meg. Ezután a tartalmi kategóriák következtek, amelyek közül az adott közlésekhez 

egy vagy több is tartozhat, mivel egy közlés több témát is érinthetett. A tartalmi 

kategóriák utolsó eleme a small talk (SM) olyan közlésegységeket tartalmazott, 

amelyek információtartalma nem volt meghatározható, vagy egyértelmű, és inkább a 

kapcsolatfenntartó kommunikációhoz sorolhatóak (köszöntés, humor), mint a tisztán 

informatív közlésekhez. Amennyiben az adott regisztrált közléshez egyéb szöveges 

megjegyzés, kiegészítő információ volt szükséges, az „X” jelű oszlopban kapott 

helyet. A következő táblázatok az információs ágenseket (63. ábra), és a regisztrált 

tartalmi kategóriákat, definíciójukkal együtt mutatja be (64. ábra). 
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Emberi 

B Beteg 
O1-2-3 Orvos 1 – 2 – 3 
R Rezidens  
GYT1 – 2 – ... Gyógytornászok számozva 
N Ápoló (nővér) 
FN Vezetőápoló (Főnővér) 
ERG Ergoterapeuta 
SZOC Szociális munkás 

Papír 

L Lázlap 
J Jegyzet 
V Vizitfüzet 
P Piktogramm 
K Kórlap, dokumentáció 

Elektronikus 

SZ Számítógépes rendszer 

RTG RTG (Elektronikus formában van már 
csak) 

TEL Telefon 

Fizikai 
S Segédeszköz 
T Testrész 
M Mozgás 

63. ábra. Regisztrált információs ágensek típusokba csoportosítva 

 

Téma megnevezése Rövidítése 
Segédeszköz S 
Gyógytorna GYT 
Általános mozgás és állapot ÁM 
Szociális háttér SZ 
Ápolás Á 
Vizsgálat V 
Orvosi beavatkozás és állapot ORV 
Gyógyszerelés GYSZ 
Külső gyógytorna KGY 
Pszichológiai állapot PSZ 
Ergoterápia ERG 
Small talk (informális, csevegés) SM 

64. ábra. A regisztrált tartalmi kategóriák (témák) 

Az így elrendezett regisztrációs lap használatát az előkészítő megfigyelések során 

gyakoroltam, és erre kiképeztem a mérést végző második értékelő szakembert is, aki 

szintén pszichológus. 

A regisztrációs módszer kifejlesztése után következett a két párhuzamos értékelő 

személlyel végzett megbízhatósági vizsgálat. Ennek során a gyakorló mérések után 

elsajátított regisztrációs módszerrel a vizsgálatvezető és a második értékelő egyszerre 

jegyezték le ugyanannak a nagyvizitnek a kommunikatív viselkedéseit. Az 
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eredményeiket összevetve lett statisztikailag megállapítható a mérési módszer 

megbízhatósága.  

A sikeres megbízhatóság vizsgálatot követte az adatfelvételi fázis, amelynek során 

négy és fél hónapon keresztül elkísértem az osztály orvosait, akikkel részt vetem a 

nagyviziteken, amelyen a kommunikatív viselkedésüket regisztráltam.  

A kapott adatokat az IBM SPSS Modeler 15 adatbányászati és az IBM SPSS Statistics 

20 statisztikai programok segítségével dolgozatom fel. A kommunikatív viselkedés 

szekvencia elemzéséhez Brian O'Connor szabad felhasználású szintaxisát használtam 

(O’Connor, 1999). 

5.2.1.2. Eredmények 

Megbízhatóság ellenőrzése 

A követéses vizsgálat eredményeinek bemutatása előtt elsődlegesen a mérés 

megbízhatóságát és érvényességét igazolom. Ennek biztosítására a vizsgálat 

előkészítő fázisába bevontam egy második értékelő-regisztráló személyt. 

A mérés érvényességét, azt hogy mindkét értékelő valóban ugyanazokat a fogalmakat 

és jelenségeket mérte a módszertan alapos elsajátításával, a fogalmak részletezésével 

biztosítottam. E tanulási folyamat egy iteratív, többszöri ellenőrzéssel végrehajtott 

instruálás volt. Két hónapon keresztül a heti vizitek regisztrációját a két értékelő 

személy együtt végezte, és az eredményeket egyeztette, az eltéréseket és egyezéseket 

értelmezte. Ennek alapján kialakult az egységes fogalmi háttér mindkét értékelőben, 

ami a kommunikatív viselkedések regisztrációjának érvényességét biztosította a 

fogalmi (konstruktum-) validitás által. 

A mérés megbízhatóságának (reliabilitásának) vizsgálatára a második értékelő 

személlyel együtt, már a tanulási időszak után, párhuzamos méréseket végeztünk. A 

kettős regisztrátum összevetése lehetővé tette azt, hogy meghatározzam az értékelők 

mérése közötti együttjárást, egészen pontosan egyezést. Amennyiben a vizsgálat során 

valós konstruktumokat mértünk, és azok mérésének elsajátítása lehetséges, akkor 

azokat két értékelő személy képes egyező módon, megbízhatóan regisztrálni. Az 

egyezés statisztikai meghatározására a Cohen-féle kappa mutatót használtam 

(Ketskeméty et al., 2011), amely a kategoriális értékekre képes megadni az értékelők 

közötti egyezés fokát, robusztusabban az egyszerű százalékos egyezésnél. 
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A vizsgálandó értékelés során a nagyvizit kommunikatív viselkedésének 

szekvenciáját a két értékelő betegenként jegyezte le, és az egyezés mértékének 

meghatározása is betegenként történt. A próbaméréses nagyvizit során összesen 28 

beteggel kapcsolatban regisztráltuk a kommunikációt. Az egyezést a bejövő és 

kimenő információs ágensek szekvencia regisztrációjára egyesítve végeztem el és a 

betegek eredményeit átlagoltam, amelyet a 65. ábra táblázata mutat be. 

Mutatószám Megbízhatóság 
Cohen's Kappa 0,5274 
Szórás (SD) 0,3189 
Az egyezés foka Mérsékelt 

65. ábra. A megbízhatóság vizsálatára használat Cohen-féle Kappa mutató értékei 

Ahogy az eredmények is mutatják, az egyezés mérsékelt fokú a besorolás szerint 

(Wikipedia: Cohen's Kappa, http://en.wikipedia.org/wiki/Cohen's_kappa). Ez alapján 

megállapítható, hogy a mérést végző vizsgálatvezető megbízhatóan regisztrálta a 

kommunikatív viselkedés ágenseit, mivel ez a regisztrációs séma elsajátítható, azaz 

explicitté, szabályokkal leírhatóvá tehető. 

Együttesen ezek alapján a kommunikatív viselkedés szekvenciális regisztrációja 

megbízhatóan és érvényesen történt, így az eredmények feldolgozhatóak, 

elemezhetőek, és következtetések levonására alkalmasak. 

Az eredmények csoportszintűek: a beteg körüli teamre, vagy a betegek egyes 

csoportjaira (klasztereire) vonatkoznak. Viszont az eredmények egy része egyéni 

szintű is, mivel az egyes orvosokról szólnak, természetesen anonim módon.  

(a) A kommunikatív viselkedés elemzése a heti viziten 

Az eredmények leíró része csoport szintű eredmény, ami a nagyviziten résztvevőkről, 

a beteg körüli teamről szól. Az egyes orvosokról egyéni szintű eredmények 

(kommunikatív viselkedésük profiljai) is adódnak. Az összehasonlításokat az 

azonosított betegklaszterek között végeztem.  

A közlésegységek megoszlása a követett orvosok között 

A vizsgált időszakban összesen 21 követéses adat készült nagyviziten. A vizitek során 

az adott beteg kezelőorvosának kommunikatív viselkedését regisztráltam, tehát az 

orvos kommunikatív viselkedése állt a középpontban. Az osztály orvosai a betegeket 

kórtermek szerint osztják fel egymás között, így hasonlóképp oszlanak meg a 
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követéses adatok is az orvosok között. Viszont a vizit vezetése több esetben az 

osztályvezető orvos vezetésével történik. A vizitek elemzésébe összesen 5135 

közlésegység került bele. A három megfigyelt orvos összesen 161 beteggel 

foglalkozott a viziteken. A regisztrált közlésegységek mennyisége a hierarchia 

szerepe miatt nem egyenletesen oszlott meg a szakorvosok között (lásd 66. ábra).  

Követett 
orvos 

bejegyzések 
száma 

O1 2779 
O2 1867 
O3 489 

Összesen 5135 
66. ábra. A betegek megoszlása a szakorvosok között. 

Látható, hogy a legtöbbet az osztályvezető főorvos (O1) vezette a vizitet, illetve hogy 

az O3 kezdő szakorvos a legkevesebbszer. Ez utóbbi szakember esetében jellemzően 

előfordult, hogy betegét az osztályvezető főorvos mutatta be a beteg körüli teamnek. 

Az információs ágensek használatának különbségei 

A kommunikatív viselkedésük során az orvosok a nagyviziten a 67. ábra táblázatában 

látható módon léptek kapcsolatba (vagy alkalmaztak) információs ágenseket. 

Ágens Ágens neve Bejövő Kimenő Együtt 
Adm Adminisztrátor 4 5 9 
B Beteg 692 1017 1709 
ERG Ergoterapeuta 0 1 1 
Dok Dokumentum 2 0 2 
FN Vezetőápoló 30 17 47 
GYT Gyógytornász 844 482 1326 
J Jegyzet 11 44 55 
L Lázlap 138 507 645 
M Mozgás 33 0 33 
N Ápoló 135 187 322 
O1 Orvos1 123 158 281 
O2 Orvos2 58 77 135 
O3 Orvos3 231 132 363 
Ox Egyéb orvos 0 1 1 
R Rezidens 38 14 52 
S Segédeszköz 19 0 19 
T Testrész 130 1 131 
Tel Telefon 3 1 4 
Összesen  2491 2644 5135 

67. ábra. Az információs ágensek használata nagyviziten. 
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Ugyanez az ágensek típusai szerint a 68. ábra szerint oszlott meg.  

Ágens típusa Bejövő Kimenő Összesen 
Emberi 2155 2091 4246 
Papír 151 551 702 
Fizikai 182 1 183 
Elektronikus 3 1 4 
Összesen 2491 2644 5135 

68. ábra. Az információs ágenstípusok használata nagyviziten 

A közlésegységek mennyiségének eloszlásából látható, hogy a beteggel, 

gyógytornásszal, többi orvossal és a lázlappal zajlott a legtöbb interakció. 

Az egyes ágensek használatának profiljai az orvosok esetében a viziten a 

következőképpen alakultak. A tisztább ábrázolás érdekében az ábrákon (69. ábra, 70. 

ábra) azok az ágensek kerültek fel, amelyek együttes átlagos előfordulási gyakorisága 

1% fölött volt a vizitregisztrátumban. 

 

Összesített 
(IN-OUT) 

O1 O2 O3 Átlag 

B 36,19% 33,74% 14,93% 28,29% 
GYT 24,82% 28,55% 21,06% 24,81% 
O1 0,00% 5,36% 37,01% 14,12% 
L 13,53% 9,75% 17,79% 13,69% 
N 6,33% 6,59% 4,70% 5,87% 
O3 5,61% 11,09% 0,00% 5,57% 
T 2,73% 2,30% 2,45% 2,50% 
O2 4,86% 0,00% 0,00% 1,62% 

69. ábra. A követett orvosok ágenshasználati profiljai a nagyviziteken 
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!
70. ábra. A követett orvosok ágenshasználati profiljai a nagyviziteken 

Látható az ágenhasználat profiljában elkülönül O3, a legfiatalabb szakorvos 

kommunikatív viselkedése. O1-O2 egymáshoz hasonló profilt mutat. 

Összességében a három orvosra a viziten egységes jellemző a gyógytornászokkal és a 

betegekkel való intenzív kommunikáció, ami a teamen belüli tudásmegosztás 

bizonyítéka. 

A témák megoszlása a kommunikatív viselkedésben 

A viziten megjelent témák az 71. ábra két diagramján látható módon oszlottak meg.  
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71. ábra. A témák használatának eloszlása az orvos kommunikatív viselkedésében a nagyviziteken 

A témák eloszlása a következőképp alakult a viziteken: az orvosi kezelés, a 

segédeszközök, a mozgás, és a gyógytorna voltak azok a témák, amelyek a 

legnagyobb arányban (több mint 50%-ban együttesen) azonosíthatóak voltak a vizitek 

kommunikációjában. 

Amennyiben a vizit kommunikációjának tartalmát ki- és bemenő interakciók szerint 

külön ábrázoljuk, akkor látható mely témákban voltak eltérések (72. ábra és 73. ábra) 

 

72. ábra. A bejövő közlésekben megjelenő témák 
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73. ábra. A kimenő közlésekben megjelenő témák 

A különbségeket jobban szemlélteti a pókhálódiagram (74. ábra). 

 

74. ábra. A kimenő, és bejövő közlések téma-profiljai az orvos kommunikatív viselekdésében a nagyviziten 
(gyakoriság) 

A pókhálódiagram alapján látható, hogy a témák alapvetően egyező mintázatot 

követnek az orvosok kommunikatív viselkedésében bemeneti és kimeneti oldalon. 

Ezek közül a gyógytorna, segédeszköz, és a mozgás említései inkább a bejövő 

információkban fordultak elő, míg a szociális háttér inkább kimenőként.  
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A fentieket a három megfigyelt orvosra szétbontva mutatja be a 75. ábra. 

 

75. ábra. A témák használatának megoszlása az orvosok között 

Látható, hogy az O3-nál hangsúlyosan megjelenő gyógyszer téma használata. Viszont 

ezen kívül a leíró eredményekből megállapítható, hogy a témák használatában nem 

volt az orvosok között eltérés: azonos módon kezelték az információt a vizitek során. 

5.2.1.3.a. Összegzés 
Fontos kiemelni, hogy az osztályvezető főorvos (O1) szerepe a legnagyobb a 

viziteken, ő vezeti legtöbbször a beteg körüli kommunikációt, még akkor is, ha nem ő 

a beteg kezelőorvosa. Ebben az esetben a hierarchia felülírja a team felépítését. 

Az információs ágensek használatában látható, hogy a viziten a legtöbbször az 

orvosok a beteggel lépnek interakcióba, tehát valóban nem csak betegről, de a beteg 

nélkül, hanem a beteggel együtt, bevonva folyik az információcsere. Ez a team-

munka szempontjából előnyösen eltér a szakirodalomban tapasztalat 

megállapításoktól, amelyek alapján a beteg bevonása kevéssé jellemző nagyviziten 

(Brown, 2008; László & Hunya, 2008). Emellett fontos, hogy az információcsere a 

viziten is intenzíven zajlik a gyógytornásszal, és a többi orvossal. Az ápolókkal való 

interakciók nem olyan gyakoriak, mint a gyógytornászokkal, de nem is 

elhanyagolhatóak, tehát az osztályos szakemberekből álló beteg körüli team ebben az 

esetben intenzíven együtt dolgozik (H1) az orvos vezetésével (H2). Viszont a 

jelenlévő nem osztályos szakemberek nem számottevően aktívak (H1). Leíró 
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eredményeim alapján, az ágenstípusok szerint elemzésben látható, hogy a fizikai 

ágensek inkább bemenetként szolgálnak, míg a papír-alapú ágensek inkább 

kimenetként jelennek meg a vizit információcseréjében.  

A viziteken az orvosi kezelés, a segédeszközök, a mozgás, és a gyógytorna voltak 

azok a témák, amelyek a legnagyobb arányban fordultak elő. Ezen gyakori témák 

összegyűjtésében fontos az orvos vezető szerepe a viziten (H2): integrálja a 

részleteket (bejövő információt), és felhasználja a döntéshozásban pl. az orvosi 

kezelés és ellátás területén (amely szintén fontos téma, és ki-bemeneti szempontból 

kiegyenlített volt). Feltételezhetjük, hogy a bemeneten nagyobb arányban megjelelő 

témák inputként szolgálnak az orvos által végzett információfeldolgozásban, 

amelynek kimenete lehet többek között az orvosi ellátással, vagy a szociális háttérrel 

(mikor mehet haza, önellátásban mire képes a beteg) kapcsolatban hozott döntés 

(annak kommunikálása a team tagjai felé).  

A viziteken folyó tudásmegosztásról árulkodnak ezen eredmények olyan formában is, 

hogy a követett orvosok ki- és bemeneti témái hasonlóak, tehát e témák reciprok 

kommunikációba, diskurzusba kerülnek be (Clarke & Argyle, 1982). Az egyes témák 

mind ki- és bemeneti irányban megjelenve az sejtetik, hogy nincs olyan téma, amely 

jellemzően elhangzik az orvos által, de nem érkezik rá közlés a team más tagjától, 

illetve nincs olyan téma sem, amelyről az orvost tájékoztatják, és arra nem reagál az 

orvos. Ezek alapján, tematikusan nézve párbeszéd feltételezhető, és nem egyoldalú 

adatközlés, referálás. Mindezek pedig a beteg körüli team kommunikatív viselkedését 

úgy írják le, mint team-munkát, és valódi team-interakciót.  

A kommunikatív viselkedés témáinak orvosonkénti profiljainak elemzéséből alapvető 

hasonlóságok rajzolódtak ki. Többek között, hogy a bemeneti információkban 

jellemző a segédeszköz, gyógytorna és mozgásos információk begyűjtése. Ezek 

feldolgozása, szintetizálása után kimenetben kezelési utasítok jelennek meg. Az orvos 

mint a beteg körüli team vezetője kezeléssel kapcsolatos információkat ad hozzá a 

team-munkához a viziten. Ezek az eredmények összhangban vannak a team 

megbeszélések szöveganalitikai tartalmi vizsgálataival is. A kezelőorvos beteggel 

való interakcióiban a testi érintés hatással van a beteg kommunikációval való 

elégedettségére (Csabai & Molnár, 1999; Mercer et al., 2008). Az érintés alapvetően 

az orvos-beteg viszony aszimetriáját fejezi ki: érintést az orvos kezdeményezhet a 

beteg felé. Az orvos vezető-koordináló szerepe megjelenik a viziten a kommunikatív 
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viselkedéses profilja alapján (mindhárom esetben) (H2), olyan formán, hogy a témák 

széles spektrumát fedi le bemenetként, és kimenetként egyaránt (Brown, 2008; Sørby 

& Nytrø, 2006). Kimenetként az orvosnál nagy számban megjelenő kezelési 

információ értelmezhető úgy, hogy kezelési döntéseket hoz, másrészt úgy is, hogy a 

beteg körüli team munkájához az orvosi-kezelési információkat adja hozzá. 

(b) Betegklaszterek szerinti eltérések az orvosok kommunikatív 
viselkedésében a nagyviziten 

A nagyviziten végzett követéses vizsgálatok során bentfekvő betegeteket (161 főt) az 

eddigi vizsgálati fázisokkal összehasonlítható módon betegklaszterekbe soroltam. A 

betegek osztályozásának célja jelen fázisban az eddig azonosított klaszeterek 

kiterjesztése, és az így kapott csoport közötti eltérések, velük kapcsolatos 

kommunikáció jellemzőinek elemzésének megalapozása.  

Mivel a betegcsoportok (mint kategóriák) az előző fázisban kialakultak, e fázisban 

csoportosításra, a meglévő kategóriákba való besorolásra volt szükség. Ezért a 

szakértői besorolás módszerére támaszkodva alakítottam ki a betegklasztereket ezen a 

mintán. 

A besoroláshoz első lépésben az egyes betegek diagnózisait kigyűjtöttem a 

számítógépes rendszerből, és kiemeltem azt a fő okot, ami miatt a beteg az osztályra 

felvételre került. Így áttekinthetővé vált a beteg fő sérülése, megbetegedése, és az 

azzal együtt járó esetleges szövődmények, társbetegségek vagy éppen azok hiánya.  

Emellett a szakértői besorolást végző szakorvossal együtt részletesen áttekintettük a 

betegklaszterek leírását, jellemzését, és értelmezését. Ennek során sikerült az 

értelmezés keretet egységesíteni. 

Végül egy ülésben a szakorvos a vizsgalatvezető segédkezésével besoroltak a 

betegklaszterekbe a betegeket, egyenként elemezve mindegyikük diagnózisait, és 

egyéb betegjellemzőit. 

A szakértői besorolás ülése során, illetve a klaszterek jellemzésénél, ahogy az már a 

team-megbeszélés elemzésekor használt betegminta esetében is felmerült: a visszatérő 

betegek csoportja valójában együtt tartalmazza az ortopédműtétes (többségében 

csípőtáji problémákkal műtött, implantátumot viselő) személyeket, és azokat a 

korábban rehabilitált, és protetizált betegeket, akik protézis vagy más segédeszköz 

cserére térnek vissza az osztályra, nem pedig új sérülés, trauma miatt. A nagyvizit 
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vizsgálatára használt nagyobb méretű mintán a két csoport szétválasztása indokolttá 

vált, és a további eredmények szempontjából sem jelent problémát. Tehát a besorolás 

végül négy klaszterbe történt a szakorvos segítségével. A betegklaszterek a 

következőek voltak: 

1. Monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1), akiknél 

az egy testterületet érintő sérülésen kívül más a rehabilitációt befolyásoló 

szövődmény vagy társbetegség is megjelent (és ezek együttesen indokolták a 

felvételüket az osztályra). 

2. Visszatérő betegek (CL2), akik régi sérülésük után, már sikeres 

rehabilitációval a hátuk mögött, segédeszköz vagy protézis csere, javítás, 

változtatás miatt térnek vissza. 

3. Multi- és politarumás betegek (CL3), akiknél a több testterületet érintős, 

esetleg életveszélyes sérülésük indokolta az osztályra való felvételt, de nem 

rendelkeznek ezen felül más szövődménnyel, vagy befolyásoló 

társbetegséggel. 

4. Ortopédműtétes betegek (CL4), akik az osztályra ortopéd műtétük utáni 

rehabilitációra, vagy az ilyen műtétet megelőző kezelésre érkeztek az osztályra, 

legtöbb esetben ízületi implantátummal. 

A betegek a klaszterek között a következőképpen oszlottak meg (76. ábra és 77. ábra). 

Betegklaszter Rövidítés Betegek 
száma 

% 

Monotraumás beteg szövődménnyel vagy 
multimorbiditással CL1 64 39,8 

Visszatérő beteg CL2 17 10,6 
Multi- vagy politraumás beteg CL3 25 15,5 
Ortopéd műtétes beteg CL4 54 33,5 
Nem ismert Hiányzik 1 0,6 
Összesen  161 100 

76. ábra. A betegek megoszlása a betegklaszterek között 
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77. ábra. A betegklaszterek aránya a vizgsálatai mintában 

A fenti ábrákból látható (76. ábra, 77. ábra), hogy a mintában a legnagyobb klasztert a 

monotraumás betegek alkotják, akiknek szövődményei vagy társbetegségei vannak 

(CL1), majd méretben az ortopédműtétesek következnek, és e két csoportnál 

létszámban jelentősen kisebb a multi- és politraumás betegek klasztere (CL3), végül a 

legkisebb létszámú az ebben a mintában különválasztott visszatérő betegek (CL2) 

csoportja. A csoportokban a demográfiai jellemzők a 78. ábra (a) és (b) táblázatai 

szerint alakultak. 

 

Betegklaszter 

Monotraumás 
beteg 

szövődménnyel 
vagy 

multimorbiditással 

Multi- vagy 
politraumás beteg 

Ortopéd műtétes 
beteg 

!
!

Visszatérő beteg 

CL1 CL3 CL4 CL2 

Darabszám Átlag % Darabszám Átlag % Darabszám Átlag % Darabszám Átlag % 

Kezelőorvos 

Orvos 2 17 26,15% 5 20,00% 22 38,60% 6 35,29% 

Orvos 1 19 29,23% 11 44,00% 13 22,81% 5 26,32% 

Orvos 3 29 44,62% 9 36,00% 22 38,60% 6 35,29% 

Ergoterápia 
Nem volt 32 49,23% 8 32,00% 30 52,63% 8 47,06% 

Volt 33 50,70% 17 68,00% 27 47,37% 9 52,94% 

Sport-, 
Hidroterápia 

Nem volt 33 49,23% 9 36,00% 31 54,39% 8 47,06% 

Volt 32 50,70% 16 64,00% 26 45,61% 9 52,94% 

Munka-
pszichológus 

Nem volt 26 40,00% 13 52,00% 23 40,35% 8 47,06% 

Volt 39 60,00% 12 48,00% 34 59,65% 9 52,94% 

78. ábra. (a): A vizsgálati minta jellemzői betegklaszterek szerint

CLS1!
40%!

CLS2!
10%!

CLS3!
16%!

CLS4!
34%!
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 Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag 

Kor (év) SD: 18,805 67,631 SD: 19,974 48,880 SD: 9,956 70,667 SD: 13,964 59,000 

Nem SD: 0,477 1,662 SD: 0,507 1,440 SD: 0,469 1,684 SD: 0,507 1,412 

Kórházban töltött idő (nap) SD: 21,74 39,185 SD: 22,18 49,560 SD: 11,05 29,404 SD: 34,19 36,353 

78. ábra. (b): A vizsgálati minta jellemzői betegklaszterek szerint 

A fenti leíró demográfiai eredményekből látszik, hogy a betegklaszterek a mintában 

jellemzően különböztek egymástól, ami a későbbi eredmények értelmezésében is 

fontos adalék lehet. A kor tekintetében a legfiatalabbak a multi- vagy politraumás 

betegek (CL3), illetve még a másik két klaszternél fiatalabb a visszatérő betegek 

klasztere is (CL2), ellenben a legidősebb betegek, az ortopédműtétes betegek 

klaszterébe (CL4) tartoznak. A kórházban töltött idő a klaszterek esetében úgy alakult, 

hogy a legtöbb ideig bennfekvő betegek a multi- vagy politraumás betegek (CL3), 

átlagosan a legrövidebb ideig tartózkodnak az ortopédműtétes betegek (CL4). Az 

ergoterápián, és hidroterápián való részvétel aránya jellemzően a multi- vagy 

politraumás betegekre (CL3) jellemző. Ez a betegklaszter a komplex sérülés 

következtében a legtöbb fejlesztési módot vesz igénybe, és mivel szövődménnyel 

kevésbé rendelkeztek, ezért ezeken részt is tudtak venni. A valamilyen szintű, az 

osztályon diagnosztizált depresszióban szenvedők aránya a vélhető korral 

összefüggésben a monotraumás beteg szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) 

és az ortopédműtétes betegek (CL4) klasztereinek esetében volt a legmagasabb. A 

jellemzően más demográfiájú, hasonlósági csoportok, klaszterek között ezek alapján 

várok el a későbbiekben különbségeket a velük, róluk való kommunikáció 

minőségében, mennyiségében, amely alátámasztja, hogy a teamek reagálnak az eltérő 

ellátást igénylő betegcsoportokra, azaz reagálnak ezekre a különböző helyzetekre. (a 

H3 hipotézis alapján) 

A nagyvizitek betegmintáján szakértői besorolással kialakított betegklaszterek 

összevethetőek a team-megbeszélések betegmintájának csoportjaival. Fontos kiemelni, 

hogy a korábbi visszatérő klaszter szétbontásával homogénebb csoportokat kaptam, 

amelyek tükrözik egyfelől a betegadatok hasonlósági viszonyait, és azt a 

szempontrendszert, amiben a szakorvosok a betegekről gondolkodnak, és ami mentén 

a team-munkát vezetik, koordinálják a betegek körül. 
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Témák használata betegklaszterek szerint 

!

79. ábra. A témák használatának százalékos eloszlása betegklaszterek szerint 

Ahogy a 79. ábra alapján látszik, a témahasználat profiljai az egyes betegklaszterek 

között hasonlóak voltak, kivéve ez alól a visszatérő betegek klaszterét (CL2), akik 

esetében a segédeszköz az elsődleges téma. 

Betegklaszterek közötti eltérések az orvosok kommunikatív 
viselkedéses profiljában 

A közlésegységek a betegklaszterek között a követező ábra táblázatán látható módon 

oszlottak meg (80. ábra). 

Betegklaszter Közlésegységek 
száma 

Monotraumás beteg szövődménnyel 
vagy multimorbiditással 

2172 

Ortopéd műtétes beteg 1493 
Visszatérő beteg 459 
Multi- vagy politraumás beteg 982 
Nem besorolt beteg 29 

80. ábra. A közlésegységek megoszlása a betegklaszterek között 

Látható a táblázatból (80. ábra), hogy a legtöbb közlésegység a monotraumás 

betegekre esett, akik szövődényekkel rendelkeztek (CL1), a legkevesebb közlés pedig 

a visszatérő betegekkel (CL2) kapcsolatban hangzott el a nagyviziten. 
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Az egyes témák megoszlását mutatja meg a betegklaszterek között az 81. ábra. 

 
81. ábra. A témeák megoszlása a betegklasztereken belül 

Látható, hogy a betegklaszterek között hasonlóképpen oszlottak meg a témák, kivéve 

a visszatérő betegek esetében. E betegklaszternél a segédeszköz volt az 

információcsere elsődleges témája, ami illeszkedik ahhoz, hogy pontosan emiatt 

kerültek az osztályra (pl. portéziscsere). 

Témák megoszlása a kommunikatív viselkedés ki- és bemeneti oldalai között a 82. 

ábra és a 83. ábra szerint látható módon oszlott meg a betegklaszterek között. 

 

!

82. ábra. A témák megoszlása a a klaszterek között a bejövő kommunikatív viselkedésben 
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83. ábra. A témák megoszlása a a klaszterek között a kimenő kommunkaktív viselkedésben 

A ki- és bemeneti irány szerint bontott témák a klaszterek között nem mutattak az 

összesítettől való leíró szintű eltérést. 

Az ágenshasználat jellemzői a betegklasztereken belül 
A követett orvosok kommunikatív ágenshasználatának betegklaszterek szerinti 

jellegzetességeit mutatják be a 84. ábra (a)-(b)-(c)-(d) táblázatai a kövezetőekben. 

CL1$ Monotraumás$beteg$szövődménnyel$vagy$
multimorbiditással$

IN$ IN$db$ IN$%$ OUT$ OUT$db$ OUT$%$
Adm$ 1) 0,13%) Adm$ 1) 0,13%)
B$ 206) 26,14%) B$ 329) 43,23%)
FN$ 3) 0,38%) FN$ 3) 0,39%)
GYT$ 335) 42,51%) GYT$ 147) 19,32%)
L$ 10) 1,27%) J$ 4) 0,53%)
M$ 2) 0,25%) L$ 18) 2,37%)
N$ 62) 7,87%) N$ 93) 12,22%)
O1$ 38) 4,82%) O1$ 74) 9,72%)
O2$ 19) 2,41%) O2$ 30) 3,94%)
O3$ 90) 11,42%) O3$ 55) 7,23%)
R$ 13) 1,65%) R$ 7) 0,92%)
S$ 4) 0,51%) ) ) )
T$ 5) 0,63%) ) ) )

(a) Az ágenshasználat jellemzői a Monotraumás beteg 
szövődménnyel vagy multimorbiditással klaszterben (CL1) 

CL2 Visszatérő beteg 
IN IN 

db 
IN % OUT OUT 

db 
OUT % 

B 68 43,04% B 89 57,42% 
FN 3 1,90% FN 2 1,29% 
GYT 54 34,18% GYT 35 22,58% 
N 7 4,43% L 2 1,29% 
O1 4 2,53% N 12 7,74% 
O2 4 2,53% O1 3 1,94% 
O3 17 10,76% O2 4 2,58% 
T 1 0,63% O3 8 5,16% 

(b) Az ágenstípushasználat jellemzői a Visszatérő betegek 
klaszterében (CL2) 
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CL3 Multi- vagy politraumás beteg 
IN IN db IN % OUT OUT 

db 
OUT % 

Adm 1 0,26% Adm 1 0,28% 
B 83 21,90% B 138 38,12% 
FN 2 0,53% FN 1 0,28% 
GYT 206 54,35% GYT 125 34,53% 
L 1 0,26% L 4 1,10% 
M 1 0,26% N 22 6,08% 
N 11 2,90% O1 20 5,52% 
O1 15 3,96% O2 23 6,35% 
O2 13 3,43% O3 25 6,91% 
O3 33 8,71% R 3 0,83% 
R 9 2,37%    
T 4 1,06%    

(c) Az ágenshasználat jellemzői a Multi- vagy politraumás 
betegklaszterben (CL3) 

CL4 Ortopéd műtétes beteg 
IN IN 

db 
IN % OUT OUT 

db 
OUT % 

B 169 28,94% Adm 2 0,38% 
FN 6 1,03% B 242 46,54% 
GYT 260 44,52% ERG 1 0,19% 
L 10 1,71% FN 5 0,96% 
N 26 4,45% GYT 126 24,23% 
O1 31 5,31% J 1 0,19% 
O2 17 2,91% L 14 2,69% 
O3 54 9,25% N 32 6,15% 
R 8 1,37% O1 53 10,19% 
T 3 0,51% O2 18 3,46% 
   O3 25 4,81% 
   R 1 0,19% 

(d) Az ágenshasználat jellemzői az Ortopéd műtétes 
betegklaszterben (CL4) 

84. ábra. A megfigyelt orvosok ágenshasználatának jellemzői betegklaszterek szerint. 

Az ágenshasználatban a klaszterek nem térnek el leíró szinten, a legtöbb esetben a 

beteggel, gyógytornásszal, és a másik jelenlévő orvossal lépett interakcióba a követett 

orvos. 

A követett orvosok kommunikatív ágenstípushasználatának betegklaszterek szerinti 

jellegzetességeit mutatják be 85. ábra (a)-(b)-(c)-(d) táblázatai a kövezetőekben. 

CL1$ Monotraumás$beteg$szövődménnyel$
vagy$multimorbiditással$

IN$ IN)
db)

IN)%) OUT$ OUT)
db)

OUT)%)

Emberi$ 767) 97,34%) Emberi$ 739) 97,11%)
Fizikai$ 11) 1,40%) Papír$ 22) 2,89%)
Papír$ 10) 1,27%) ) ) )

(a) Az ágenstípushasználat jellemzői a Monotraumás beteg 
szövődménnyel vagy multimorbiditással klaszterben (CL1) 

CL2$ Visszatérő$beteg$
IN$ IN)db) IN)%) OUT$ OUT)

db)
OUT)%)

Emberi$ 157) 99,37%) Emberi$ 153) 98,71%)
Fizikai$ 1) 0,63%) Papír$ 2) 1,29%)

(b) Az ágenstípushasználat jellemzői a Visszatérő betegek 
klaszterében (CL2) 

CL3$ MultiQ$vagy$politraumás$beteg$
IN$ IN)

db)
IN)%) OUT$ OUT)

db)
OUT)%)

Emberi$ 373) 98,42%) Emberi$ 358) 98,90%)
Fizikai$ 5) 1,32%) Papír$ 4) 1,10%)
Papír$ 1) 0,26%) ) ) )

(c) Az ágenstípushasználat jellemzői a Multi- vagy politraumás 
betegklaszterben (CL3) 

CL4$ Ortopéd$műtétes$beteg$
IN$ IN)db) IN)%) OUT$ OUT)

db)
OUT)%)

Emberi$ 571) 97,77%) Emberi$ 505) 97,12%)
Fizikai$ 3) 0,51%) Papír$ 15) 2,88%)
Papír$ 10) 1,71%) ) ) )

(d) Az ágenstíoushasználat jellemzői az Ortopéd műtétes 
betegklaszterben (CL4) 

85. ábra. A megfigyelt orvosok ágenstípus-használatának jellemzői betegklaszterek szerint. 
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Az ágenstípusok esetében is hasonlóképp egységes kép jelent meg: az emberi 

ágenstípus használata minden esetben, minden irányban dominálja a vizitet vezető 

orvos kommunikatív viselkedését. 

5.2.1.3.b. Összegzés 
Az ágenshasználat tekintetében a négy betegklaszter hasonlóképet mutatott. A 

leggyakrabban használt ágensek mindegyikükkel kapcsolatban a beteg (tehát ők 

maguk), a gyógytornász volt mindkét irányban. Bemeneti irányban az O3 orvos jelent 

meg egységesen ágensként. Eltérés bemenetben csak sorrendben volt: a visszatérő 

betegek (CL2) esetében a beteggel való bejövő interakció volt gyakoribb a 

gyógytornásszal való interakciónál. Azaz az ő esetükben, mint olyan betegek esetében, 

akik már túlestek rehabilitáción, a beteg szava, belátása, tapasztalatai kiemelkedően 

fontos inputot jelentenek a körülötte dolgozó team számára. A többi betegklaszter 

esetében a gyógytornász adta információk fontosabban, nagyobb számban jelennek 

meg (természetesen ettől a beteg szava nem kevésbé fontos). Kimeneti oldalon a 

monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) és visszatérő 

(CL2) betegklaszterek esetében a harmadik legfontosabb kimenet az ápoló volt, míg a 

multi, vagy politraumás (CL3), és ortopédműtétes (CL4) betegklaszterek esetében az 

orvosok (O3, O1). Tehát a szövődményes betegeknél (CL1) az ápolási instrukciók 

lényegesek. A visszatérők esetében a gyógyszerelésre, új segédeszköz, protézis 

beszerzésére eshet ilyen esetben nagyobb hangsúly. A politraumatizált (CL3) betegek 

esetében az orvosok bevonás lényeges, hiszen több testtájra kiterjedő, akár 

életveszélyes sérüléseik nagy szakmai kihívást, és több orvosi feladatot vonnak 

maguk után a teamben. Az ortopédműtétes (CL4) betegek esetében a korábbi műtét 

(pl. ízületi protézis beültetése) vagy készülő hasonló műtét miatt fontos az interakció 

az orvosokkal. Az ágenístpusok használatában egyértelmű az általánosan jellemző 

emberi (szóbeli) kommunikációs dominancia. Emellett a monotraumás betegek 

szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) és az ortopédműtétes betegek (CL4) 

esetében jelenik meg a papír-alapú ágens a többiekhez képest nagyobb arányban. 

Ezen betegklaszterek esetében a szövődmények miatt a lázlapbejegyzések, jegyzetek, 

vizitfüzet fontos, gyakran frissülő információkat tartalmaz, ide kerülnek be szintén a 

lényeges utasítások. Az ortopédműtétesek (CL4) esetében a kórelőzmények szerepe 

lényeges, milyen műtéten esett át, állapota miképp változott ennek kapcsán, kontrollra 

mikor kell mennie. E két betegklaszter nagyobb adminisztratív terhelést ró a teamre. 
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A fenti eredmények alapján látható, hogy a team-kommunikáció alkalmazkodott a 

különböző ellátási igények generálta helyzetekhez: a betegklaszterek között 

különbségek jelentek meg. A témahasználatban a visszatérő betegekkel (CL2) 

kapcsolatban a segédeszköz témája emelkedett ki. Viszont más témákban 

megmutatkozó eltérés nem jelent meg. Az ágenshasználatban és 

ágenstípushasználatban viszont megjelentek leíró eltérések a klaszterek között, 

különösen a monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) és 

az ortopédműtétesek (CL4) esetében. Mindezek a H3 hipotézis feltevését támasztják 

alá miszerint a betegklaszerek között az orvosok kommunikítv viselkedésében 

megjelennek különbségek a nagyviziten, amely a team-kommunikációval mért team-

munka alkalmazkodását mutatja a különböző ellátási igényű betegekhez. 

5.2.2. A kommunikatív viselkedés szekvenciájának elemzése a 
viziten 

A szekvencia elemzés módszerének alkalmazási feltétete és 
értelmezési kerete  

A nagyviziteken regisztrált adat, amely a követett szakember által használt 

információs ágensek sorát tartalmazza valójában egy idősor, egy szekvencia adat. 

Ennek okán lehetőség nyílt olyan statisztikai elemzésére, amely lehetővé teszi 

sorrendbeli oksági hatások azonosítását. A szekvencia elemzés a leginkább alkalmas 

módszer a beteg körüli team interakciójának megragadására, számszerűsítésére, és 

valóban mintázatként való elemzésére. 

A szekvencia analaízis két módszere (Markov modellek, és lag-sequential analysis) 

közül vizsgálatomban a szekvencia elemzést (lag-sequential analysis) használtam, 

Brian O'Connor szabadon elérhető SPSS scriptje segítségével (O’Connor, 1999). 

A szekvencia elemzés módszerének bizonyos elvi korlátai is vannak (Hewes & Poole, 

2012) annak ellenére, hogy praktikusan képes megragadni a team interakciókban 

megjelenő mintázatokat. Az egyik ilyen problémaforrás lehet a beszélgetésben a 

hozzászólások, a párbeszéd alakulása (beszélőváltás, turn-taking): a személy nem 

mindig akkor szól hozzá, amikor a gondolat eszébe jut, hanem amikor szót kap. A 

megszólalásának időzítése nincsen teljesen az egyén kontrollja alatt. Másik esetben 

bizonyos események társas szinten definiált forgatókönyvek által előírt sorrendben 

zajlanak, és ehhez igazodnak a hozzászólások. Jelen vizsgálat esetében ez a korlátozó 
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tényező is eredménynek számít, hiszen a nagyvizit - amennyiben a „kötelező” 

forgatókönyv érvényesül a tudásmegosztásban - nem feltétlen támogatja a horizontális 

team-munkát, hanem inkább a hierarchiát tartja fent. 

Emellett az elemzett adat fontos jellemzője az elemek ekvidisztánssága, azaz az egyes 

regisztált ágenshasználatok között eltelt idő azonossága. Jelen esetben ezt a 

nagyvizithez, mint epizódhoz kötött elemzés biztosítja. A szekvenciaelemzést csak a 

nagyvizitet vezető orvos kommunikatív viselkedésének regisztrátumán végeztem, 

mivel ezen az információcsere alkalom kötött idő áll rendelkezésre, amely folyamatos 

kommunikációt, és kommunikatív viselekdést igényel a résztvevőktől. Az elemzett 

helyzetben az ágenshasználat (beleértve a verbális kommunikációt is) megfigyeléseim 

alapján mindig közel azonos, a beszédtempóhoz illeszkedő ritmusban zajlott. Így a 

regisztált ágenshaszálati elemek között közel azonos időközök teltek el, nem voltak 

közöttük nagyobb vagy véletlenszerű szünetek. Ez lehetővéteszi hogy a 

regisztrátumot mint egyfajta idősort, szekvenciaként elemezzem. 

Ahhoz, hogy a szekvencia adat sorrendi hatásai statisztikailag elemezhetőek legyenek 

Markov modellekkel, vagy szekvencia elemzéssel (lag-sequential analysis), mindkét 

esetben három előfeltételnek kell megfelelnie: (1) a sorrendiségnek, (2) a 

stacionaritásnak, (3) a homogenitásnak (Hewes & Poole, 2012). 

(1) A sorrendiség feltétele alapvető. Ennek lényege, hogy az adattal szemben 

elvárható, és feltételezett legyen sorrendi hatás. Legyen erre nézve hipotézis, és az 

adatban megjelenjenek sorrendi hatások. Nulladik rendű Markov modellekkel leírt 

adat, vagy szignifikáns szekvenciák nélküli adat (a szekvencia elemzés esetében) nem 

használható fel értelmesen. Bármennyire is magától értetődő ez a feltétel, de ha az 

idősorban nem feltételezünk semmilyen sorrendiséget, akkor ne is vizsgáljuk azt 

exploratív módon. Amennyiben az adott (csoport-) beszélgetésről bebizonyosodik, 

hogy semmilyen sorrendi hatás nincs benne, akkor az a csoport kommunikáció 

nélkülözi a reciprocitást, és a párbeszédet. A feltétel ellenőrzésére a szekvencia 

analízis elvégzése (vagy Marlov modell) szükséges, és az esetben sérül a feltétel, ha 

nem illeszkedik rá sorrendiséget leíró modell. 

(2) A második feltétel a stacionaritás, amely előírja, hogy az egész adatsorban 

(beszélgetésben) legyen állandó a T átmenet (trasition) mátrix, ami azt jelenti, hogy 

az esemény tartsa meg időbeli állandóságát végig úgy, hogy ugyanazok a 
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valószínűségek jellemzik egészében. Ennek ellenőrzésére az adat szétvágása, és ezen 

részeken elvégzett szekvencia elemzés (vagy Markov modell) szolgál, amelyek ha 

minden szakaszban azonosak, akkor az egész adat stacioner. A szétvágás itt nem kell, 

hogy jelentésbeli egységekre történjen, hanem előnyös például felezni a regisztrált 

adatsort. Amennyiben sérül a feltétel, akkor értelmezni kell, mi okozza hogy más 

sorrendi hatások vannak bizonyos szakaszokban (például valamilyen külső hatás érte 

a teamet). 

(3) A harmadik feltétel a homogenitás. Ez hasonló abban a stacionaritáshoz, hogy itt 

is az egész mintára érvényes T átmenet (transition) mátrix a feltétel teljesülésének 

célja, ellenben a teljes adat olyan részegységei között tekintve, amelyek jelentéssel 

bírnak. Tehát e feltétel ellenőrzésére a beszélgetést érdemes részekre tagolni, ahogy 

jelen vizsgálatban a vizitet vezető orvosok szerint történt. A feltétellel összefügg, 

hogy csak olyan helyzeteket érdemes egyben elemezni, amelyek hasonlóak, ennek 

okán választottam a heti viziteket, és kizárólag az orvosok kommunikatív viselkedését. 

A szekvencia elemzés, mint módszer az előfeltételek sérülésével kapcsolatos 

hipotézisek tesztelése által vezet eredményekre. Első ilyen feltevéscsoport annak 

megválaszolása, hogy ha teljesülnek az előfeltételek, akkor az mi miatt lehetséges: 

mitől homogén, vagy stacioner az adatsor, és miért sorrendi. Ennél erősebb feltevés, 

amely vizsgálható, hogy miért sérülnek az előfeltételek, ha sérülnek. Mi okozza az 

egyes szakaszok eltérő átmeneti valószínűségeit (a T mátrixokban). Ilyen tényező 

lehet, hogy más orvos vezeti a vizitet, vagy más betegcsoportok esetében másképp 

alakul a kommunikatív viselkedések szekvenciája. A feltételsértés adja meg a 

lehetőséget az értelmezésre. Szintén vizsgálható, hogy a feltételek sérülését milyen 

folyamatok (azaz nem személyi vagy helyzeti feltételek) okozzák. Például, hogy 

idővel a team-munka szétesik a fáradás hatására egy hosszabb megbeszélésen.  

A különböző adatokban, vagy az adatsor különböző szakaszaiban kapott eltérő 

szekvenciákat háromféleképpen lehet összehasonlítani (Hewes & Poole, 2012). Első 

mód a kvalitatív összehasonlítás, amely a szekvenciákat jellemzőik szerint 

csoportosítva (tipologizálva) veti össze, amelyből megállapítható, hogy általában mi 

jellemző az orvosok közötti kommunikációra. Másik módszer lehet az adatsor egyes 

szakaszaiban megjelelő szekvenciák gyakoriságainak összevetése. Ebből 

megállapítható, hogy például bizonyos orvosok kommunikatív viselkedésében 

jellemzően milyen információmegosztási minták vannak, és milyen másoknál 
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használt mintázatok hiányoznak. Emellett a szekvenciák összevethető hosszúságuk, 

komplexitásuk (hányféle eleméből állnak) szerint is. Avagy olyan formán is, hogy 

megjelennek-e bizonyos szekvenciák a beszélgetésekben, például a panaszkodás 

visszatérő eleme a csoportmegbeszéléseken, amelyek meghatározzák így a csoport 

hangulatát (Lehmann-Willenbrock & Kauffeld, 2010; Lehmann-Willenbrock et al., 

2011). 

Végül a szekvencia elemzés eredményei különböző modellekben interpretálhatóak 

(Hewes & Poole, 2012). Lehetséges, hogy a team-munka eseményei egy „logikus” 

sorrendet követve haladnak, kötött fázisokon át, ahogy például a problémamegoldás 

fázisainak esetében történik (Eysenck & Keane, 2003). Ezek a modellek életciklus 

modellek (Hewes & Poole, 2012), amelyeken végighalad a csoport, kötött sorrendben, 

ahogy feltétezésem szerint a nagyviziten is történik. Ezeken kívül elterjedt 

interpretációs modellek a teleológiai modellek (Hewes & Poole, 2012), amelyek a 

kötött sorrendet nem egyszeri bejárandó útként, hanem visszatérő, többszörös 

szekvenciákként értelmezik. Ilyen lehet a megosztott mentális modell kialakítása egy 

teamben, addig amíg el nem éri azt a szintet, hogy minden team-tag osztozik a közös 

reprezentációban. Kevésbé elterjedt, de hasznos interpretációs modell a dialektikus 

modell, amely konfliktus folyamat részeként értelmezi a szekvenciák változását, 

fejlődését (Hewes & Poole, 2012). Emellett az evolúciós modellben egy szelekciós 

folyamat szerint maradnak meg bizonyos szekvenciák, például bizonyos ötletek 

megvitatása egy brain-storming alkalmon (Hewes & Poole, 2012). 

A vizsgálat célja 
A vizsgálatom ezen szakasza a nagyvizitet fedi le, a követett szakemberek kizárólag 

az orvosok, viszont ágensekként az osztály minden szakemberére kiterjed a vizsgálat. 

Az elemzés első lépésében a betegklaszterek között nem végzek összehasonlítást, 

hanem a teljes betegcsoportról egyben elemzem a kommunikáció szekvenciáját. A 

betegklaszterek közötti összevetést az ezt követő szakaszban mutatom be.  

A szekvencia elemzés célja a kommunikatív viselkedés vizsgálatán belül az volt, 

hogy a nagyviziten jellemző sorrendi mintákat azonosítsak az ágensek használatában. 

Ezek az elvárt mintázatok összefügghetnek a tudásmegosztással, azáltal, hogy 

betegklaszterenként eltérnek. A H4 hipotézis alapján feltételezem, hogy a nagyvizit 

kommunikációját, és azon belül is az orvos kommunikatív viselkedését az 
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egészségügyi szervezetre jellemző hierarchikus viszonyok határozzák meg. Ezzel 

összefüggésben a kommunikaítv viselkedés leírása, a megfigyeléses és szekvencia 

elemzéses módszerem segítségével képes azt kimutatni, hogy van a vizit egészének 

egy átfogó mintázata, forgatókönyve, amely megjelenik minden orvos és 

betegklaszter esetében. A fenti logika alapján elvárásokat támasztottam a szekvencia 

előfeltételeivel szemben: amennyiben az egész adatsorra érvényes szekvencia jelenik 

meg (homogén, és stacioner), akkor abban átfogó mintát kell azonosítani, ami 

egyfajta forgatókönyve az orvos kommunikatív viselkedésének a viziten. Illetve a 

tudásmegosztás mögött állhat akár olyan közös tudás is, ami koordinálja az 

információcserét, azáltal hogy egymás információs igényei és munkafolyamatai 

tisztázottak. Amennyiben a betegklaszterek között eltérő szekvencia-modellek 

érvényesek (nem homogén), akkor ezek jellemzőit szükséges azonosítani, mivel ezek 

jellemzik az egyes betegcsoportokra jellemző kommunikatív viselkedést a viziteken. 

Betegklaszterenként a kommunikációs sorrendi mintázatai annak a velük kapcsolatos 

kommunikatív viselkedésnek a profilját adják meg, ahogy az orvosok a viziten velük 

és róluk információt adnak-vesznek. A szekvenciák, amelyek jellemzik a vizitek 

egészét vagy az egyes betegcsoportokat a fenti módon kvalitatív jellemzőik szerint 

(mely ágens használati párok gyakoriak), előfordulási valószínűségeik szerint 

(szignifikánsan valószínű ágensek egymás után használata), és több lépéses 

szekvenciák azonosítása lévén (egy, kettő, vagy három lépéssel megelőző ágens van e 

hatással, vagy együttesen több ágens láncként van-e hatással) kerül bemutatásra.  

5.2.2.1. Módszer 
A szekvencia elemzést csak a heti viziteket rögzítő követéses adatra végeztem el, 

mivel itt a követett személy azonos szakember (orvos), illetve a helyzet is azonos 

(nagyvizit), amelyek ebből a szempontból állandó külső tényezőként rögzíthetőek. Így 

az egyes orvosok, illetve az egyes betegklaszterekkel kapcsolatos kommunikatív 

viselkedés torzítatlanabbul vizsgálható. A szekvencia elemzésre az IBM SPSS 

Statistics 20 programcsomagot használtam eszközül. Az elemzés matematikai lépéseit 

a Brian O'Connor által készített, szabadon hozzáférhető szekvencia elemzési 

szintaxisokkal (scrips) végeztem el (O’Connor, 1999). Ezek közül az egy csoportra 

vonatkozó és a több csoport összehasonlítását (ezzel együtt homogenitás és 

stacionaritás vizsgálatát) lehetővé tevő verzióit alkalmaztam (SEQUENTIAL.sps és 

SEQGROUPS.sps, https://people.ok.ubc.ca/brioconn/sequential/sequential.html). A 
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szintaxisok bemenetei a sorrendben regisztrált információs ágensek, és kimenetként 

többek között átmenet (transition) gyakoriság mátrixot, és T átmenet (transition) 

valószínűség mátrixot ad szignifikanciákkal. Azonban az átmenet (transition) 

valószínűségeket torzítja az egyes elemek előfordulási gyakorisága – ami 

természetesen nem azonos a mintán belül – ez ellen többféleképpen lehet korrekciókat 

végezni. Egyfelől szignifikancia teszt végezhető, amely az elsőfajú hiba 

valószínűségét adja meg (Lehmann-Willenbrock et al., 2011; O’Connor, 1999), ahol 

ez alacsony ott kicsi a valószínűsége annak, hogy tévesen fogadunk el sorrendi 

kapcsolatot. Ennél azonban az adatok számával szemben robusztusabb, torzítatlanabb 

mutató az O'Connor által javasolt Yule-féle Q és az egyirányú kappa mutató 

(szignifikancia szinttel) (O’Connor, 1999). E mutató értékei, a korrelációs 

együtthatóhoz hasonlóan -1 és +1 közötti terjedelemben mozognak. A szintaxis khi 

négyzet teszttel (ombibus test) ellenőrzi, hogy van-e az adatsor egészében 

szekvenciális hatás, ami a sorrendiség előfeltételének vizsgálata. A több csoportot 

összevető szintaxis (SEQGROUPS) ugyanígy khí négyzet próbával ellenőrzi a 

homogenitást, vagy stacionaritást (attól függően, hogy a minta szakaszai értelmesek, 

vagy ad hoc leválasztottak). Az eredmények bemutatása során a legrobusztusabb 

transzformált kappa mutatókra fogok támaszkodni, hogy ezzel kiküszöböljem az 

egyes információs ágensek használatának egyenlőtlenségeit (lásd a vizitek követéses 

adatának bemutatásánál). Az elemzett szekvenciákat az orvosok által használt, 

sorrendben regisztrált kommunkatív ágensek alkotják (lásd a 63. ábra táblázatát a 

követés vizsgálat bemutatásánál). Az elemzéseket az kommunikatív viselkedés 

ágenseire, és az ágensek típusaira is elvégeztem külön. 

Az elemzések eredményét, a kappa mutatók táblázatait, mint kölcsönösségi 

táblázatokat alkalmazva halózatok formájában a Cytoscape-alapú Firmnet szoftver 

segítségével ábrázoltam (a Firmnet a Maven7 Zrt. által kifejlesztett hálózatelemző 

szoftver). A hálózatként való ábrázolás megkönnyíti az eredmények értelmezését és 

kiemeli a legfontosabb különbségeket (Kiekel et al., 2001). A hálózatok kapcsolatai 

megmutatják az egymás után következés valószínűségének fokát: minél erősebb a 

kapcsolat két ágens között, annál nagyobb valószínűséggel következnek egymás után 

(lag1) a viziten az orvos kommunikatív viselkedésében. Tehát a hálózati ábrák az 

orvos kommunikatív viselkedésének szekvenciáját vizulizálják, és nem a kölcsönös 

kommunikációt vagy rokonszenvi kapcsolatokat. A hálózati ábrákon egységes 
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színkóddal különböztettem meg az ágenstípusokat (emberi, fizikai, papír-alapú, 

elektronikus), illetve a csomópontokat összekötő irányított élek vastagsága a kappa 

mutató abszolút értékben vett nagyságával arányosan növekedve vastagabb. Az élek 

színe a kappa mutató előjelét mutatja, ahol a piros a negatív, a zöld a pozitív kapcsolat. 

Ez utóbbi a szekvenciában való egymást követés feltételes valószínűségének 

irányával a kapcsolat facilitáló (pozitív, zöld) vagy gátló (negatív, piros) jellegét adja 

meg. Minél inkább magas és pozitív például egy kappa érték, annál inkább hajlandó 

az egyik ágenst a másik után használni az orvos a nagyviziten. A csomópontok 

önmagukra mutató kapcsolatai (selfloops) azt jelenti, hogy a követett orvosok a 

véletlennél nagyobb mértékben hajlamosabbak (vagy kevésbé hajlamosak) voltak 

egymás után azt az ágenst használni. A hálózati ábrák vizualizációk, amelyek alapjául 

szolgáló szignifikáns kappa mutatók és értelmezéseik megtalálhatóak a disszertációm 

mellékletében. Ezen részeletes kapcsolatértelmezések szolgálnak eredményeim  és 

következtetéseim alpjául. 

5.2.2.2. Eredmények 
A szekvencia elemzés eredményeit a teljes beszélgetésre, és a betegklaszetrekre 

külön-külön is három lépésben mutatom be: (1) leíró (kvalitatív) szinten azt, hogy 

mely ágensek gyakoriak, (2) az ágensek egymás utáni megjelenésének 

valószínűségének szintjén kvantitatív módon (kappa mutatókkal, amelyek az 

elemszámra robusztusak), és végül (3) komplexebb módon a több lépéses 

szekvenciákra nézve (a kappák egy-kettő-három lépés távolságra számított értékeinek 

kombinációiból). Ez utóbbi alkalmas a sorrendi hatások mélységéről információkat 

adni: vajon az interakció folyamán egy-egy szekvencia kapcsolat lecseng-e idővel, 

vagy éppen bizonyos távolságban jellemző egy kapcsolat és nem feltétlen azonnal. A 

sorrendi hatás mélységének személtetésére használt több lépéses szekvencia-modellek 

nem egyeznek meg a Markov láncokkal, hanem csak az egyes ágensek használatának 

kisebb-nagyobb távolságból mért hatását mutatják meg, nem több elemű láncok 

valószínűségeit. 

(a) A nagyvizitekre általánosan jellemző ágenshasználati szekvenciák 

A teljes viziteken rögzített követéses adatban a szekvenciák azonosítása során az 

ágens használatának irányát nem vettem figyelembe, hanem egyben dolgoztam fel. 

Ennek alapján lehetőség nyílt a vizitet vezető orvosok kommunikatív viselkedésében 

rejlő ágenshasználati szekvenciák kiemelésére.  
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A teljes regisztrátumban a szekvencia elemzés előfeltételeként használt homogenitás 

feltétele teljesült (Likelihood ratio χ2 (684) = 2317,0158, p<0,05), ami azt jelenti, 

hogy az orvosokra egységesen ugyanazon szekvencia-modell érvényes. Viszont a 

stacionaritás előfeltétele nem teljesült a mintában (Likelihood ratio χ2 (684) = 

435,6117, p>0,05), ami korlátozza az eredmények értelmezhetőséget. Ugyanis, 

amennyiben a mintát véletlenszerűen daraboltam, akkor nem kaptam egységesen 

illeszkedő szekvencia-modellt. A szekvencia elemzés egy lépés távolságra 

vonatkozott (lag1), arra kereste a választ, hogy az adott ágens után egyből mely más 

ágens használata jellemző. A teljes adatra kialakított sorrendi modell illeszkedése 

megfelelő volt (Likelihood ratio χ2 (324) = 1634,5158, p<0,05). 

(1) Az egész vizit regisztrátumra jellemző, hogy az orvosok által leggyakrabban 

használt kimeneti és bemeneti ágensek a következők voltak: beteg, gyógytornász, 

lázlap, ápoló, és a követett szakemberen kívüli többi orvos (9.1. sz. melléklet). 

(2) Az egyirányú kappa mutatók alapján (lásd 9.2. és 9.3. sz. mellékletek) a következő 

86. ábra hálózati ábráján látható szekvenciális különbségek adódtak. A szignifikáns 

mutatók pozitív értéke azt jelöli (zöld színnel), hogy az egyik ágens után a véletlennél 

nagyobb a valószínűsége a másik használatának az orvos kommunikatív 

viselkedésében. A negatív kappa pedig e feltételes valószínűség másik irányát mutatja 

(piros színnel), azaz hogy az egyik ágens után a másik használata kevésbé valószínű. 

 

86. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1). A csomópontok színe az ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: emberi; zöld: papír-

alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: fizikai ágenstípus 
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(3) A teljes regisztrátum adatában megvizsgálva a kettő és három lépés távolságban 

(lag2, lag3) megjelenő szekvenciális kapcsolatokat, megállapítható bizonyos hatások 

mélysége, amelyek több lépés távolságban jelennek meg (87. ábra, 88. ábra, és 9.4. sz. 

melléklet). 

 

87. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája két 
lépésközre (lag2). Illeszekdése: Likelihood ratio χ2 (324) = 1044,3064, p<0,05. A csomópontok színe az 

ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: 
fizikai ágenstípus 

 

88. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája három 
lépésközre (lag3). Illeszkedése: Likelihood ratio χ2 (324) = 940,9505, p<0,05. A csomópontok színe az 

ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: 
fizikai ágenstípus 
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Az orvosok egymással való diskurzusára jellemző egy torzító tényező, ugyanis a 

megfigyeléseim során számos esetben előfordult, hogy nem volt jelen mindhárom 

orvos a beteg ágya körül, hanem az adott beteg kezelőorvosa, illetve egy másik orvos 

volt jelen, míg a harmadik nem tartózkodott a kórteremben, így nem is vehetett részt 

az interakcióban. 

A teljes mintán kirajzolódnak a hierarchia hatásának jelei, például a beteg 

bevonásának hiánya az információcserének minden részébe (inkább az elejére 

jellemző). Illetve a gyógytornászok és ápolók elkülönülése ezen a szinten is: 

egymáshoz közel, azaz szorosan vett azonos témában és diskurzusban nem vesznek 

részt. Ez lehet egyfelől a közléseik tartalmából (azok más területre vonatkoznak) 

fakadó jelenség, de lehet rokonszenvi alapú elkülönülés (mivel a rokonszenvi 

kapcsolatok a szociometria szerint meghatározzák a funkcionális, pl. visszajelzési 

kapcsolatokat is, ami itt lecsapódhat). Ezen kívül az interakciókra a hierarchia is 

rányomja bélyegét hiszen a szekvenciák (orvos, utána gyógytornász, és később ápolók) 

az informális és formális osztályos hierarchiához hasonlítanak.  

 (b) A nagyvizitekre általánosan jellemző ágenstípus-használati 
szekvenciák 

A teljes regisztrátumban nemcsak az egyes információs ágensek, hanem azok 

típusainak használati szekvenciáját is vizsgáltam. Ennek alapján lehetőségem van a 

különböző ágensek típusában megjelenő sorrendi hatását elemezni. A viziteken 

használt ágenstípusok az emberi, a papír-alapú, a fizikai, és az elektronikus voltak. 

A teljes regisztrátumra számított homogenitásfeltétel teljesült (Likelihood ratio χ2 (40) 

= 67,948, p<0,05), azaz az egyes orvosok szekvenciáit nézve létezik mindhármukra 

egységesen jellemző sorrendi modell. A stacionaritás vizsgálata határon szignifikáns 

eredményt adott (Likelihood ratio χ2 (40) = 55,1055, p=0,0564), amely alapján 

fenntartásokkal ugyan, de megállja a helyét, hogy a három orvosra egységes sorrendi 

modell alkalmazható az ágensek típusainak szekvencia elemzésében. A teljes 

regisztrátumra érvényes sorrendi modell illeszkedése szintén megfelelő volt 

(Likelihood ratio χ2 (16) = 123,325, p<0,05). 

(1) A regisztrátumban megjelenő sorrendi párosítások gyakoriságai alapján a 

leggyakrabban az emberi és a papír-alapú ágenseket használták az orvosok a vizit 

folyamán (lásd 10.1. sz. melléklet. 
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(2) Az egyirányú kappa mutató alapján a következő 89. ábra hálózata a szignifikáns 

szekvencia kapcsolatokat mutatja be. A vizualizáció alapjául szolgáló kappa mutatók, 

és értelmezésiek megtalálhatóak a 10.2. és 10.3. sz. mellékletekben. 

 

89. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való ágenstípus használatának hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1). A csomópontok elnevezéseinek rövidítései a következők: Emb: emberi; Papir: papír-

alapú; Elekt: elektronikus; Fiz: fizikai ágenstípus 

Összességében az ágenstípusok szekvenciájának elemzésből kirajzolódott egy fontos 

eredmény, miszerint az írásos kommunikációt jellemzően szóban megosztja az orvos, 

és a szóbeli kommunikációt írásos követi, ami lehet annak lejegyzése a lázlapra, de 

lehet újabb információ keresése a lázlapról is. Ugyanígy a testről vagy segédeszközről 

(fizikai irányból) kapott (vagy adott) információk sem maradnak megosztatlanok, 

szóban közlésük nem marad el. Lényegében nem válik a kommunikatív viselkedés 

egyszemélyessé, hanem megosztott, nyílt marad a vizit során végig. 

(3) Az ágenstípusok szekvencia elemzés során viszont a két és három lépés távolságra 

lévő elemek hatásának vizsgálatára nem kaptam szignifikánsan illeszkedő (sem 

stacioner) sorrendi modelleket (lag2: Likelihood ratio χ2 (16) = 33,8912, p>0,05; lag3: 

Likelihood ratio χ2 (16) = 15,5662, p>0,05). Az ágenstípusok szekvenciája több 

lépéses mélységben nem értelmezhető ezen a regisztrátumon. 

(c) A kommunikatív viselkedés szekvenciáinak elemzése 
betegklaszterenként 

Az orvosok viziten megfigyelt kommunikatív viselkedésének szekvencia elemzését 

nemcsak orvosokként, de betegklaszterenként is elvégeztem azért, hogy ennek 

segítségével megragadhassak különbségeket az egyes betegcsoportok között (H3). A 

négy, ebben a vizsgálati fázisban elkülönített betegklaszter szerint bontottam szét a 

kommunikatív viselkedés szekvenciáit az eddigiekkel megegyező módon az összes 

regisztrált ki és bejövő kommunikatív egység együttes szekvenciáját elemeztem. 
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Az egységes, kimenő és bejövő viselkedéses egységeket egyben tartalmazó 

regisztrátum elemzése során a betegklaszterek közötti homogenitás vizsgálata alapján 

látható, hogy nincs egységes, minden betegklasztert leíró szekvencia-modell (lag1: 

Likelihood ratio χ2 (1026) = 526,4736, p>0,05), a klaszterenkénti elemzés során 

kapott modellekből írható le ezen betegcsoportok egyedi kommunikatív viselkedéses 

szekvenciája. 

A kommunikatív ágenstípusok elemzésben a fentihez hasonló kép adódott: az bejövő 

és kimenő kommunikatív viselkedés együttes elemzésben a betegklaszterekre 

együttesen illeszkedő, homogén modell határon volt szignifikáns (lag1: Likelihood 

ratio χ2 (36) = 50,7154, p=0,0528), így az illusztráció céljából felhasználható, de nem 

tükröz erős klaszterkülönbségeket az orvosok ágenstípus-használatának sorrendjében.  

A továbbiakban az egységes regisztrátumra, amelyben a három orvost együttesen 

elemeztem vonatkozó eredményeim mutatom be betegklaszterenként. 

Monotraumás betegek szövődményekkel és multimorbiditással (CL1) 

A monotraumás betegek esetében, akik szövődményekkel vagy multimorbiditással 

küzdenek (CL1) egyben elemezve a bejövő és kimenő kommunikatív viselkedést 

illeszkedő szekvencia-modellt kaptam egy, kettő, és három lépésközre (lag1: 

Likelihood ratio χ2 (324) = 836,8775, p<0,05; lag2: Likelihood ratio χ2 (324) = 

547,7987, p<0,05; lag3: Likelihood ratio χ2 (324) = 940,9505, p<0,05). 

(1) A leggyakrabban előfordult ágensek az orvosok kommunikatív viselkedésében a 

betegek, a gyógytornászok, az ápolók, az orvoskollégák, a lázlap, és a beteg teste 

voltak. 

(2) Az egyirányú kappa mutatók alapján megállapított szignifikáns sorrendi 

kapcsolatokat ábrázolja az 90. ábra hálózati ábrája, amelyhez a kappa mutatók és 

értelmezéseik megtalálhatóak a 11.1.2., 11.1.3. és 11.1.4. sz. mellékletekben. 
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90. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1) a CL1 klaszterre. A csomópontok színe az ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: 

emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: fizikai ágenstípus 

(3) A sorrendi hatások mélységének vizsgálatára a kettő és három lépéses 

összefüggések felhasználásával a következő 91. ábra és 92. ábra hálózatain látható 

sorokat azonosítottam. 

 
91. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája két 

lépésközre (lag2) a CL1 klaszterre. A csomópontok színe az ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: 
emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: fizikai ágenstípus 
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92. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája három 
lépésközre (lag3) a CL1 klaszterre. A csomópontok színe az ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: 

emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: fizikai ágenstípus 

Kötött koreográfiára utaló eredmények jelentek meg a monotraumás, 

szövődményekkel rendelkező betegek esetében (CL1), illetve tematikus jellemzők 

mentén szerveződő kommunikatív szekvencia állapítható meg. Ez utóbbira utal, hogy 

a gyógytornászok a testi információk után nem vonódnak be az orvossal folyó 

diskurzusba, de a mozgásos után igen. A testi információk lehetséges, hogy a beteg 

szövődményeihez, társbetegségeihez kapcsolódnak, amiben az orvoskollégák, és a 

beteg után gyakrabban bevont ápoló a releváns (ez utóbbi ápolási oldalról). 

Ezen felül látható, hogy jellemző, az orvosok közötti diskurzus a betegről, ami 

azonban csak egyszerre két orvosra terjed ki jellemzően betegenként, illetve a beteg 

már a diskurzusba nem kerül vissza, elszakad tőle a párbeszéd. A betegről szól inkább, 

mint a beteggel folyik ez (Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008; Tiringer & 

Varga, 2008). 

Az ágenstípusok alapján a fenti kép részben árnyalható. (1) A leggyakoribb 

ágenstípusok az emberi és a papír-alapúak voltak. (2) A szekvencia analízis során a 

következő sorrendi modellek adódtak (lag1: Likelihood ratio χ2 (9) = 75,3091; 

p<0,05), amelyeket a 93. ábra szemlélteti. 
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93. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való ágenstípus használatának hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1) CL1 betegklaszterre. A csomópontok elnevezéseinek rövidítései a következők: Emb: 

emberi; Pap: papír-alapú; Ele: elektronikus; Fiz: fizikai ágenstípus 

Összességében a monotraumás betegek szövődményekkel és multimorbiditással (CL1) 

klaszterébe tartozókra jellemző, hogy az orvosok egymással megosztanak róluk 

információt a viziten, illetve az ápolók és gyógytornászok nem egymás után 

vonódnak be az interakcióba (három lépésközre sem tűnik el ez a negatív 

valószínűség). A vizit kötött koreográfiájára utaló jellemzők is (orvos után beteg 

bevonása, vagy gyógytornász után orvoskollégával való interakció kisebb 

valószínűsége) megjelentek. 

A klaszterre egyedileg jellemző, hogy az orvos kommunikatív viselkedésében a 

fizikai ágenstípusok használata a többi klaszterhez képest itt a legnagyobb. Jellemző 

erre, hogy utána emberi ágenstípussal folytatja az interakciót, nem egyszemélyes-, 

hanem team-munka jelenik meg a beteg teste, segédeszköze, mozgása kapcsán. 

Jellemző erre a betegklaszterre, hogy amíg az orvos a beteggel való interakciója után 

kevésbé hajlamos az ápolóval interaktálni, addig a vezetőápolóval hajlamos erre. Ez 

rámutat az ápolók, és a vezetőápoló eltérő szerepére (hierarchiabeli pozíciójára, vagy 

tekintélyére). Míg az ortopédműtétes betegek (CL4) esetében csak az a hatás jelenik 

meg, hogy az orvos a beteg után kevésbé valószínű, hogy interakcióba lép az ápolóval 

(aminek ellátásbeli igényeken alapulhat az oka: nincs ápolási jellegű ügye), addig a 

szövődményes monotraumásoknál (CL1) viszont emellett megjelenik az, hogy a 

vezetőápolóval hajlamos erre az interakcióra. Feltételezhető, hogy vannak ápolási 

kérdések, amelyeket meg kell vitatni a viziten, de ezt az jellemzően a vezetőápolóval 

teszi az orvos, és nem a többi jelenlévő ápolóval. A vezető ápoló fűzi hozzá a 

beszélgetéshez az ápolási szempontú információt, illetve az orvos hozzá intézi az 

ilyen közléseket. A team-munkában ez egy olyan hierarchia alapú jelenség, ami akkor 

okozhat nehézségeket, amennyiben a vezetőápoló nincs jelen a nagyviziten (ami 



! 211 

előfordulhat), és így az ápolási kérdések megosztása a teamben kevésbé lesz 

valószínű. A szövődményes monotraumás (CL1) betegekre jellemző még a 

szekvencia elemzés alapján, hogy a gyógytornásszal való diskurzus valószínűsége 

kisebb, aminek oka lehet, hogy a beteg testét (pl. sebét) mindketten látják a közös 

figyelmi helyzetben, és nem fűznek hozzá egymás után magyarázatot. A testi 

ágensből származó információk lehetséges, hogy nem a gyógytornász munkájához 

kapcsolódnak (pl. sebkötözés), mivel a szövődmények pontosan a gyógytornában való 

részvételt akadályozhatják, ahogy ez a szövegbányászati eredmények alapján is 

feltételezhető volt. Viszont, ha a gyógytornásszal való információcsere után a 

segédeszköz vizsgálatára hajlamosabb az orvos, ahogy azt egyedül ebben a 

klaszterben találtam, utalhat arra, hogy a gyógytornász a segédeszközre (protézis, 

ortézis, bot, mankó, kerekesszék) irányítja az orvos figyelmét. Ez az a téma, amelyben 

a gyógytornász releváns információkat cserél az orvossal erről a betegklaszterről, ez 

áll közös munkájuk középpontjában. A szövődményes beteg esetében a 

szövődmények, társbetegségek azok, amelyek akadályozhatják a rehabilitációs 

ellátásban, a gyógytornában, illetve a megfelelő segédeszközökkel való ellátásban, 

aminek kiválasztása a rehabilitációs team fontos feladata. Ez jelenik meg a 

vizitdiskurzusban. Szintén erre a betegklaszterre jellemző csak, hogy a mozgásos 

információk után az orvos a gyógytornásszal folytatja a diskurzust: megosztja 

véleményét a gyógytornásszal, vagy a gyógytornász fűzi hozzá a meglátásait. 

Mindkettő egy közös figyelmi helyzetet feltételez, ahol együtt vizsgálják a beteget. Ez 

a beteg körüli team-munka egyik megnyilvánulása a viziten. Míg a testi ágensekből 

származó információban kevésbé releváns a gyógytornász, addig a mozgásos 

kérdésekben e szakterület a meghatározó partnere az orvosnak a teamben. 

Kiemelendő még, hogy a szövődményes betegklaszter (CL1) esetében az orvos a testi 

információk után nem jellemző, hogy egyből a lázlapot használná. Azt, amit 

megtapasztalt (látott, tapintott) a beteg testén, azt nem lejegyzi (vagy nem a lázlapban 

keres hozzá kiegészítő információt), hanem már változó emberi kommunikatív 

ágenssel osztja meg (ahogy az ágenstípusok esetében látható, a fizikai ágenstípus után 

nagyobb valószínűségú az emberi ágenstípus használata az orvosnál).  

Összegezve a szövődménynes betegklaszter (CL1) esetében megjelennek ápolási 

kérdések, amelyeket a vezetőápolóval vitat meg az orvos (és nem az ápolókkal), 

illetve a mozgásos információkat a gyógytornásszal, a testieket pedig jellemzően nem 

a gyógytornásszal. A szövődmények és társbetegségek ezen betegklaszter esetében 



! 212 

megnövelik az ápolás kérdések relevanciáját, és egyben akadályozzák a rehabilitáció 

bizonyos elemeit (gyógytornát, protetizálást), amelyek hatása a fenti ágenshasználati 

szekvenciában jelenik meg. 

A visszatérő betegek (CL2) 

A visszatérő betegek esetében (CL2) egyben elemezve a bejövő és kimenő 

kommunikatív viselkedést (és a viselkedés ágenstípusait) nem kaptam illeszkedő 

szekvencia-modellt sem egy, sem kettő, sem három lépésközre (lag1: Likelihood ratio 

χ2 (324) = 200,3697, p>0,05; lag2: Likelihood ratio χ2 (324) = 145,2802, p>0,05; lag3: 

Likelihood ratio χ2 (324) = 145,2802, p>0,05). Így erre a betegklaszterre nem írható le 

szekvencia-modell, ami megfelelő illeszkedésével értelmezhető lenne. Ennek oka 

vélhetően e betegklaszter relatíve kisebb elemszáma is. Külön elemzett kimenő 

kommunikatív ágensek használatára illeszkedő szekvencia-modellt erre a 

betegklaszterre nem találtam. 

Multi- vagy politraumás betegek (CL3) 

A multi- vagy politraumás betegek esetében (CL3) egyben elemezve a bejövő és 

kimenő kommunikatív viselkedést, illeszkedő szekvencia-modellt kaptam egy és 

három lépésközre (lag1: Likelihood ratio χ2 (324) = 435,4205, p<0,05; lag3: 

Likelihood ratio χ2 (324) = 940,9505, p<0,05) viszont két lépésközre illeszkedő 

modell nem állt elő (lag2: Likelihood ratio χ2 (324) = 322,4867, p>0,05). 

(1) A leggyakrabban előfordult ágensek az orvosok kommunikatív viselkedésében a 

betegek, a gyógytornászok, az orvoskollégák, a lázlap, és kisebb mértékben az ápolók 

és a beteg teste voltak. 

(2) Az egyirányú kappa mutatók alapján megállapított szignifikáns sorrendi 

kapcsolatokat mutatja meg a 94. ábra hálózata, amelyhez a mutatók és értelmezéseik a 

11.2.1., 11.2.3. és 11.2.3. sz. mellékletekben találhatóak. 
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94. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1) a CL3 klaszterre. A csomópontok színe az ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: 

emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: fizikai ágenstípus 

(3) A sorrendi hatások mélységének vizsgálatára az egy és három lépéses 

összefüggések felhasználásával a következő (két lépéses) sorokat azonosítottam, 

amelyhez a három lépéses (lag3) kapcsolatokat a 95. ábra szemlélteti, és a pontos 

értékek, értelmezéssel megtalálhatóak a mellékletben. 

 

95. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája három 
lépésközre (lag3) a CL3 klaszterre. A csomópontok színe az ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: 

emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: fizikai ágenstípus 
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A fenti képet árnyalja az ágenstípusokon végzett szekvencia elemzés, amely 

illeszkedő modellt adott (lag1: Likelihood ratio χ2 (9) = 25,4711, p<0,05). (1) A 

leggyakoribb ágenstípusok, amelyeket használt a vizitet vezető orvos az egyértelműen 

az emberi (szóbeli) volt, amelyet az írásos (lázlap) követett. A (2) szekvencia elemzés 

során a következő 96. ábra hálózatán szemléltetett sorrendi hatások adódtak, 

amelyekhez a mutatók értékei és az interpretációjuk megtalálhatóak a mellékletben. 

 

96. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való ágenstípus használatának hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1) CL3 betegklaszterre. A csomópontok elnevezéseinek rövidítései a következők: Emb: 

emberi; Pap: papír-alapú 

Összességében látható, hogy a multi- vagy politraumás (CL3) beteg körül a viziten 

aktív team-munka és tudásmegosztás folyik. Az orvosok egymással és a team több 

tagjával részben kötött koreográfia szerint vizsgálják meg a beteg helyzetét. Illetve a 

mozgás, és a segédeszközök vizsgálat kap kiemelt szerepet, amire az orvosok külön 

figyelmet fordítanak ezen betegklaszter esetében.  

A multi- vagy politraumás (CL3) betegek klaszterére jellemző egyedi szekvenciák 

közül elsőként az emelhető ki, hogy az orvos miután megfigyelte a beteg mozgását 

(jellemzően a mozgás bemeneti ágens) a beteggel folytatja az interakciót. Azaz a 

mozgásából levont következtetést, a beteggel megosztja, vagy a mozgásos 

információhoz a beteg kommentárt fűz hozzá az orvosának (fáj-e a mozdulat?). Tehát 

azon túl, hogy a viziten fontos a beteggel való diskurzus, kiemelendő az is, hogy 

ebben a klaszterben a beszélgetésbe a mozgásos jellemzőket tapasztalati szinten is 

bevonja az orvos. Lényeges különbség ez az ortopédműtétes betegekhez képest (CL4) 

ahol a mozgás után nem jellemző az interakció a beteggel. A politraumatizált betegek 

ellátásában, a beteg bevonásának fontos szerepe van. Viszont, ha a beteggel már 

interakcióban volt az orvos, akkor kevésbé hajlamos a beteg testéről információt 

gyűjteni. Azaz a szóbeli kommunikatív viselkedés után a test már nem elsődleges 

ágens az információcserében. Ez értelmezhető annak fényében is, hogy a multi- vagy 

politraumatizált betegek klasztere (CL3) jellemzően fiatalabb, és jó mentális, pszichés 
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állapotban lévő betegeket tartalmaz, akikkel a verbális kommunikáció hatékony tud 

lenni. A beteg el tud mondani olyan információt az orvosának, ami releváns, és meg 

tud érteni olyan utasításokat, amelyek a kezelése során lényegesek. Kevésbé kell a 

testet használni információ ágensként a beteggel való kommunikációban: 

megtapintani, vagy megmozgatni a beteggel való diskurzus során. Ezek mellett 

lényeges, hogy a multi- vagy politraumás betegek (CL3) esetében az orvos a 

segédeszköz vizsgálata után (mivel a segédeszköz jellemzően bemeneti ágens) az 

orvoskollégájával kommunikált. Azaz a segédeszköz ebben a több testtájon (akár 

életveszélyesen) sérült, igen komplex ellátást igénylő betegklaszter esetében az 

orvosok közötti diskurzus tárgya, orvosi kérdés is. Ezzel szemben, ahogy bemutattam 

az előbbiekben, a monotraumások (CL1) esetében a segédeszközről szóló diskurzus a 

gyógytornásszal veszi kezdetét. A politraumások esetében az ellátásuk nagyobb team-

munkát igényel (ahogy azt a team megbeszélések elemzése alapján megállapítottam) 

amelyet az orvos minden vezető koordinál, így a protetizálás, segédeszköz-használat 

is döntően orvosi kérdés ennek a betegklaszternek az esetében.  

Összegezve az erről a betegklaszterről folyó vizitdiskurzus szekvenciájának egyedi 

jellemzője, hogy a beteg bevonásra kerül a mozgásáról szóló beszélgetésbe, illetve 

hogy a segédeszközről származó információt az orvos az orvoskollégájával osztja 

meg elsőként, ami ennek fontosságát is mutathatja. 

Ortopédműtétes betegek (CL4) 
Az ortopédműtétes betegek esetében (CL4) egyben elemezve a bejövő és kimenő 

kommunikatív viselkedést illeszkedő szekvencia-modellt csak egy lépésközre kaptam 

(lag1: Likelihood ratio χ2 (324) = 488,159, p<0,05; lag2: Likelihood ratio χ2 (324) = 

335,665, p>0,05; lag3: Likelihood ratio χ2 (324) = 335,6650, p>0,05). Ennek alapján 

csak a közvetlenül szomszédos ágens használatának szekvencia elemzésére van 

lehetőségem, a hatásmélység vizsgálatára nem. 

(1) Az orvosok által leggyakrabban használt ágensek a beteg, a gyógytornász, a lázlap, 

az ápolók, és az orvoskollégák voltak. 

(2) Az egyirányú kappa mutatók alapján megállapított szignifikáns sorrendi 

kapcsolatokat mutatja meg a 97. ábra hálózata, amelyhez a mutatók értékei, és 

interpretációjuk megtalálható a 11.3.1., 11.3.2. és 11.3.3. sz. melléklet táblázatában. 
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97. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való kommunikatív viselkedésének hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1) a CL4 klaszterre. A csomópontok színe az ágenstípusokba való tartozást jelöli: sárga: 

emberi; zöld: papír-alapú; kék: elektronikus; narancsvörös: fizikai ágenstípus 

A fenti eredményeket egészíti ki a szintén egy lépésközre illeszkedő modellt adó 

ágenstípusokra végzett szekvencia elemzés (lag1: Likelihood ratio χ2 (9) = 30,3586, 

p<0,05). (1) a leggyakrabban használt ágenstípusok az emberi (szóbeli) és ennél 

lényegesen kisebb arányban a papír-alapú (írásos, pl. lázlap) voltak. (2) A szekvencia 

elemzésben kapott egyirányú kappa mutatók alapján a következő (az eddigiekkel 

egybevágó) eredmények adódtak (lásd a 98. ábra és a hozzátartozó kappa értékek, 

interperetációikkal a 11.3.2. és 11.3.3. sz. mellékletekben). 

 

98. ábra. A követett orvosok teljes, nagyviziten való ágenstípus használatának hálózati ábrája egy 
lépésközre (lag1) CL3 betegklaszterre. A csomópontok elnevezéseinek rövidítései a következők: Emb: 

emberi; Pap: papír-alapú 

Külön elemzett kimenő kommunikatív ágensek használatára illeszkedő szekvencia-

modellt erre a betegklaszterre nem találtam. 

Az ortopédműtétes betegek (CL4) esetében is a teljes mintával egybehangzó 

eredményeket kaptam a vizit hierarchikus kommunikatív viselkedéses szekvenciájára 

nézve. Viszont kiemelendő, hogy ezen betegklaszter esetében, mivel az ápolási 

jellegű kérdések velük kapcsolatban (lásd témák, és lásd a korábbi szövegbányászati 
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eredményeket, amelyben a visszatérő betegekkel (CL2) egybevonva elemeztem őket) 

kevésbé jellemzőek. Az orvosra a beteggel való kommunikációja után egyből nem 

jellemző, hogy az ápolót vonná be a beszélgetésbe. Tehát a beteggel való 

kommunikációja nem tartalmaz olyat, ami ápolás szempontjából releváns lenne: 

amihez az ápoló hozzáfűzne valamit, vagy amivel kapcsolatban az orvos az ápolót 

utasítaná valamire. Fontos különbség még a másik betegklaszterekhez képeset, hogy a 

mozgásából származó információt az orvos kevésbé hajlamos a beteggel megosztani, 

vagy ahhoz a beteg kevésbé hajlamos hozzáfűzni. Tehát a mozgásos ágensből 

származó információ itt nem szorul kiegészítésre a beteg által, vagy nem lényeges 

erről a betegnek hozzáfűznie az orvosnak. Ezeket a betegek jellemzően egy specifikus 

problémával (pl. csípőprotézis) kerültek be az osztályra, amellyel járó rehabilitációs 

folyamatról több információval rendelkeznek, hiszen a műtét előtt tájékoztatták őket 

erről, és nem kifejezetten traumás sérülés után (annak esetleges pszichés hatásaival) 

érkeztek az osztályra.  

5.2.2.3. Összegzés 
A nagyviziten megfigyelt orvos kommunikatív viselkedésének elemzése során 

egységes szekvencia-modell illeszkedett a beszélgetésekre, ami azt jelenti, hogy a 

beteg körüli team-munkában vannak egységes jellemzők. Külön a négy 

betegklaszterből háromra illeszkedett szekvencia-modell, ami pedig az egyedi 

sorrendi mintázatok meglétét is mutatja az egységesség mellett. 

Átfogó eredmény, hogy a beszélgetést az orvosok vezetik, a beteggel való 

párbeszéddel kezdik, és ezután a lázlap, mint papír-alapú ágens közbekitatsával 

vonnak be más szakembereket. Szintén általános és a hierarchikus, 

munkafeladatokból fakadó, vagy rokonszenvi viszonyok hatását mutatja meg, hogy az 

orvossal való beszélgetésbe egymás után közvetlenül nem jellemző, hogy az ápoló és 

a gyógytornász is bekapcsolódjon. Mindezek a szakemberek közötti kommunikatív 

viselkedésbeli eltéréseket (H1), az orvos vezető szerepét (H2) és a hierarchia hatását a 

nagyvizit kommunikatív szekvenciájára (H4) látszanak alátámasztani. 

Az egyes orvosok aktivitása eltérő volt a vizit kommunikációban. Jellemzően nem 

vettek mindhárman részt a beszélgetésben. Szintén különbség mutatkozott a 

betegklaszterek között is a kommunikatív viselkedés szekvenciájában: ezek közül a 

visszatérő betegekre nem illeszkedett szekvencia-modell, ami feltételezhetően a 
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sokféleséget mutatja, illetve azt, hogy esetükben kevésbé kötött sorrendű a 

kommunikáció. Viszont az ápolók bevonása (vezetőápoló is) a szövődményekkel 

rendelkező monotramás betegek (CL1) esetében volt jellemző, ahol ezek a 

szövődmények ápolási feladatokkal járnak, és nem teszik lehetővé minden esetben a 

gyógytorna, mint terápia alkalmazását. A legkomplexebb ellátást igénylő több 

testtájon sérült poli- vagy multitraumatizált betegeknél a betegek hangsúlyos 

bevonása volt jellemező a beszélgetés elején: a jellemzően fiatal (átlag életkoruk a 

legfiatalabb a négy klaszetr közül: 48,88 év), balesetben sérült betegek megfelelő 

mentális állapotuk alapján hasznos információforrása tudnak lenni az orvosnak és a 

team-nek. Ezen eredmények egyaránt szólnak a szakemberek közötti kommunikatív 

viselkedésbeli különbségekről (H1) és a team alkalmazkodásáról a betegcsoportok 

igényeihez a betegklaszerek közötti eltérésekalapján (H3).  



! 219 

6. Diszkusszió – Az eredmények értelmezése 
Az eddigiekben bemutatott vizsgálatokban: (5.1.1.) a team-megbeszélés 

kommunikációjának mennyiségi, illetve (5.1.2.) tartalmi elemzésben, és a nagyviziten 

megfigyelt orvosok kommunikatív viselkedésének (5.2.1.) leíró, illetve (5.2.2.) 

szekvencia elemzésében kapott eredményeket a következőekben az öt hipotézisem 

szerint összegzem. Ezek alapján ellenőrzöm feltevéseimet, illetve az eredmények által 

feltárt mögöttes tényezőket. Mindezen eredményekből a hipotéziseimen túl kapott 

általános tapasztalataimat használom fel arra, hogy az orvosi rehabilitációban, mint a 

nem akut orvoslás egy fontos területében a team-munka jellemzését, és vizsgálatának 

lehetséges perspektíváit felvázoljam. 

 

Az első hipotéziseimmel (H1) feltételezem, hogy a betegek körüli teameket alkotó 

szakemberek szisztematikusan különbözőképpen veszik ki részüket a team-munkából, 

és azon belül a team-kommunikációból. Az elvárt szakemberek közötti különbségek 

feltételezéseim alapján hasonló mintázatúak helyzetektől függetlenül: az orvos 

domináns szerepét és az ápolók háttérbeszorulását mutatják. E kérdés vizsgálatához 

feltételezem, hogy a használt megfigyeléses, hálózatelemzéses és szöveganalitikai 

eljárások képesek a team-kommunikáció leírására. Így már team-kommunikációban 

kimutathatóak - feltételezéseim szerint - a szakemberek szisztematikusan eltérő 

aktivitásmintázatai. 

A hierarchikus egészségügyi szervezetre alapozottan (H2) feltételezem, hogy az 

orvosok a betegek körüli teamekben autonóm vezető és integráló szerepet töltenek be 

a team-munka minden területét és helyzetét átfogóan. Ezzel összefüggésben 

feltételezem, hogy a megfigyeléses, hálózatelemzéses, szöveganalitikai és szekvencia 

analízisen alapuló vizsgálati módszereim alkalmasak arra, hogy leírják az orvos 

kommunikációjának jellemzőit – mennyiségi, tartalmi és szekvenciális értelemben –, 

amelyekben e domináns vezető szerepe megjelenik. Szintúgy a nagyviziten 

megfigyelt orvosok kommunikatív viselkedésének eredményeiben is számítok a 

vezető koordináló, integráló szerep megnyilvánulására az ágenshasználatban, és a 

témák használatában (Brown, 2008; László & Hunya, 2008; Tiringer & Varga, 2008). 

A vizsgált osztály heterogén beteganyagában négy hasonlósági alapon definiált 

betegklasztert azonosítottam, amelyek reprezentálják az eltérő ellátási igényű 

betegeket. Az eltérő ellátási igény eltérő feladatokat vár el a betegek körüli teamekben, 



! 220 

aminek következtében feltételezem (H3), hogy az orvosi rehabilitációs teamek 

munkája alkalmazkodik a betegek igényeihez, reagál a különböző ellátási helyzetekre. 

Ezzel összefüggésben feltételezem, hogy a kommunikáció kiemelten fontos team-

folyamatát az alkalmazott módszereim képesek kellő részletességgel megragadni. 

Ilyenformán, a kommunikáció team-folyamatában mennyiségi, minőségi és 

szekvenciális tekintetben is eltérések megjelenésére számítok attól függően, hogy az 

adott team milyen klaszterbe tartozó beteg ellátásáról folytat információcserét, vagy 

milyen beteggel lép interakcióba. Szintúgy a nagyviziten megfigyelt orvos 

kommunikatív viselkedésében, ágenshasználatában (Sørby, Melby, et al., 2006; Sørby 

& Nytrø, 2006), és a beszélgetés szekvenciájában is eltéréseket várok el aszerint, 

hogy milyen betegklaszterbe tartozó beteggel lép interakcióba, vagy vitatja meg 

állapotát.  

Az egészségügyi szervezetben központi szerepet játszó formális orvos-beteg 

kommunikáció egyik elsődleges színtere a nagyvizit, amelyen az orvos kommunikatív 

viselkedése tükrözi e formalizáltságot. (H4) A kommunikatív viselkedés 

szekvenciájában feltételezem, hogy az orvos kommunikatív viselkedését az 

egészségügyi szervezetre jellemző hierarchikus viszonyok határozzák meg (Byrne & 

Long, 1976; Clarke & Argyle, 1982; Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008): 

azaz a szakemberek (és a beteg) interakciói az orvossal kötött, hierarchiát tükröző 

sorrendben zajlanak. Feltételezésem szerint, az orvos ágenshasználata, a beteg, a 

szakértők bevonásának sorrendje egy jellemző koreográfiát követ, amely a szakember 

közötti hierarchiával mutat összefüggést. Ilyenformán, a kötött szekvencia a 

hierarchia team-kommunikációra gyakorolt hatásaként értelmezhető. Ezzel 

összefüggésben feltételezem, hogy a nagyvizitet vezető orvos kommunikatív 

viselkedésének leírására alkalmas a megfigyelési módszerem. Illetve, e módszerrel 

nyert adatok szekvencia elemzése képes a kommunikatív viselkedés sorrendi 

mintázatának szabályszerűségeit kimutatni. 

A beteg körüli teamek munkájának jellemzésére Butt és Caplan (2010) hármas 

tipológiáját használom, amely a szerepek átfedése, és a kölcsönös helyettesíthetőség 

fokában méri az együttműködés mélységét. (H5) Feltételezem, hogy e tipológia 

középső szintjén, az interdiszciplináris teamek típusába tartoznak a vizsgált 

mozgásszervi rehabilitációs osztályon a betegek körül szerveződő teamek, 

amelyekben a szakemberek így részben átfedő szerepeket töltenek be és feladatokat 

végeznek el, illetve egymás szakmájában is kompetensek. E feltevésemmel 
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összefüggésben azt várom, hogy a megfigyelt kommunikáció team-folyamatának 

mennyiségi, minőségi és szekvenciális elemzésére kidolgozott módszereim 

alkalmasak a teameket alkotó szakemberek szerepeinek és feladatainak átfedéseit, 

illetve együttműködésük szintjét leírni, és így ezzel a team-munka fokának 

meghatározását lehetővé tenni. A szervezeti hierarchia, amely korábbi 

feltételezéseimmel (lásd H1, H2, és H4), más kutatási eredményekkel (László & 

Hunya, 2008; Long et al., 2003), és tapasztalataimmal (Hámornik et al., 2009; Havasi 

et al., 2012) is egybevágóan a horizontális kommunikáció, az elmosódó szerephatárok, 

a kölcsönös helyettesíthetőség, azaz a transzdiszciplináris team-munka ellenében hat. 

Ennek alapján a transzdiszciplináris team jelleg kevéssé valószínű, és a hierarchia 

hatása ellenére a vizsgált teamek interdiszciplináris jellegűek, nem jellemző az 

elkülönült célokat, feladatokat végző, széttöredezett team-munkát végző 

multidiszciplináris teamek. A vizsgált team-kommunikáció egészének értelmezése 

alapján célom azonosítani azokat a tényezőket, amelyek az interdiszciplináris team-

munka megvalósulását támogatják, illetve azokat amelyek ezt akadályozzák. 

Mindezek alapján javaslatokat fogalmazok meg az interdiszciplináris team-munka 

fejlesztést támogató kommunikáció megvalósítására. 

6.1. (H1): Szisztematikus különbségek a szakemberek 
kommunikációjának és kommunikatív viselkedésének 
mennyiségi és minőségi jellemzőiben 

A vizsgálatok során megfigyelt szakemberek kommunikációjában és kommunikatív 

viselkedésében mindkét információcsere alkalmon megjelentek jellegzetes 

különbségek. A team-megbeszéléseken az orvosok kommunikálnak a legtöbbet, és 

jellemzően a gyógytornászokkal folytatnak párbeszédet. Ez utóbbi miatt hívják a 

gyógytornászok „referálónak” a team-megbeszélést, mivel ekkor kell információt 

átadniuk az orvosoknak. A team-megbeszéléseken az orvosok, és gyógytornászok 

domináns aktivitása mellett, az osztályos szakemberek közül az ápolók kevéssé 

aktívak, különösen a gyógytornászokkal való kommunikációban. A nem osztályos 

szakemberek, akik jelen vannak a team-megbeszélésen szintén kevéssé aktívak. 

Mindezek megfigyelhetők a megbeszélések kommunikációjának hálózatelemzésében, 

amelyben az orvosok töltenek be kulcs pozíciót, közvetítő szerepet. Az ápolóknak, a 

nem osztályos szakemberekkel együtt nincsenek központi helyen a hálózatban. 

Mindezt a team-megbeszéléseken megerősíti a multidimenzionális skálázás is, amely 
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egyfelől a kommunikáció mennyiségének eltéréseit egy osztályos-nem osztályos és 

egy kezelés-terápia szemponttal magyarázza.  

Szervezetileg és munkatartalom szerint is elkülönülnek kommunikációjukban a 

szakemberek. Kiemelendő különbség (az orvosok szerepén túl, amelyet a H2 

hipotézisben részletezek), hogy az ápolók kevéssé aktívak, viszont a gyógytornászok 

aktívabbak a team-megbeszéléseken és hasonló kép jelenik meg a nagyviziteken is. A 

beteg körüli teamben részt vevő nem osztályos szakemberek integráltsága a teambe 

kisebb, ők ezért kevésbé aktívak, és a fentiek alapján az osztályos szakemberek 

közötti rokonszenvi, és funkcionális különbségek is megjelennek a megbeszéléseken 

(ápolók és gyógytornászok elkülönülése). Mennyiségi értelemben nem beszélhetünk 

kiegyenlített hozzájárulásról a team-munkához.  

Tartalmi szempontokból elemezve a team-megbeszélés kommunikációját hasonló 

különbségek rajzolódnak ki a beteg körüli teameket alkotó szakemberek között: az 

orvosok és a gyógytornászok érintették a legtöbb témát a megbeszéléseken, ide értve 

olyan témákat is, amelyek más, nem osztályos szakemberek feladatkörébe tartoznának. 

A nem osztályos szakemberek alacsonyabb aktivitáshoz az érintett témák kis 

spektruma is tartozott, ugyanígy az ápolók esetében is. 

Az ápolók csökkent aktivitásának magyarázata alapvetően az egészségügyi 

szervezetre jellemző hierarchiában gyökerezik. Az ápolók a hierarchiában alul 

helyezkednek el, és köztük is vannak különbségek. Mindezen különbségek a 

szervezetre jellemző nagy hatalmi távolság folytán hangsúlyosan megjelennek, 

például a vizsgált kommunikációban is (Hofstede, 1980). Ez a korlátozott 

kommunikációs kapcsolat az ápoló és az orvos, illetve az ápoló és a gyógytornászok 

között akadályozza az általuk a betegtől kapott információ teambe való továbbadását, 

ezzel gátolva pontosan az ápolók fontos közvetítő, fordító szerepét a beteg és az 

egészségügyi team között (László & Hunya, 2008). Ugyanígy a gyógytornászokkal 

való kommunikációs hiányok a teamen belüli horizontális kommunikáció deficitére 

utalhatnak, de jelen esetben ez összesítve, osztályos szinten került a team-

megbeszéléseken regisztrálásra, ami szintén a team jellegű orvoslás gyengeségeire 

utalhat (László & Hunya, 2008). Az ápolók hierarchiabéli alacsony pozíciója, 

kompetenciájuk csökkent elfogadása jelen esetben a kommunikációs kapcsolatokra 

gyakorol negatív hatást (Ádám & Mészáros, 2012; Kovács, 2006; László & Hunya, 

2008; Long et al., 2003; Salamonson et al., 2006), viszont feltételezhetően az hatással 

van mind a dolgozók pszichés egészségére, mind a betegek ellátásra is. Mint csökkent 
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autonómiával rendelkező team-tagoknak kevesebb lehetőségük van a 

problémamegoldáshoz való kapcsolódásra, azaz a beteg teamben való ellátásához 

információt, szakértelmet hozzátenni, ehelyett a team-megbeszéléseken és a 

nagyviziten jellemzően utasítás végrehajtóként jelennek meg (Benham-Hutchins & 

Effken, 2010). 

Team-megbeszélésen a beszámolás (giving report) dominál (Bokhour, 2006), amely 

során az orvos begyűjti az információt a szakemberektől. Ez a szelektív 

információkérés, amennyiben a résztvevők egy beteget beszélnek meg, amelynek 

kezelésben mindannyian érdekeltek (beteg körüli teamet alkotnak), akkor a teamben 

kialakuló, és frissülő tranzaktív emlékezet egy megnyilvánulására is lehet (Ellis, 2006; 

Wegner et al., 1991): az orvos tudja, hogy kinél keresse a szükséges információt. A 

kollaboratív beszélgetés az orvosokhoz mérhetően aktív gyógytornászokkal való 

kommunikációban képzelhető el, amelynek során a betegek helyzetéről kölcsönös 

kérdésekkel cserélnek információt. Ez esetben jellemző, hogy egyszerre beszélnek, 

egymás szavába vágnak (Bokhour, 2006). A kollaboratív beszélgetés teszi lehetővé 

leginkább az interdiszciplináris team-munka megvalósulását. A Bokhour (2006) által 

elkülönített team-megbeszélésen megfigyelhető kommunikációs típus közül a 

dokumentumok közös megfogalmazása (writing report) nem volt jellemző, hanem a 

dokumentálást az orvos végezte egyedül, illetve minden szakember a saját részére.  

A nagyvizitek követéses vizsgálataiban, amelyek során az orvosok kommunikatív 

viselkedését (nemcsak emberi, de fizikai, elektronikus, és papír-alapú információs 

ágensek használatát is regisztrálva) elemeztem, szintén megjelentek a beteg körüli 

teamet alkotó szakember között különbségek abban, hogy mennyit, milyen témákban, 

és milyen sorrendben lép velük interakcióba az épp megfigyelt orvos. Illetve a 

szakemberek közötti különbségekhez tartoznak a követett orvosok közötti 

különbségek is. Az ágenshasználat mennyiségének eloszlásából látható, hogy az 

orvosok a nagyviziten legtöbbször a beteggel, a gyógytornásszal lépnek interakcióba, 

és jellemzően papír-alapú ágenseket használnak az emberi mellett, főleg lázlapot. A 

szóbeli kommunikatív viselkedés dominanciája mellett a papír-alapú ágensek 

használata egybe vágnak Sørby és Nytrø (2006) eredményeivel. A viziten szóba 

kerülő beteginformációkhoz a megfigyelt orvosok (a kollégák mellett) papír-alapú 

információforrásokat használnak, és nem jellemző az elektronikus ágensek használata. 

Ezeket a papír-alapú ágenseket (lázlap, jegyzet) leginkább kézenfekvőnek gondolják a 

hasonló területen végzett vizsgálatok (Bokhour, 2006; Monaghan et al., 2005; Sørby 
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& Nytrø, 2006), és ezek használati jellemzői szolgálhatnak alapul a papírokat kiváltó, 

de azoknál többet adni képes mobil elektronikus beteginformációs rendszerekhez 

(Sørby & Nytrø, 2007a). 

Az információs ágensek használatának összevetésben jellemzően szimmetrikus a 

bejövő és kimenő kommunikatív viselkedése az orvosoknak. Azokat a témákat 

osztják meg, amelyek mindenki számára ismertek, vagy relevánsak, ami egybevág a 

team-kommunikáció jellemzőjével, hogy hajlamosít az ismert dolgok megosztására, 

és kevésbé jellemző az egyedi, kevesek által ismert tartalmak cirkulálása a teamben 

(Levi, 2011). A szimmetrikus ki- és bemenő témahasználat arra enged következtetni, 

hogy a témák a beszélgetésben nem halnak el, nem jelennek meg olyan közlések, 

amikre nincs reakció, vagy olyan kérdések, amelyek válasz nélkül maradnak. Ezek a 

szakértők koherens beszélgetésére engednek következtetni a viziten a team-munka 

szempontjából előnyös eredmény (Clarke & Argyle, 1982; Reboul & Moeschler, 

2005). Az emberi-papír-alapú-fizikai-elektronikus ágenstípusok használatában 

jellemző az orvosokra, hogy a nagyviziten az emberi ágenshasználat, a szóbeli 

kommunikáció dominál, amelyet a papír-alapú eszközök használata és az olyan fizikai 

ágensek, mint a tapintás, mozgás megfigyelése egészítenek ki. Az elektronikus 

ágensek használata nem jellemző, mert nem is áll rendelkezésükre olyan mobil eszköz, 

ami ezt hatékonyan lehetővé tenné. Az elektronikus ágensek csökkent használata, és a 

papír-alapú eszközök preferálása egybevág más, szintén nem akut területen végzett 

vizsgálatokkal (Bokhour, 2006; Monaghan et al., 2005; Sørby, Melby, et al., 2006; 

Sørby & Nytrø, 2006).  

Az orvosok intenzív információcserében vannak a gyógytornászokkal és a jelen lévő 

másik orvoskollégáikkal. A jelen lévő többi szakember aktivitása kisebb, ahogy ez a 

team-megbeszélésen is megjelent, de az ápolók hozzájárulása a nagyvizit 

információcseréjéhez jelentősebb, mint a team-megbeszéléseken megfigyelt. Ennek 

munkaszervezési oka is van, mivel a team-megbeszélésen nem tudnak jelen lenni 

teljes létszámmal az ápolók, viszont a nagyviziten az adott kórteremben az az ápoló 

van jelen legtöbb esetben, aki az ott fekvő betegek ellátását is végzi. Az 

időbeosztásukhoz, és a kórtermek felosztására épülő munkaszervezésükhöz jobban 

illeszkedik a nagyvizit, mint információcsere alkalom. Az ápolókra nehezedő 

munkaterhelés, a műszakozás, az hogy számos feladatba informálisan be kell 

vonódjanak (Long et al., 2003) azt eredményezi, hogy az interdiszciplináris team-

munkába nem tudnak bevonódni, ezeken az alkalmakon nem tudnak részt venni. 
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Másfelől viszont a hierarchiában elfoglalt alacsony pozíciójuk is leértékeli az amúgy 

jelentős és a rehabilitációban fontos hozzájárulásukat (Long et al., 2003). Az ápolók 

bevonásának ilyen akadályai (mind a szervezet, mind a hierarchia oldaláról) a 

lényeges beteginformációk terjedését gyengíti, azonban ennek ellensúlyozása, a team-

munka segítése, koordinálása a vezető feladata (Cooke et al., 2004) (lásd részletesen a 

H2 hipotézisnél). 

A kommunikatív viselkedés szekvencia elemzése alapján szintén megjelentek 

különbségek a szakemberek között: az egyes szakemberek nem azonos aktivitással 

kapcsolódtak be a vizitet vezető orvossal való kommunikációba. 

A nagyvizit kommunikatív viselkedésében azonosított szekvenciák alapján 

felvázolható koreográfiában (lásd részletesebben a H4-nél) megjelenik az ápolók és 

gyógytornászok elkülönülése: kevésbé valószínű, hogy az orvossal egy beszélgetésbe 

kerül egy ápoló, amikor abban már gyógytornász is részt vesz (és fordítva szintúgy). 

Ezen elkülönülés hatással van így az információcserére: gátolja az interdiszciplináris 

team-munkát (Butt & Caplan, 2010), hiszen a beteg körüli szakemberek nem 

vonódnak be azonosan (a team-munka interdiszciplináris jellegéről lásd H5). 

Természetesen ez magyarázható lehet tematikus tényezőkkel is (nem releváns az 

orvos számára egyszerre párbeszédet kezdeményezni az orvossal és a 

gyógytornásszal), de mindenesetre kiemelendő, hogy ez a különbség a vizsgálat 

minden fázisában megjelent, és áthatja a megfigyelt kommunikációt és kommunikatív 

viselkedést mindkét információcsere alkalom. Jelen esetben az ápoló-gyógytornász 

szekvenciális elkülönülés az orvossal való kommunikációban mindenképpen az 

említett szakemberek aktivitásában, és team-munkához való hozzájárulásában 

megjelenő különbséget jelent, amely a H1 hipotézis feltevéseit látszik alátámasztani. 

A vizit-kommunikációs szekvenciában megjelenő szakemberek közötti különbségekre 

az egyének szintjén hat a tapasztalat foka, az egyes témák fenntartásával például 

(Clarke & Argyle, 1982). Hatással van többek között az eltérő egymáshoz viszonyított 

informális hierarchiabeli helyzete a három orvosnak, amely mögött a szakmai 

tapasztalat is áll, és végül a kommunikációban, kommunikatív viselkedésben a 

vizsgált információcsere alkalmakon megjelent különbségek magyarázhatóak az 

eltérő konzultációs stílussal is, ami a szakemberek egyedi jellemzője (Byrne & Long, 

1976; Csabai & Molnár, 1999). Az információcsere és tudásmegosztás különbségei 

mögött meghúzódhatnak rokonszenvi (informális) okok, és megjelenhetnek a 

háttérben olyan tényezők is, amelyek a szakemberek egymásnak való élmény 
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megosztását (emlékeik megosztását) serkenthetik vagy gátolhatják (Alea & Bluck, 

2003; Havasi et al., 2012).  

Mindezen eredményekkel, valamint interpretációjukkal összefüggésben 

megállapítható, hogy H1 hipotézisem módszertani oldala is alátámasztást nyert. Az 

alkalmazott módszerek képesek voltak a team-kommunikáció mennyiségi, minőségi 

és szekvenciális leírására olyan formán, hogy érvényes, megbízható és interpretálható 

eredményeket adtak. 

Összességében a beteg körüli teamet alkotó szakemberek között megjelentek 

szisztematikus különbségek a kommunikatív viselkedés mennyiségében, és 

minőségében is. Más ágenseket, más számban, és más témákban alkalmaztak az egyes 

szakemberek. Az egyéni szintű tényezők mellett team szintű tényezők is hatnak. 

Például a tranzaktív emlékezet működése is állhat a különbségek mögött: minden 

szakember más szükséges tudással rendelkezik, és ezt a teamet vezető orvos tudja, és 

alkalmazza: ahhoz fordul akinél valóban az a tudás fellelhető (Ellis, 2006; Wegner et 

al., 1991). Eltérő betegcsoportok esetében ez az eloszlás eltérő lehet, erről lásd 

részletesen H3-nál. Mindemellett az beteg körüli teameket alkotó szakemberek eltérő 

aktivitása a kommunikációban hatással van a team tudásra, amely pontosan a 

kommunikáció által alakul ki, és marad naprakész (Cooke et al., 2000; Klimoski & 

Mohammed, 1994). 

Az ágenshasználat tekintetében összességében Sørby és Nytrø (2007a) eredményeihez 

hasonlókat kaptam: a viziten a beteggel való kommunikáció, a lázlap használata a 

legjellemzőbb. Ezt Sørby és Nytrø (2007a) esetében kiegészíti az ápolókkal való 

kommunikáció. Jelen esetben a vizsgált mozgásszervi rehabilitációs osztályos 

egyfelől az osztály mozgásszervi jellege miatt, másfelől az ápolók általánosan 

jellemző alacsonyabb aktivitása miatt inkább a gyógytornászok bevonása jellemző a 

vizit-kommunikációba. Eredményeim alapján látható, hogy vannak különbségek az 

osztályos kommunikatív viselkedésekben a szakemberek között, azonban egy 

általános információgyűjtő, és integráló orvos szerep is kirajzolódik.  

A szereplők eltérő kommunikációja mögött a fentiek közül hangsúlyozandóan a 

szervezet jellege is áll, mint a klasszikus hierarchikus egészségügyi modell 

megjelenése (Benham-Hutchins & Effken, 2010; Csabai & Molnár, 1999; László & 

Hunya, 2008). Ebben a modellben az autonóm szereplők az orvosok, és mindenki más 

korlátozottan autonóm, inkább vezetői (orvosi) utasításokat végrehajtó team-tag. 

Különösen igaz ez az ápolókra általában, és a nem osztályos szakemberekre a team-
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megbeszélésen. Ezzel a szakemberek közötti különbségek team-munkát akadályozó 

tényezők kommunikációban megjelenő indikátoriként is értelmezhetőek. 

A fenti eredmények alapján, és az ezek mögött feltételezett egyéni, team szintű, és 

szervezeti tényezők által magyarázottan a H1 hipotézis beigazolódott, tehát valóban 

kommunikációs különbségek jelentek meg a szakemberek között. 

6.2. (H2): Az orvosok vezető szerepével, a hierarchiában 
elfoglalt magas pozíciójával összefüggő jellemzők a 
kommunikációban és kommunikatív viselkedésben 

A vizsgálataim során több különböző, de együttesen az orvosok vezető szerepére 

utaló kommunikációban, és kommunikatív viselkedésben mutatkozó jellemzőt 

találtam.  

A team-megbeszélés kommunikációját mennyiségi értelemben az orvosok uralják: a 

legtöbbet ők kommunikálnak, és a legtöbb szakembert is ők vonják be a diskurzusba. 

Ezzel egybevág, hogy a közvetítő szerepük a team-megbeszélések kommunikációs 

hálózatában a legmagasabb, tehát az információ integráló, a beteg körüli teamek többi 

tagja felé való közvetítői is. E szerepük formális, mivel az egészségügyi hierarchia 

csúcsán az orvosok állnak, és ez megjelenik a team-munkában is. Az orvosok, mint 

autonóm, döntéshozó, vezető tényezők irányítják, koordinálják a team-megbeszélés 

kommunikációját (Benham-Hutchins & Effken, 2010; László & Hunya, 2008). 

A team-megbeszélések tartalmában is érvényesül ez a vezetői szerep: az orvosok 

minden témát érintenek, amely előkerül a megbeszéléseken, így átfogják a 

rehabilitációs munka egészét, integrálva annak információs anyagát. Vezető szerepük 

nemcsak mennyiségi értelemben, de minőségileg (tematikusan) is megjelenik. Ez a 

szerep a betegklaszterek közül a leginkább a multi- és politraumatizált páciensek 

(CL3) esetében jelenik meg, akikkel kapcsolatban a legaktívabbak a team-

megbeszélésen az orvosok, mivel ellátásuk a legkomplexebb feladat, és leginkább 

igényli körülöttük dolgozó teamet vezető orvosok integráló, koordináló szerepét, a 

közös tudás alkalmazását. 

E vezetőszerepnek része a szerepkonfliktusok elkerülése, és közös célállítás is (Butt 

& Caplan, 2010), amelynek egyik fontos alkalma a team-megbeszélés. Ahhoz, hogy a 

team interdiszciplináris szinten működjön, az orvosnak, mint vezetőnek be kell 

vonnia az egész csoportot, ami viszont az eredmények alapján nem valósul meg 

maradéktalanul, így ez, mint vezetői feladat megmarad. 
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Az orvos pozíciója az egészségügyi szervezeten belül dolgozó szakemberek között a 

legmagasabb (Benham-Hutchins & Effken, 2010; László & Hunya, 2008) és ennél 

fogva mint magas státuszú teamtag dominálja is a beszélgetést (Levi, 2011) mindkét 

vizsgált információcsere alkalmon. A formális vezetői szerepe a beteg körüli 

teamekben, és az osztályos dolgozók csoportjában egyaránt megvalósul a 

vizsgálataim alapján. 

Azonban a kommunikáció mennyiségi vizsgálatai szerint, a magas centralitás mutatók 

alapján a kommunikációs hálóban a team-megbeszélésen elfoglalt központi szerepe 

miatt nagy információs terhelés nehezedik a vezetőre, azaz az orvosokra. E terhelés 

nagy mértéke esetlegesen problémák forrása lehet, illetve egy személy felelősségét 

eredményezi a teamé helyett. A team-munka, az ezáltal megnyilvánuló koordináció – 

feladatok, és információ elosztása – a team szintű tudás és az elosztott kogníció, 

tranzaktív emlékezet kialakítása csökkenti ezt a terhelést, és egyben elosztja az 

információcserét, és tárolást a team tagjai között (Alea & Bluck, 2003; Ellis, 2006; 

Levi, 2011; Sexton & Helmreich, 1999; Smith & Mackie, 2001; St. Pierre et al., 

2010). Az orvosnak a megfigyelt formában megjelenő vezető szerepe a team-

kommunikációban hatással lehet a team-munka, és a team-tudás jövőbeli kialakítására, 

amelynek vizsgálata későbbi kutatásaim tárgya lehet. 

Az orvos vezető, koordináló szerepére számos eredmény mutatott rá a követéses 

vizsgálatok során. A viziten az orvos hierarchiabeli pozíciója szerint, mint vezető 

kezdi a diskurzust a beteggel, és betegről. Az ágenshasználat alapján megállapítható, 

hogy a szóbeli kommunikáció eredményeit az orvos integrálja, összegzi, és jegyzi le a 

lázlapra. Ezen kívül a legtöbb témát, és ágenst az orvos használja. Ezen felül az 

osztályvezető O1 orvos számos beteg esetében vezeti a betegről szóló vizit-diskurzust, 

helyettesítve a többi orvost, vagy épp átvéve annak szerepét (különösen O3, kezdő 

szakorvos esetében). A vizitek során szintén a legtöbb témát érintő, és ezzel átfogó 

orvos a bemeneti információkat integrálja, és ezekre alapozott döntéseit, utasításait 

kommunikálja a beteg körüli team tagjainak (pl. orvosi ellátás, vagy szociális háttérrel 

kapcsolatban). Az orvos ilyen formán regisztrált információ integráló, koordináló 

szerepe hasonló ahhoz, amit Sørby és Nytrø (Sørby & Nytrø, 2006, 2007a, 2010) 

vizsgálataik során találtak. Az orvos a legtöbb témát átfogva, azok a tartalmát 

integrálva hoz döntést, mint a team vezetője (Salas et al., 2006). 

A formális vezetőszerep betöltésére mutatnak azok az eredmények is, amelyek szerint 

a viziten minden olyan témára érkezik reakció a team tagjai részélről amelyet az orvos 
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kommunikál, és fordítva is: minden témához hozzászól az orvos. Minden érintett 

témában megjelenik kölcsönös kommunikatív viselkedés, beszélgetés. Az átfogott 

témák széles spektruma, és használatának ki- és bemeneti szimmetriája megerősíti a 

vezető-koordináló szerepét (Brown, 2008; Sørby & Nytrø, 2006, 2007a, 2010). A 

kimeneti témák közül a kezeléssel kapcsolatos információk nagy aránya a meghozott 

orvosi döntések kommunikációjának megjelenését tükrözik. 

Az orvos a testi ágens használatában, azaz a tapintásban, érintésben használja a vezető 

szerepét, hiszen mint a hierarchiában magas pozícióban álló, autonóm döntéshozó 

szakember kezdeményezheti ezen érintéseket. 

Az orvos a nagyvizit beszélgetési szekvenciájában első helyen van: ő kezdi a beteggel 

az interakciót, és fogja össze az információcserét. Ilyen formán a vezetőként kezében 

tartja a nagyviziten a szakemberek egymásközti, és a beteggel való kommunikációját 

(Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008; Tiringer & Varga, 2008). 

Az orvos mint vezető információt oszt meg, illetve kapott információt integrálva 

dokumentál a viziten. Ez egybevág e hipotézissel, ami az orvos vezetőszerepét 

feltételezi. Az orvos az egyszemélyes ágensek – papír-alapú, vagy fizikai ágensek, 

mint a lázlap, vagy a testi érintés – használatát megtörésével, azzal hogy ezek 

egyszeri használatát emberi ágenstípus használata, azaz a szóbeli kommunikáció 

követi. Így facilitálja, fenntartja a team-munkát és megosztja az információt, tudást, 

amelyet kapott vagy amellyel rendelkezik. A teammel megosztja azokat a tartalmakat 

amelyek az írott, vagy testi ágensek által számára elérhetőek, illetve lejegyzi a 

diskurzus eredményét – állapotot, utasításokat, gyógyszerelést – annak érdekében, 

hogy a team jelen nem lévő tagjai is értesüljenek róla, tehát nem csak személyek 

között, de időben is koordinálja a team-munkát. Az ágenstípusok váltásával – 

emberiről papír-alapúra – az orvos mint vezető fenntartja a beteg körüli teamben az 

információcserét, és koordinálja azt. Biztosítja, hogy a tudásmegosztásba minden 

releváns team-tag részt vehessen. 

A megfigyeléseim alapján megállapítható, hogy a nagyviziten az orvos team alapú 

vizitet vezet (Brown, 2008; Nemeth et al., 2008): irányít, koordinál, de a teamet 

alkotó szakembereket, és a betegeket is bevonja. Értelemszerűen a team-

megbeszélésen beteg jelenlétének hiányában a beteg szerepe nem értelmezhető, így 

nem is jellemző, és a beszélgetést mennyiségileg az orvos-gyógytornász párbeszéd – 

információ adás, referálás – uralja. E domináns vezetői szerep esetleges mérséklése az 

interdiszciplináris team-munka támogatása szempontjából előnyös lehet, azonban 
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ezzel szemben a szervezet részéről minden szinten ellenállásra lehet számítani. Az 

orvosok hagyományos autonómiájának csökkentése ellen, míg a team többi tagjai 

pedig a rájuk nehezedő felelősséggel szemben mutathatnak ellenérzéseket (Brown, 

2008). 

Az előbbiekben bemutatott eredményekkel és értelmezésükkel összefüggésben 

megállapíthatom, hogy H2 hipotézisem módszertani oldala is alátámasztást nyert. Az 

alkalmazott módszerek képesek voltak az orvos team-kommunikációban betöltött 

domináns, vezető és integráló pozícióját leírni mennyiségi, minőségi és szekvenciális 

adatokkal olyan formán, hogy érvényes, megbízható és interpretálható eredményeket 

adtak. 

A bemutatott eredményeim alapján megállapítható, hogy az orvosok a beteg körüli 

teamben kommunikációjukban is vezetőként nyilvánulnak meg. Ezzel a H2 hipotézis 

alátámasztást nyert. Az orvosok, mint a szakértői team vezetői (Salas et al., 2006) az 

eredmények alapján meghatározzák az információkeresést: irányítják a beszélgetést, 

tudják, hogy kinél milyen információ lelhető fel. Ezen felül az emberi és információs 

erőforrásokat a problémamegoldáshoz, a beteg ellátásához igazítják: kezelési 

utasításaikkal meghatározzák a team tagjainak feladatait, illetve azok prioritásait. 

Emellett az információcsere alkalmakon mint vezetők a team-munka feltételeit 

garantálják: facilitálják a nyílt kommunikációt, kézben tartják az affektív állapotokat, 

és garantálják a pszichológiai biztonságot (Salas et al., 2006). Megfigyeléseim alapján 

ennek jellemző alkalma inkább a team-megbeszélés. Az orvos mint vezető a 

koordinált közös munka megvalósításában elsődleges részt vállal, ami következménye 

is a hierarchikus szervezetben elfoglalt magas, és autonóm pozíciójának (Benham-

Hutchins & Effken, 2010). Abban, hogy e vezetés túlléphessen a hagyományos 

hierarchikus egészségügyi modellen, ahhoz szükség lesz a teamekben a közös tudás 

kialakítására, az összes szakember bevonására (Benham-Hutchins & Effken, 2010), és 

arra, hogy azonosan nyilvánulhassanak meg az információcsere alkalmakon, amelyek 

a vizsgált terület fejlődésének következő lépcsői lehetnek a team alapú orvoslás 

megvalósulása felé az orvosi rehabilitációban (Eldar et al., 2008). Tehát az orvos 

hierarchikus vezetését az orvos koordináló, team tudást kialakító, támogató, fenntartó 

vezetői szerepe kell átvegye a jövőben. 
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6.3. (H3): A team-munka alkalmazkodik a betegek igényeihez, 
a team kommunikatív viselkedésének kvalitatív, 
kvantitatív és szekvenciális jellemzőinek illesztésével 
reagál az eltérő helyzetekre 

A vizsgálataim során mindkét információcsere alkalom esetében megjelentek a 

kommunikációban eltérések aszerint, hogy a szakemberek milyen klaszterbe tartozó 

betegről, vagy beteggel folytattak diskurzust, azaz hogy a team milyen ellátást igénylő 

betegek csoportjával dolgozott. 

A CL1 monotraumás betegek szövődménnyel és multimorbiditással esetében a team-

megbeszéléseken a róluk folyó kommunikációban összességében kevesebb 

hozzászólás esik, illetve a más esetben elsődleges gyógytorna témája is kisebb 

számban jelenik meg. A szövődményeik miatt nem tudnak részt venni a terápiákban, 

köztük a gyógytornában sem. Ugyanígy, központi terápiákon – sport, és hidroterápiák 

– való részvételük is kérdéses, és a team-megbeszéléseken team szintű mérlegelés 

kérdése, emiatt ez a téma nagy gyakorisággal jelenik meg náluk. Amiatt, hogy e 

klaszter tagjai szövődményeik miatt nem tudnak minden esetben tornázni, a team-

megbeszélésen aktív gyógytornászok orvossal való beszélgetésében – a 

„referálásában” – kevésbé hangsúlyosak, ami kisebb beszélgetési időt eredményez 

róluk összességében. Ez az idői eltérés kiegyenlíthető lenne, ha a team-megbeszélésen 

az ápolásért, szociális háttértényezőkért felelős szakemberek, az ápolók és a szociális 

munkás aktívabbak lennének, és hozzátennék a részüket a team-munkához. Ez 

azonban hiányzik, ahogy az idői tényezők is mutatják, és nem is tudják a minden 

témát érintő orvosok teljességgel kompenzálni. Ezek a betegek nem használják ki a 

team teljes kapacitását szakembereiknek rehabilitációs ellátásának témáinak 

tekintetében, mivel ebben szövődményeik akadályozzák őket. 

A CL2 visszatérő betegek esetében a team-megbeszélésen a szociális háttér a 

hangsúlyos téma a többi klaszterhez viszonyítva, mivel már rehabilitált betegekről 

van szó, akik egy otthoni közegből érkeztek, és oda is térnek vissza. 

A CL3 multi- vagy politraumatizált betegek ellátása a legkomplexebb feladat az 

osztályon, ami a gyógytorna - mint fő terápia - hangsúlyos megjelenésében, a 

gyógytornászok aktivitásával összefüggésben, és a hosszú beszélgetési időkben is 

látszik. E betegklaszter áll az osztályos szakemberek munkájának középpontjában, és 

egyben a legaktívabb team-munkát igényli. Velük kapcsolatban jelenik meg a legtöbb 

közlés az orvosok és a gyógytornászok részéről is. 
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A nagyvizit mintájában azonosított négy betegklaszter közül három tekintetében az 

orvosok regisztrált kommunikatív viselkedése hasonló volt. Azonban a visszatérő 

betegek klasztere (CL2) esetében a témahasználatban kiugrott a segédeszközök 

említése. E betegklaszter mint már rehabilitált betegek csoportja jellemzően 

protéziscserére, vagy annak igazítására tért vissza az osztályra, így ez is áll az orvos 

vele, és róla való kommunikatív viselkedésének középpontjában. 

Az ágenshasználatban a négy betegklaszter között kiegyenlítetten a gyógytornász, az 

ápolók, és a beteg maga volt az, akivel az orvos a legaktívabb információcserét 

folytatta a nagyviziten, ahogy ez a team-megbeszélésen is jellemző volt. Az 

ágenshasználat mennyiségének egymáshoz viszonyított nagyságában volt csak leíró 

különbség a klaszterek között, amely azonban következtetések levonására alkalmas. A 

CL2 visszatérő betegek esetében a legfontosabb bemeneti ágens nem a gyógytornász 

volt, hanem maga a beteg, hiszen rehabilitált, jellemzően önálló életvitelű, belátással 

rendelkező, tapasztalt személy képes hasznos információval szolgálni az orvos 

számára. A másik három klaszter esetében jellemzőbb volt az, hogy a nagyviziten az 

orvos inkább a gyógytornásztól gyűjtötte be a releváns információk többségét. A 

kimeneti oldalon a harmadik leggyakoribb ágens az ápoló volt CL1 monotraumás 

betegek szövődménnyel és a CL2 visszatérő betegek esetében. Viszont a poli- vagy 

multitraumás (CL3) és ortopédműtétes (CL4) betegek esetében a harmadik 

legfontosabb ágensek az orvoskollégák voltak a nagyvizitet vezető orvos 

kommunikatív viselkedésében. Ez utóbbi két klaszter esetében az orvosok 

megnövekedett bevonása indokolható egyfelől (a poli- vagy multritraumások esetében, 

CL3) a több testtájat érintő, súlyos, életveszélyes sérülések komplex orvosi ellátásával, 

és másfelől (az ortopédműtétesek esetében, CL4) a korábbi műtét részleteire (pl. 

csípőportézis beültetése), annak gyógyulására vonatkozó orvosi információk 

megosztásával a jelenlévő szakemberek között. A szövődményes (CL1) beteg 

esetében a szövődmények ellátása (pl. felfekvés/decubitus) megnövekedett ápolási 

igénnyel jár, amelynek team-kommunikációjába az ápolók – legalább a nagyviziten – 

bevonódnak. A visszatérő betegek (CL2) esetében viszont az ápolók megnövekedett 

bevonása egyfelől a protézis önálló viselésében való segítséget jelenti, másfelől 

informális okai is lehetnek (fáslizás, fürdés, stb.), hiszen e betegek már korábban 

többször tartózkodhattak az osztályon, így ismerik az ápolói gárdát. Az ápolók a 

betegek és az egészségügyi szakemberek többi része közötti közvetítő szerepe (László 

& Hunya, 2008) ezen ismeretség okán felerősödik, és fokozhatja az ápolók 
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információ megosztását a teamben. Ahogy az ismerősség, és a jó viszont a beteg és az 

ápoló között az emlékek közös felidézését is növelheti (Alea & Bluck, 2003), amiről 

azonban konkrét adatom nincs, csak egy lehetséges háttértényezőként a későbbiekben 

vizsgálandó részterület lehet. 

A betegklaszterek között, az általánosan, egész vizitregisztrátumra jellemző 

szekvenciákon túl megjelentek egyedi szekvenciák is, amelyek a velük való team-

munka, a róluk folyó tudásmegosztás különbségeit támasztják alá. Az eltérő helyzetek, 

azaz a különböző betegekkel való munka különböző team-tudás aktiválást igényel  

(Klimoski & Mohammed, 1994). E team-tudás különböző betegség 

forgatókönyvekben tárolódik, és egyik helyzetről a másikra a gazdaságos átvitelét a 

TOP-ok (thematic orgnanization packages), mint speciális sémák teszik lehetővé, 

illetve az egyes helyzetekre releváns tudást epizódokból a MOP-ok építik fel (memory 

organization packages) (Custers et al., 1998; Schank, 2004). A monotraumás, 

szövődményekkel és multimorbiditásokkal küzdő (CL1) betegek esetében az ápolási 

kérdések a beteggel való kommunikációban, a vizit elején előtérbe kerülnek, 

amennyiben a vezetőápoló jelen van. Amennyiben nincsen, ezek háttérbe 

szorulhatnak. A mozgás, és a segédeszközök kérdése esetükben a gyógytornászokkal 

kerül megvitatásra. A testi információs ágensek tartalma viszont jellemzően nem a 

gyógytornásszal megosztott információ a viziten, inkább orvosi kérdés lehet, azonban 

ezt a kappa mutató nem támasztja alá direkt módon. A multi-, vagy politraumás 

betegek (CL3) esetében viszont a segédeszköz az orvosok között diskurzusba került 

bele, ami a fontosságát támasztja alá. Az orvos mint team vezető, koordináló személy, 

erre is helyezi a vizit, a team-munka fókuszát. Fontos itt még a beteg bevonása a 

mozgásával kapcsolatos beszélgetésbe, amit részben e betegklaszter kora, és erre 

alkalmas mentális állapota tesz lehetővé. E betegklaszter betegei voltak átlagosan a 

legfiatalabbak: átlagéletkoruk 48,88 év volt. Az ortopédműtétes betegklaszter (CL4) 

esetében pontosan az ápolási kérdések háttérbeszorulása figyelhető meg az alapján, 

hogy az orvosnak a beteggel való beszélgetésébe nem vonódik be az ápoló. Szintúgy, 

a mozgásos információt sem a beteggel vitatja meg elsősorban az orvos. Ezen betegek 

egy konkrét ellátás (pl. csípőprotézis-műtét) miatt érkeztek az osztályra, amely 

többnyire tervezett („rutinszerű”) beavatkozás, így kevesebb egyedi szekvencia 

jellemzi a kommunikatív viselkedést e betegekről. Schank (2004) elmélete szerint 

értelmezve ezt látható, hogy nem írja le a velük való kommunikációban alkalmazott 

tudás használatát egyetlen, a helyzetre érvényes MOP. A visszatérő betegek (CL2) 
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esetében hiányzó szabályos (szignifikáns) szekvencia mintázat arra enged 

következtetni, hogy esetükben nem egységes, szigorúan kötött sorrendű az orvosok 

kommunikatív viselkedése. Ennek egyik oka lehet, hogy e betegklaszter heterogén: 

sokféle korábbi sérült, már rehabilitált beteg tér vissza pl. protéziscserére. Vagy pedig 

a másik oka az lehet, hogy a visszatérő, tehát már egyszer sikeresen rehabilitált 

betegek esetében a kockázat és felelősség kisebb, mint a többi még nem rehabilitált 

beteg esetében. A magas kockázatú és akut közegben a felelősség és kockázat 

emelkedésével növekszik a kommunikáció standardizáltsága (Grote & Zala-Mezö, 

2004; Juhász & Soós, 2007; Sexton & Helmreich, 1999), ami jelen esetben úgy 

értelmezhető erre a betegklaszterre, hogy e felelősség vagy magas potenciális 

kockázat hiányában nincs szükség kötött koreográfiára, erősen standardizált 

kommunikációra. A visszatérőket leszámítva, a fennmaradó három betegklaszter 

esetében viszont egységes, szignifikánsan kimutatható szekvenciaelemek, mintázatok 

jelennek meg az orvos velük kapcsolatos és velük folytatott kommunikatív 

viselkedésében. Tehát esetükben valódi problémamegoldás zajlik, amelynek fontos 

eleme az interdiszciplináris team interakciója.  

Összességében, a hipotézissel (H3) egybehangzóan a különböző betegek különböző 

szakemberek között, különböző szekvenciájú kommunikatív viselkedéssel járó team-

munkát igényelnek: a teamek tehát alkalmazkodtak a betegklaszterek ellátási 

igényeihez a kommunikációjukban. A kommunikáció team-folyamata által mért team-

munkáról a vizsgált területen megállapítható, hogy reagál és alkalmazkodik a 

különböző helyzetekre, amelyeket a betegklaszterek ellátási igényeiben meglévő 

különbségek okoznak. A team-munka nem statikus rutinmunka, hanem dinamikusan 

alkalmazkodik a helyzethez. 

A H3 hipotézisem módszertani oldalát is alátámasztják fenti eredmények. A 

klaszteranalízissel és szakértői beosorlással kialakított betegcsoportok érdvényes, és 

értelmezhető eltéréseket mutatnak mért team-kommunikációs jellemzőkön. A 

kommunikáció kiemelten fontos team-folyamatát az alkalmazott módszereim képesek 

kellő részletességgel megragadni. Ahogy azt bemutattam, a kommunikáció team-

folyamatában mennyiségi, minőségi és szekvenciális tekintetben is eltérések jelentek 

meg attól függően, hogy az adott team milyen klaszterbe tartozó beteg ellátásáról 

folytat információcserét, vagy milyen beteggel lép interakcióba. Az alkalmazott 

módszereim alkalmasak távlatokban arra, hogy a hatékony betegelosztást, és az ehhez 
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illeszkedő kommunikációs igényeket leírja, továbbá a munkafolyamat során 

támogassa. 

Az hogy a teamek képesek alkalmazkodni a betegek eltérő információ igényéhez, 

amely az eredmények alapján a különböző vizitkommunikációs szekvenciákban is 

megjelent, olyan szempont, amit figyelembe kell venni a team-munkát támogató 

szervezeti, vagy fizikai, informatikai rendszerek kidolgozásakor (Sørby & Nytrø, 

2006; Xiao et al., 2002). 

Az egyes betegklaszterek mint a betegek hasonlósági csoportjai bizonyos 

szekvenciákban különböző kommunikatív viselkedést igényelnek a beteg körüli 

teamtől a viziten. A különböző betegklaszterek különböző betegség forgatókönyveket 

(illness scrips) aktiválnak, amelyek mögött a releváns tudástartalmak is eltérőek, más 

tömörített egységeket hívnak elő (Boshuizen & Schmidt, 1990; Custers et al., 1998; 

Van De Wiel, 1997). A betegklaszterenként megjelenő illeszkedő szekvencia-

modellek utalhatnak a betegek hasonlósági csoportjaira jellemző és aktiválódó 

forgatókönyvek meglétére. A szövődményes betegek (CL1) esetében a fizikai 

ágensek szerepe nagy, illetve a vezetőápolón keresztül az ápolási kérdések kerülnek 

fontos helyre a viziten. A mozgás és a segédeszközök ebben az esetben az orvosnak a 

gyógytornászokkal való interakciójához tartozik. A politraumás (CL3) betegek 

esetében viszont a segédeszközök kérdése az orvosok közötti diskurzus része Emellett 

a mozgásos információk megvitatásába a beteget is bevonják az orvosok. Az 

ortopédműtétes (CL4) betegklaszter esetében kifejezetten nem volt jellemző az ápolók 

bevonása a beteggel való diskurzusba, mivel az ellátásukban nem elsődleges az ápolás. 

Az ápolók bevonása emellett a vizit hierarchikus kommunikatív szekvenciájába sem 

illeszkedne. Szintúgy, ebben az esetekben a mozgásos információk sem kerültek be a 

beteggel való diskurzusba. A különbségek ellenére, az orvosok, és a team többi 

szakembereinek tudása átjárható, transzferábilis kell legyen az egyes betegklaszterek 

ellátási helyzetei között. Ezen átvitelért a hossztávú emlékezetben tárolt tudást 

szervező sémák egy speciális csoportja, a MOP-ok (memory orgnanization packages) 

a felelősek (Schank, 2004). Ez az átvitelt viszont csak bizonyos mennyiségig 

tekinthető gazdaságosnak (O’Leary et al., 2011). Emögött az áll feltételezéseim 

szerint, hogy mivel a rehabilitációs teamek a beteg köré, annak ellátási igényéhez 

igazodva szerveződnek (Butt & Caplan, 2010; Eldar et al., 2008; Sørby & Nytrø, 

2006), így az osztály és az intézet szakemberei több különböző beteg köré szervezett 

team tagjai is egyszerre. E többszörös team-tagság azonban következményekkel jár a 
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tagok teljesítményére (esetleg a kezelésre, terápiára) és tagok által elsajátítható 

ismeretekre (O’Leary et al., 2011). E két tényezőre a többszörös tagság mennyiségi 

(hány team tagja?) és minőségi (mennyire különbözőek e teamek?) jellemzői 

interakcióban vannak hatással. A sokféleség, kis számú párhuzamosan működő 

teamben a tanulást segíti, mivel a tagok az egyik teamből a másikba váltva újabb és 

újabb ismereteket szereznek. Viszont a nagy számú team, amelynek a szakemberek 

tagjai, már időnyomást helyez rájuk, amely csökkenti az új ismeretek elsajátításának 

lehetőségét, vagyis fizikailag nem marad rá idő, hanem a legegyszerűbb heurisztikus 

problémamegoldás lép előtérbe. A nagy számú team közötti váltogatás a 

hatékonyságra is káros lehet, mert a tudás egy helyzetről, teamről, betegről való 

átvitele a másikra erőfeszítésbe kerül, amely nagy mennyiségben a feladatmegoldás 

kárára jelenik meg (O’Leary et al., 2011), nem marad energia a hatékony közös 

munkára, mert mire a team összeáll, már menniük kell a tagoknak tovább. A 

mennyiségi és minőségi felaprózódása a szakembereknek a teamek között káros lehet 

az ellátás minőségére. Tehát az hogy a vizsgált mozgásszervi rehabilitációs területen a 

szakemberek több különböző klaszterbe tartozó beteget nagy számban látnak el, az a 

hatékony team-munka egyik akadálya lehet. Mivel a betegek mennyiségének 

szabályozása nem az osztály és vezetőjének hatásköre, így a minőségi aspektus az, 

amelyre érdemes jelen esetben figyelmet fordítani. Minél hasonlóbb teamek tagjai 

egyszerre a szakemberek, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a tudásuk átváltási 

költsége kisebb, és így a team koordinációra is kevesebb erőfeszítés kell. Ilyen 

értelemben a betegklasztereket figyelembe vevő homogenizáló, vagy 

szisztematikusan rotáló betegelosztás segítheti az interdiszciplináris teamek munkáját 

az osztályon, kiaknázva a kooperációt és a team-tudást. Ilyen betegelosztási 

rendszerre a vizsgált osztályon a gyógytornászok között van példa. A homogén 

beteganyag, tehát, hogy egy időszakban egy szakember csak hasonló betegeket lát el 

párhuzamosan, csökkenti a kontextusok közti váltás mentális költségét: hasonló 

betegség forgatókönyvek alkalmazhatóságával, illetve azonos MOP-ok (memory 

orgnanization packages) alkalmazásával (Custers et al., 1998; O’Leary et al., 2011; 

Schank, 2004). 

A különböző betegek ellátására létrejött teamek különböző team-tudást is igényelnek, 

ahogy azt a különböző betegség forgatókönyvek esetében jeleztem már, amely arra a 

tényre is ráirányítja a figyelmet, hogy nem egy és egységes team-tudás, és mentális 

modell létezik, hanem több, kontextus-, beteg-, vagy betegklaszterfüggő helyzeti-
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modellt, deklaratív szaktudást tartalmazó mentális modell kell kialakuljon a hatékony 

team-munkához (Klimoski & Mohammed, 1994). Ez a pluralitás teszi lehetővé a 

team-munka rugalmasságát ebben a jellemzően dinamikusan változó egészségügyi 

közegben. Eredményeim alapján a vizsgált szakemberek alkotta teamek a mért 

kommunikációs jellemzőik alapján képesek erre a dinamikus, ellátási igényhez 

alkalmazkodó munkamódra. 

A jelen fejezetben bemutatott és értelmezett, eredmények alapján megállapítható, 

hogy a teamek reagálnak az eltérő ellátási helyzetekre, alkalmazkodnak 

kommunikációjuk mennyiségi, minődégi és szekvenciális jellegében az egyes 

betegcsoportokhoz. Ennek jeleként a betegklaszterek között a kommunikáció 

tartalmában, valamint a kommunikatív viselkedésben is különbségek jelentek meg. 

Ezek a H3 hipotézisem feltevéseit igazolják: Az eltérő kezelési igényű betegek eltérő 

team-munkát igényelnek az orvosi rehabilitációban, és a vizsgált teamek képesek 

ezeket az igényeket észlelni, kommunikációjukban alkalmazkodni hozzájuk. 

6.4. (H4): A szakemberek közötti hierarchia hatásának 
megjelenése a nagyviziten megfigyelt orvosok 
kommunikatív viselkedésében 

A viziten kötött kommunikatív viselkedéses mintázat bontakozott ki a megfigyelések, 

és a követéses regisztráció szekvencia elemzése során, ahogy azt a fentiekben 

bemutattam. E sorrendben a hierarchia, az orvos vezetőszerepe alapján többek között; 

a rokonszenvi viszonyok, azaz ápoló-gyógytornász kapcsolatok mentén, és a 

tematikus, funkcionális kapcsolatok is szerepet játszottak ezek mellett. A kötött 

szekvencia, a kötött koreográfia az orvos kommunikatív viselkedésében hasonló a 

magas kockázatú viszont akut terepek vizsgálata során talált standardizált 

kommunikációval, mint amilyenek a repülés, a sebészeti teamek, a nukleáris 

erőművek vezénylőtermi teamjei (Grote & Zala-Mezö, 2004; Juhász & Soós, 2007; 

Sexton & Helmreich, 1999; Soós & Juhász, 2010). Tehát ezen eredmény mutathat 

afelé, hogy a nem akut, rehabilitációs terepen is megjelenik a team-interakció ilyen 

mintázati jellemzője. 

Az orvos vezető szerepe itt is megjelenik (lásd H2 hipotézis), mivel minden esetben 

az orvos vezeti a vizitet, és így annak beszélgetését. Illetve jellemző, hogy az 

osztályvezető főorvos (O1) a nála fiatalabb, s kevésbé tapaszlat szakorvos (O3) 

betegeiről szóló diskurzus vezetését is átveszi. Ez az egészségügy szervezeten belüli 
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hierarchikus kultúra megnyilvánulása (László & Hunya, 2008), amely így a 

beszélgetési szekvenciákkal elfogadhatóvá is vált. 

Lényeges különbség, amely a szekvencia analízis robusztusságát is mutatja, hogy a 

leíró eredményekben a betegekkel való interakció nagy számban jelenik meg, ami 

lényeges, hiszen a viziten a kommunikatív viselkedésbe bevonják a beteget, viszont 

ennek sorrendi, oki szerepe nincsen, amikor az elemszámok egyenlőtlenségét 

korrigáló kappa mutatót használom (O’Connor, 1999). Az eltérő helyzetekre eltérő 

beszélgetési szabályok, szekvenciák jellemzőek (Clarke & Argyle, 1982), amelyek 

vizsgálatában egy információcsere helyzetre, a nagyvizitre szorítkoztam, és ezen belül 

viszont különböző helyzetekként jelenhettek meg az egyes betegek. Ennek 

vizsgálatára végeztem el a betegek klaszterei közötti különbségek elemzését (lásd H3 

hipotézis), amely alapján megállapítottam, hogy az eltérő betegklaszterekre eltérő 

tartalmi és szekvenciális jellemzőjű beszélgetések figyelhetőek meg. Azonban a jelen 

fejezetben tárgyalt általános koreográfiát a teljes mintára illeszkedő szekvencia-

modellből, és az egyes betegklaszterekre külön megjelenő szekvenciák közös 

elemeiből építettem fel. 

A másik, a H4 hipotézist igazoló eredmény az, hogy egységes, és kötött sorrendben 

zajló interakciós mintázat rajzolódott ki a viziten a szekvencia elemzés alapján. A 

nagyviziten a megfigyelt orvos kommunikatív viselkedésének szekvenciáját az 

alkalmazott módszer sajátságaként egymás utáni előfordulási valószínűségek 

párjaiból építettem fel: egy, kettő, és három lépésközt felhasználva. A párok (két 

elemű szekvenciák) a beszélgetési szekvencia alapegységei, ilyenek például a 

kérdések, megerősítések (Clarke & Argyle, 1982), amelyek jellemzően 

megfigyelhetőek voltak a nagyviziteken (azok funkciójából adódónak, illetve 

jellemző az orvos információgyűjtő, és integráló szerepére is (Brown, 2008; Salas et 

al., 2006). Az orvosi munka során a vizit epizódját kiemelten vizsgálva, az 

eredmények azt tükrözik, hogy megjelenik egy séma a tapasztalatcserében (Kónya, 

2007; Schank, 2004). Jelen esetben, mivel az orvosi rehabilitáció egy nem akut 

jellegű, de magas kockázatú terület, nem erősen szabályozott forgatókönyv jelenik 

meg, szemben a sebészettel, vagy a repüléssel, illetve a nukleáris iparral (Juhász & 

Soós, 2007; Orasanu & Fischer, 2008; Yule et al., 2006). Erre a sémára hatással 

vannak azok a tényezők, amelyeket Alea és Bluck (2003) azonosított a személyes 

tapasztalatok megosztására vonatozóan (és amelyeket jelen területre adaptálva 

használok fel). Értelmezhető a résztvevő felek tulajdonságainak hatása (koruk, 
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pozíciójuk, tapasztaltságuk). Különösen nagy hangsúllyal jelenik meg a kapcsolataik 

jellegének hatása (maga a hierarchikus szervezeti közeg és viszonyrendszer). Továbbá, 

a megosztandó személyes tapasztalatok tartalma is befolyással bír: a háttértudás 

implicit jelenik meg, és a helyzetben releváns beteginformációknak nagy 

pontossággal, és gyorsan kell megosztásra kerülniük. Mindezek pedig ebben az 

elméleti keretben értelmezve összekapcsolhatóak a team-munka minőségével és 

annak sikeres kimenetelével. 

Ehhez a kötöttséghez, koreográfiához hozzájárulhatnak az osztály, és szervezet 

hierarchikus viszonyai, amelynek során az orvosok mint vezetők kezdik a betegekről 

szóló információcserét. A hierarchia a diskurzusban aszimmetrikus helyzetet teremt, 

amelyben a beszélgető partnerek – a vezető pozícióban lévő orvos, a különböző fokú 

hatalmi távolságban elhelyezkedő szakemberek és a beteg – között aszimmetrikus 

függés jön létre (Clarke & Argyle, 1982). Ez meghatározza a beszélgetés 

szekvenciáját, mivel a diskurzust vezető személynek, az orvosnak, van terve – a 

rehabilitációs cél – ennek megvalósításában döntéseihez információt gyűjt, és erre 

reagálnak a team tagjai és a beteg is azzal, hogy információt adnak. A horizontális 

teamekre jellemző kölcsönös függési viszonyok ebben a közegben nem jelennek meg, 

mivel alapvetően hierarchikus szervezetről van szó, ami a team-munkára is hatással 

van. A beszélgetések szekvenciájához ugyanúgy hozzájárulhatnak rokonszenvi és 

funkcionális kapcsolatai. Az elvégzendő team-feladat, a beszélgetés funkciója 

hatással van annak sorrendjére, mivel a feladatvégzésnek is van egy kötött sorrendje 

(Clarke & Argyle, 1982), amelyet az egymás utáni részfeladatok írnak le. Ugyanígy, 

általánosabban egy szóbeli interakciónak is vannak kötött sorrendű elemei, mint 

amilyen az üdvözlés, a kapcsolat kialakítás, a feladat elvégzése, a kapcsolat újra 

értelmezése, és az elválás, amelyek jellemzően megjelennek (Clarke & Argyle, 1982), 

és így a viziten az orvos kommunikatív viselkedését is meghatározzák. Az orvos 

először üdvözli a beteget, majd a kapcsolatot megalapozó kérdések után a kezelésben 

lényeges információkat gyűjti be, és ezeket feldolgoza a teamben (másokkal 

megvitatja, hozzászólnak), majd lezárja, összegzi kapcsolatát a beteggel. A 

rokonszenvi kapcsolat, ami hatással lehet a kommunikatív viselkedés szekvenciájára 

például a gyógytornászok és az ápolók viszonyának problémája, ami az egymásutáni 

bevonásuknak a valószínűségét csökkenti a viziten az orvossal való beszélgetésben. 

Ez utóbbi azonban fakadhat tematikus okokból, mivel a követéses vizsgálat 

tartalomregisztrációja, illetve a korábbi szöveganalitikai vizsgálatok alapján 
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megállapítható, hogy e két szakterület különböző témákkal szól hozzá a team-

munkához, ezért lehetséges, hogy a közvetlen, egymás utáni interakció hiánya abból 

fakad, hogy ugyanahhoz nem tudnak érdemben mindketten hozzászólni. A 

gyógytornász-ápoló elkülönülés lehetséges, hogy a terápiás és ápolási tevékenységek 

szétválásának (Long et al., 2003) megjelenése a viziten az orvossal való beszélgetés 

szekvenciájában.  

A szekvencia elemzések összesítése alapján a következő, 99. ábra szerint látható 

szekvencia rajzolódott ki az orvos kommunikatív viselkedéséről a viziten. Ennek 

felépítéséhez a szekvencia elemzésen kívül a terepmegfigyelések is hozzájárultak, 

természetesen, mint kiegészítő és validáló tudás.  

 

99. ábra. A nagyvizitre jellemző általános kommunikációs szekvencia sematikus ábrája. Balról jobbra a 
szekvenciában előre haladva a különböző ágensek megjelenését szemlélteti az orvosok kommunikatív 

viselkedésében 

Látható, hogy az orvos a beteg ágyához megérkezve a beteggel kezdi az interakciót, 

majd vagy az orvoskollégájával kezd beszélgetésbe a beteg állapotáról, vagy ezt 

megelőzően még a beteg testéről (pl. sebéről) gyűjt információt. Ennek a szakasznak 

az eredményeit, következtetéseit lejegyzi a lázlapra az orvos, vagy előfordul, hogy a 
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lázlapról még kiegészítő információt gyűjt be, és ezen új információt osztja meg a 

teammel. A lázlap után azonban nagy valószínűséggel emberi ágensekkel folytatódik 

a koreográfia. Ezen ágensek a beteg jellemzőinek függvényében – pl. a 

szövődményesek (CL1) esetében már korábban is előkerülő ápolási téma miatt – 

lehetnek a gyógytornászok vagy az ápolók, de semmiképp sem mindkettő szakterület 

képviselői egymás után, közvetlenül egy közös beszélgetésbe bevonva, hanem 

jellemzően elkülönítve, tematikus, hierarchikus, vagy rokonszenvi okokból. Majd a 

beteg viziten való tárgyalása a gyógytornásszal vagy ápolóval való információcsere 

után zárul le, attól függően, hogy melyik szakemberrel kezdte. Ez a szekvencia mind 

a négy betegklaszternél külön-külön, és együttesen elemezve is megjelent, illetve az 

antropológiai megfigyeléseim is ezt részben alátámasztják. Az egészségügyben, mint 

hierarchikus szervezetben (Benham-Hutchins & Effken, 2010; Csabai & Molnár, 

1999; László & Hunya, 2008) az alá-, fölérendeltségi viszonyok ezen eredmények 

szerint még a kommunikatív viselkedésben is megjelennek, áthatják annak minden 

szintjét. Azonban az ápolók hierarchiabeli pozíciója, alulértékelése (Long et al., 2003) 

jellemzője az egészségügy több területének nemzetközi szinten is. A hatékony team-

munkához, és magasabb szintű pszichés egészséghez ezen hierarchikus és a 

rokonszenvi viszonyból is gyökerező funkcionális kapcsolatokat át kell alakítani 

(Eldar et al., 2008; Kovács, 2006). Tehát a funkcionális és rokonszenvi kapcsolatok 

átfedése (Mérei, 2004) negatív hatást gyakorol az orvos kommunikatív viselkedésére, 

és ez megragadható a beszélgetési szekvenciákban a nagyviziten. 

A kapott kommunikatív viselkedéses szekvencia hasonlóságot mutat Sørby és Nytrø 

(2007a) által, az orvosok gyógyszereléssel kapcsolatos információgyűjtésének 

ágenshasználatával. A szerzőknél helyzetspecifikusan, amilyen helyzet például az 

általam vizsgált vizit is, megjelentek jellemző információs ágenshasználati 

szekvenciák. A nagyviziten az orvos a betegről, a lázlapról és az ápolóktól kap 

információt. Ezen információkat a vizit után a számítógépes rendszerbe rögzíti, és új 

gyógyszerelési utasításokat ad az ápolóknak (Sørby & Nytrø, 2007a). 

Amennyiben az ápolók és a gyógytornászok elkülönülése – azaz, hogy egymás után 

nem jellemző bevonásuk a beszélgetésbe az orvossal – a hierarchia tükröződése a 

vizit kommunikatív viselkedéses szekvenciájában, akkor ez egybevág olyan 

megfigyelésekkel, ami pl. a vizitre való belépés sorrendjét szintén e szervezeti 

hierarchiával kapcsolják össze (László & Hunya, 2008). Ebből pedig az látszik, hogy 

a szervezetre jellemző hierarchikus viszonyok kommunikációra, és a team-munkára is 



! 242 

hatással vannak. E szakemberek elkülönülése gyengítheti a team-kommunikációban 

az ápolón - mint közvetítőn - keresztül a betegtől érkező információk átadását, és 

ugyanígy a gyógytornásztól jövőkét is, hiszen e két szakterület a mozgásszervi 

rehabilitációban igazán szoros fizikai kontaktusban dolgozik a beteggel, amelynek 

során számos alkalom van az informális kommunikációra.  

A beteg bevonását bizonyítja a szekvencia analízis eredménye a nagyviziten, ami e 

információcsere alkalom hatékonyságát támasztja alá: a beszélgetés, szemben az 

irodalomban negatívumként jelzettel, nem a beteg feje fölött zajlik (Fehlenberg et al., 

2003; László & Hunya, 2008; Tiringer & Varga, 2008), hanem abba sok esetben 

aktívan bevonják, ami ugyan függ a beteg klaszterétől is, például jellemzőbb a 

tapasztalt – már rehabilitált – visszatérő betegek esetében (CL2). Arra, hogy a 

nagyvizit betegközpontúbban zajlik az osztályon, mint az az egészségügy egészében 

jellemző, lehetséges hogy annak következménye, hogy az intézeti gyakorlatban 

meghonosodott a team-megbeszélések tartása. Ezen információcsere alkalom 

magában foglalja a személyzet, a szakemberek megbeszélését egymással – néha nem 

a betegeket, hanem az osztályos csoportot érintő ügyekről is – amely így nem kell a 

beteg jelenlétében, a nagyviziten megtárgyalásra kerüljön (Tiringer & Varga, 2008). 

A nagyviziten, betegklaszterek szerint egyben és külön-külön is vizsgálva az orvosok 

kommunikatív viselkedésének szekvenciáját megállapítható, hogy jellemző a vizitre 

egyfajta kötött szekvencia (H4), amely előrehuzalozottan vezeti a kommunikációt, 

interakciót, eszközhasználatot, azaz a kommunikatív viselkedést. E szekvencia mögött 

egyaránt meghúzódnak szervezeti szintű – hierarchikus – hatások, és csoportszintű 

(osztályos) rokonszenvi kapcsolatok, amelyek a funkcionális kapcsolatokra is 

kihatnak. A nagyvizitek kötött koreográfiája, ritualizáltsága (Bokhour, 2006) lehet a 

hatékony ellátás gátja is, amennyiben bürokratikus célokat szolgál (pl. 

dokumentumok elkészítése), ez azonban a nagyvizitre kevésbé jellemző, a team-

megbeszélésre viszont valamivel jellemzőbb, mivel itt megjelenik a kollaboratív 

beszélgetés, és kevésbé referáló jellege van a team információcseréjének. 

E kötött szekvenciában vannak olyan elemek, amelyek a team-munkát segítik, 

támogatják, mint amilyen az írásos eszközök megosztása, az orvos integráló 

dokumentáló vezetői szerepe, és olyanok is, amelyek a team-munka gyengeségeit 

tükrözhetik, mint például az ápolók és gyógytornászok elkülönült interakciója a 

vizitet vezető orvossal. 

A H4 hipotézisem módszertani oldalát alátámasztják a fent bemutatott eredmények. A 
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megfigyelés módszere, kategóriarendszere és a regisztrátum szekvenica elemzése 

alkalmas nagyvizitet vezető orvos kommunikatív viselkedésének leírására. Az 

alkalmazott szekvencia elemzés (lag sequential analysis) képes a kommunikatív 

viselkedés sorrendi mintázatának szabályszerűségeit kimutatni. E kommunikációs 

sorrendi szabályszerűségeket jól magyarázzák az egészségügyi hierarchia 

szakirodalmi, és terepen megfigyelt sajátságai. A kommunikaítv viselkedés 

résztvevőmegfigyeléses regisztrációja, valamint ennek szekvencia elemzése alkalmas 

a betegellátást végző szakember – jelen esetben az orvos – munkafolyamatában az 

információkezelés leírására, és ennek optimalizálásához való hozzájárulásra. 

Az itt bemutatott eredmények, és interpretációik alapján megállapítható, hogy a H4 

hipotézis elvárásai teljesülnek a vizsgált nagyviziten: az orvos kommunikatív 

viselkedésének sorrendi szabályszerűsége magyarázható a hierarchiával. Viszont 

alternatív magyarázatként a jövőben vizsgálandó a funkcionális különbségek hatása, 

amely a terápia és ápolás elkülönüléséből fakadhat. Mindazonáltal ezt a magyarázatot 

gyengíti, hogy a különböző betegklaszterek, mint eltérő kezelési igényt reprezentáló 

team-munka helyzetek között is megjelentek hasonló szekvencia elemek. Ezek közül 

is az ápolók és gyógytornászok elkülönülése volt a legrobusztusabb, amely a két 

szakterület hierarchián belüli konfliktusából és rokonszenvi viszonyukból fakad. A 

hierarchia hatása a team-kommunikációra, és ezáltal a team-kommunikáció 

támogatásának kidolgozása jövőbeli kutatásaim egyik központi témája lesz. 

6.5. (H5): A beteg körüli teamek interdiszciplináris teamekre 
utaló jellemzőkkel rendelkeznek 

Az orvosi rehabilitációs teamek az együttműködés foka szerint háromfélék lehetnek 

(Benham-Hutchins & Effken, 2010; Butt & Caplan, 2010): multidiszciplinárisak, 

interdiszciplinárisak és transzdiszciplinárisak, ahogy ezt a bevezetőben részleteztem. 

Jelen területen a megvalósítható legnagyobb kooperáció az interdiszciplináris team-

munka lenne. A transzdiszciplináris team-munkához hosszabb, közös oktatási 

folyamatra, és a szakmai határok kultúraváltással támogatott gyengítésére lenne 

szükség, amely megvalósítás nagyobb, és az orvosi rehabilitáción is túlmutató 

változásokat igényelne. Jelen keretek között, intézeti szinten, a meglévő szakemberek 

támogatásával az elérhető optimális team-munka az interdiszciplináris team-munka 

keretei között képzelhető el. Ebben az esetben a szerepek és feladatok részben 

átfednek a szakemberek között. A team tagjai járatosak egymás feladataiban, és 
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rendelkeznek azok ellátásához szükséges készségekkel (pl. corss training által 

elsajátítva) (Butt & Caplan, 2010; Kozlowski & Bell, 2004; Marks et al., 2001; 

Mohammed & Dumville, 2001). Nyílt kommunikáció jellemző a közös célállításban. 

A vezető szerepe ebben a team-munkában a szerepkonfliktusok kiküszöbölésében, és 

a döntések egyeztetésében lényeges. A kommunikációban központi helyen a 

vizsgálati információk megosztása áll, szemben a multidiszciplináris teamekkel, ahol 

szakemberek külön kitűzött céljaikat, külön végzett vizsgálatokkal érik el, és ezek 

gyakran nem egyeztetettek, redundánsak. Az interdiszciplináris teamekben azonban a 

közös célállítás mellett megmaradnak a külön szakmai identitások, szemben a 

transzdiszciplináris teamekkel (Butt & Caplan, 2010). A következőekben az 

interdiszciplináris team-munkával kapcsolatba hozható eredményeket értelmezem. 

A team-megbeszéléseken regisztráltak alapján megállapítható, hogy a kommunikációs 

kapcsolatok többsége realizálódott, és párbeszéd jellegű volt az információcsere 

alkalom. Azonban a tagok aktivitása nem volt azonos, az összes betegre összesítve 

sem, tehát nem a betegek jellemzői miatt voltak egyes szakemberek kevésbé aktívak: 

az orvosok és gyógytornászok beszélgetése dominálta a team-megbeszélést. Egyfajta 

gyógytornász referálás volt megfigyelhető. Viszont az ápolók, és a nem osztályos 

szakemberek aktivitása kisebb volt, ami az azonos bevonódást és kölcsönösen átfedő 

szerepeket igénylő interdiszciplináris team-munka megvalósulásával ellentétes 

eredmény. Nem figyelhető meg azonos nyílt kommunikációs aktivitás a beteg körüli 

teamek jelenlévő tagjainál. 

A mögöttes tényezőket sikeresen feltáró multidimenzionális skálázás a kommunikáció 

mennyigének különbségeit két dimenzió mentén magyarázta. Egyfelől az osztályos 

szakemberek elkülönültek a nem osztályosoktól, akik kevésbé voltak aktívak. 

Másfelől kommunikációs aktivitásukban elkülönültek az ápolásban és a fejlesztő 

terápiákban érdekelt szakemberek, amelyek közül az ápolásban tevékenykedők voltak 

kevésbé aktívak. E második dimenzió hasonló a kezelés-terápia distinkcióhoz (Long 

et al., 2003), amely a szakterületek elkülönülésére utal, és kizárja a 

transzdiszciplináris team-munkát. Viszont a szakterületek éles elkülönülése az 

interdiszciplináris team-munkával is ellentétes, és inkább a multidiszciplinárisra 

jellemző (Butt & Caplan, 2010; Long et al., 2003). A szakemberek közötti 

kommunikáció mennyisége alapján nem jelentek meg egyértelmű eredmények, 

amelyek az interdiszciplináris team-munka meglétét igazolnák, illetve csak a team 

egészére, az ápolók és az orvosok szoros együttműködésére lehet ez igaz. Esetükben 
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intenzív nyílt kommunikáció jelent meg. Jellemzőbb a multidiszciplinárisan külön 

dolgozó szakterületek megléte, és a vezető pozícióban lévő orvosok ezektől gyűjtik be 

a szükséges információt, ami a referálás jellegét adja a team-megbeszélésnek. 

A team-megbeszélés információcseréjének középpontjában a segédeszközökkel 

kapcsolatos információ állt. Ez mint a baleseti mozgássérültek rehabilitációs 

osztályának fő tevékenységéhez tartozó téma megfelel az interdiszciplináris team-

munka elvárásainak, hiszen a betegek megfelelő segédeszközökkel való ellátása, és 

ezek által az önálló életvitelre való alkalmassá tételük a teamek feladata. Más 

egészségügyi területeken a vizsgálati információk foglalják el ennek helyét (Butt & 

Caplan, 2010), viszont jelen esetben ez feltételezésem szerint a mozgásszervi 

rehabilitáció sajátossága. Ezzel koherens eredményeket adott a nagyviziten 

megfigyelt orvos kommunikatív viselkedése is: az orvosi kezelés, a segédeszközök, a 

mozgás, és a gyógytorna a leggyakoribb témák. Ezek a fentivel egybehangzóan 

rehabilitációspecifikus információk, és inkább szólnak az interdiszciplináris team-

munka mellett, mivel ezek több szakterület kompetenciáit ölelik fel.  

A team-megbeszélésre az eredménye alapján kevésbé jellemző, hogy a közös 

célállítás, az átfogó szakmai részvétel, és információmegosztás alkalma lenne 

(Bokhour, 2006). Jellemzőbben az orvos-gyógytornász diskurzus dominálta referálás 

(orvosnak való információátadás) jelenik meg, ami nem szól az interdiszciplináris 

team-munka mellett. Ebből is látszik, hogy nem elég teamnek hívni (és így idealizálni) 

valamit ahhoz, hogy akként is funkcionáljon, ahhoz valódi kollaboratív megbeszélésre 

is szükség van (Bokhour, 2006). 

A beteg bevonása – a vele folyó diskurzus – a nagyviziten is inkább a hierarchikus 

szerepek elmosódása mellett szól, mint amilyen az alárendelt betegszerep. A vizit 

valóban a beteggel való diskurzust is tartalmaz, és nem csak a beteg feje feletti 

beszélgetést. Viszont ezt az eredményt árnyalja, hogy a szekvencia analízis során 

láthatóvá vált, hogy a szakemberek megszólalásának sorrendje a hierarchikus 

viszonyokat is tükrözi. Azaz a szerepek és feladatok átfedése helyett azok 

hagyományosan determinált elkülönülése is megjelent. Így az eredmények együttesen 

ebben a tekintetben heterogének: megjelennek a viziten az interdiszciplináris team-

munka mellett és ellen is szóló bizonyítékok. 

A témahasználatban a vizsgált orvosok esetében a bejövő és kimenő irányban használt 

témák szimmetriája jelent meg, ami a reciprok kommunikációra, valódi diskurzusra 

utal (Clarke & Argyle, 1982), ami segítheti a közös célállítást, és az együttműködést a 
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teamben. Ez az eredmény az interdiszciplináris team-munka mellett szól, a vezető 

orvosok nem hagynak reakció nélkül témákat, hanem azokat megvitatják a teamben. 

A szekvencia elemzés eredményei alapján a vizit, mint a team-munka szempontjából 

fontos információcsere alkalom esetében megállapítható, hogy a szóbeli 

kommunikatív viselkedés dominál, és ennek segítségével az egyszemélyes ágensek 

(lázlap, test, stb.) megosztott információforrássá, vagy kimenetté válnak: papír, vagy 

fizikai ágenstípus használatát jellemzően követi a szóbeli kommunikáció, tehát 

tartalmának megosztása a teamben. Ilyen formán a team-tudást építik, és ebben a 

vezető, az orvos tevékenysége döntő. 

A H4 hipotézis elemzés kapcsán megállítottam, hogy a vizitre kötött, és részben 

legalább a hierarchia által magyarázott beszélgetési szekvencia, koreográfiára 

jellemző. Ennek kötöttsége akadályozza a horizontális információcserét, és ezzel az 

interdiszciplináris team-munkát a beteg körül. Ugyanígy, e kötött szekvencián belül 

jelent meg az ápolók és gyógytornászok orvossal való kommunikációjának 

elkülönülése, hogy egymás után közvetlenül nem vonódnak be a beszélgetésbe az 

orvossal, lehet rokonszenvi, hierarchikus, vagy a munka tartalmából eredő, illetve 

ezekkel összefüggésben szerepkonfliktusból fakadó. Ez arra utal, hogy az orvos 

vezette beteg körüli teamben a szerepek átfedése, és a horizontális kommunikáció, 

feltételezhető (szerep-) konfliktusok miatt sem valósul meg. Ilyen formán 

akadályozva az interdiszciplináris team-munkát. Ennek kiküszöbölésében, és a team-

munka interdiszciplináris jellegének támogatásban az orvosnak mint vezetőnek 

központi szerepe kellene legyen (lásd H2 hipotézis). Ez irányban számos viselkedése 

mutat a viziten, és a team-megbeszélésen: koordinálás, a beteg-, és a többi szakember 

bevonása, témák szimmetrikus használata, diskurzus megvalósítása. Viszont a 

hierarchikus gyökerű szerepek és ezek konfliktusainak csökkentésében még számos 

előrelépésre van szükség a vizsgált osztályon ahhoz, hogy interdiszciplináris team-

munka alakuljon ki a beteg körüli teamekben.  

Az orvos vezető szerepe (lásd H2 hipotézis) a vizit szekvenciájában is megjelenik, 

mint irányító, információ gyűjtő és koordináló. A hierarchikus kommunikáció 

ellenére, az intézetben fokozatosan meghonosodó team alapú orvoslás megjelenik már 

a vizit jellegében: a vezető mint koordináló a beteggel való, és róla szóló 

kommunikációba bevonja a szakemberek jelentős részét, és magát a betegek is. Ilyen 

formán a megfigyelt vizitek team-alapú vizithez hasonlítanak (Brown, 2008). Ennek 
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során, ugyan még jellemzően megvan a hierarchia hatása, de csökkenhet a team-

munka fokozása érdekében. 

Az orvosok és a gyógytornászok közötti szoros kooperatív viszony megvalósult 

mindkét vizsgált információcsere alkalom mennyiségi és minőségi elemzés alapján is, 

ami példaértékű kell legyen a későbbiekben az egész osztályos és nem osztályos 

szakembergárda számára. Szoros munkamegosztásuk a mozgásszervi rehabilitáció 

sajátosságából is fakad, de e területen az önállóság támogatásában pontosan 

ugyanennyire fontos kell legyen az ápolók tevékenysége is, és így bevonásuk a szoros 

horizontális kommunikációba a betegről. Ehhez minden team-tagnak, így az 

ápolóknak is autonóm döntéshozóként kell megjelennie, és kevésbé a klasszikus 

hierarchikus elrendezés mentén, amely sajnos a kommunikatív viselkedést átjárja, 

például a nagyvizit koreográfiájában is (Benham-Hutchins & Effken, 2010).  

A gyógytornászok esetében a szoros együttműködés és a témák átfedése az 

interdiszciplináris team-munka mellett szól, viszont az ápolók, és a nem osztályos 

szakemberek kimaradása ebből egyértelműen kellene.  

Interdiszciplinárisan működő hatékony szakérői teamek kialakításának kulcsa a 

vizsgált területen a kommunikációban (Butt & Caplan, 2010; Salas et al., 2006), és 

annak támogatásában van, amelyet támogatni kell a hierarchia csökkentésével is, a 

szerepek átjárhatóságának növelésével. A kommunikáció támogatása segíti a közös 

tudás kialakulását, fenntartását, és így a problémamegoldást, azaz a betegellátást (Butt 

& Caplan, 2010; Grote & Zala-Mezö, 2004; Sexton & Helmreich, 1999). Minderre a 

teamek kialakítása, és a tagok terheltsége is hatással van: a túl nagy számú, és 

heterogén teamekben való többszörös tagság (lásd H3 vizsgálatánál) a hatékony team 

munkában nélkülözhetetlen tanulás, a team-tudás fejlesztése ellen dolgozik (O’Leary 

et al., 2011). Így a teamek összeállítása, a betegklaszterek szerinti homogenitásra 

törekvés is az interdiszciplináris team-munka irányában hathat. 

Az egészésgügyre általános jellemző és vizsgálataimban is kimutatott hierarchia, és az 

orvos általános vezető szerepe a kommunikációban cenetralizáltságot eredményez. Ez 

a cetralizáltság a feladatok elvégzésében (taskwork jellegű kommunikáció) a 

hékonyságot segítheti (Crawford & LePine, 2013). Ez egyben ez jogilag szabályozott 

felelősségek kérdése is. Viszont a kapcsolatorientált kommunikáció (teamwork jellegű 

kommunikáció), és rokonszenvi viszonyok hierarchia által meghatározott jellege 

akadályozza a hatékony team-munkát azzal hogy információsan túlterheli a központi 

szerepet betöltő vezetőt, az orvost. A hatékony team-munka, és az interdiszciplináris 
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team-munka megvalósítása felé ezért a teamwork jellegű kommunikáció 

decentralizálása vezethet (Crawford & LePine, 2013). 

A H5 hipotézisem elméleti oldalának elvetésével szemben módszertani aspektusból 

alátámsztást nyert e feltevésem. A megfigyelt kommunikáció team-folyamatának 

mennyiségi, minőségi, és szekvenciális elemzésére kidolgozott módszereim 

alkalmasak a teameket alkotó szakemberek szerepeinek és feladatianak átfedéseit 

illetve együttműködésük szintjét leírni, és így ezzel a team-munka fokának 

meghatározását lehetővé tenni. Ezen módszerekkel kapott eredmények  megbízhatóak 

és interpretálhatóak, azonban tartalmukban a H5 hipotézis elméleti feltevését nem 

igazolják: a szakemberek közötti együttműködés foka nem interdiszciplináris, vagy 

nem a teljes teamre kiterjedően szoros ilyen mértékben. Az alkalmazott módszerek 

távlatokban alkalmazhatóak más teamek vizsgálatára is az orvosi rehabilitáció 

területén, és részben azon túl. 

A kapott eredmények alapján a H5 hipotézis elméleti feltevését nem sikerült 

alátámasztani teljes mértékben: a team-munka a vizsgált osztályon fekvő betegek 

körül nem interdiszciplináris típusú. Vannak erre irányuló sikeres tendenciák: az 

orvos-gyógytornász kooperáció, az orvosok témákat és szakterületeket átfogó 

koordináló vezetése és diskurzusa a viziten. Viszont az információcsere alkalmak 

közül a team-megbeszélés jellemzően nem működik az interdiszciplináris team-

munkához   illeszkedő módon gondolva itt a referáló jellegre, és a szakemberek egy 

részének inaktivitására, hiányzására. A nagyvizit hatékony diskurzusa, a beteg 

bevonása mellett meglévő kötött, és részben hierarchikus vagy szerepkonfliktusok 

által is terhelt beszélgetési szekvenciája szintén az interdiszciplináris team-munkára 

jellemző átfedő szerepek és horizontális kommunikációval ellentétes eredmények. 

Ezek alapján tehát a vizsgált területen az ápolók támogatásával, illetve a szerepek 

közötti hierarchia csökkentésével lehetne az interdiszciplináris team-munka irányába 

a fejlődést segíteni ami a klasszikus hierarchikus egészségügyi szervezeti modell 

legalább részbeli gyengítését is igényli az összes team-tag autonóm szereplőként való 

bevonásával (Benham-Hutchins & Effken, 2010). Így lehetővé válna a betegek 

ellátásában az interdiszciplináris szakértői teamek kialakítása, ami rugalmas, és 

hatékony ellátást biztosítana. 
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6.6. Általános észrevételek 
A bemutatott vizsgálatsorozat, mint terepkutatás a hipotézisek ellenőrzésén túl több új 

leíró eredmény és tapasztalat forrása volt. Ezeket foglalom össze a következőekben. 

A disszertációban célként kitűzött team-tudás vizsgálatára alkalmazott 

szövetanalitikai elemzés a team-megbeszélésen rávilágított a többi kommunikáció 

elemzés által csak közvetetten érintett tudás tartalmára. A team-tudás, amely a 

kommunikáció által fejlődik és frissül elsősorban a segédeszközök témája köré épül, 

és az ehhez kapcsolódó testi információk, kezelések, alkalmazott eszközök alkotják 

még a team kommunikációjának központi tartalmát. Mindezekhez kapcsolódik 

szorosan a bizonytalanság, amely a döntésekkel jár. Ezen eredmények együttesen azt 

mutatják véleményem szerint, hogy a team-megbeszélésen zajlik aktív célállítás, 

hiszen a segédeszközök, kezelések témájában megjelenik ez a bizonytalanság, de ez 

nem az egész beteg körüli teamet tükrözi, mivel az ápolók, és a nem osztályos 

szakemberek kevésbé voltak itt aktívak. A team-munka támogatása arra kell 

irányuljon, hogy ez a kooperatív döntéshozatal, és team-tudás kialakítás a betegről 

minden team-tagot involváljon, hogy interdiszciplináris team-munkává váljon (Butt & 

Caplan, 2010). 

A terepmegfigyeléseim során a kezelési irányelvek és a betegség forgatókönyvek, 

mint a team-tudás tartalmai a szöveganalitikát leszámítva csak közvetett módon a 

kommunikáción és a kommunikatív viselkedésen keresztül kerültek elemzése. A 

kommunikáció volt a vizsgálatok során az a kitüntetett team-folyamat, aminek 

segítségével betekintést nyertem a kogníció folyamatába (Marks et al., 2001; St. 

Pierre et al., 2010).  

Kiemelendő kvalitatív megfigyelés a vizsgált információcsere alkalmakról, hogy a 

szakemberek fizikai elhelyezkedése is összefüggött a kommunikáció sajátságaival a 

teamben. Az egészségügyi szakemberek fizikai elhelyezkedése egymáshoz 

viszonyítva és a beteg körül összefügg a konzultációs stílussal (Csabai & Molnár, 

1999), a beteghez és egymáshoz való viszonyulással. A team-megbeszélésen a 

szakemberek szakmánként elkülönülve ülnek le külön asztalokhoz a helyszínül 

szolgáló osztályos ebédlőben. Külön helyezkednek el az orvosok és a rezidensek, a 

gyógytornászok, és az ápolók, együtt a pszichológusokkal, ez utóbbinak oka az 

asztalok véges száma, és e szakmák tagjainak kisebb létszáma. Ezen elkülönülés 

megjelent a team-munkára vonatkozó kommunikációs eredményekben. 
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Általánosságban inkább az elkülönült szakmák multidiszciplináris team-munkája volt 

jellemző, és nem a szakterületek közötti határokat feloldó interdiszciplináris team 

munka. A szakterületekre így a megfigyeléseim szerint nem csak formális, 

hierarchikus határok, de fizikai tér (például egész asztalok) is elválasztják egymástól. 

Ugyanígy a nagyvizit vizsgálata során a beteg ágya körüli elhelyezkedés is a 

szakemberek közötti hierarchikus és rokonszenvi viszonyokat tükrözhette. A beteghez 

viszonyított elhelyezkedés szerint az orvos többségében kompetitív volt, azaz 

hierarchia alapú kommunikációt eredményező (Csabai & Molnár, 1999), mivel az 

orvos az ágy végében (az ágy végének takarásában) áll. Az egymás mellett, vagy az 

ágy sarka körüli kooperatív helyzet ritkább volt az orvos esetében, illetve a 

nagyviziten a gyógytornászokra volt jellemző, de kisebb számban az ápolókra is. Ez a 

fizikai elrendezés az orvos-beteg viszony továbbra is hierarchikus jellegére 

következtet, ami még azt jelenti, hogy e tekintetben is változásokra van szükség az 

interdiszciplináris team-munka irányába. Az ápolók elhelyezkedése  a beteg ágya 

körül változó volt, sok esetben az orvos mögött, a teamtől hátrébb álltak, és jegyezték 

a szükséges információkat a vizitfüzetbe, ezzel is elhatárolódásukat megerősítve, ami 

a kommunikatív viselkedésben is megjelent mindkét információcsere alkalmon. A 

kórterembe való belépés sorrendje jelen vizsgálatban is tükrözte a szakemberek 

szerephierarchiájának viszonyait (László & Hunya, 2008): az sort az orvosok vezették 

(a rezidensekkel), majd a gyógytornászok, és végül az ápolók, változó sorrendben a 

team többi szakemberével, és a nem osztályos szakemberekkel együtt léptek be a 

kórterembe. 

A sajátos tegező-magázó kommunikáció is jellemző volt a vizsgált osztályon, amely 

más tegező mondatszerkesztést használ, de a megszólításokban magázó formát, és a 

szakember titulusát használja még (Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008). 

Ez utalhat arra, hogy a klasszikus hierarchikus egészségügyi kultúra ha lassan is, de 

változóban van, a team-alapú orvoslás irányába, az arra tett lépések hatására is akár. 

Papír-alapú információs ágensek használata jellemezte az osztályos munkát – a vizitet 

és a team-megbeszélést is – ahogy azt Sørby és Nytrø találták vizsgálataikban is 

(Sørby, Melby, et al., 2006; Sørby & Nytrø, 2006). Maga az orvosi terület nem is 

válhat egykönnyen papírmentessé, hiszen időben és térben elosztottan, nagy 

időnyomás alatt dolgoznak a szakemberek (Xiao, 2005). Ami lényeges azonban, hogy 

e papír-alapú eszközök (lázlapok, jegyzetek, piktogramok) használatának kollaboratív 

jellege növelhető legyen, például információs táblák használatával a jövőben (Xiao et 
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al., 2002). A papír-alapú eszközök használatának jellegéhez kell igazítani az 

informatikai rendszereket is ebben a közegben, ahhoz hogy többet tudjanak adni a 

papír-alapú eszközöknél, és egyben illeszkedjen a munkafolyamatokhoz, ami a 

jelenleg informatikai eszközökre, például az elektronikus betegnyilvántartásra nem 

jellemző (Sørby & Nytrø, 2006). Az ilyen formán illesztve tervezett technológia 

valóban a team-munka, és az abban megjelenő elosztott kogníció támogatója lehet: 

képes lesz információt hordozni, tárolni, reprezentálni a teamben, és ezzel segítve a 

problémamegoldást (Hutchins, 1995; Sørby, Melby, et al., 2006; Sørby, Nytrø, et al., 

2006). 

A megfigyeléseim általános benyomása alapján a vizsgált osztályon a betegek körül 

szerveződő teamek inkább személyzet jellegűek: dinamikusan szerveződnek, és 

rögtön a problémamegoldásra térnek rá (Kozlowski & Bell, 2004), viszont ennek 

folytán megjelenik bennük a hierarchia, és a standardizáltság a szerepekben és a 

kommunikatív viselkedésben. Ez azonban a team-alapú orvoslás szempontjából nem 

előnyös, és feltételezésem szerint inkább az orvos, mint vezető által koordinált, 

irányított de autonóm szakemberekből álló menedzsment jellegű orvosi team 

(Kozlowski & Bell, 2004) irányába való változással lenne megvalósítható az 

interdiszciplináris team-munka. Ezen a tudás-intenzív, eszközigényes területen 

szakértői teamekre van szükség (Salas et al., 2006), akik együtt tudják a tudásukat 

team-tudássá alakítani a közös információfeldolgozásért és problémamegoldásért. 

A szakirodalomban gyakrabban vizsgált akut jellegű orvoslás például sebészek, altató 

orvosok  esetében (Benham-Hutchins & Effken, 2010; Burtscher et al., 2010; Salyer 

& Stuart, 1985; St. Pierre et al., 2010), és a team-munka más magas kockázatú 

kontextusában, mint amilyen a nukleáris ipar, a repülés, a harcászat (Banks & 

Millward, 2007; Juhász & Soós, 2007; Sexton & Helmreich, 1999) standardizált 

kommunikáció a biztonság záloga. A nem akut orvoslásban, mint amilyen a vizsgált 

orvosi rehabilitáció is, azonban a team-alapú munkához szükséges interdiszciplináris 

együttműködés – mivel számos különböző szakember látja el a beteget – egyik 

feltétele a szerepek átjárhatósága, a kompetencia egymás területein, a közös célállítás, 

és a nyílt kommunikáció ez utóbbihoz (Butt & Caplan, 2010). Ennek azonban 

akadálya az olyan kötött koreográfia az információcsere alkalmak 

kommunikációjában, mint amilyet a nagyviziten az orvos kommunikatív 

viselkedésében azonosítottam. Ez a kötött forma a szervezeti és szerepek közötti 

hierarchiát, és a rokonszenvi viszonyokat viszi bele a team-kommunikációba ezzel 
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annak folyamatát korlátozza – az ápolók, vagy a nem osztályos szakemberek 

háttérbeszorulásával – ami így a team teljesítményére, azaz a beteg ellátására is 

hatással lehet miután a beteggel, kezelésével kapcsolatos információkra épülő team-

tudás kiépülését befolyásolja (Grote & Zala-Mezö, 2004; Marks et al., 2001; Mercer 

et al., 2008; Monaghan et al., 2005). Ilyen formán véleményem szerint a  

standardizáltság a kommunikációban lehet, hogy az akut területen előnyös a team-

munkára nézve, viszont a nem akut orvoslásban hatása nem feltétlen segíti a team-

munkát, a team-tudás kialakulását és a kollaboratív problémamegoldást a beteg 

komplex ellátásában. Mindezen vizsgálatára azonban további kiterjedt vizsgálatokra 

van szükség. 

6.7. Az eredmények átfogó összegzése 
A disszertációban azt a célt tűztem ki, hogy az orvoslás egy speciális és komplex, 

viszont nem akut területén, a mozgásszervi rehabilitációban vizsgálom meg a 

kommunikációval mért team-munka sajátságait, tartalmát, a megosztott tudást, és 

formáját a kommunikáció mennyisége és szekvenciája alapján. Ezen általános 

célomat öt hipotézisben fogalmaztam meg a szervezet, a csoport, és az egyének 

szintjén (lásd 100. ábra táblázata). Szervezetnek az osztály egésze, és a 

rehabilitációban résztvevő osztályos és nem osztályos szakemberek összessége számít 

a vizsgált intézményben. A csoport szintűnek a beteg körüli teameket tekintem, 

amelyekben a szakemberek az ellátás során szerveződnek. Egyéni szintűnek pedig az 

egyes szakemberek közötti eltéréseket, illetve a betegek klaszterei közötti 

különbségeket jelölöm meg. 
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100. ábra. A hipotézisek elméleti feltevéseinek összegzése a vizsgálat szintjei szerint 

A vizsgálatok során feltártam a rehabilitációs teamekben a team-tudás tartalmának 

egyes jellemzőit szöveganalitikai elemzéssel, a kommunikáció és kommunikatív 

viselkedés szabályszerűségeit, szekvenciáját, és különbségeit szakemberek és 

betegklaszterek között, illetve az információcsere alkalmak elemzése során a team-

tudást kialakító, fenntartó interakciók sajátosságait, mennyiségi, minőségi és 

szekvenciális értelemben egyaránt. 

A vizsgált team-kommunikáció során regisztrált adatok lefedtek annak lehetséges 

négy megjelenési formája közül hármat (Cooke et al., 2004; Kiekel et al., 2001), ilyen 

formán törekedve a lehető legátfogóbb elemzésre, amely a fenti következtetések 

levonását tette lehetővé. 

 

A team-kommunikáció elemzésének háromból négy adatformáját felhasználtam (lásd 

101. ábra), és további céljaim között szerepel olyan komplexebb regisztrátum 

készítése, amely lehetővé teszi a kommunikáció fizikai jellemzőinek sorrendi 

elemzését is, ezzel kiegészítve a képet erről a kulcsfontosságú team-folyamatról.  

Szervezet / Osztály Csoport / Rehabilitációs team Egyén / Szakember és beteg 

Az osztály helyzete a kórházi 
szervezetben, az osztály 

felépítése, működése, 
kommunikáció az osztályon 

A beteg körüli 
interdiszciplináris rehabilitációs 

team felépítése és működése, 
kommunikáció és 

kommunikatív viselkedés a 
teamben 

Az osztályon dolgozó 
szakemberek (pl. az orvos mint 

vezető) és az osztály 
betegeinek, betegklasztereinek 

kommunikációs jellemzői 

Általános megfigyelések és 
jellemzők az osztályos 

munkáról és kommunikációról; 
ezek alapján új kutatási 

kérdések fogalmazhatóak 
meg 

H5: Az interdiszciplináris 
team-munka jellemzőinek 
megjelenése; A hipotézis 

feltételezése nem igazolódott 

H1: Szisztematikus  
különbségek a szakemberek 

kommunikációban; A hipotézis 
feltételezése igazolódott 

H2: Az orvos vezető 
szerepének jellemző; A 
hipotézis feltételezése 

igazolódott 
H3: A teamek 

kommunikációjukkal 
alkalmazkodnak a betegek 

ellátási igényeihez; A hipotézis 
feltételezése igazolódott 

H4: Az orvos viziten megjelenő kommunikatív viselkedését a 
hierarchikus viszonyok határozzák meg (kötött vizit-

koreográfia azonosítása); A hipotézis feltételezése igazolódott  
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A kommunikációs adat 
jellemzői Statikus jelleg Sorrendi jelleg 

Tartalom 

A szövegben (beszélgetésben) 
megjelenő állítások, témák száma 

A team-megbeszélések 
szöveganalitikai elemzése: az 
azonosított témák, és azok 
használatának sajátságai a 
szakemberek és a betegklaszterek 
között (H1, H3, általános 
megfigyelések) 

Az egyes állítások egymás utáni 
előfordulásai, szekvencia elemzéses 
vizsgálatok. 

A nagyviziten megfigyelt orvosok 
kommunikatív viselkedésben 
megjelent szekvencia elemzés (H4, 
általános megfigyelések): az 
ágenshasználat (és ezzel az azokhoz 
kapcsolódó témák) vizsgálata 

Fizikai jellemzők 

A beszélgetés idői jellemzői, átlagos 
beszélgetési idők bizonyos 
betegekre 

A team-megbeszélés 
kommunikációjának mennyiségi 
elemzése (közlések száma, idői 
jellemzői), a nagyvizit 
kommunikatív viselkedésében 
megjelent ágenshasználat 
gyakorisági eredményei (ezek 
eltérései a szakemberek és 
betegklaszterek között: H1, H2, H3 
és általános megfigyelések) 

Az egyes egymást követő 
megszólalások idői jellemzőinek 
elemzése  

A disszertációban ilyen adattal nem 
dolgoztam (a jövőben ilyen jellegű 
elemzésekkel is célom kiegészíteni 
az eddigieket) 

101. ábra. A disszertációmban használt adatformák összegzése 

A hipotézisem elméleti szempontjai mellett, minden feltevésemhez egy-egy 

módszertani tézis is tartozik. Ezen módszertani elvárásaimat sikerült alátámasztani az 

eredményeknek és vizsgálati tapasztalatoknak. A vizsgálatsorozat folyamán 

kialakított megfigyeléses eljárások - a kommunikáció mennyiségére, kapcsolati 

jellemzőire és a kommunikatív viselkedés regisztrációjára - alkalmasak arra, hogy 

leírják a szakemberek közötti szisztematikus különbségeket a kommunikáció team-

folyamatában (H1), alkalmasak az orvos domináns vezető, integráló team-szerepének 

megragadására (H2). Ezek mellett a megfigyeléses módszertan, kiegészítve a szóbeli 

team-kommunikáció szöveganalitikai elemzésével, képes megragadni a team 

különböző betegklaszterek ellátási igényehez való alkalmazkodását (H3). A 

szöveganalitikai elemzés során kifejlesztett szótár, annak tartalmi kategóriái és ezek 

mintázatai alkalmasak újabb rehabilitációs orvoslásból származó kommunikációs adat 

feldolgozására is, tehát egy önálló kimenetét alkotják a kutatásaimnak. Az említett 

megfigyeléses módszerek, azok hálózatelemzési és szöveganalitikai feldolgozási 

eljárásai együttesen alkalmasnak bizonyultak a beteg körüli team-munka fokának 
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meghatározására, annak megállapítására, hogy az interdiszciplinaritás még nem 

teljesen jellemző a vizsgálat terepén (H5). Ezeken felül, a vizsgálataim egyik 

lefontosabb módszertani eredménye a regisztrált kommunikatív viselkedés szekvencia 

analízise, amely lehetővé teszi, hogy ágenshasználati, azaz információkezelési 

mintázatokat azonosítsak az orvosok tevékenységében. A módszer szolgáltatta 

eredmények alkalmasak a vizitkommunikáció hierarchia általi meghatározottságának 

alátámasztására (H4). Ezen felül e módszer alkalmas arra, hogy az orvosi 

informcáióhasználat profilja segítségével a team-munka optimalizálható legyen, 

optimálisan illeszkedjen az egyes betegklaszterek ellátási igényeihez (H3). Az 

információhasználat, a kommunikatív viselkedés elemzése alapul szolgálhat a 

jővőben az orvosi rehabilitációs team munkáját támogató technológiák fejlesztéséhez 

(Sørby, Melby, et al., 2006; Sørby & Nytrø, 2006, 2010). Az információs ágensek 

használatának elemzése megadja ezen fejlesztendő eszközök lehetséges helyét a 

munkafolyamatokban, és hozzájárul egy hatékony szakértői rendszer kialakításához 

(Hutchins, 1995). 

Összegezve a disszertációm elméleti eredményeit és következtetéseit: megállapítható, 

hogy a mozgásszervi rehabilitációban megfigyelt team-munka magán hordozza a 

hierarchikus egészségügyi szervezet jellemzőit a kommunikációban – kötött 

szekvencia, az orvosok domináns szerepe – de a vizsgált intézetben megkezdett team-

alapú ellátás ezek mellett is megfigyelhető. Hatékony team-kommunikációt 

tapasztaltam a beteg körül, amely azonban még, mint interdiszciplináris team nem 

funkcionál, illetve nem minden team-tagot integrál. Jellemzően még a team-munka az 

interdiszciplináris és a multidiszciplináris közötti átmenet fázisában található, az 

orvosok és gyógytornászok együttműködése és az ápolók, a nem osztályos 

szakemberek csökkent aktivitása alapján a team-kommunikációban. A változás 

irányát, és a célt figyelembe véve a team-munka támogatására a hierarchia 

csökkentésével, és az összes szakember bevonásának erősítésével lenne mód. 

Mindazonáltal, a hierarchia teljes kiiktatása nem lehetséges és nem is cél a 

hatékonyság fokozása szemontjából: előnyös, ha a szakemberek csoportjait, a 

különböző betegek közötti teameket a munkafolyamat (taskwork) szempontjából 

centralizáltan, hierarchizáltan építik fel (az orvos vezetésével); viszont előnytelen, ha 

a személyközi kapcsolatokat, a kapcsolatorientált tevékenységeket (teamwork) ez 

áthatja (Crawford & LePine, 2013). Jelen eredmények és korábbi tapasztalataink 

(Havasi et al., 2012) alapján tehát, a személyközi kapcsolatok és a taskwork esetében 
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lenne különösen fontos a hierachikus szervezeti kultúra hatásának csökkentése. 

A disszertációm módszertani eredményeit összegezve megállapítható, hogy a 

vizsgálatok során kialakult egy terepvizsgálati eszközkészlet, amely alkalmas a team-

kommunikáció, mint kiemelten fontos team-folyamat mérésére és elemzésére. A 

módszerek ötvözik Sørby & Nytrø (2006, 2010) antropológiai terepmegfigyeléses 

stratégiáját, a kommunikatív viselkedés, azaz az eszközhasználat és interakciók 

együttes regisztrációját, a team-munka vizsgálatának kutatásában már alkalmazott 

hálózatelemzéssel és ábárzolásmóddal (Kiekel et al., 2001). A szakértői rendszerként 

értelmezhető orvosi rehabilitációs teamet vezető orvos információhasználati 

szekvenciájának leírása alapvetően újszerű megoldást nyújt a nagyszámű átmenet-

valószínűségekből álló eredménysor értelmezésére, a lényeges pontok azonosítására 

anélkül, hogy a szekvenciaelemzés statisztikai erejéből veszítenénk. A hálózatelemzés, 

azon belül is az itt alkalmazott hálózatos ábrázolásmód, az információs ágensek 

használati sorrendréjről olyan képet adhat, amely hasznos visszajelzésként szolgálhat 

a team számára, továbbá fejlesztések kiindulópontja lehet. A hálózati ábrák a 

numerikus eredmények szemléltetése által könnyebben érthetőek a teameket alkotó 

szakemberek számára, amelynek hatására jól hasznosíthatóak a kommunikáció 

támogatásában is (Pentland, 2012). 

Összességében tehát Sørby & Nytrø (2006, 2010) módszereinek ötvözése Kiekel és 

munkatársai (2001) eljárásaival, módszertani hasznán túl lehetővé teszi a két 

szemlélet összekapcsolását is. A team-munka, a team-kommunikáció vizsgálatának 

hagyományába (Cooke et al., 2004; Kiekel et al., 2001) a team-tagokon, mint emberi 

ágenseken túl integrálja az eszközöket, tárgyakat, testrészeket, mozgásokat mint 

információhordozókat. Ez lehetővé teszi, hogy a team-munkát mentális tartalmakon 

és azok kommunikációján túlmenőleg, nem környezetétől elszigetelten, hanem valós 

fizikai eszközhasználatával együtt szakértői rendszer (expert system) szintjén 

elemezhessük (Hutchins, 1995). Ez egyszerre teszi lehetővé a jövőben a team-munka 

kommunikációs és eszközök szintjén megvalósuló támogatását, fejlesztését a jobb és 

hatékonyabb ellátás érdekében. 
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7. Korlátok 
Eredményeimnek és megállapításaimnak azonban több olyan korlátja is van, amely az 

értelmezés és általánosíthatóság lehetőségeit megadott keretek közé szorítja. A 

disszertációmban bemutatott eredmények azonban korántsem fedik le az 

egészségügyi team-munka egészét – amely nem is volt célom – hanem egy területre a 

mozgásszervi rehabilitációra és intézményre fókuszálnak, illetve egy team-folyamatot 

a kommunikációt használják fel. Egy osztály vizsgálata jelen formájában nem teszi 

lehetővé összehasonlító elemzések elvégzését. A jövőbeli vizsgálataim során 

mindenképp ki kell terjesszem a vizsgálatot a rehabilitációs munka eddig kevésbé 

vizsgált kulcsszereplőjére a betegre is. Illetve az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézet vizsgált osztályán kifejlesztett és alkalmazott módszerekkel más intézmények 

vizsgálata által összehasonlításra is lehetőségem nyílhat a jövőben. 

A disszertációm vizsgálataiban nem jelenik meg a teljesítmény és a hatékonyság mért 

váltózóként. Az eddig elvégzett terepkutatás során a terület leírása, a team-

komminkációs folyamatok jellemzése állt figyelmem fókuszában. Viszont 

teljesítmény mutatók híján nem nyílt lehetőségem hatékony és kevésbé hatékony 

teamek elkülönítésére, illetve ezen különbségek okainak elemzésére. A jövőben erre 

fókuszált vizsgálatokkal mindenképpen szeretném megragadni a team-munka 

kimenetét is. Ehhez feltételezésem szerint objektív, azaz kezelési adatokra épülő, és 

szubjektív, elégedettséget leíró változókra lesz szükségem (pl. Mercer et al., 2008). 

Az eredmények értelmezésének spektrumát korlátozza az, hogy a vizsgálataim során 

alapvetően a struktúra elemzését helyeztem előtérbe. A kommunikáció tartalma a 

szöveganalitikai elemzésben jut szerephez a tartalmi kategóriák mintázatainak 

elemzése által. Azonban a kommunikáció egészét leíró, a jelentésre, kohézióra és 

értelmezése irányuló elemzéseket nem végeztem. Mindezen tartalmi és kvalitatív 

elemzések a jövőben számos értelmezést tehetnek hozzá az orvosi rehabilitációs 

teamek működésének vizsgálataihoz. 

Végül, az eredmények korlátjaként és jövőbeli vizsgálandó területként ki kell 

emeljem, hogy kauzális modellben lenne előnyös a hierarchia, az interakciók 

mennyisége, minősége által a közös tudás kialakulására és a team hatékonyságára 

gyakorolt hatás elemezése. Erre vizsgálataim exploratív fókusza miatt még nem volt 

módom. Ez a jövőben lehetővé tenné olyan kérdések megválaszolást, minthogy 

milyen jellegű és fokú hierachikus team-struktúra, illetve -kommunikáció járul hozzá 
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leginkább a team hatékonyságához, akár a beteg, akár a szakemberek szemszögéből 

nézve. 

8. Kitekintés 
Ahogy fentebb már utaltam rá, mint alkalmazott pszichológiai vizsgálatnak, jelen 

disszertációnak is vannak, illetve lehetnek gyakorlati következtetései, javaslatai. Jelen 

vizsgálati tapasztalatok alapján az ápolók, és a nem osztályos szakemberek 

bevonására van szükség a team-munka támogatása során. Emellett a teljes, osztályos 

csapat szintjén a szerepek közötti hierarchia csökkentése is előnyös lehet. 

Mindezekhez két út vezet: 8.1. képesség alapú képzések és 8.2. a team-munkát 

támogató technológiák és eszközök fejlesztése. 

8.1. A képesség alapú képzések 
A képesség alapú képzések (soft skill tréningek), amelyek az együttműködés, az 

interdiszciplináris team-munka emberi feltétetelit teremtik meg. Ennek egyik 

lehetséges módja a kereszt-tréning (cross-training), amely egymás munkafeladatainak 

megismerése által segíti a szakterületek közötti határok gyengítését (Eldar et al., 2008; 

Mohammed & Dumville, 2001; Nemeth et al., 2008). Ezek esetében azonban nincs 

szükség a teljes helyettesíthetőségre, és minden procedurális készség kölcsönös 

elsajátítására, mert az a hatékonyság ellen dolgozna (Banks & Millward, 2007). E 

tréningek célja a munkakörök kölcsönös megismerése, az erre vonatkozó team-tudás, 

és tranzaktív emlékezeti könyvtár kialakításának segítése például megosztott mentális 

modellek által, amelyek tartalmazzák egymás képességeit, információs igényeit 

(Cooke et al., 2000, 2004; Klimoski & Mohammed, 1994). Egymás 

munkafeladatának megismerése mellet (a taskwork kölcsönös ismerete) a 

kommunikáció készségek fejlesztése is előnyös lehet a team-munka szempontjából, 

ezzel támogatva a kapcsolatorientált oldalát a közös munkának (teamwork). Ilyen 

képzések során a zárt láncú kommunikáció, a betegtájékoztatás és a konfliktuskezelés 

is elsajátítható. 

A fentiek mellett pusztán jelen eredmények egy részének visszajelzése is segítheti a 

jobb és hatékonyabb team-kommunikáció kialakulását a teamben. Pentland (2012) 

eredményei alapján a team-struktúrát megmutató szociometriai ábrák bemutatása (és 

kommentálása) is segíti, hogy a team önmaga kialakítsa a szükséges (például 

kommunikációs) kapcsolatokat. Ilyenformán, a szociometriai és hálózatelemzési 
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vizsgálatok eredményei is közvetlenül hozzájárulhatnak az eredményesebb team-

kommunikációhoz és team-munkához. 

8.2. A team-munkát támogató technológiák és eszközök 
fejlesztése 

A fejlesztés másik aspektusa a team-munkát támogató technológiák és eszközök 

fejlesztése. A kommunikatív viselkedés feltárása nyomán feltérképeztem az 

információhasználat szükségleteit a beteg körüli teamekben, és a vizsgált 

kontextusban, amely alapján támogató technológiák úgy fejleszthetőek, hogy azok a 

valós igényekre reagálnak – requirements engineering (Sørby, Melby, et al., 2006). 

Ilyen fejlesztések során kialakíthatók olyan elektronikus betegnyilvántartások, 

kórlapot kiváltó mobil informatikai eszközökkel használható adatbázisok, amelyek a 

helyzetekhez és az igényekhez illeszkedően, és a megfelelő módon alkalmasak a 

szakembereknek információ beszerzésére, és információs kimenetként való 

használatra is (Sørby, 2007). Az ilyen eszközök a mostaniakkal szemben a team-

munkát is segíthetik a jobb információcsere által, és nem csak redundáns kimenetei 

lehetnek az információnak a papír-alapú orvosi munkában. Ezen aspektuson belül a 

másik fejlesztési irány a team-munkát fizikai (papír-alapú) eszközökkel támogató 

megoldások kialakítása. Xiao szerint az egészségügy teljesen nem válhat 

papírmentessé, mert fizikai eszközökkel, betegekkel és betegeken végzik a 

tevékenységüket, így mindig lesz szükség nem digitális ágensekre a kommunikatív 

viselkedésben (Xiao et al., 2002; Xiao, 2005). Ezek a fizikai ágensek a teamben 

megjelenő elosztott kogníció során reprezentálhatnak információt, szaktudást, és 

magukban hordozhatnak műveleteket is, komputáció (feladatmegoldásban lényeges 

adatművelet) elvégzésére is alkalmasak lehetnek (Hutchins, 1995). Mindkettő 

megvalósítását mgában foglalják az osztályos információs táblák, amelyeket Xiao 

mutat be (Xiao et al., 2002). Az ilyen tábla tartalmazza, megmutatja, és elérhetővé 

teszi a beteginformációkat, azzal hogy felírhatók rá az osztályon fekvő betegek 

legfontosabb adatai, velük kapcsolatos friss (kezelési-) információk, megjegyzések. 

Mindez együtt ráadásul az osztály dolgozóinak munkaterhelését is ábrázolja. Emellett 

a tábla formája, és közös használata, mivel egyszerre több szakember is nézheti, és 

beszélhet tartalmáról előtte állva, egyfajta műveleti eszközként is alkalmazható, 

hiszen átrendezhetők vagy elrendezhetők a betegek rajta, a felvezettet jelölésekkel, 

utasítások adhatók ki (pl. vizsgálat elvégzésére) és mindemellett fizikai tulajdonságai 
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(pl. mérete) kizárja a hibázások egy részét: nem fér egy kórteremhez több beteg 

például, mint amennyi fizikailag is beférne (Hutchins, 1995). Ilyen formán a 

kollaboratív munka egyszer, ám sokrétű eszköze lehet egy tábla, amely rugalmasan 

alakítható az osztály, és a beteg körüli teamek szükségleteihez. A szakértői team így 

olyan eszközökkel, amik maguk is információt, illetve speciális szakértelmet 

hordoznak (reprezentálnak) egy „szakértői rendszerré” (expert system) alakulhat 

(Hutchins, 1995, p. 155), amelyben az egyének és az eszközeik koordináltan 

működnek együtt a team problémamegoldásában. A szakértelem így az ember és a 

technológia interakciójában kerül kifejezésre, alkalmazásra a beteg sikeres kezelése 

érdekében. 

 

Összegezve, a disszertációm eredményeire alapozva kutatási aspektusból más 

osztályok és intézmények, illetve teljesebb körű regisztrációval bőségesebb adatokkal 

tervezem kibővíteni a vizsgálataimat. Másfelől fejlesztési aspektusból az itt 

bemutatott eredmények alapján mind képzés formájában lehetséges a team-munka 

támogatása az orvosi rehabilitációban, mind pedig fizikai, esetleg elektronikus 

eszközök fejlesztésével is megvalósítható az interdiszciplináris team-munka erősítése. 
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csoportom tagjainak a témám csiszolásában nyújtott értékes iránymutatásaikért. 

Köszönöm Brian O'Connor gyors és lényegre törő segítségét a szekvencia elemzés 

SPSS szintaxisának használatában. 

Emellett köszönettel tartozom az Ergonómia és Pszichológia Tanszéknek (és Dr. Izsó 

Lajosnak), a Heller Farkas Alapítványnak (és Dr. Antalovits Miklósnak), az Országos 

Orvosi Rehabilitációs Intézetnek (és Dr. Vizkelety Tibornak), és az Orvosi 

Rehabilitációért Alapítványnak (Dr. Kullmann Lajosnak és Dr. Ari Lajosnak), amiért 

anyagilag és szellemileg is támogatták kutatásomat és annak publikációit. 

Külön kiemelten köszönettel tartozom a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 

dolgozóinak, kedves kollégáimnak, azért hogy időt, és bizalmat adtak, illetve 

ötleteikkel, tanácsaikkal, segítségükkel támogatták disszertációm elkészítését. 

Végül, de nem utolsó sorban, nagyon köszönöm a barátaimnak, a családomnak, a 

sporttársaimnak a támogatást és a bizalmat, amivel elviseltek e nehezebb időszakban 

is. Köszönöm az időt, lehetőséget a munkára és a kikapcsolódásra egyaránt! 
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11. Mellékletek 



! I!

1. sz. melléklet: Szociometriai kérdőív 
Kommunikációs kérdőív 

!
Kedves&Dolgozó!&

Kérjük,( hogy( az( alábbi( kérdések( mindegyikére( pontosan& három& teljes& név( beírásával(

válaszoljon!( Válaszként( saját& nevét& nem& írhatja,( csakis( az( Osztályon( dolgozók( közül(

választhat((orvosok,(gyógytornászok,(ápolók,(pszichológus)!(Amikor(a(kérdésben(csapatra(

utalunk,( akkor( az( Osztályon( dolgozók( csapatára( gondoljon!( Kérjük,( hogy( ne( hagyjon( ki(

egyetlen(kérdést(sem!(

A(kérdőív(elemzéséhez(elengedhetetlen(az(Ön(nevének(ismerete(is.(Ezért(kérjük,(alább(írja(

fel( a( nevét,( természetesen( ezeket( a( kérdőíveket( különös( bizalommal( kezeljük,( senki(

számára(ilyen(formán(tovább(nem(adjuk.(

(

Az&ön&teljes&neve:(………………………………..(
(

1. Munkatársai+közül+kit+hívna+meg+otthonába?!
!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
2. Munkatársai+közül+kikkel+szokott+együtt+ebédelni+(vagy+kikkel+ebédelne+
együtt&szívesen)?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
3. Ha#szakmai#kérdése#merülne#fel,#kitől#várhatna#segítséget?!
!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
4. Munkatársai+közül+kitől+tud+a+legtöbbet+tanulni+a+szakmájával+
kapcsolatban?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
!
!
5. Kollégái(közül(kiktől(kap(leggyakrabban(visszajelzést(elvégzett(
munkájáról?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!



! II!

!
6. Kinek!a!véleményét!kéri!ki,!ha!elbizonytalanodik!a!munkájában?!
!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
7. Ha#más#városba#költözne,#kivel#szeretne#munkatársai#közül#továbbra#is#
kapcsolatban!maradni?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
8. Kire!bízná!az!új!munkatársak!felkészítését?!
!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
9. Képzelje!el,!hogy!munkatársaival!egy!hétvégi!programon!vesznek!részt.!
A!szálláson!négyágyas!szobák!vannak.!Kiket!választana!szobatársnak?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
10. Kik!azok!a!munkatársai,!akik!szívesen!átadják!a!többieknek!a!
tudásukat,!tapasztalataikat?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
11. Kollégái(közül(kiknek(ad(leggyakrabban!visszajelzést!elvégzett!
munkájáról?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!
!
12. Munkatársai+közül+kivel+tölti+(vagy+kivel+töltené)+szívesen+
szabadidejét?!

!
………………………………….! ………………………………….!!!!!!!!………………………………….!



! III!

!

2. sz. melléklet: A szociometriai elemzés gyakorisági táblája 

 
 

!  



! IV!

3. sz. melléklet: A team-megbeszélések mennyiségi elemzésének regisztrálólapja 

!
!



! V!

4. sz. melléklet: A hálózatelemzéses erdemények utóelemzése 
többdimenziós skálázás segítségével  

Bemeneti adat: 

Proximities 

Source:SRC_1 

  
orvos_f 
Orvos 

apolo_f 
Ápoló 

GYT_f 
Gyógytornász 

munkapszi_f 
Munkapszichológia 

ergot_f 
Ergoterapeuta 

közpgyt_f 
Közp GYT 

szoc_f 
Szociális 
munkás 

orvos_f Orvos .             

apolo_f Ápoló 301,500 .           

GYT_f 
Gyógytornász 

38,500 364,500 .         

munkapszi_f 
Munkapszichológia 

392,000 392,000 392,000 . 
      

ergot_f 
Ergoterapeuta 

384,000 392,000 392,000 392,000 .     

közpgyt_f Közp 
GYT 

363,500 391,500 381,500 392,000 392,000 .   

szoc_f Szociális 
munkás 

392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 . 

 

Illeszkedés mutatók: 

Stress and Fit Measures 

Dimensionality:2 
Normalized Raw Stress ,06363 

Stress-I ,25225a 

Stress-II ,79466a 

S-Stress ,18404b 

Dispersion Accounted For (D.A.F.) ,93637 

Tucker's Coefficient of Congruence ,96766 

PROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress. 
a. Optimal scaling factor = 1,068. 

b. Optimal scaling factor = ,931. 

 

!  
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Koordináták a 2D elrendezésben: 

Final Coordinates 

Dimensionality:2 

  
Dimension 

1 2 
orvos_f Orvos -,448 ,199 

apolo_f Ápoló -,524 -,409 

GYT_f Gyógytornász -,458 ,332 

munkapszi_f 
Munkapszichológia 

,586 ,213 

ergot_f Ergoterapeuta ,213 ,683 

közpgyt_f Közp GYT ,045 -,653 

szoc_f Szociális munkás ,587 -,364 

 

Nyers kimeneti elrendezés ábrázolva: 

 
!  
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Kapott távolságok az elrendezésben: 

Dimensionality:2 

  orvos_
f 

Orvos 

apolo_
f 

Ápoló 

GYT_f 
Gyógytorná

sz 

munkapszi_f 
Munkapszicholó

gia 

ergot_f 
Ergoterapeu

ta 

közpgyt
_f Közp 

GYT 

szoc_f 
Szociális 
munkás 

orvos_f Orvos ,000             
apolo_f Ápoló ,612 ,000           
GYT_f 
Gyógytornász 

,134 ,744 ,000         

munkapszi_f 
Munkapszicholó
gia 

1,034 1,272 1,051 ,000 
      

ergot_f 
Ergoterapeuta 

,819 1,317 ,757 ,600 ,000     

közpgyt_f Közp 
GYT 

,984 ,620 1,106 1,021 1,347 ,000   

szoc_f Szociális 
munkás 

1,178 1,112 1,256 ,577 1,112 ,614 ,000 

 

5. sz. melléklet: Szöveganalitiaki elemzés tartalmi kateóriái (típusai) 
!

1. Ápolás (ápolás, fürdetés, kötözés, pl: alápolcolás, beken, beteker, borogat, fáslizás, fürdetés, 

jegelgetni, kacsát) Altípusai, amik mintázatban összevonásra kerültek az ápolás típussal:  

• Ruha (tartalma: alsógatya, gatya, pizsamáját, ruhát, trikó, tréningnadrágot, zokni). 

• Étkezés (tartalma: eszik, iszik, pohár, étel). 

2. Betegség, tünet – nem mozgásos (szövődmények, pl.: aluszékony, anémiás, aszociális, begolyózás, 

berozsdásodott, betegség, ciszta). 

3. Kezelés (terápiák, ellátás, torna, pl.: alapoz, ambuláns, amputáció, baleseti kontroll, beavatkozás, 

beméred, beszűkít, beszűkíteni, csere). 

4. Eszköz (dokumentumok, használt eszközök az ellátásban, pl.: artomot, bicikli, bili, bordásfal, CPM, 

csavar, csontpótló, drain, emelő). 

5. Segédeszköz (protézisek és más segédeszközök (azok jellemzői), amiket a beteg használ, pl.: 

protézis, behúzás, bemélyedés, betét, bokarögzítő, bot, bukósisak, cipő, csípőprotézis). 

6. Mozgás (ezzel kapcsolatos jelzők, tulajdonságok, pl.: abdukció, abdukálni, aktivitás, aktivizál, 

aktiválni, automatizmus, beindít).  

7. Vizsgálat (elvégzett vizsgálatok, pl.: ultrahang, bokaröntgen, bronchoszkópia, CRT, csípő röntgen, 

cukor, D-dimer, EMG).  

8. Sérülés – mozgásos (a mozgást érintő eltérések, pl.: ataxiás, hemiplégia, artrózisa, baleset, bereped, 



! VIII!

bokaízületes, bordatörés, combnyaktörés).  

9. Szociális háttér (otthon, munka, gyerek, pl.: környezet, körülmény, közmunka, közösségbe, 

lakókörnyezetében, magány, munkavállalás).  

10. Önállóság (az önálló életvitelre utaló vagy azzal kapcsolatos szavak, pl.: boldogul, egyedül, 

elüldögél, fekszik, felkel, felügyelet).  

11. Motiváció (a beteg motivációja, pl.: motivációja, akar, aktív, bevon, bátorságot, hajlandó).  

12. Együttműködés (együttműködéssel vagy annak hiányával kapcsolatos szavak, pl.: bevonni, 

együttműködik, együttműködési, elutasít, félreért).  

13. Gyógytorna (a gyógytornával kapcsolatos szavak, pl.: begyakorlása, edzés, eltornázgatunk, 

eltotyogjon, erősíteni, erősítés, gyakorlat, gyógytorna).  

14. Idő (idő, dátumok, napok, hónapok, pl.: októberi, perc, perceket, percet, percig, percre, perctől, 

pillanat).  

15. Testrész (testrészek, testtájak, izmok, csontok, pl.: abduktor, acetábulum, alkar, aorta, bicepsz, 

bifemoralis, billentyű, boka, bőr).  

16. Gyógyszer (gyógyszerek és gyógyszer típusok, hatóanyagok, pl.: ACC, algopyrin, amikacin, andaxin, 

antibiotikum).  

17. Bizonytalanság (bizonytalanságot kifejező szavak, ide tartoznak a hangutánzó szavak is; pl. aaa, ajjaj, 

bababa, biztonság kedvéért, dadada, dadamdam, dödödö, ejjejej, hhhát, hogy-hivjákja).  

18. Feltételes (feltételes módú szavak, feltételes módra utaló szavak, pl.: beletanulna, ellopná, esetleg, ha, 

hallaná, indokolná, jelentene).  

19. T/1 – „mi” (többes szám első személyű szavak, mint a teamre utaló szavak, pl.: oldjuk, problémánk, 

programunk, próbálgatjuk).  

20. Területek, intézmények (az intézet osztályai, szakterületek, pl.: ambulancia, ambulanter, bajcsy, 

belgyógyászat, beutaló, bőrgyógyászat).  

21. Dolgozók (dolgozók nevei).  

22. Betegek nevei.  

23. Számadatok (számok, adatok).  

24. Pozitív és negatív jelzők.  
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6. sz. melléklet A közlők és az általuk említett témák gyakoriságai, 
hálóábra alapjául szolgáló adatok (46. ábra és 47. ábra 
segédeszköz nélkül) 

Közlő&szakterület / 
Említett téma Ergoterápia& Gyógytorna&

Orvosi&
beavatkozás& Pszichoterápia& Segédeszköz&

SportA&és&
hidroterápia&

Szociális&
háttér& Vizsgálat& Ápolás& Összesen&

ergoterapeuta& 2" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 3&

gyógytornász& 6" 112" 6" 5" 209" 45" 45" 14" 29" 471&

munkapszichológus& 0" 0" 0" 0" 3" 0" 4" 0" 0" 7&

orvos& 9" 86" 31" 17" 217" 50" 70" 79" 74" 633&

sportterapeuta& 0" 17" 3" 0" 1" 10" 3" 0" 1" 35&

szociális&munkás& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 1&

vezetõápoló& 1" 0" 0" 0" 5" 1" 5" 10" 8" 30&

ápoló& 1" 0" 1" 1" 6" 0" 1" 7" 15" 32&

Összesen 19& 215& 41& 23& 442& 106& 129& 110& 127& 1212&

7. sz. melléklet: Az egyes szakterületek hozzászólásai a 
betegklaszterekhez 

közlő&szakterület&/&
betegklaszter&

CL1&
(clusterA1&

CL2&
(clusterA2)&

CL3&
(clusterA3)& Összesen&

ergoterapeuta& 0" 0" 2" 3"
gyógytornász& 58" 188" 206" 471"
munkapszichológus& 0" 2" 5" 7"
orvos& 91" 223" 291" 633"
sportterapeuta& 0" 15" 20" 35"
szociális&munkás& 0" 1" 0" 1"
vezetõápoló& 5" 9" 13" 30"
ápoló& 5" 16" 11" 32"
Összesen 159" 454" 548" 1212"

8. sz. melléklet: Az átlagos beszélgetési idők százalékos eloszlása a 
betegklaszterek között 

Övezet-
középpont&
(s)& 81,440& 136,320& 191,200& 246,080& 300,960& 355,840& 410,720& 465,600& 520,480& 575,360&
CL1& 0" 15,714" 61,677" 16,923" 50,413" 0,000" 0,000" 32,308" 0,000" 0,000"
CL2& 60,000" 62,143" 38,323" 53,231" 49,587" 49,263" 100,000" 30,110" 0,000" 0,000"
CL3& 40,000" 22,143" 0,000" 29,846" 0,000" 50,737" 0,000" 37,582" 100,000" 100,000"
Övezet-
középpont&
(s)& 630,240& 685,120& 740,000& 794,880& 849,760& 904,640& 959,520& 1288,800& 1398,560&

&CL1& 58,704" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000"
"CL2& 0,000" 0,000" 0,000" 100,000" 0,000" 100,000" 0,000" 0,000" 0,000"
"CL3& 41,296" 100,000" 100,000" 0,000" 100,000" 0,000" 100,000" 100,000" 100,000"
"!

!  
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9. sz. melléklet: A nagyvizitekre általánosan jellemző 
ágenshasználati szekvenciák 

9.1. Cella gyakoriságok 
Lag1 

&& Adm& B& Dok& ERG& FN& GYT& J& L& M& N& O1& O2& O3& OX& R& S& T& Tel& X& Totals&

Adm& 3" 2" 0" 0" 0" 1" 2" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 9&

B& 3" 703" 0" 1" 20" 372" 19" 218" 10" 71" 56" 32" 126" 1" 17" 5" 51" 2" 1" 1708&

Dok& 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 2&

ERG& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 1&

FN& 0" 15" 0" 0" 10" 6" 0" 7" 0" 3" 1" 0" 2" 0" 0" 0" 3" 0" 0" 47&

GYT& 0" 375" 1" 0" 2" 453" 12" 250" 10" 34" 45" 26" 71" 0" 8" 11" 28" 0" 0" 1326&

J& 1" 17" 0" 0" 0" 12" 1" 6" 0" 2" 0" 5" 7" 0" 1" 1" 1" 1" 0" 55&

L& 0" 226" 0" 0" 7" 243" 5" 16" 4" 53" 47" 6" 24" 0" 4" 0" 10" 0" 0" 645&

M& 0" 12" 0" 0" 0" 12" 1" 1" 0" 0" 4" 2" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 33&

N& 0" 97" 0" 0" 2" 32" 1" 41" 2" 98" 15" 3" 15" 0" 7" 0" 9" 0" 0" 322&

O1& 1" 45" 0" 0" 1" 54" 0" 55" 0" 17" 99" 0" 2" 0" 0" 1" 6" 0" 0" 281&

O2& 0" 26" 0" 0" 0" 34" 6" 7" 1" 6" 0" 40" 0" 0" 8" 0" 7" 0" 0" 135&

O3& 1" 113" 1" 0" 3" 71" 7" 27" 2" 21" 1" 2" 104" 0" 0" 0" 10" 0" 0" 363&

OX& 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

R& 0" 17" 0" 0" 0" 8" 1" 9" 0" 2" 0" 8" 0" 0" 7" 0" 0" 0" 0" 52&

S& 0" 6" 0" 0" 0" 6" 0" 0" 1" 0" 2" 1" 0" 0" 0" 0" 3" 0" 0" 19&

T& 0" 52" 0" 0" 2" 19" 0" 7" 3" 15" 10" 10" 11" 0" 0" 1" 1" 0" 0" 131&

Tel& 0" 1" 0" 0" 0" 1" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 4&

X& 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

Totals& 9& 1708& 2& 1& 47& 1326& 55& 645& 33& 322& 281& 135& 363& 1& 52& 19& 131& 4& 1& 5135&

Lag2 

&
Adm& B& Dok& ERG& FN& GYT& J& L& M& N& O1& O2& O3& OX& R& S& T& Tel& X& Totals&

Adm& 1" 4" 0" 0" 0" 0" 1" 1" 0" 0" 1" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 9&

B& 3" 590" 0" 1" 22" 416" 19" 240" 12" 108" 52" 33" 133" 0" 22" 5" 49" 2" 1" 1708&

Dok& 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 2&

ERG& 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

FN& 0" 20" 0" 0" 5" 9" 0" 7" 0" 2" 1" 0" 3" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 47&

GYT& 0" 455" 1" 0" 8" 463" 10" 155" 10" 43" 56" 19" 66" 0" 5" 5" 29" 0" 0" 1325&

J& 1" 15" 0" 0" 0" 13" 1" 5" 0" 2" 0" 7" 8" 0" 0" 0" 1" 2" 0" 55&

L& 0" 205" 0" 0" 5" 157" 9" 105" 4" 55" 55" 10" 20" 0" 4" 3" 13" 0" 0" 645&

M& 0" 10" 0" 0" 0" 12" 0" 2" 1" 0" 0" 3" 2" 0" 1" 0" 2" 0" 0" 33&

N& 0" 112" 0" 0" 3" 48" 0" 45" 1" 49" 18" 10" 26" 0" 5" 0" 5" 0" 0" 322&

O1& 2" 53" 0" 0" 1" 59" 0" 44" 2" 24" 85" 1" 3" 0" 0" 1" 6" 0" 0" 281&

O2& 0" 35" 0" 0" 0" 25" 9" 8" 2" 9" 1" 37" 1" 0" 5" 2" 1" 0" 0" 135&

O3& 2" 136" 1" 0" 1" 77" 4" 17" 0" 21" 2" 0" 89" 1" 1" 1" 10" 0" 0" 363&

OX& 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

R& 0" 16" 0" 0" 0" 10" 0" 5" 0" 2" 1" 7" 1" 0" 6" 0" 4" 0" 0" 52&

S& 0" 7" 0" 0" 0" 5" 0" 1" 0" 0" 2" 1" 1" 0" 0" 1" 1" 0" 0" 19&

T& 0" 46" 0" 0" 2" 29" 1" 9" 1" 7" 7" 7" 8" 0" 3" 1" 10" 0" 0" 131&

Tel& 0" 1" 0" 0" 0" 2" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 4&

X& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

Totals& 9& 1707& 2& 1& 47& 1326& 55& 645& 33& 322& 281& 135& 363& 1& 52& 19& 131& 4& 1& 5134&
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Lag3!

 
Adm& B& Dok& ERG& FN& GYT& J& L& M& N& O1& O2& O3& OX& R& S& T& Tel& X& Totals&

Adm& 1" 3" 0" 0" 0" 2" 0" 3" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 9&

B& 3" 620" 1" 0" 15" 423" 18" 231" 7" 106" 50" 35" 122" 0" 16" 6" 50" 3" 1" 1707&

Dok& 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 2&

ERG& 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

FN& 0" 20" 0" 0" 3" 8" 1" 5" 2" 3" 1" 0" 2" 0" 0" 0" 2" 0" 0" 47&

GYT& 1" 426" 0" 1" 10" 426" 10" 157" 8" 58" 61" 32" 93" 0" 9" 7" 25" 1" 0" 1325&

J& 0" 21" 0" 0" 0" 9" 4" 7" 0" 3" 0" 4" 4" 0" 0" 0" 3" 0" 0" 55&

L& 2" 212" 1" 0" 8" 173" 3" 102" 4" 51" 41" 9" 18" 0" 6" 3" 12" 0" 0" 645&

M& 0" 12" 0" 0" 1" 8" 1" 2" 3" 1" 1" 2" 0" 0" 0" 0" 2" 0" 0" 33&

N& 0" 110" 0" 0" 3" 61" 4" 50" 1" 37" 16" 10" 20" 0" 2" 0" 8" 0" 0" 322&

O1& 1" 54" 0" 0" 0" 51" 0" 45" 3" 24" 99" 0" 1" 0" 0" 0" 3" 0" 0" 281&

O2& 0" 37" 0" 0" 0" 27" 6" 8" 3" 10" 2" 29" 2" 0" 5" 1" 5" 0" 0" 135&

O3& 1" 128" 0" 0" 3" 82" 5" 15" 0" 18" 2" 3" 90" 1" 1" 1" 13" 0" 0" 363&

OX& 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

R& 0" 16" 0" 0" 0" 10" 0" 5" 0" 3" 0" 5" 0" 0" 11" 0" 2" 0" 0" 52&

S& 0" 5" 0" 0" 0" 7" 0" 2" 0" 1" 2" 1" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 19&

T& 0" 40" 0" 0" 4" 34" 2" 13" 2" 7" 6" 5" 10" 0" 2" 0" 6" 0" 0" 131&

Tel& 0" 1" 0" 0" 0" 2" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 4&

X& 0" 0" 0" 0" 0" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1&

Totals& 9& 1707& 2& 1& 47& 1325& 55& 645& 33& 322& 281& 135& 363& 1& 52& 19& 131& 4& 1& 5133&

!
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9.2. Kappa mutatók 
Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag1):*
!! Adm! B! Dok! ERG! FN! GYT! J! L! M! N! O1! O2! O3! OX! R! S! T! Tel! X!

Adm! 0,3322! !! !! !! !! !! 0,2138! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

B! !! 0,1178! !! !! !! ?0,157! !! !! !! ?0,337! ?0,401! ?0,288! !! !! !! !! !! !! !!

Dok! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,462! !! !! !! !! !! !!

ERG! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 1! !! !!

FN! !! !! !! !! 0,2055! ?0,506! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

GYT! !! ?0,15! !! !! ?0,835! 0,1125! !! 0,1745! !! ?0,591! ?0,380! !! ?0,242! !! !! 0,4324! !! !! !!

J! 0,1015! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,0664! !! !! !! !! !! 0,2419! !!

L! !! !! !! !! !! 0,1598! !! ?0,802! !! 0,0446! 0,0477! ?0,646! ?0,474! !! !! !! !! !! !!

M! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

N! !! !! !! !! !! ?0,615! !! !! !! 0,2578! !! ?0,646! !! !! 0,0767! !! !! !! !!

O1! !! ?0,519! !! !! !! ?0,256! !! 0,0802! !! !! 0,3148! ?1! ?0,899! !! !! !! !! !! !!

O2! !! ?0,421! !! !! !! !! 0,085! ?0,587! !! !! ?1! 0,2773! ?1! !! 0,131! !! 0,0279! !! !!

O3! !! !! 0,462! !! !! ?0,242! !! ?0,408! !! !! ?0,95! ?0,79! 0,2322! !! ?1! !! !! !! !!

OX! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

R! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,131! ?1! !! 0,1258! !! !! !! !!

S! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,0465! !! !! !! !! !! !! !! 0,1359! !! !!

T! !! !! !! !! !! ?0,438! !! ?0,575! 0,0671! 0,0553! !! 0,0514! !! !! !! !! !! !! !!

Tel! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,2494! !!

X! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!
! !
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Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag2):*
!! Adm! B! Dok! ERG! FN! GYT! J! L! M! N! O1! O2! O3! OX! R! S! T! Tel! X!

Adm! 0,1096! !! !! !! !! !! 0,1015! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

B! !! !! !! !! 0,2027! !! !! 0,0589! !! !! ?0,444! ?0,266! !! !! !! !! !! !! !!

Dok! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,462! !! !! !! !! !! !!

ERG! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

FN! !! !! !! !! 0,0981! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

GYT! !! !! !! !! !! 0,1232! !! !! !! ?0,482! ?0,228! ?0,455! ?0,295! !! ?0,627! !! !! !! !!

J! 0,1015! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,1037! 0,0805! !! !! !! !! 0,4946! !!

L! !! !! !! !! !! !! !! 0,0425! !! 0,0517! 0,0802! !! ?0,561! !! !! !! !! !! !!

M! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,0664! !! !! !! !! !! !! !!

N! !! !! !! !! !! ?0,422! !! !! !! 0,0955! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

O1! 0,1772!
?

0,433! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,2621! ?0,865! ?0,849! !! !! !! !! !! !!

O2! !! !! !! !! !! ?0,282! 0,1411! ?0,528! !! !! ?0,865! 0,2545! ?0,895! !! 0,0718! 0,0811! !! !! !!

O3! !! !! 0,462! !! !! ?0,178! !! ?0,627! !! !! ?0,899! ?1! 0,1878! 1! !! !! !! !! !!

OX! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

R! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,1113! !! !! 0,1063! !! 0,0528! !! !!

S! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,0491! !! !! !!

T! !! !! !! !! !! !! !! ?0,453! !! !! !! 0,0279! !! !! !! !! 0,0522! !! !!

Tel! !! !! !! !! !! !! 0,2419! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

X! !! !! !! !! !! !! !! 1! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!
! !
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Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag3):*
!! Adm! B! Dok! ERG! FN! GYT! J! L! M! N! O1! O2! O3! OX! R! S! T! Tel! X!

Adm! 0,1096! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

B! !! 0,0454! !! !! !! !! !! !! !! !! ?0,465! !! !! !! !! !! !! !! !!

Dok! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,462! !! !! !! !! !! !!

ERG! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

FN! !! !! !! !! 0,0552! !! !! !! 0,0519! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

GYT! !! !! !! !! !! 0,0855! !! !! !! ?0,302! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

J! !! !! !! !! !! !! 0,0627! !! !! !! !! 0,0477! !! !! !! !! !! !! !!

L! !! !! !! !! !! !! !! 0,0372! !! !! !! ?0,469! ?0,605! !! !! !! !! !! !!

M! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,085! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

N! !! !! !! !! !! ?0,266! !! !! !! 0,0557! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

O1! !! ?0,422! !! !! !! ?0,297! !! !! !! !! 0,3148! ?1! ?0,95! !! !! !! !! !! !!

O2! !! !! !! !! !! !! 0,085! ?0,528! 0,0664! !! ?0,729! 0,1936! ?0,79! !! 0,0717! !! !! !! !!

O3! !! !! !! !! !! !! !! ?0,671! !! !! ?0,899! ?0,686! 0,1907! 1! !! !! !! !! !!

OX! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

R! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,0717! ?1! !! 0,2035! !! !! !! !!

S! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 0,0491! !! !! !!

T! !! !! !! !! 0,0612! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

Tel! !! !! !! !! !! !! 0,2419! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

X! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!
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9.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Az orvos O1-gyel való interakció után 
valószínűbb újra O1-gyel az interakció. 

O1-O1: κ = 
0,3148 (p<0,05) 

Diskurzusra utal az orvosok között. 

Gyógytornász után valószínűbb a 
segédeszköz vizsgálata. 

GYT-S: κ = 
0,4324 (p<0,05) 

Megvizsgálja a gyógytornász 
információi alapján a 
segédeszközt. 

Másik orvossal való interakció után kevésbé 
valószínű a beteggel való interakció. 

O1-B: κ = -
0,519 (p<0,05) 
O2-B: κ = -
0,421 (p<0,05) 

A kötött koreográfiára, 
szekvenciára utalhat, mivel az 
orvosok beszélgetésébe nem szól 
bele a beteg, vagy nem szónak 
utána a beteghez. 

Vezető ápoló (FN) és gyógytornász egymás 
után kevésbé valószínűen kerül interakcióba 
az orvossal. 

GYT–FN: κ = -
0,835 (p<0,05) 
FN-GYT: κ = -
0,506 (p<0,05) 

Egy beszélgetésbe, és 
valószínűsíthetően egy témába nem 
vonja be őket az orvos, vagy nem 
vonódnak be. 

Gyógytornász után az orvos másik orvossal 
kevésbé lép interakcióba. 

GYT-O1: κ = -
0,380 (p<0,05) 
GYT-O1: κ = -
0,242 (p<0,05) 

A kötött sorrendre, koreográfiára 
utal, mivel az orvos már 
gyógytornász után nem lép be, ez a 
hierarchiával egyezik. 

Lázlap használat után nem jellemző egyből 
a lázlap újbóli használata 

L-L: κ = -0,802 
(p<0,05) 

A lázlap jellemzően nem alkalmas 
több lépéses interakcióra, beleírja 
az orvos, vagy kiolvassa, ami kell. 

Testi információk használata után kevésbé 
jellemző a lázlap használata, és az 
interakció a gyógytornásszal. 

T-L: κ = -0,575 
(p<0,05) 
GYT: κ = -
0,438 (p<0,05) 

Nem jellemző, hogy az orvos a 
beteggel való fizikai interakció 
után a konklúziót, egyből 
lejegyezné. 

A beteggel való interakció után egyből nem 
jellemző sem az ápolóval, sem a 
gyógytornásszal, sem a másik orvossal az 
információcsere, viszont enyhén jellemző a 
beteggel az interakció folytatása. 

B-N: κ = -0,337 
(p<0,05) 
B-GYT: κ = -
0,157 (p<0,05) 
B-O1: κ = -
0,337 (p<0,05) 
B-O2: κ = -
0,401 (p<0,05) 
B-B: κ = 0,1178 
(p<0,05) 

A vizit kötött koreográfiájára 
jellemző lehet, hogy a beteg után 
egyből nem a másik orvossal, vagy 
más szakemberekkel lép 
interakcióba az orvos, viszont a 
beteggel folytathatja az interakciót. 

9.4. A kappa mutatók értelmezése (lag1-2-3) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Amennyiben az orvos O1-gyel interakcióba 
léptek, akkor kevésbé jellemző már a 
beteggel való interakció, akár 3 lépés 
távolságig. 

Lag1: O1-B: κ = 
-0,519 (p<0,05) 
Lag2: O1-B: κ = 
-0,433 (p<0,05) 
Lag3: O1-B: κ = 
-0,422 (p<0,05) 

A vizit kötött koreográfiájára 
jellemző, hogy ha beszélgetés 
alakul ki az orvosok között, akkor 
nem lépnek vissza a beteghez. 
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Ápolóval (N) és a gyógytornásszal (GYT) 
egymás után kevésbé jellemzően lép 
interakcióba az orvos. 3 lépésig, lecsengő 
erősséggel megjelenik ez a negatív hatás. 

N-GYT: 
Lag1: κ = -0,615 
(p<0,05) 
Lag2: κ = -0,422 
(p<0,05) 
Lag3: κ = -0,266 
(p<0,05) 
GYT-N: 
Lag1: κ = -0,591 
(p<0,05) 
Lag2: κ = -0,482 
(p<0,05) 
Lag3: κ = -0,302 
(p<0,05) 

Egymás után, a gyógytornászok 
és ápolók nem kerülnek 
közvetlenül beszélgetésbe az 
orvossal, de ez a negatív 
kapcsolat gyengül a lépésekkel. 

10. sz. melléklet: A nagyvizitekre általánosan jellemző ágenstípus-
használati szekvenciák 

10.1. Cella gyakoriságok (lag1) 

!
Elektonikus! Emberi! Fizikai! Papír! Totals!

Elektonikus! 1! 2! 0! 1! 4!
Emberi! 2! 3421! 157! 664! 4245!
Fizikai! 0! 164! 10! 9! 183!
Papír! 1! 657! 16! 28! 702!
Totals! 4! 4245! 183! 702! 5135!

10.2. Kappa mutatók (lag1) 
Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag1):*
!! Elektonikus! Emberi! Fizikai! Papír!
Elektonikus! 0,2494! !! !! !!
Emberi! !! A0,025! !! 0,6876!
Fizikai! !! 0,4008! !! A0,64!
Papír! !! 0,6301! A0,36! A0,708!

10.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Az orvos kevésbé használ papír alapú 
ágens után újra papíralapút. 

Papír-Papír:  
κ = -0,708 
(p<0,05) 

E mögött a lázlap egyszeres használata 
áll, azaz nem alkalmas diskurzusra. 

Ugyanígy a fizikai ágensek használata 
után kevésbé jellemző a papír alapúak 
használata és fordítva. 

Fizikai-Papír: 
κ = -0,64 
(p<0,05) 
Papír-Fizikai: 
κ = -0,36 
(p<0,05) 

A test, a sérülés megtapintásával, 
szemrevételezésével szerzett információt 
az orvos nem leírja, hanem megosztja 
először a teamben. A papír alapú 
tapasztalatokat jellemzően nem a test 
vizsgálata követi (hanem szóbeli 
információmegosztás). 

Az emberei kommunikációs ágenstípus 
után jellemző az emberi  ágenstípus 

Papír-Emberi: 
κ = 0,6301 

Az orvos, ha papírról kap, vagy papírra ír 
le információt, azt szóban megosztja a 



! XVII!

használata, és fordítva is. (p<0,05) 
Emberi-Papír: 
κ = 0,6876 
(p<0,05) 

teammel, vagy ahhoz a team tagjai 
szóban hozzáfűznek részleteket. A 
szóbeli információkat viszont papíron 
rögzíti, dokumentálja. 

!

11. sz. melléklet: A kommunikatív viselkedés szekvenciáinak 
elemzés betegklaszterenként 

11.1. sz. melléklet: Monotraumás betegek szövődményekkel és 
multimorbiditással (CL1) 

11.1.1. Cella gyakoriságok 
Lag1 

 
Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X Totals 

Adm 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B 1 261 0 0 10 148 5 74 2 34 28 12 59 1 8 3 31 0 1 678 

Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FN 0 5 0 0 2 2 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 17 

GYT 0 139 0 0 0 172 7 100 3 17 19 8 32 0 4 9 15 0 0 525 

J 0 4 0 0 0 6 1 2 0 0 0 3 6 0 0 0 1 1 0 24 

L 0 81 0 0 3 98 2 4 0 29 20 4 10 0 2 0 4 0 0 257 

M 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

N 0 45 0 0 0 19 0 20 1 58 10 1 12 0 4 0 4 0 0 174 

O1 0 25 0 0 1 15 0 26 0 13 43 0 1 0 0 0 4 0 0 128 

O2 0 10 0 0 0 14 3 5 0 1 0 18 0 0 5 0 4 0 0 60 

O3 1 57 0 0 1 29 5 12 2 14 0 1 52 0 0 0 6 0 0 180 

OX 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R 0 8 0 0 0 1 1 7 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 27 

S 0 6 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 

T 0 29 0 0 0 9 0 3 3 7 5 7 7 0 0 1 0 0 0 71 

Tel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totals 2 677 0 0 17 526 24 257 12 174 128 60 180 1 27 13 71 2 1 2172 

Lag2*

 
Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X Totals 

Adm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
B 0 217 0 0 4 153 8 100 4 55 30 16 54 0 5 5 25 1 1 678 
Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FN 0 9 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17 
GYT 2 178 0 0 3 159 6 54 1 31 22 6 39 0 4 5 12 1 0 523 
J 0 9 0 0 0 5 1 3 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 24 
L 0 76 0 0 3 74 2 38 1 24 17 6 7 0 4 1 4 0 0 257 
M 0 6 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 
N 0 53 0 0 2 33 2 24 0 21 9 6 17 0 3 0 4 0 0 174 
O1 0 29 0 0 0 19 0 16 2 19 40 0 2 0 0 0 1 0 0 128 
O2 0 12 0 0 0 11 2 4 0 4 0 17 1 0 3 0 6 0 0 60 
O3 0 52 0 0 1 43 1 4 0 12 2 0 52 1 0 2 10 0 0 180 
OX 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
R 0 7 0 0 0 6 0 3 0 2 0 3 0 0 5 0 1 0 0 27 
S 0 4 0 0 0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13 
T 0 24 0 0 2 14 1 6 1 3 3 4 6 0 3 0 4 0 0 71 
Tel 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals 2 676 0 0 17 525 24 257 12 174 128 60 180 1 27 13 71 2 1 2170 
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Lag3*

 
Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X Totals 

Adm 1 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
B 3 620 1 0 15 423 18 231 7 106 50 35 122 0 16 6 50 3 1 1707 
Dok 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
ERG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
FN 0 20 0 0 3 8 1 5 2 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 47 
GYT 1 426 0 1 10 426 10 157 8 58 61 32 93 0 9 7 25 1 0 1325 
J 0 21 0 0 0 9 4 7 0 3 0 4 4 0 0 0 3 0 0 55 
L 2 212 1 0 8 173 3 102 4 51 41 9 18 0 6 3 12 0 0 645 
M 0 12 0 0 1 8 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 33 
N 0 110 0 0 3 61 4 50 1 37 16 10 20 0 2 0 8 0 0 322 
O1 1 54 0 0 0 51 0 45 3 24 99 0 1 0 0 0 3 0 0 281 
O2 0 37 0 0 0 27 6 8 3 10 2 29 2 0 5 1 5 0 0 135 
O3 1 128 0 0 3 82 5 15 0 18 2 3 90 1 1 1 13 0 0 363 
OX 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
R 0 16 0 0 0 10 0 5 0 3 0 5 0 0 11 0 2 0 0 52 
S 0 5 0 0 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 19 
T 0 40 0 0 4 34 2 13 2 7 6 5 10 0 2 0 6 0 0 131 
Tel 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals 9 1707 2 1 47 1325 55 645 33 322 281 135 363 1 52 19 131 4 1 5133 
!
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!

11.1.2. Kappa mutatók 
Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag1):*

  Adm_lag1 B_lag1 Dok_lag1 ERG_lag1 FN_lag1 GYT_lag1 J_lag1 L_lag1 M_lag1 N_lag1 O1_lag1 O2_lag1 O3_lag1 OX_lag1 R_lag1 S_lag1 T_lag1 Tel_lag1 X_lag1 

Adm                                       

B   0,106     0,4015         -0,374 -0,299           0,1811     

Dok                                       

ERG                                       

FN         0,1107                             

GYT   -0,153     -1 0,1121   0,194   -0,596 -0,387 -0,449 -0,266     0,594       

J                       0,1002 0,1823         0,4944   

L           0,1837   -0,868   0,0549     -0,53             

M           0,3403                           

N           -0,549       0,2753                   

O1   -0,374       -0,516   0,0962     0,2944 -1 -0,906             

O2   -0,466         0,1002       -1 0,2801 -1   0,162         

O3 0,4548         -0,334 0,1368 -0,436     -1   0,2247             

OX                                       

R           -0,847   0,1599       0,2001     0,1374         

S                 0,0778                     

T           -0,476   -0,643 0,2247     0,0868               

Tel                                   0,4995   

X                                       

!
! !
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Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag2):*

 

Adm_lag
2 

B_lag
2 

Dok_lag
2 

ERG_lag
2 

FN_lag
2 

GYT_lag
2 J_lag2 

L_lag
2 

M_lag
2 

N_lag
2 

O1_lag
2 

O2_lag
2 

O3_lag
2 

OX_lag
2 

R_lag
2 

S_lag
2 

T_lag
2 

Tel_lag
2 

X_lag
2 

Adm                     0,4687                 

B               
0,111

7     -0,25                 
Dok                                       
ERG                                       
FN         0,1107 -1     0,0761                     
GYT 1         0,0818       -0,262   -0,586               
J                                       
L                         -0,671             
M                 0,162                     
N                   0,0441                   
O1   -0,275       -0,385       0,0742 0,2694 -1 -0,812             

O2                     -1 0,263     0,0858   
0,069

6     
O3               -0,812     -0,812 -1 0,2246 1           
OX                                       
R                       0,0858     0,1749         
S                                       
T         0,0878                   0,0811         

Tel             
0,494

4                         
X                                       

!
! !
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Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag3):*

 

Adm_lag
3 

B_lag
3 

Dok_lag
3 

ERG_lag
3 

FN_lag
3 

GYT_lag
3 J_lag3 

L_lag
3 

M_lag
3 

N_lag
3 

O1_lag
3 

O2_lag
3 

O3_lag
3 

OX_lag
3 

R_lag
3 

S_lag
3 

T_lag
3 

Tel_lag
3 

X_lag
3 

Adm 0,1096                                     

B   
0,045

4                 -0,465                 
Dok                         0,462             
ERG                                       
FN         0,0552       0,0519                     
GYT           0,0855       -0,302                   

J             
0,062

7         0,0477               

L               
0,037

2       -0,469 -0,605             
M                 0,085                     
N           -0,266       0,0557                   
O1   -0,422       -0,297         0,3148 -1 -0,95             
O2             0,085 -0,528 0,0664   -0,729 0,1936 -0,79   0,0717         
O3               -0,671     -0,899 -0,686 0,1907 1           
OX                                       
R                       0,0717 -1   0,2035         

S                               
0,049

1       
T         0,0612                             

Tel             
0,241

9                         
X                                       

!
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!

11.1.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
A beteggel való interakció után az 
orvos hajlamosabb a vezetőápolóval 
kommunikálni. 

B-FN: κ = 0,4015 
(p<0,05) 

A beteggel kapcsolatos diskurzushoz tesz 
hozzá a vezetőápoló, vagy kap az 
orvostól utasítást. A beteginformációk 
ápoláshoz kapcsolódóak, ezért releváns a 
vezetőápoló. 

Az ápolóval és a gyógytornásszal 
nem jellemzően lép egymás után 
interakcióba az orvos. 

N-GYT: κ = -
0,549 (p<0,05) 
GYT-N: κ = -
0,596 (p<0,05) 

A között koreográfiára utaló eredmény, a 
két szakterület elkülönül az orvossal való 
kommunikatív viselkedésben. 

A gyógytornásszal való interakció 
után kevésbé jellemző, hogy az 
orvos másik orvossal lépjen 
interakcióba. 

GYT-O1: κ = -
0,387 (p<0,05) 
GYT-O2: κ = -
0,449 (p<0,05) 
GYT-O3: κ = -
0,266 (p<0,05) 

A között koreográfiára utaló eredmény, a 
két szakterület elkülönül az orvossal való 
kommunikatív viselkedésben. 

A beteggel való interakció után az 
orvos kevésbé hajlamos az ápolóval 
kommunikálni. 

B-N: κ = -0,374 
(p<0,05) 

Az ápoló egyből a beteggel való 
interakcióba nem szólhat bele, itt az 
orvos az orvoskollégáival vitatja először 
meg az információt. Ez utalhat a kötött, 
hierarchiaalapú vizit koreográfiára. 

Orvoskollégáival és rezidenssel való 
interakció után az orvos egyből 
kevésbé hajlamos a gyógytornásszal 
kommunikálni. 

O1-GYT: κ = -
0,516 (p<0,05) 
O3-GYT: κ = -
0,334 (p<0,05) 
R-GYT: κ = -
0,847 (p<0,05) 

Közvetlenül nem vonja be a diskurzusba 
az orvos a gyógytornászokat, hanem 
elkülönítetten kommunikál velük. 
Hajlamosabb az orvoskollégáival 
diskurzusba kerülni először. 

Egyszerre csak egy 
orvoskollégájával lép interakcióba az 
orvos a viziten. 

O1-O2: κ = -1 
(p<0,05) 
O1-O3: κ = -
0,906 (p<0,05) 
O3-O1: κ = -1 
(p<0,05) 
O2-O1: κ = -1 
(p<0,05) 
O2-O3: κ = -1 
(p<0,05) 
O1-O1: κ = 
0,2944 (p<0,05) 
O2-O2: κ = 
0,2801 (p<0,05) 
O3-O3: κ = 
0,2247 (p<0,05) 

Egyszerre csak két orvos van jelen a 
viziten a beteg ágya körül, mindhárman 
nem. Ennek okán jellemző, hogy azzal az 
orvoskollégájával folytatja a diskurzust 
az orvos aki jelen van. Jellemző az 
orvosokra az információcsere a viziten. 

Orvoskollégájával és beteggel 
egymás után nem jellemzően lép 
interakcióba. 

O1-B: κ = -0,374 
(p<0,05) 
O2-B: κ = -0,466 
(p<0,05) 
B-O1: κ = -0,299 

Elkülönül az információcserében a másik 
orvoskollégájával való interakció, a 
beteggel való kommunikációtól. Nem 
jellemző a közvetlen váltás az ágensek 
között. Beteggel és orvossal együtt nincs 
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(p<0,05) diskurzus, csak külön-külön. 
A beteg testéről felvett információ 
után az orvos nem lép interakcióba a 
gyógytornásszal. 

T-GYT: κ = -
0,476 (p<0,05) 

A testi információk után az orvos 
kevésbé hajlamos interakcióba lépni a 
gyógytornásszal, mivel a testet legtöbb 
esetben a gyógytornász is látja közös 
figyelmi helyzetben. Illetve a testi 
eredetű információk nem a 
gyógytornásszal kapcsolatos témákba 
illik (pl. ápolási, a szövődmények miatt), 
így nem releváns a részvétele a 
beszélgetésben. 

A gyógytornásszal való interakció 
után az orvos hajlamosabb a 
segédeszközzel interakcióba lépni. 

GYT-S: κ = 
0,594 (p<0,05) 

A gyógytornásszal való interakció után 
jellemző a segédeszköz vizsgálata, azaz a 
gyógytornásszal való interakció a 
segédeszközre irányítja az orvos 
figyelmét. A segédeszközökkel 
kapcsolatban releváns a gyógytornásszal 
való interakciója az orvosnak. 

A mozgásos információk utána az 
orvos hajlamosabb a 
gyógytornásszal kommunikálni. 

M-GYT: κ = 
0,3403 (p<0,05) 

A mozgás vizsgálata után az orvos a 
látottakat, vagy az abból levontakat 
megosztja a gyógytornásszal, illetve a 
látottakhoz (közös figyelmi helyzet 
alapján) a gyógytornász is hozzászól. A 
mozgásos kérdésekben a gyógytornász a 
releváns szakterület. 

Nem jellemző a testi információ 
használat után a lázlaphasználat, és 
az egymásutáni többszörös 
lázlaphasználat sem. 

T-L κ = -0,643 
(p<0,05) 
L-L κ = -0,868 
(p<0,05) 

A testi információk után nem jellemző 
azok azonnal lejegyzése, és nem 
jellemző a lázlap többszörös 
egymásutáni használata. Ahogy az 
ágenstípusok esetében is megjelenik 
általánosan: az egyszemélyes ágensek 
többszörös használata nem jellemző, 
azok tartalmát megosztja az orvos a 
teamben, vagy azokba a team-munka 
során kapott információkat jegyez le. 

Orvoskollégájával való interakciója 
után az orvos kevésbé hajlamos 
lázlapot használni. 

O3-L κ = -0,436 
(p<0,05) 

Az O3 orvossal folytatott diskurzusát 
nem jegyzi le, vagy nem egészíti ki új 
információval a lázlapról. 

11.1.4. A kappa mutatók értelmezése (lag1-2-3) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Az ápoló utáni csökkent hajlandóság 
a gyógytornásszal való interakcióra 
két-három lépésközre legyengül. 

Lag1: GYT-N κ = -
0,596 (p<0,05) 
Lag2: GYT-N κ = -
0,262 (p<0,05) 
Lag3: GYT-N κ = -
0,302 (p<0,05) 
Lag1: N-GYT κ = -
0,549 (p<0,05) 
Lag3: N-GYT κ = -
0,266 (p<0,05) 

A közvetlen egymásutáni interakció 
nem jellemző. Három lépés távolságra 
sem tűnik el a negatív kapcsolat, azaz 
egy diskurzusba (egy témába) nem 
vonja be az orvos a gyógytornászt és 
az ápolót, aminek tematikus, 
rokonszenvi, vagy hierarchiaalapú oka 
lehet. 
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Az orvoskollégájával való interakció 
után kevésbé hajlamos az orvos a 
lázlapot használni. 

Lag1: O3-L κ = -
0,436 (p<0,05) 
Lag2: O3-L κ = -
0,812 (p<0,05) 
Lag3: O3-L κ = -
0,671 (p<0,05) 
Lag3: O2-L κ = -
0,528 (p<0,05) 

Az orvos, aki O3-mal és O2-vel 
orvoskollégájával interakcióba lép, az 
kevésbé hajlamos az interakció után 
lázlapba jegyezni az információt, 
vagy ezután lázlapból információt 
kiolvasni. 

A testi információk után az orvos 
kevésbé hajlamos lázlapot használni. 

Lag1: T-L κ = -
0,643 (p<0,05) 
Lag1: L-L κ = -
0,868 (p<0,05) 

A testről származó (általában 
bemeneti) információt nem jegyzi le a 
lázlapra egyből, ahogy lázlapot sem 
használ egymás után két lépésben, 
viszont ez 2 és 3 lépésköznél már 
eltűnik: azaz más ágensek beiktatása 
után vár nem valószínűtlenebb a 
használatuk. Az írásos ágensek után 
szóbeli team-munka a jellemző, ami 
az információ megosztásával jár. 

Egyszerre csak egy 
orvoskollégájával van interakcióban 
az orvos. 

Lag1: O1-O1: κ = 
0,2944 (p<0,05) 
Lag2: O1-O1: κ = 
0,2694 (p<0,05) 
Lag3: O1-O1: κ = 
0,3148 (p<0,05) 
Lag1: O2-O2: κ = 
0,2801 (p<0,05) 
Lag2: O2-O2: κ = 
0,263 (p<0,05) 
Lag3: O2-O2: κ = 
0,1936 (p<0,05) 
Lag1: O3-O3: κ = 
0,2247 (p<0,05) 
Lag2: O3-O3: κ = 
0,2246 (p<0,05) 
Lag3: O3-O3: κ = 
0,1907 (p<0,05) 

Több lépésközre is igaz, hogy egy 
beteg csak egy orvoskollégájával 
beszél meg az orvos. Ennek többek 
között oka lehet, hogy egyszerre 
mindhárom orvos nem szokott a 
viziten aktív lenni. Erősen negatív a 
kapcsolat az egymásután két 
különböző orvossal való interakcióra  
ami azt jelenti a fentieken túl, hogy 
semmiképp nem más 
orvoskollégájával folytatja az 
interakciót, hanem akár más ágenssel, 
vagy inkább ugyanazzal az 
orvoskollégájával. 

Orvoskollégájával való interakció 
után kevésbé hajlamos az orvos 
közvetlenül a beteggel 
kommunikálni. 

Lag1: O1-B: κ = -
0,374 (p<0,05) 
Lag2: O1-B: κ = -
0,275 (p<0,05) 
Lag3: O1-B: κ = -
0,422 (p<0,05) 

A vizit kötött koreográfiájára utal, 
hogy az orvoskollégáival való 
interakció után nem tér vissza a 
beteghez már az orvos. Ez némiképp 
hierarchia alapú interakciókra enged 
következtetni. Illetve a párbeszéd nem 
is annyira a beteggel, hanem a 
betegről szól (László & Hunya, 2008). 

Orvoskollégáival való interakció 
után a gyógytornásszal kevésbé 
hajlamos kommunikálni az orvos. 

Lag1: O1-GYT: κ = 
-0,374 (p<0,05) 
Lag2: O1-GYT: κ = 
-0,275 (p<0,05) 
Lag3: O1-GYT: κ = 
-0,422 (p<0,05) 

Az orvos inkább az orvoskollégáival 
folytatja a beszélgetést, mintsem 
bevonja a gyógytornászt (és ez több 
lépésközre sem jelenik meg már). 
Ennek tematikus okai lehetnek, mivel 
a szövődményes begetek esetében az 
orvosi kezeléssel kapcsolatos témák 
dominálnak. 
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Gyógytornásszal való interakció után 
kevésbé hajlamos az orvos más 
orvoskollégáival kommunikálni. 

Lag1: GYT-O1: κ = 
-0,449 (p<0,05) 
Lag2: GYT-O1: κ = 
-0,586 (p<0,05) 
Lag1: GYT-O3: κ = 
-0,266 (p<0,05) 

A kötött, hierarchia vagy téma alapú 
vizit koreográfiára utaló eredmény, 
hogy a gyógytornásszal való 
kommunikáció után nem von már be 
más orvosokat a vizitet vezető 
szakorvos. 

11.1.5. Az ágenstípusok használata 

11.1.5.1. Cella gyakoriságok 

 
elektronikus emberi fizikai papír Totals 

elektronikus 1 1 0 0 2 
emberi 0 1438 85 269 1792 
fizikai 0 87 6 3 96 
papír 1 266 5 9 281 
Totals 2 1792 96 281 2171 

 

11.1.5.2. Kappa mutatók (lag1) 

Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag1):*
  Elektonikus Elektonikus Elektonikus Elektonikus 
elektronikus 0,4995       
emberi -1 -0,028   0,7553 
fizikai   0,4627   -0,758 
papír   0,6941 -0,597 -0,752 
!

11.1.5.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
A fizikai és a papír alapú ágenstípusok 
után jellemzőbb az emberi ágensek 
használata. 

fizikai-emberi: κ = 
0,4627 (p<0,05) 
papír-emberi: κ = 
0,6941 (p<0,05) 

Az egyszemélyes ágensekben 
található információkat az orvos 
megosztja a teamben, vagy a velük 
való interakciót a megosztás után 
folytatja, vagy abba mások is 
bevonódnak (hozzászólnak). 

Jellemző az emberi ágensek után a 
papíralapúak használata. 

emberi-papír: κ = 
0,7553 (p<0,05) 

Az orvos lejegyzi, vagy írásos 
forrásból kiegészíti az 
információcserét. 

Kevésbé jellemző a papír alapú ágensek 
után a papír újbóli használata, és fizikai 
ágensek után a papír használata. 

papír-fizikai: κ = -
0,597 (p<0,05) 
papír-papír: κ = -
0,752 (p<0,05) 

Az egyszemélyes ágenstípusok 
egymásutáni használat nem 
jellemző, inkább a többi teamtag 
bevonása, és a szóbeliség dominál, 
ami előnyös az 
információmegosztás, és a team-
munka szempontjából. 

!  
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11.2. sz. melléklet: Multi- vagy politraumás betegek (CL3) 

11.2.1. Cella gyakoriságok 
Lag1*

 
Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X Totals 

Adm 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
B 1 113 0 0 2 75 4 40 4 10 6 8 15 0 4 1 1 2 0 286 
Dok 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
ERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FN 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
GYT 0 82 1 0 1 126 1 56 5 4 12 8 17 0 3 2 6 0 0 324 
J 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 
L 0 37 0 0 1 60 0 3 3 3 5 0 5 0 0 0 3 0 0 120 
M 0 7 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 13 
N 0 13 0 0 0 6 0 2 1 10 1 1 3 0 2 0 3 0 0 42 
O1 0 5 0 0 0 15 0 8 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 48 
O2 0 3 0 0 0 12 0 0 0 4 0 10 0 0 1 0 1 0 0 31 
O3 0 15 1 0 0 13 0 6 0 5 1 0 21 0 0 0 1 0 0 63 
OX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R 0 4 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 
S 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
T 0 2 0 0 1 6 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 18 
Tel 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 3 286 2 0 5 324 7 120 13 42 48 31 63 0 14 3 18 2 0 981 

!
Lag3*

 
Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X Totals 

Adm 1 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
B 3 620 1 0 15 423 18 231 7 106 50 35 122 0 16 6 50 3 1 1707 
Dok 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
ERG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
FN 0 20 0 0 3 8 1 5 2 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 47 
GYT 1 426 0 1 10 426 10 157 8 58 61 32 93 0 9 7 25 1 0 1325 
J 0 21 0 0 0 9 4 7 0 3 0 4 4 0 0 0 3 0 0 55 
L 2 212 1 0 8 173 3 102 4 51 41 9 18 0 6 3 12 0 0 645 
M 0 12 0 0 1 8 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 33 
N 0 110 0 0 3 61 4 50 1 37 16 10 20 0 2 0 8 0 0 322 
O1 1 54 0 0 0 51 0 45 3 24 99 0 1 0 0 0 3 0 0 281 
O2 0 37 0 0 0 27 6 8 3 10 2 29 2 0 5 1 5 0 0 135 
O3 1 128 0 0 3 82 5 15 0 18 2 3 90 1 1 1 13 0 0 363 
OX 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
R 0 16 0 0 0 10 0 5 0 3 0 5 0 0 11 0 2 0 0 52 
S 0 5 0 0 0 7 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 19 
T 0 40 0 0 4 34 2 13 2 7 6 5 10 0 2 0 6 0 0 131 
Tel 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals 9 1707 2 1 47 1325 55 645 33 322 281 135 363 1 52 19 131 4 1 5133 
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11.2.2. Kappa mutatók 
Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag1):*

  Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X 
Adm 0,3313           0,6643                         
B   0,1434       -0,208         -0,572           -0,81 1   
Dok                         0,4657             
ERG                                       
FN                                 0,1851     
GYT           0,088   0,2041   -0,711                   
J 0,3285                           0,1305         
L           0,2538   -0,795       -1               
M   0,3479                                   
N           -0,567       0,2041             0,1294     
O1   -0,644                 0,3648                 
O2   -0,669           -1   0,0901   0,3005               
O3     0,4657     -0,375             0,2876             
OX                                       
R                             0,2029         
S                       0,3116               
T         0,1851         0,1294 0,1238                 
Tel                                       
X                                       

 

! !
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Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag3):*

 
Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X 

Adm 0,1096                                     
B   0,0454                 -0,465                 
Dok                         0,462             
ERG                                       
FN         0,0552       0,0519                     
GYT           0,0855       -0,302                   
J             0,0627         0,0477               
L               0,0372       -0,469 -0,605             
M                 0,085                     
N           -0,266       0,0557                   
O1   -0,422       -0,297         0,3148 -1 -0,95             
O2             0,085 -0,528 0,0664   -0,729 0,1936 -0,79   0,0717         
O3               -0,671     -0,899 -0,686 0,1907 1           
OX                                       
R                       0,0717 -1   0,2035         
S                               0,0491       
T         0,0612                             
Tel             0,2419                         
X                                       

!
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11.2.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Az orvos az ápoló után kevésbé 
hajlamos a gyógytornásszal 
kommunikálni. 

N-GYT: κ = -0,567 
(p<0,05) 
GYT-N: κ = -0,711 
(p<0,05) 

Az orvos e két szakterületet nem vonja 
közvetlenül be ugyanabba a diskurzusba 
rokonszenvi, vagy tematikus okokból 
(mozgásos és ápolási témák elkülönítése).  

Egyszerre csak két orvos vesz 
részt a betegről folytatott 
diskurzusban. 

O1-O1: κ = 0,3648 
(p<0,05) 
O2-O2: κ = 0,3005 
(p<0,05) 
O3-O3: κ = 0,2876 
(p<0,05) 

A kapcsolat ezen betegklaszter esetében 
csak pozitív irányból jelenik meg. Az 
orvos, ha egy orvossal interakciót kezd 
akkor ugyanazzal hajlamosabb folytatni a 
beszélgetést, azaz párbeszéd alakul ki, de 
ebbe más orvost nem von már be. 
Jellemző, hogy egyszerre mindhárom 
orvos nincs is jelen a beteg ágyánál. 

Mozgásos információ után 
jellemző a beteggel való 
interakció. 

M-B: κ = 0,3479 
(p<0,05) 

Az orvos miután a beteg mozgásáról 
információt gyűjtött ehhez a betegnek 
hozzáfűz valamit, vagy a beteg tesz hozzá 
szubjektív (verbalizált) információt. Ez 
esetben a beteggel való diskurzusban a 
mozgásnak fontos szerepe van. 

A beteggel való interakció után 
kevésbé valószínű, hogy az 
orvos a testi információkat is 
felhasználja. 

B-T: κ = -0,81 
(p<0,05) 

A beteggel való szóbeli információcsere 
után kevésbé jellemző, hogy az orvos a 
testét is megvizsgálja, tehát szóban 
kifejezhető tartalmakról van szó. Illetve 
amennyiben az információ verbalizálható, 
akkor a testi ágensre nincs szükség. Ez 
lehetséges, hogy bizonyos testi 
információk kihagyásával is járhat. 

Az orvoskollégáival való 
interakció után kevésbé 
hajlamos az orvos a beteggel 
interakcióba lépni, és fordított 
sorrendben is részben fennáll ez 
a negatív szekvencia. 

O1-B: κ = -0,644 
(p<0,05) 
O2-B: κ = -0,669 
(p<0,05) 
B-O1: κ = -0,572 
(p<0,05) 
 

Egyfelől a vizit kötött koreográfiájára 
utaló eredmény, hogy az orvosokkal való 
interakciója után már nem tér vissza a 
beteggel való kommunikációba az orvos. 
Viszont a fordított sorrendű negatív 
kapcsolat arra utal, hogy a beteg után 
közvetlenül nem jellemző az orvosokkal 
való interakció. Mivel más szignifikáns 
kappa mutató nem utal arra, hogy mi 
követné a beteggel való interakciót, ezért 
az állapítható meg, hogy más, 
véletlenszerű ágens ékelődik a beteg és az 
orvoskollégák közé a diskurzusban. 

Az orvos a segédeszköz 
vizsgálata után  hajlamosabb az 
orvoskollégáival kommunikálni. 

S-O2: κ = 0,3116 
(p<0,05) 

A szövődményes betegekkel (CL1) 
szemben, a politraumások (CL3) esetében 
a segédeszközzel kapcsolatos diskurzusba 
az orvoskolléga kerül bevonásra, és nem a 
gyógytornásszal való beszélgetésben kerül 
elő a segédeszköz. Ennek oka lehet, hogy 
a súlyosabb, több testtájon sérült beteg 
esetében az orvos szorosabb kontrollt tart 
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a beteg segédeszköz-használata fölött. 
Az orvoskollégával való 
interakció után kevésbé 
hajlamos a gyógytornásszal 
egyből kommunikálni az orvos. 

O3-GYT: κ = -0,375 
(p<0,05) 

Az orvoskollégáival való diskurzus 
erősebb, ahogy fent is látszott, mint más 
szakterületek bevonása. Egy lépésközre 
látszik, hogy egyből nem a gyógytornászt 
hajlamos bevonni, aminek tematikus okai 
lehetne (nem releváns számára az orvosi 
téma, ami ebben a betegklaszterban 
fontos). 

Lázlap egymásutáni használata 
nem jellemző. 

L-L: κ = -0,795 
(p<0,05) 

A lázlapot mint egyszemélyes ágenst az 
viziten egymás után nem használja az 
orvos, hanem, közbeiktat nyílt 
kommunikatív viselkedést, ami a team-
munka szempontjából előnyösebb 
(megosztja a tartalmat, vagy mások 
hozzáfűznek információt). 

11.2.4. A kappa mutatók értelmezése (lag1 és lag3) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Az orvoskollégáival való 
diskurzus után kevésbé hajlamos 
már a továbbiakban a beteggel 
kommunikálni. 

Lag1: O1-B: κ = -
0,644 (p<0,05) 
Lag3: O1-B: κ = -
0,422 (p<0,05) 

Amennyiben az orvos az 
orvoskollégájával kezd diskurzusba akkor 
a beteggel már nem kommunikál újra, nem 
tér hozzá vissza a beszélgetés. Ez kötött 
vizit koreográfiára utalhat. 

A gyógytornásszal és az 
ápolóval kevésbé hajlamos egy 
többlépéses beszélgetésbe 
bevonódni. 

Lag1: N-GYT: κ = -
0,567 (p<0,05) 
Lag3: N-GYT: κ = -
0,266 (p<0,05) 
Lag1: GYT-N: κ = -
0,711 (p<0,05) 
Lag3: GYT-N: κ = -
0,302 (p<0,05) 

A vizitet vezető orvossal egy 
beszélgetésbe, egymás után, vagy 
egymáshoz közel nem vonódnak be az 
ápolók és a gyógytornászok. Ennek 
tematikus, rokonszenvi, vagy hierarchikus 
okai is lehetnek, de összességében egy 
kötött koreográfiára utalhat. 

Jellemzően csak két orvos vesz 
részt a betegről folyó 
beszélgetésben. 

Lag1: O1-O1: κ = 
0,3648 (p<0,05) 
Lag3: O1-O1: κ = 
0,3148 (p<0,05) 
Lag1: O2-O2: κ = 
0,3005 (p<0,05) 
Lag3: O2-O2: κ = 
0,1936 (p<0,05) 
Lag1: O3-O3: κ = 
0,2876 (p<0,05) 
Lag3: O3-O3: κ = 
0,1907 (p<0,05) 

A viziten egy betegről jellemző módon 
csak a kezelőorvosa, és még egy jelenlévő 
orvos cserél információt. Mindhárom 
osztályos orvos nincs jelen egyszerre, ami 
jellemzően hat az információcserére, 
mivel bizony betegekről, csak két 
szakember cserél tudást. 

Beteg után másik 
orvoskollégával nem jellemző a 
kommunikáció. 

Lag1: B-O1: κ = -
0,572 (p<0,05) 
Lag3: B-O1: κ = -
0,465 (p<0,05) 

A beteggel való kommunikáció után, egy 
és három lépésközre sem jellemző az 
orvoskollégával való információcsere. 
Ennek oka lehet esetlegesen, az hogy a 
beteggel való diskurzus után nincs 
szabályszerűen kötötten meg hogy mely 
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ágenshez lép tovább a diskurzus, hanem 
ezt a beteg jellemzői határozzák meg ami 
különösen fontos egy politraumás beteg 
(CL3) esetében. Így jellemző a 
szövődményeseknél (CL1) a vezetőápoló 
bevonása, viszont a heterogén politraumás 
klaszterban (CL3) nincs ilyen, de látható, 
hogy egyből nem az orvossal folytatja. A 
diskurzus ennek okán lehetséges hogy 
nem a beteggel folyik hanem a betegről 
szól. 

Orvoskollégával való 
kommunikáció előtt vagy után 
nem jellemző a lázlaphasználat. 

Lag1: O2-L: κ = -1 
(p<0,05) 
Lag3: O2-L: κ = -
0,528 (p<0,05) 
Lag3: O3-L: κ = -
0,671 (p<0,05) 
Lag1: L-O2: κ = -1 
(p<0,05) 
Lag3: L-O2: κ = -
0,469 (p<0,05) 

Az orvoskollégáival való diskurzusban az 
orvos nem használja lázlapot (sem leírni, 
sem onnan kiolvasni valamit). Nem jelenti 
ez azt hogy az információ elvész, hanem 
lehet annak bizonyítéka, hogy az orvosok 
közötti beszélgetés tovább tart három 
lépésköznél.  Tehát hosszabb párbeszédek 
jellemzőek. 

11.2.5. Ágentípus használat 

11.2.5.1. Cella gyakoriságok (lag1) 

 
elektronikus emberi fizikai papír Totals 

elektronikus 0 1 0 1 2 
emberi 2 664 27 123 816 
fizikai 0 32 1 1 34 
papír 0 119 6 4 129 
Totals 2 816 34 129 981 

11.2.5.2. Kappa mutatók (lag1) 

Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag1):*
  elektronikus emberi fizikai papír 
elektronikus         
emberi   -0,023   0,7232 
fizikai         
papír   0,5386   -0,764 

11.2.5.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Papír ágensek használata után 
jellemzőbb az emberi ágensek 
használata és az emberi után is 
jellemzőbb a papír használata. 

papír-emberi: κ = 
0,5386 (p<0,05) 
emberi-papír: κ = 
0,7232 (p<0,05) 

Az egyszemélyes, írásos kommunikációra 
jellemző, hogy azt a beteg körüli teamben 
megosztja az orvos: annak tartalmát 
kommunikálja, vagy ahhoz hozzáfűznek a 
team tagjai. Ugyanígy fordítva is, a szóbeli 
kommunikáció után jellemző annak írásbeli 
rögzítése (lázlapon például) vagy annak 
kiegészítés írott dokumentumok 
tartalmaival. 

Nem jellemző a papír alapú papír-papír: κ = - Az egyszemélyes papír alapú ágensek 
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ágensek használata után újból 
papíralapúak használata. 

0,764 (p<0,05) használat nem jellemző egymásután, ahogy 
ezt a fenti eredményi is megerősíti. Ezen 
ágensek tartalmait jellemzően megosztja az 
orvos. A team-munka jellemzőbb az 
egyszemélyes dokumentumhasználatnál a 
viziten, ami mindenképpen előnyös a team-
munka szempontjából. 

11.3. sz. melléklet: Ortopédműtétes betegek (CL4) 

11.3.1. Cella gyakoriságok (lag1) 

 
Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X Totals 

Adm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
B 1 227 0 1 6 110 7 85 1 17 19 10 36 0 6 0 10 0 0 536 
Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ERG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
FN 0 6 0 0 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
GYT 0 117 0 0 1 129 3 76 4 9 12 6 16 0 0 0 2 0 0 375 
J 0 7 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 17 
L 0 86 0 0 2 71 1 10 1 17 18 3 6 0 2 0 3 0 0 220 
M 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 
N 0 21 0 0 2 5 0 16 0 23 5 1 1 0 0 0 2 0 0 76 
O1 0 16 0 0 0 22 0 15 0 5 31 0 0 0 0 1 1 0 0 91 
O2 0 10 0 0 0 7 3 2 1 1 0 6 0 0 2 0 1 0 0 33 
O3 0 32 0 0 0 21 1 7 0 1 1 0 24 0 0 0 1 0 0 88 
OX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 11 
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T 0 10 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 20 
Tel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 1 537 0 1 15 375 17 219 7 76 91 33 88 0 11 1 20 0 0 1492 
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11.3.2. Kappa mutatók 
Szignifikáns*(p<0,05)*kappa*mutatók*(lag1):*

  Adm B Dok ERG FN GYT J L M N O1 O2 O3 OX R S T Tel X 

Adm                     1                 

B   0,0985       -0,184       -0,378 -0,42                 

Dok                                       

ERG             1                         

FN         0,2592                             

GYT   -0,133       0,124   0,1259   -0,529 -0,475                 

J                       0,1579               

L           0,0956   -0,692         -0,537             

M   -1                 0,2394 0,1235               

N           -0,738       0,2652                   

O1   -0,511                 0,2979   -1     1       

O2             0,1579   0,1235     0,1633     0,1633         

O3                     -0,814   0,2272             

OX                                       

R                       0,1633     0,0842         

S                     1                 

T           -1                           

Tel                                       

X                                       
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11.3.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Az orvos miután a beteggel 
beszélt, kevésbé hajlamos az 
ápolóval kommunikálni. 

B-N: κ = -0,378 
(p<0,05) 

Az ortopédműtétes (CL4) betegek esetében 
az orvos a beteggel való kommunikáció után 
az ápolót nem vonja be. Ennek oka tematikus 
lehet: azaz a beteggel kapcsolatosan 
nincsenek ápolási kérdések. Az 
ortopédműtétes betegek egy specifikus ok pl. 
csípőprotézis műtét miatt kerültek az 
osztályra, így ellátásuk kisebb team-munkát 
igényelhet. 

Az ápolókat és a 
gyógytornászokat az orvos nem 
jellemzően vonja be egymás után 
a diskurzusba. 

N-GYT: κ = -
0,738 (p<0,05) 
GYT-N: κ = -
0,529 (p<0,05) 

Ahogy a többi betegklaszter esetében, és 
általánosan is jellemző, az orvos egy 
beszélgetésébe közvetlenül nem vonja be az 
ápolókat és gyógytornászokat. Ennek oka 
lehet rokonszenvi, tematikus, vagy 
hierarchikus. 

A gyógytornásszal való 
kommunikáció után nem 
jellemző, hogy az orvos másik 
orvoskollégával beszéljen. 

GYT-O1: κ = -
0,475 (p<0,05) 

A vizit kötött koreográfiájára utaló eredmény, 
hogy az orvos a gyógytornásszal való 
beszélgetés után nem lép interakcióba más 
orvossal. 

Mozgásos információk után az 
orvos kevésbé hajlamos a 
beteggel beszélni. 

M-B: κ = -1 
(p<0,05) 

Az orvos a beteg mozgásáról információt 
gyűjtse, de azt már nem a beteggel beszéli 
meg (vagy ahhoz a beteg már nem fűz 
hozzá), hanem bármely más ágenssel való 
interakcióba lép tovább. Tehát ez esetben 
hiányozhat a mozgásszervi állapotról 
származó visszacsatolás a betegnek. 

Orvoskollégával való 
kommunikáció után kevésbé 
jellemző a beteggel való 
kommunikáció. 

O1-B: κ = -
0,511 (p<0,05) 

A vizit kötött koreográfiájára utaló eredmény, 
hogy az orvosok más orvosokkal való 
interakciójuk után nem kommunikálnak már 
a beteggel. A vizit folyamata továbblép más 
szakemberek felé a hierarchiában. 

A beteggel való kommunikáció 
után kevésbé jellemző az 
orvoskollégával való 
kommunikáció. 

B-O1: κ = -0,42 
(p<0,05) 

A beteggel való kommunikáció után egyből 
nem jellemző az orvoskollégával való 
információcsere, hanem más (a beteg, vagy a 
helyzet függvényében változó)  közbeiktatott 
ágensek lehetnek a szekvenciában. Ennek 
része lehet a beteggel való további 
kommunikáció is, azaz mikor a diskurzus a 
beteggel folyik a viziten, és nem csak a 
betegről. 

Egyszerre csak két orvos folytat 
diskurzust a betegről. 

O1-O1: κ = 
0,2979 (p<0,05) 

A korábbiakhoz hasonló eredmény, hogy egy 
betegről, egyszerre csak két orvos folytat 
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O2-O2: κ = 
0,1633 (p<0,05) 
O3-O3: κ = 
0,2272 (p<0,05) 
O1-O2: κ = -1 
(p<0,05) 
O3-O1: κ = -
0,814 (p<0,05) 

beszélgetést. A harmadik szakorvos általában 
nincs jelen, vagy nem szól hozzá ehhez, ami 
a team-munka szempontjából korlátozásokat 
jelenthet. 

Az egymásutáni lázlaphasználat 
nem jellemző. 

L-L: κ = -0,692 
(p<0,05) 

A lázlap, mint egyszemélyes információs 
ágens egymásutáni használata nem jellemző, 
ami a nyílt team-munka irányába ható 
tényező lehet. 

Lázlaphasználat után nem 
jellemző az O3 orvoskollégával 
való kommunikatív viselkedés. 

O3-L: κ = -
0,537 (p<0,05) 

Ezen eredmény után lehetséges, hogy az O3-
ma folytatott kommunikáció tartalma nem 
kerül lejegyzésre (vagy kiegészítésre) a 
lázlapra. Illetve lehet az is, hogy áttételesen 
ez annak bizonyítéka, hogy a diskurzus nem 
áll meg egy az orvossal való szóbeli 
kommunikációval, és zárul le lázlapra 
jegyzéssel, hanem más, változó ágenseken 
keresztül folyik tovább. 

11.3.4. Ágenstípus használat 

11.3.4.1. Cella gyakoriságok (lag1) 

 
elektronikus emberi fizikai papír Totals 

elektronikus 0 0 0 0 0 
emberi 0 983 24 220 1227 
fizikai 0 25 0 3 28 
papír 0 220 4 13 237 
Totals 0 1228 28 236 1492 

11.3.4.2. Kappa mutatók (lag1) 

Szignifikáns (p<0,05) kappa mutatók (lag1): 

  elektronikus emberi fizikai papír 
elektronikus         
emberi   -0,027   0,5959 
fizikai         
papír   0,5959   -0,654 

11.3.4.3. A kappa mutatók értelmezése (lag1) 

Szekvencia Kappa Interpretációja 
Papír ágensek használata után 
jellemzőbb az emberi ágensek 
használata és az emberi után is 
jellemzőbb a papír használata. 

papír-emberi: κ = 
0,5959 (p<0,05) 
emberi-papír: κ = 
0,5959 (p<0,05) 

Az egyszemélyes, írásos kommunikációra 
jellemző, hogy azt a beteg körüli teamben 
megosztja az orvos: annak tartalmát 
kommunikálja, vagy ahhoz hozzáfűznek a 
team tagjai. Ugyanígy fordítva is, amikor a 
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szóbeli kommunikáció után jellemző annak 
írásbeli rögzítése (lázlapon például) vagy 
annak kiegészítés írott dokumentumok 
tartalmaival. 

Nem jellemző a papír alapú 
ágensek használata után újból 
papíralapúak használata. 

papír-papír: κ = -
0,654 (p<0,05) 

Az egyszemélyes papír alapú ágensek 
használat nem jellemző egymásután, ahogy 
ezt a fenti eredményi is megerősíti. Ezen 
ágensek tartalmait jellemzően megosztja az 
orvos. A team-munka jellemzőbb az 
egyszemélyes dokumentumhasználatnál a 
viziten, ami mindenképpen előnyös a team-
munka szempontjából. 

 


