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Bevezető és a vizsgálat célja 
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 fejlesztésével és 
helyreállításával segítik hozzá az önálló életvitelhez. Amennyiben szükséges, a beteget ellátják 
különböző segédeszközökkel (pl. művégtagokkal, mankókkal). A rehabilitáció folyamatában az 
orvoson kívül olyan szakemberek is foglalkoznak a beteggel, mint a gyógytornász, az ápoló, a 
pszichológus. Mindezen szakemberek 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 információcsere teszi 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. Feltételezésem szerint az osztályon fekvő 
beteg körüli team kommunikációjára több tényező is hatással lehet. Ezek a tényezők megjelennek 
egyéni, csoportos és szervezeti szinten is. Feltevésem, hogy a kommunikációban különbségeket 
figyelhetünk meg az egyes szakemberek között: a beteget ellátó team egyes tagjai különböző 
információt tesznek hozzá a közös tudáshoz. A tudásmegosztás és információcsere nem független a 
kórházi osztály, mint csoport jellegzetességeitől, rokonszenv vagy szakmai viszonyok tekintetében. 
A kommunikáció nem független a szervezeti kontextustól sem, amelyet az egészségügy jellegzetes 
hierarchizáltsága jellemez. E szervezeti közegben a hierarchia tetején az orvosok állnak. Erre 
alapozva feltételezem, hogy a betegek körüli teamek kommunikációjában az orvosok vezető 
szerepet töltenek be. Emellett feltételezem, hogy a többi szakma kapcsolatainak hierarchikus jellege 
is megjelenik a team-kommunikációban. Azonban nemcsak a szakemberektől, hanem a betegek 
jellemzőitől is függ, hogy milyen a szakemberek közötti kommunikáció: más ellátást igénylő 
betegekről a különböző szakemberek eltérően kommunikálnak és más-más tudásukat alkalmazzák 
ellátásukkor a teamben.  

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) A beteg jelenlétében, a beteggel való interakciót is magában foglaló nagyvizitet, 
amelynek során a beteg ágya körül az őt ellátó team tagjai magától a betegtől és a team jelenlévő 
tagjaitól kapnak tájékoztatást a beteg állapotáról, illetve a beteget is informálják a kezelés 
következő lépéseiről.  

Empirikus vizsgálataimnak terepéül az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Baleseti 
Mozgássérültek Rehabilitációs Osztálya szolgált. 

A beteg körüli team kommunikáció vizsgálatával az a célom, 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 
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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 alapozva, a team-kommunikáció célzott támogatása 
készségfejlesztéssel, valamint támogató technológiai eszközök kifejlesztésével. 

Az orvosi team-munka 
Az interdiszciplináris orvosi team, amely vizsgálataim középpontjában áll, a következőképpen 
definiálható – az orvoslás akut és nem akut területére egyaránt vonatkozóan (St. Pierre, Hofinger, & 
Buerschaper, 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);  
• 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, a közös tudást, amivel 

rendelkeznek, és ami explicit vagy implicit szabályokon, elvárásokon nyugszik;  
• 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.  

A munka világában egyre elterjedtebb és az egészségügyi területen is egyre jellemző az a jelenség, 
hogy egy szakember egyszerre több team tagja is. 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 jellemzője van: a teamek száma, és a teamek 
sokféleségének foka, amelyeknek tagja a személy. 

Kommunikáció vizsgálata a nem akut orvosi területeken 
A nem akut orvoslást, például a krónikus osztályokat, kardiológiát, belgyógyászatot, 
gasztroenterológiát és nem utolsósorban a rehabilitációt jellemzi a mobilitás és a dolgozókat 
körülvevő, őket magában 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 
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implicit információforrás, aki (vagy ami) hozzájárul e tudás-intenzív és tudásvezérelt terület 
döntéseihez (Sørby, Melby, & Nytrø, 2006). Sørby és Nytrø (2006) alapján megállapítható, hogy az 
orvosi munka, a modern információtechnológiai eszközök helyett, jellemzően a papíralapú 
információ-forrásokra támaszkodik. Viszont a különböző betegek, különböző információs igénnyel 
bírnak, ezért ezt a szempontot is figyelme kell venni a szakemberek információkereső 
viselkedésének elemzése során. 

Az egyes 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, cél és irányvonal. Ennek alapján Sørby és Nytrø 
(2007) megfigyeléses módszerrel vizsgálta gasztroenterológiai és kardiológiai osztályokon dolgozó 
orvosok információs és kommunikatív viselkedését, annak mintázatát. A követéses megfigyelések 
során regisztrálták a személyek információ-bemeneteket, illetve a kimeneteket, a végeredményt. 
Bemeneti oldalon megjelent a beteg, a további szakemberek és a dokumentumok (pl. kórlap). 
Kimeneti oldalon megjelent a kórlapra leírt információ, mint cselekvés, valamilyen kezelés 
elrendelése, a 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 szóban utasítja a feladatok elvégzésére. A vizit alatt a 
beteg gyógyszereivel kapcsolatos információforrás jellemzően a beteg maga, a lázlapja és az ápolók 
(Sørby & Nytrø, 2007). 

Az elkülönített kategóriák regisztrációja alapján számszerűsíthetővé, profilként ábrázolhatóvá 
váltak a megfigyelt orvosok kommunikatív cselekvései, amelyek alapján osztályok, helyzetek és 
szakemberek közötti összehasonlítások váltak lehetségessé. Például a vizit előtti időszakban az 
orvosok jellemzően értékelést, elemzést, majd 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 információ-használata is elemezhető, amely a későbbiekben kifejlesztett elektronikus 
beteginformációs rendszer fejlesztéséhez szolgált alapul (Sørby & Nytrø, 2010). A profil-alapú 
vizualizációs módszer egyszerűen és áttekinthetően mutatja meg a kommunikatív cselekvések 
különbségeit és hasonlóságait az osztályos munka során, amely jelen disszertáció céljai között is 
szerepel. Így e módszer módosított, adaptált és továbbfejlesztett változatát alkalmaztam a 
rehabilitációs területen. 

Az orvosi rehabilitáció fogalma 
Az orvosi rehabilitáció célkitűzése fogyatékos vagy rokkant emberek visszavezetése az eredeti 
társadalmi környezetükbe (Kullmann, 2006). Ennek során a hozzátartozókat is segíteni kell, 
lehetőséget adni nekik, hogy bevonódjanak a rehabilitációs tevékenységbe. Továbbá, a 
hozzátartozókat el kell látni mindazon információkkal, amely a rehabilitáció otthon történő 
folytatását segíti elő. A mozgásszervi rehabilitáció a megbetegedések vagy balesetek folytán 
mozgási képességeikben károsodott betegek mozgási képességeinek visszanyerésében és 
fejlesztésében érdekelt rehabilitációs terület, így célja az önellátás lehető legmagasabb fokának 
biztosítása a mozgás szempontjából. Ahogy az orvoslás más területei, úgy a rehabilitáció is a team-
alapú munkaszervezés irányába változott, és változik folyamatosan. Minden beteg más, és minél 
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bonyolultabb a beteg rehabilitációs problémája, annál több team-tag együttműködése szükséges az 
ellátásban. Vizsgálatomban a mozgásszervi rehabilitációs team tagjai a következő szakterületek 
voltak, zárójelben a disszertációmban használt rövidítéssel (Eldar, Marincek, & Kullmann, 2008; 
Hámornik & Juhász, 2010; Kullmann, 2006): Osztályos szakemberek: orvos (O), vendégorvos 
(rezindens – R), ápoló (N), gyógytornász (GYT) és klinikai pszichológus (PSZ). Nem osztályos 
(egész intézményt kiszolgáló szakemberek): foglalkozási terapeuta (munkapszichológus – MP), 
ortopéd műszerész (MŰSZ), szociális munkás (SZOC), ergoterapeuta (ERG), valamint sport- és 
hidroterapeuta (központi gyógytornász – KGY). 

A rehabilitációs team Butt és Caplan (2010) szerint háromféle lehet attól függően, hogy milyen 
mértékű a teamet alkotó szakterületek együttműködése és a területek átjárhatósága. 

Multidiszciplináris team  Interdiszciplináris team  Transzdiszciplináris team  

A multidiszciplináris teamekben 
az együttműködő szakemberek 
szerepek szerint különülnek el. Így 
különböző rehabilitációs vagy 
ellátási célokat tűznek ki, és 
külön-külön végzik a 
vizsgálatokat, állapotfelméréseket. 
Ennek okán széttöredezett a team, 
különösen, ha a team-
kommunikáció elégtelen. A 
divergens célok és az ebből fakadó 
összehangolatlan elvárások 
problémák forrásai lehetnek. 

Az interdiszciplináris teamekben a 
szerepek és feladatok átfedést 
mutathatnak a team-tagok között, 
így a szakmai határok elmosódnak. 
Az ilyen típusú team-munka 
megvalósításához a team tagjainak 
új készségeket kell elsajátítaniuk, 
ami lehetővé teszi számukra, hogy 
az alap szakmájukon kívül más 
területen is kompetensen 
működjenek. Az ilyen teamekben 
kötelező az együttműködő és nyílt 
kommunikáció, ami elsődleges a 
prioritások megvitatásban is. 
Fontos vezetői feladat a 
szerepkonfliktusok lehetőségeinek 
kontrollálása és a döntések 
egyeztetése. A kommunikációban 
központi helyen van a vizsgálati 
információk megosztása, elkerülve 
a feladatok és vizsgálatok 
esetleges újbóli, párhuzamos 
elvégzését, ami 
költséghatékonyabb működést tesz 
lehetővé. A közös kezelési vagy 
rehabilitációs célok felállítása 
segíti a felelősségek tisztázását, a 
szakmai identitások 
érintetlenségének fennmaradása 
mellett. 

A transzdiszciplináris teamek 
nagymértékben vagy teljesen 
átfedő szerepek és felelősségek 
mentén 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, valamint 
a szakértelem és tudás 
megosztásában is. Nehéz feladat 
azonban a szakmaspecifikus 
képzéstől és az azzal járó 
státusztól megválni. 

 

A multidiszciplináris teamekhez viszonyítva az interdiszciplináris teamben végzett kezelés 
bizonyult hatékonyabbnak: rövidebb a kezelési idő, kevesebb a költség és javult az életminőség 
(Butt & Caplan, 2010). A transzdiszciplináris teamek kialakítása és sikeres működtetése 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. 
Minél inkább függetlenek a feladatok a teamen belül, annál nagyobb az esélye a folyamatokból 
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fakadó veszteségeknek (process loss), amelyeket csak a team hatékony koordinációjának és 
munkájának összehangolása ellensúlyozhat (Butt & Caplan, 2010). A multidiszciplináris teamek 
széttagoltsága nagyobb feladatot ró a vezetőre és a teamre is egyaránt, a hatékony koordináció 
megvalósítása miatt. Az interdiszciplináris teamek esetében a feladatok és szerepek nagyobb 
átfedése, valamint kölcsönös ismerete ezt a koordinációt könnyíti meg, ezzel téve gördülékenyebbé 
a team-munkát. 

A vizsgált információcsere alkalmak az orvosi rehabilitációs munkában 

Team-megbeszélés Nagyvizit 

A team-munka elterjedésével megjelent az 
egészségügyben az interdiszciplináris team-
megbeszélés is, amely egy olyan információcsere és 
döntéshozatali helyzet, ami nem csak az osztályos 
szakemberek részvételét követeli meg. Funkcióját 
tekintve a közös információmegosztás, koordináció 
és célállítás a célja (Bokhour, 2006). A team-
megbeszélés heti rendszerességgel kerül 
megrendezésre a betegeket ellátó lehető legtöbb és 
nem csak osztályos szakember részvételével. A 
kezelési terv és más ellátással kapcsolatos 
dokumentációk közös elkészítése miatt, a team-
megbeszélés nem csak információcserére szolgál, de 
bürokratikus dokumentálási funkciókat is ellát 
(Bokhour, 2006). Különböző dokumentumok 
kitöltését is itt végzik a szakemberek, például a 
lázlapra felvezetik a friss beteginformációt, valamint 
a mozgásos és önellátásos állapotról szóló 
dokumentumokat is itt egészítik ki (Hámornik & 
Juhász, 2010). 
Ez az információcserére szolgáló alkalom azért jött 
létre, hogy a lehető legjobb ellátást biztosítsa a 
betegek számára, valamint azért, hogy a közös, team-
szintű döntéshozatal színtere legyen, ahol a 
különböző szakmák perspektívái összehangolhatóak, 
az ellátás koordinációja megvalósítható, ide értve a 
beteg és a családja felé irányuló kommunikáció 
stratégiájának kidolgozását is. A vizsgált osztályon 
zajló team-megbeszéléseken a betegek nem vettek 
részt. 

A nagyvizit heti rendszerességű, több szakterület 
képviselőinek jelenlétében zajló, információcserére 
szolgáló alkalom. A vizit jellemzően a beteg ágya 
körül zajlik, és a beteg állapotának áttekintését, 
illetve kezelésének következő lépéseinek 
megbeszélését foglalja magában. 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 hierarchikusan szerveződik: az orvos tölti 
be a vezető, koordináló és információgyűjtő szerepet. 
Fontos még kiemelni, hogy a kommunikáció sok 
esetben – fizikai értelemben is – a beteg jelenléte 
mellett zajlik, és olyan szaknyelven, amelyet a beteg 
nem feltétlen ért. Így a szorongás és 
kiszolgáltatottság érzése nő, amely a hazabocsátás 
után problémák forrása lehet (Brown, 2008). 

Hipotézisek és vizsgálandó kérdések 
Disszertációm célja, hogy a kommunikáción keresztül bemutassam a rehabilitációs teamekben 
megfigyelt és elemzett team-munkát. 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. 
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Első hipotézis (H1) 
Korábbi vizsgálatainkban (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 és 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, Kneafsey, & Ryan, 2003; Monaghan, Channell, 
McDowell, & Sharma, 2005; Reddy et al., 2009; Salamonson, van Heere, Everett, & Davidson, 
2006). Emellett a szakemberek nem azonos részben vették ki a részüket a kommunikációból: az 
orvosok, mint koordináló vezetők, minden szakembertől gyűjtöttek információt, viszont az egyes 
szakmák közötti (horizontális) kommunikációban különbségek mutatkoztak. Mindezek mögött az 
egészségügy, mint hierarchikus szervezet hatását lehet feltételezni (Brown, 2008; Byrne & Long, 
1976; Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 2008). A hierarchiának a team-munkára gyakorolt 
hatását vizsgálom a kommunikáció jellemzőin és 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 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. 

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, 2010). 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. 

Harmadik hipotézis (H3) 
Az orvosi munka felülete (tárgya és alanya) a beteg, egyéni és team-szinten is. Ahogy az előzetes 
vizsgálataink (Hámornik et al., 2009; Hámornik, Juhász, & Vén, 2010, 2012; Juhász, Hámornik, & 
Vén, 2011) és az exploratív megfigyeléseink 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 
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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. 

A betegadatok és vizsgálati jellemzőik alapján négy hasonlósági betegklasztert képeztem: 

1. Monotraumás betegek szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1); 

2. Visszatérő betegek (CL2); 

3. Multi- és politarumás betegek (CL3); 

4. Ortopédműtétes betegek (CL4). 

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. 

Negyedik hipotézis (H4) 
Mivel az egészségügy egy hierarchikus felépítésű szervezet, ezért a szakmák és szakemberek 
közötti nagy hatalmi távolság (Hofstede, 1980; László & Hunya, 2008) miatt az interakciók a 
hierarchia mentén alakulnak ki. 

(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. Ezzel összefüggésben 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. 

Ötödik hipotézis (H5) 
A rehabilitációs osztályon vizsgált betegek körüli teamek jellemzésére a multidiszciplináris-
interdiszciplináris-transzdisciplináris teamek hármas tipológiáját használom (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 a transzdisciplinárisig növekszik.  
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(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. 

Empirikus vizsgálatok 

1. A team-megbeszélés vizsgálatai 

Minta 
A team-megbeszélések vizsgálatában a regisztrált négy team megbeszélésen, 18 különböző 
szakember vett részt. A részvevők között voltak orvosok, vendégorvosok (rezidensek), vezetőápoló, 
ápolók, gyógytornászok, egy ergoterapeuta, egy munkapszichológus, egy szociális munkás, illetve 
egy sport- és hidroterapeuta. A team-megbeszélések kommunikációjának mennyiségi elemzését és a 
hálózatelemzést azokról a betegekről szóló diskurzusra vonatkozóan végeztem el, akik a négy 
regisztrált alkalomból legalább háromszor az osztályon voltak, azaz említésre kerültek a team-
megbeszélések során. Ez a minta 28 főből állt. A betegek átlagéletkora 56,71 év volt (a szórás 21,12 
év volt), illetve a minta 19 férfiből és 9 nőből állt. 

1.1. Kommunikációs hálózatelemzés a team-megbeszéléseken 
A szóbeli közlések online regisztrációjával rögzítettem a kommunikáció mennyiségét az 
interakcióba lépő szakemberek között a négy team-megbeszélésen. A kapott adatokat 
szakterületenként egyesítettem. Végezetül az egyes team-megbeszélések kommunikációs táblázatait 
összegeztem és ezeket átlagoltam. Az így létrejött kommunikációs mátrix alapján lehetőség nyílt a 
team-megbeszélés teljes kommunikációjának elemzésével a hálózati mutatók kiszámítására. A 
Cytoscape alapú Frimnet (www.cytoscape.org) és AGNA 2.1 (Benta, 2005) hálózatelemző 
szoftvereket alkalmaztam az ábrázolásra és a mutatók kiszámítására (1. ábra). Az itt használt 
terminológia a kommunikációs hálózatban résztvevő személyeket csomópontoknak (node), a 
kommunikációs kapcsolatokat pedig éleknek (edge) nevezi. Ebben a vizsgálatban irányított 
kapcsolatokkal (élekkel) dolgoztam, amelyek külön ábrázolják a két kommunikációs irányt (oda és 
vissza). Emellett a szakmai csoportok összevonásával az egy területhez tartozó kollégák közötti 
kommunikáció a csomópontra visszamutató kapcsolatként jelenik meg (selfloop). E vizsgálat 
eredményeit a hálózatelemzésen túl multidimenzionális skálázás segítségével is feldolgoztam, 
továbbá virtualizáltam azért, hogy a kommunikáció mintázatát optimális téri elrendezéssel is 
szemléltetni tudjam.  
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1. ábra. Az elemzett team-megbeszélések összesített kommunikációjának hálózati ábrája (minél vastagabb a vonal, annál 

gyakoribb az adott kommunikációs kapcsolat a szakemberek egyes csoportjai között). 

Ahogy a team-megbeszélések átlagos kommunikációs hálózatán is látható, a közlések zöme az 
orvosok (O) és a gyógytornászok (GYT) között hangzott el (1. ábra). Szintén intenzív, de 
nagyságrendekkel kevesebb volt az orvos-ápoló (O-N) kommunikáció. És ahogy azt korábbi 
tapasztalataim alapján vártam, 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 adatain végzett multidimenzionális skálázás alapján a PROXSCAL 
algoritmus kétdimenziós illeszkedő elrendezést talált (2. ábrán).  

 
2. ábra. Multidimenzionális skálázás adta kommunikációs kapcsolatok szerinti elrendezés. 

A téri elrendezés azt mutatja meg, hogy milyen hasonlósági viszonyban vannak egymással a team-
megbeszélésen a kommunikációban résztvevő szakemberek. Minél közelebb helyezkednek el 
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egymáshoz a síkban, annál inkább hasonló volt a kommunikációs aktivitásuk a team-megbeszélésen. 
Jelen esetben a közelség a szoros kommunikációs kapcsolatot, azaz a sok egymáshoz intézett 
közlést ábrázolja. 

Értelmezés: 
Megállapítható a kommunikáció mennyiségének elemzéséből, a hálózatelemzésből 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 kommunikálnak, azaz referálnak az 
orvos kérdéseire. Ez megfelel az orvos vezető, koordináló és integráló formális szerepének (H2). Az 
interdiszciplináris team-munkához viszont több horizontális, vagyis szakemberek közötti 
kommunikációra van szükség, és kisebb mértékben a vezetői (hierarchikus) kommunikációra (Butt 
& Caplan, 2010). A betegek körüli teamek összesített (team-megbeszélésen megjelenő) 
kommunikációjának vizsgálatából megállapítható, hogy az ápolás és a terápia nem integrált, illetve 
a szakterületek szerepei között kevéssé jellemző az átfedés (élesen elkülönülnek a D1 dimenzió 
mentén az MDS-ben), így a transzdisciplináris team-jelleg kizárható. A multi- vagy 
interdiszciplináris team-típus jelenik meg inkább inkább a kommunikáció alapján (H5). 

Összességében a team-megbeszélés kvantitatív elemzése során alátámasztást nyertek a H1 és H2 
hipotézisek, miszerint a szakemberek eltérnek a kommunikáció mennyiségében egymástól: az 
ápolók és gyógytornászok keveset kommunikálnak egymással, illetve az orvosok sokat 
kommunikálva töltik be vezető szerepüket. A szakemberekről a hálózatelemzés segítségével, mint 
tudásmegosztó ágensekről, sikerült képet alkotni: milyen mintázatban (kikkel és milyen 
mennyiségben) osztanak meg beteginformációt, kezelési instrukciót, utasítást (azaz tudást) a team-
megbeszéléseken.  

1.2. Minőségi (szöveganalitikai) elemzés a team-megbeszéléseken 
A szöveganalitika vagy szövegbányászat a strukturálatlan szöveges adatok strukturált és 
számszerűsített formára való transzformálását és feldolgozását jelenti. A nagy mennyiségű 
szövegből számszerűleg kinyerhetők annak jelentésbeli jellemzői, az egyes jellemzők mintázatai és 
ezek viszonyai számszerűen kifejezve (Tikk, 2007).  

A team-megbeszélések legépelt hanganyagától a szövegfeldolgozásig terjedő folyamat sémáját 
mutatja be a 3. ábra  

 
3. ábra. A team megbeszélések tartalmi elemzésének sémája. 

A szöveganalitikai elemzés során a team-megbeszélés kommunikációjának leíró tartalmai 
jellemzőit összesítettem: mely szakemberek, milyen témákban aktívak, illetve milyen 
betegklaszterekkel kapcsolatban nyilvánulnak meg többször. 

Hangfelvétel	  
készítése	  

Hangfevétel	  
legépelése	  
(Trasana)	  

A	  szöveg	  idői	  
kódolása	  
(Trasana)	  

A	  közlő-‐,	  és	  
betegadatok	  
integrálása	  

SzöveganaliAkai	  
elemzés	  

IBM	  SPSS	  
Modeler	  &	  Text	  

AnalyAcs	  
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A témák előfordulásával kapcsolatos eredmények 

A témák gyakoriságai alapján megállapítható, hogy a beszélgetések fő témája a segédeszköz: a 
protézisek és más rehabilitációs kezelésben használt segédeszközök. 

Mivel a team-megbeszélésen a betegről folyó beszélgetést a beteg kezelőorvosa vezeti, így vezetői 
szerepe megmutatkozik abban is, hogy minden témához hozzászól és 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 uralják: ők érintenek legnagyobb gyakorisággal minden témát, sok esetben az erre 
„dedikált” szakembereknél is nagyobb gyakorisággal. 

A hozzászólások tartalmi kategóriáiban leíró szintű különbségek jelennek meg a szakemberek 
között: a legtöbbet és a legtöbb témához az orvosok szólnak hozzá, ami egybevág a vezetői 
szerepük kommunikációs megjelenését feltételező H2 hipotézissel. A korábbiakban bizonyított 
mennyiségbeli fölényük a team-megbeszélésen a tartalomban is megjelenik: a legtöbb témához 
hozzászólnak a 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 megjelennek.  

A betegklaszterekkel kapcsolatos kommunikáció szöveganalitikai eredményei 

A szöveganalitikai elemzés eredményei alapján különbségek jelentek meg leíró szinten az egyes 
betegklaszterek között a szakemberek által velük kapcsolatban említett témák mennyiségében (4. 
ábra). Ebben a vizsgálati fázisban három betegklasztert azonosítottam, a negyedik (ortopédműtétes 
– CL4) klaszter a nagyvizit vizsgálatakor került leválasztásra. 

 
4. ábra. A team-megbeszéléseken a három betegklaszterrel kapcsolatban említett témák százalékos aránya. 
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A monotraumás betegeknél szövődménnyel vagy multimorbiditással (CL1) a gyógytorna téma 
csökkent említésének oka, hogy a szövődményeik, társbetegségeik miatt orvosi beavatkozásra 
szorulnak. Ezen szükséges beavatkozások miatt kevésbé tudnak részt venni a gyógytornán. 
Ugyanebben a klaszterben magas a sport- és hidroterápia (külső gyógytorna) 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 miatti mérlegelés, információcsere, illetve döntés tárgya a sport- 
és hidroterápián való részvétel, szemben a többi betegklaszterrel, akik esetében ez a kezelés része, 
kevesebb akadálya van a részvételnek, kevesebb említést érdemel, 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 az 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.  

A beszélgetési idők 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) szövődmények, társbetegségek miatt. Ezek a 
betegek nem tudnak részt venni a rehabilitációs kezeléseken, így ennek megvitatására sem kerülhet 
sor. 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 áll a középpontban. A multi- és politraumások 
az a betegklaszter (CL3), akikkel kapcsolatban a legtöbb hozzászólást intézik az orvosok és a 
gyógytornászok is. Tehát ebbe a klaszterbe tartozó betegek az osztályos munka fókuszai a team-
megbeszélésen. 

A szöveganalitikai eredmények értelmezése 

Vizsgálati eredményeimben megjelentek a H3 hipotézisben elvárt jelenség, hogy az eltérő kezelési 
igényű betegek eltérő team-munkát igényelnek, és a vizsgált teamek képesek ezeket az igényeket 
észlelni, kommunikációjukban (azok témáiban) alkalmazkodni hozzájuk 

A különböző betegklaszterek, különböző kommunikációst aktivitást eredményeztek, amely a H1 
feltevésemmel is egybevág a szakemberek közötti kommunikációs különbségekre és különösen az 
ápolók kisebb aktivitására vonatkozóan. A team-megbeszélésen folyó kommunikáció tartalmának 
és struktúrájának vizsgálatában azt találtam, hogy az eddigiekhez hasonlóan különbségek jelentek 
meg a klaszterek között (H3): a legtöbb hozzászólást, a legtöbb témát és a legtöbb időt a team 
megbeszélésen a multi- és politraumás betegekre szánták a szakemberek. 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), 
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viszont pont ezek miatt nem tudnak a kezeléseken részt venni (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 szólt 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 indokolja a fokozott 
aktivitásukat e betegklaszter esetében. 

2. A nagyvizit vizsgálata 

Minta 
A követéses terepvizsgálatban összesen 17 különböző szakember vett részt, mint a megfigyelések 
alanya. Ebből három szakorvos, hat gyógytornász, hat ápoló (beleértve a vezetőápolót is) és két 
pszichológus. A pszichológusok egyike munkapszichológus, aki a megfigyelések során osztályos 
feladatokat is ellátott.  

A vizsgálatban összesen 161 beteg vett részt, akik a megfigyelt orvosokkal interakcióba kerültek. A 
betegminta átlagéletkora 64,81 év volt (21,59 év szórással). A vizsgált nagyviziteken a 
kommunikációban résztvevő betegek között 99 nő és 62 férfi volt. A vizitkommunikáció vizsgálata 
során a 161 beteg körüli 161 rehabilitációs team vizsgálatát végeztem el, amely teamek a fenti 
szakemberek különböző, a beteg ellátási igényei szerinti kombinációjából álltnak. 

2.1. Követéses vizsgálatok 
A vizsgálat módszertanának kidolgozásában egyaránt fontos szerep jutott a korábbi vizsgálatok 
eredményeinek (Hámornik et al., 2009; Hámornik, Juhász, & Soós, 2010; Hámornik, Juhász, & Vén, 
2010), illetve Sørby és Nytrø (2010) Norvégiában végzett kutatássorozatából származó 
tapasztalatoknak. A megfigyelt orvos kommunikatív viselkedésének be- és kimenetét, illetve a 
használt szereplők és eszközök típusát regisztrálták szekvenciában (Sørby & Nytrø, 2006, 2007, 
2010). A szekvenciális kommunikatív viselkedés megfigyelésének eredményeképpen a szerzők az 
egyes szakemberek kommunikatív profiljait rajzolták fel (Sørby & Nytrø, 2010), amely segítségével 
megállapítható, hogy az adott személy milyen célból igényli az informatikai eszközök használatát. 
Jelen vizsgálatomban ezt a terepkutatási módszertant ültettem át a beteg körüli interdiszciplináris 
rehabilitációs teamek vizsgálatára, hogy lehetőségem nyíljon megfigyelni, milyen kommunikáció 
jellemzi a team-munkát. Ennek során online, papír-alapú, regisztráló táblázatot használó 
megfigyelést végeztem, amelynek során rögzítettem az orvos által használt kommunikációs 
ágenseket (szakemberek, eszközök és a beteg teste például) bemeneti és kimeneti irányban egyaránt. 
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Eredmények 

A viziten a legtöbbször az orvosok a beteggel lépnek interakcióba, tehát valóban nem csak a beteg 
nélkül, hanem a beteggel együtt, őt bevonva folyik az információcsere. Ez a team-munka 
szempontjából előnyös, habár eltér a szakirodalomban leírt megállapításoktól, amelyek alapján a 
beteg bevonása kevéssé jellemző nagyviziten (Brown, 2008; László & Hunya, 2008). Emellett 
fontos, hogy az információcsere intenzíven zajlik a gyógytornásszal és a többi orvossal a viziten is. 
Az ápolókkal való interakciók nem olyan gyakoriak, mint a gyógytornászokkal, de nem 
elhanyagolhatóak (H1), tehát az osztályos szakemberekből álló beteg körüli team ebben az esetben 
intenzíven együtt dolgozik az orvos vezetésével (H2). Viszont a nem osztályos jelenlévő 
szakemberek nem aktívak jelentős mértékben (H1). Az ágenstípusok szerinti elemzésben látható, 
hogy a fizikai ágensek inkább bemenetként szolgálnak, míg a papír alapú ágensek inkább 
kimenetként jelennek meg a vizit információcseréjében a leíró eredményeim alapján.  

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. 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, és annak kommunikálása a team tagjai felé.   

Az ágenshasználat tekintetében a négy betegklaszter hasonló képet mutatott. Az orvosok által 
leggyakrabban használt információs ágensek mindegyik klaszter betegeivel kapcsolatban a beteg 
maga és a gyógytornász volt mindkét irányban. Eltérés a bemenetben csak a sorrendben volt: a 
visszatérő betegek (CL2) esetében a betegtől jövő közlés volt gyakoribb a gyógytornásztól való 
információ-gyűjtésnél. 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 
fontosabbak, 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). A szövődményes betegeknél (CL1) az ápolási instrukciók lényegesek. A visszatérők esetében 
a gyógyszerelésre, illetve új segédeszköz és protézis beszerzésére eshet nagyobb hangsúly. A 
politraumatizált (CL3) betegek esetében az orvosok bevonása lényeges, hiszen több testtájra 
kiterjedő, akár életveszélyes sérüléseik nagy szakmai kihívást jelentenek, és több orvosi feladatot 
vonnak maguk után a teamben. Az ortopédműtétes (CL4) betegek esetében a korábbi (pl. ízületi 
protézis beültetése) vagy tervezett hasonló műtét miatt fontos az interakció az orvosokkal.  

Az ágenstípusok használatában egyértelmű az általánosan jellemző szóbeli kommunikációs 
dominancia („emberi” típusú ágensekkel való interakciók). 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 és a vizitfüzet fontos, gyakran 
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frissülő információt tartalmaz, illetve szintén ide kerülnek a lényeges utasítások. Az 
ortopédműtétesek (CL4) esetében a kórelőzmények szerepe lényeges: fontos, milyen műtéten esett 
át, állapota miképp változott ennek kapcsán, kontrollra mikor kell mennie. E két betegklaszter 
nagyobb adminisztratív terheléssel jár a teamre nézve. 

A betegklaszterekkel kapcsolatos vizit-kommunikációban a témák használatának tekintetében 
kiemelkedett a visszatérő betegek (CL2) esetében a segédeszköz témája (5. ábra), amely 
indokolható azzal, hogy e betegcsoport korábban protetizált betegekből áll, akik például a protézis 
javítására vagy cseréjére érkeztek az osztályra. 

 
5.ábra. Témák megoszlása a betegklaszterek között a nagyviziten (az orvosok kommunikatív viselkedésében). 

Az eredmények értelmezése 

A bemeneti információban jellemző a segédeszköz, gyógytorna és mozgásos információ begyűjtése. 
Ezek feldolgozása, szintetizálása után a kimenetben kezelési utasítok jelennek meg. Az orvos, mint 
a beteg körüli team vezetője, kezeléssel kapcsolatos információt ad hozzá a team-munkához a 
viziten. Ezek az eredmények összhangban vannak a team-megbeszélések szöveganalitikai tartalmi 
vizsgálataival is. Az orvos vezető-koordináló szerepe megjelenik a viziten a kommunikatív 
viselkedés profilja alapján (mindhárom esetben) (H2) olyan formán, hogy a témák széles 
spektrumát fedi le bemenetként és kimenetként egyaránt (Brown, 2008; Sørby & Nytrø, 2006). 
Kimenetként megjelenő nagyszámú kezelési információ közlése értelmezhető úgy, hogy e területen 
hoz döntéseket (mint orvosnak ez is a feladata), másrészt úgy is, hogy a beteg körüli team 
munkájához orvosi-kezelési információt ad hozzá. 

A fenti eredmények alapján látható, hogy a betegklaszterek között különbségek mutatkoztak, ami az 
eltérő ellátási igényű betekeghez alkalmazkodó team-kommunikáció jele (H3). A téma 
használatában a segédeszköz témája emelkedett ki egyedül a visszatérő betegeknél (CL2). Viszont 
más témákban megmutatkozó eltérés nem jelent meg. Az ágenshasználatban és ágenstípus-
használatban 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 betegklaszterek között az orvosok 
kommunikatív viselkedésében megjelennek különbségek a nagyviziten. 
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2.2. Szekvencia elemzés a nagyvizit kommunikatív viselkedésében 
A szekvencia elemzés célja a kommunikatív viselkedés vizsgálata során a nagyviziten jellemző (a 
véletlennél valószínűbb) sorrendi mintákat azonosítása az orvosok ágenshasználatában (Hewes & 
Poole, 2012; O’Connor, 1999). Ezek a várt mintázatok összefügghetnek a tudásmegosztással azáltal, 
hogy betegklaszterenként eltérnek. A H4 hipotézis alapján feltételezem, 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), abban átfogó mintát lehet 
azonosítani. Ez utóbbi átfogó sorrendi minta forgatókönyve lehet az orvos kommunikatív 
viselkedésének a viziten. Továbbá a tudásmegosztás mögött állhat akár olyan közös tudás is, ami 
koordinálja az információcserét azáltal, hogy az információs igények és munkafolyamatok 
tisztázottak. Amennyiben a betegklaszterek között eltérő szekvencia-modellek érvényesek (nem 
homogén), akkor ezek jellemzőit szükséges azonosítani, mivel ezek jellemzik az egyes 
betegcsoportokra vonatkozó kommunikatív viselkedést a viziteken. A betegklaszterenkénti 
kommunikációs sorrendi mintázatok a klaszterekkel kapcsolatos orvosi kommunikatív viselkedés 
profilját adják meg. Azaz azt írják le, ahogy orvosok a viziten velük és róluk információt gyűjtenek 
és osztanak meg. 

Az elemzések eredményét, a kappa mutatók táblázatait, mint kölcsönösségi táblázatokat alkalmazva, 
hálózatok formájában a Cytoscape-alapú Firmnek szoftver segítségével ábrázoltam. A hálózatként 
való ábrázolás megkönnyíti az eredmények értelmezését, és kiemeli a legfontosabb különbségeket 
(Kiekel, Cooke, Foltz, & Shope, 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. 
A hálózati ábrák az orvos kommunikatív viselkedésének szekvenciáját ábrázolják, és nem a 
kölcsönös kommunikációt vagy rokonszenvi kapcsolatokat. A hálózati ábrákon egységes színkóddal 
különböztettem meg az ágenstípusokat (emberi, fizikai, papíralapú és 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. Az előjelet mutató szín az ágensek használatának 
szekvenciájában az egymást követés feltételes valószínűségének irányával a kapcsolat facilitáló 
(pozitív, zöld) vagy gátló (negatív, piros) jellegét adja meg. Minél magasabb például egy kappa 
érték, annál inkább hajlamos az egyik ágenst a másik után használni az orvos a nagyviziten. A 
csomópontok önmagukra mutató kapcsolatai (selfloops) azt jelentik, hogy a követett orvosok a 
véletlen szintnél nagyobb mértékben hajlamosak (vagy kevésbé hajlamosak) egymás után ugyanazt 
az ágenst használni.  

Eredmények 

Téziseim között jelen esetben az eredményeimből kiemelve kizárólag a teljes vizit-kommunikáció 
egészére érvényes szekvencia eredményeket mutatom.  

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 
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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 kerestem a választ, hogy az adott ágens után egyből mely másik ágens használata 
jellemző (6. ábra). A teljes adatra kialakított sorrendi modell illeszkedése megfelelő volt 
(Likelihood ratio χ2 (324) = 1634,5158, p<0,05). 

 

 
6. 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. Az élek vastagsága a kappa mutató abszolút értékben vett nagyságát mutatja, a színe pedig 

a facilitáló (pozitív – zöld) vagy gátló (negatív – piros) jellegét. 

Látható az orvos ágenshasználatának egy lépéses (lag1) szekvencia-hálózatán, hogy nem jellemző a 
három orvos (O1-O2-O3) együttes jelenléte és egymás utáni bevonása a beszélgetésbe. Szintén nem 
jellemző az ápolók (N) és a gyógytornászok (GYT) egymás utáni involválása sem a beszélgetésbe. 
Jellemző, hogy ha a megfigyelt orvos (akinek a szemszögéből ábrázolja a szekvencia-hálót az ábra) 
ugyanazzal az orvossal folytatja a beszélgetést (selfloop), nem von be egy másikat is. Jellemző a 
gyógytornásszal (GYT) való információcsere után a segédeszköz (S) vizsgálata. Ennek oka 
feltehetően az, hogy a gyógytornász (GYT) ráirányítja a figyelmet. Ugyanúgy jellemző az orvos 
kollégákkal (O1-O2-O3) való interakció után a dokumentálás (L – lázlap, J – jegyzet, vagy Dok – 
másfajta dokumentum használata) vagy a dokumentumokból való információ kiolvasása. A 
beteggel (B) való kommunikációban jellemző a több egymás utáni közlés (párbeszéd), de nincs 
egységes kép arról, hogy a beteggel való kommunikáció után mely szakemberekkel folytatják az 
orvosok a diskurzust. 
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Az eredmények értelmezése 

A fent bemutatott példán túl, összességében a nagyviziten megfigyelt orvosok kommunikatív 
viselkedésének elemzése során, egységes szekvenciamodell illeszkedett a beszélgetésekre, ami azt 
jelenti, hogy a beteg körüli team-munkában vannak általános jellemzők.  

A négy betegklaszterből háromra illeszkedett szekvencia-modell, ami az egyedi sorrendi mintázatok 
meglétét is mutatja az egységesség mellett. Az ellátási igényekhez igazodó team-munkára (H3) 
utaló eredmény, hogy különbség mutatkozott a betegklaszterek között is a kommunikatív 
viselkedés szekvenciájában: ezek közül a visszatérő betegekre (CL2) nem illeszkedett szekvencia-
modell, ami feltételezhetően a sokféleséget mutatja, illetve azt, hogy esetükben kevésbé 
standardizált a kommunikáció. Viszont az ápolók bevonása (vezetőápoló is) a szövődményekkel 
rendelkező monotraumás 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 
(CL3) a betegek hangsúlyos bevonása a jellemező a beszélgetés elején: a jellemzően fiatal 
(átlagéletkoruk a legfiatalabb a négy klaszter közül: 48,88 év, 19,97 év szórással), balesetben sérült 
betegek megfelelő mentális állapotuk alapján hasznos információforrások az orvosnak és a teamnek. 
Ezen eredmények egyaránt szólnak a szakemberek közötti kommunikatív viselkedésbeli 
különbségekről (H1) és a betegklaszterek közötti eltérésekről is, amely alátámasztja, hogy a 
szakértői teamek alkalmazkodnak team-kommunikációjukban az adott betegcsoport igényeihez. 
(H3).  

Átfogó eredmény, hogy a beszélgetést az orvosok vezetik, a beteggel való párbeszéddel kezdik, és 
ezután a lázlap, mint papír-alapú ágens közbeiktatásával vonnak be más szakembereket. Szintén 
általános és a hierarchikus munkafeladatokból vagy a rokonszenvi viszonyokból fakadó, hogy az 
orvossal való beszélgetés során egymás után közvetlenül nem jellemző, hogy az ápoló és a 
gyógytornász is bekapcsolódjon. Mindezen eredmények alátámasztják a szakemberek között 
feltételezett kommunikatív viselkedésbeli eltéréseket (H1), az orvos vezető szerepét (H2) és a 
hierarchia hatását a nagyvizit kommunikatív szekvenciájára (H4). 

A disszertációmban kapott eredmények összegzése a 
hipotézisek tükrében 

Eredmények átfogó összegzése: elért és elérendő célok 
A disszertációban azt a célt tűztem ki, hogy az orvoslás egy speciális és komplex, de nem akut 
területén, a mozgásszervi rehabilitációban vizsgálom meg a team-munka sajátosságait, tartalmát, a 
megosztott tudást és annak formáját a kommunikáció mennyisége és szekvenciája alapján. Ezen 
általános célomat öt hipotézisben fogalmaztam meg a szervezet, a csoport és az egyének szintjén (7. 
ábra táblázata). Szervezetnek az osztály egésze, és a rehabilitációban résztvevő osztályos és nem 
osztályos szakemberek összessége számít a vizsgált intézményben. Csoport-szintűnek a beteg körüli 
teameket tekintem, melyekbe 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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7. ábra. Hipotézisek összegzése a vizsgálat szintjei szerint. 

A vizsgálatok során feltártam a rehabilitációs teamekben a team-tudás tartalmának egyes jellemzőit, 
a kommunikáció és kommunikatív viselkedés szabályszerűségeit, szekvenciáját és különbségeit 
szakemberek és betegklaszterek között szöveganalitikai elemzéssel. Az információcserére szolgáló 
alkalmak elemzése során a team-tudást kialakító és az azt fenntartó interakciók sajátosságait 
jellemzem mennyiségi, minőségi és szekvenciális tekintetben egyaránt. 

H1 
A beteg körüli teamet alkotó szakemberek között megjelentek 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 
így ahhoz fordul, akinél szerinte az a tudás fellelhető (Ellis, 2006; Wegner, Erber, & Raymond, 
1991). Eltérő betegcsoportok esetében ez az eloszlás eltérő lehet, erről lásd részletesebben a 
harmadik hipotézist (H3). Mindemellett a beteg körüli teameket alkotó szakemberek eltérő 
aktivitása a kommunikációban hatással van a team-tudásra, amely a kommunikáció által alakul ki, 
és marad naprakész (Cooke, Salas, Cannon-Bowers, & Stout, 2000; Klimoski & Mohammed, 1994). 

Az ágenshasználat tekintetében összességében Sørby és Nytrø (2007) eredményeihez hasonlókat 
kaptam: a viziten a beteggel való kommunikáció és a lázlap használata a legjellemzőbb. Ezt Sørby 
és Nytrø (2007) esetében kiegészíti az ápolókkal való kommunikáció. Jelen esetben a vizsgált 
mozgásszervi rehabilitációs osztályon, 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 szervezet jellege áll, mint klasszikus hierarchikus 
egészségügyi modell (Benham-Hutchins & Effken, 2010; Csabai & Molnár, 1999; László & Hunya, 
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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-megbeszélésen. A szakemberek között 
megfigyelt különbségek kommunikációban megjelenő indikátorai lehetnek a team-munkát 
akadályozó tényezőknek. 

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. Ezt kiegészítve pedig a 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. 

H2 
A bemutatott eredményeim alapján megállapítható, hogy az orvosok a beteg körüli teamben, 
kommunikációs szinten is vezetőként nyilvánulnak meg, ami a H2 hipotézis feltevéseit támogatja. 
Az orvosok, mint a szakértői team vezetői meghatározzák az információkeresést (Salas, Rosen, 
Burke, Goodwin, & Fiore, 2006): 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 
prioritását. Emellett az információcsere alkalmain vezetőként biztosítják a team-munka feltételeit, a 
nyílt kommunikációt, az affektív állapotok kézbentartását és a pszichológiai biztonság garantálását 
(Salas et al., 2006). Megfigyeléseim alapján ennek jellemző alkalma a team-megbeszélés. Az orvos, 
mint vezető, a koordinált közös munka megvalósításában elsődleges szerepet vállal, ami 
következménye is a hierarchikus szervezetben elfoglalt magas és autonóm pozíciójának (Benham-
Hutchins & Effken, 2010). Ahhoz hogy a vezetés túlléphessen a hagyományos hierarchikus 
egészségügyi modellen, szükség lesz a teamekben a közös tudás kialakítására és az összes 
szakember bevonására (Benham-Hutchins & Effken, 2010). Továbbá arra, hogy azonos mértékben 
és minőségben 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, hogy átvegye a jövőben. Az 
előbbiekben bemutatottakkal 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. 

H3 
Vizsgálataim során mindkét információcserére szolgáló alkalommal megjelentek eltérések a 
kommunikáció mennyiségében és minőségében aszerint, hogy a megfigyelt szakemberek milyen 
klaszterbe tartozó betegről vagy beteggel folytattak diskurzust. A teamek tehát alkalmazkodtak a 
betegklaszterek ellátási igényeihez a kommunikációjukban. Az ágenshasználatban a négy 
betegklaszter között kiegyenlítetten a gyógytornász, az ápolók és a beteg maga volt az, akivel az 
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orvos a legaktívabb információcserét folytatta a nagyviziten, ahogy ez a team-megbeszélésen is 
jellemző volt. Az alábbi táblázat összegzi a betegklaszeterekkel kapcsolatos kommunikáció 
különbségeit. 

CL1 – Monotraumás betegek szövődménnyel és multimorbiditással 

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, így a gyógytornán sem. Ugyanígy 
központi terápiákon – sport és hidroterápiák – való részvételük is mérlegelés kérdése a team-
megbeszéléseken, emiatt ez a téma nagy gyakorisággal jelenik meg a róluk folyó diskurzusokban. 
Ezek a betegek nem használják ki a team teljes kapacitását, mivel ebben szövődményeik 
akadályozzák őket (vannak olyan témák, amelyek nem kerülnek szóba velük kapcsolatban). 
A nagyviziten az orvos kommunikatív viselkedésében a szövődmények ellátása (pl. 
felfekvés/decubitus) megnövekedett ápolási igénnyel jár, amelynek team-kommunikációjába az 
ápolók – legalább a nagyviziten – bevonódnak. 
A nagyviziten regisztrált orvosi kommunikatív viselkedés szekvenciájában 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 a 
gyógytornászokkal kerül megvitatásra. 

CL2 – Visszatérő betegek 

A team-megbeszélésen a beteg szociális háttere a hangsúlyos téma a többi klaszterhez viszonyítva, 
mivel már rehabilitált betegekről van szó, akik az otthoni közegből érkeztek, és oda is térnek 
vissza. 
A nagyviziten a témahasználat tekintetében kiugrott a segédeszközök említése. E betegklaszter, 
mint már rehabilitált betegek csoportja, jellemzően protéziscserére vagy annak igazítására tért 
vissza az osztályra, így ez áll az orvos beteggel folyó és betegről szóló kommunikatív 
viselkedésének középpontjában. 
A nagyviziten a legfontosabb bemeneti ágens nem a gyógytornász volt, hanem maga a beteg, 
hiszen rehabilitált, jellemzően önálló életvitelű, belátással rendelkező, tapasztalt személy, aki 
hasznos információt tud adni az orvosnak. Az ápolók megnövekedett bevonása a nagyvizit 
diskurzusába egyfelől a protézis önálló viselésében való segítséget jelenti (fáslizás, fürdés stb.). 
Másfelől ennek informális okai is lehetnek, hiszen e betegek már korábban tartózkodtak az 
osztályon, így ismerik az ápolókat. Az ápolók közvetítő szerepe a betegek és a további 
egészségügyi szakemberek között ezen ismeretség okán felerősítődik (László & Hunya, 2008) így 
több információt oszthatnak meg a teamben.  
A nagyviziten megfigyelt orvosok kommunikatív viselkedésében hiányzó szabályos (szignifikáns) 
szekvenciamintázata e betegklaszter esetében arra enged következtetni, hogy esetükben nem 
egységes az orvosok kommunikatív viselkedése. Ennek egyik oka lehet, hogy ez a betegklaszter 
heterogén: többféle, régebben sérült, már rehabilitált beteg tér vissza pl. protéziscserére. A másik 
oka az lehet, hogy a visszatérő, tehát már egyszer sikeresen rehabilitált betegek esetében a 
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Összességében, a hipotézissel (H3) egybehangzóan, a különböző betegek, különböző szakemberek 
között, különböző szekvenciájú kommunikatív viselkedéssel járó team-munkát igényelnek. A 
betegek eltérő információ-igénye, amely az eredmények alapján a különböző vizitkommunikációs 
szekvenciákban is megjelent, olyan szempont, amit figyelembe kell venni a team-munkát támogató 
szervezeti vagy fizikai és informatikai rendszerek kidolgozásakor (Sørby & Nytrø, 2006; Xiao, 
Lasome, Moss, Mackenzie, & Faraj, 2002). A különböző betegklaszterek eltérő betegség-
forgatókönyveket (illness scripts) aktiválnak, amelyek más és más releváns tudástartalmakat, mint 
tömörített egységeket hívnak elő (Boshuizen & Schmidt, 1990; Custers, Boshuizen, & Schmidt, 
1998; Van De Wiel, 1997). A betegklaszterenként illeszkedő szekvencia-modellek utalhatnak a 
betegek hasonlósági csoportjaira jellemző és aktiválódó forgatókönyvek meglétére. A különbségek 

kockázat és felelősség kisebb, mint a többi, még nem rehabilitált beteg esetében. Ennek 
következtében kevésbé kötött sorrendű kommunikációra van szükség, szemben a nagyobb 
kockázatú helyzetekkel (Grote & Zala-Mezö, 2004; Sexton & Helmreich, 1999; Soós, 2010). 

CL3 – Multi- vagy politraumatizált betegek 

Ezen 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 a team-megbeszélésen, és egyben ez igényli a legaktívabb team-munkát. Velük 
kapcsolatban jelenik meg a legtöbb közlés az orvosok, a gyógytornászok és a többi szakember 
között is. 
A nagyviziten regisztrált orvosi kommunikatív viselkedésben az orvoskollégákkal való gyakori 
interakció indokolható a több testtájat érintő, súlyos, életveszélyes sérülések komplex orvosi 
ellátásával. 
Nagyviziten az orvos kommunikatív viselkedéses szekvenciájában a segédeszköz az orvosok 
közötti diskurzusba került bele, ami a fontosságát támasztja alá. Az orvos, mint team vezető és 
koordináló személy, erre helyezi a vizit, valamint 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 (pl. nem jellemző közöttük a dementia). E betegklaszter 
betegei voltak átlagosan a legfiatalabbak: átlagéletkoruk 48,88 év volt 19,97 év szórással. 

CL4 – Ortopédműtétes betegek 

Nagyviziten az orvosok ágenshasználatában a harmadik legfontosabb ágens az orvos kollégák 
voltak. Az orvosok megnövekedett bevonása indokolható a korábbi műtét részleteivel (pl. 
csípőprotézis beültetése), annak gyógyulására vonatkozó orvosi információk megosztásával a 
jelenlévő szakemberek között.  
Nagyviziten az orvosok kommunikatív viselkedéses szekvenciájában háttérbe szorulnak az ápolási 
kérdések, mivel az orvos és a team tagjai közötti 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. 



23 

ellenére az orvosok és a team többi szakemberének tudása átjárható, transzferábilis az egyes 
betegklaszterek ellátásai között, amely átvitelért a hosszútávú emlékezetben tárolt tudást szervező 
sémák egy speciális csoportja, a MOP-ok (memory orgnanization packages) felelősek (Schank, 
2004). Ez az átvitel viszont csak bizonyos mennyiségig tekinthető gazdaságosnak (O’Leary et al., 
2011). Feltételezéseim szerint e mögött az áll, 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. A hatékonyságra nézve káros a nagyszámú team közötti váltogatás, 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 erőforrás a 
hatékony közös munkára. Amire a team összeáll, a tagoknak már idő szűkében a következő 
beteghez kell sietniük, ezzel tovább lépve a következő teambe. Tehát a szakemberek mennyiségi és 
minőségi felaprózódása a teamek között káros lehet az ellátás minőségére. Vagyis az, hogy a 
vizsgált mozgásszervi rehabilitációs területen a szakemberek több különböző klaszterbe tartozó 
beteget, nagy számban látnak el, a hatékony team-munka egyik akadálya lehet. Minél hasonlóbb 
teamek tagjai egyszerre a szakemberek, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a tudásuk átváltási 
költsége kisebb, és így a team koordinációhoz is kevesebb erőfeszítésre van szükség. 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 különböző betegek ellátására létrejött teamek különböző team-tudást is igényelnek, amely arra a 
tényre is ráirányítja a figyelmet, hogy nem egy és egységes team-tudás létezik, hanem több, 
kontextus-, beteg- vagy betegklaszterfüggő helyzeti-modellnek, deklaratív szaktudást tartalmazó 
mentális modellnek kell kialakulni a hatékony team-munkához (Klimoski & Mohammed, 1994). Ez 
a pluralitás teszi lehetővé a team-munka rugalmasságát ebben a jellemzően dinamikusan változó 
egészségügyi közegben. A jelen fejezetben bemutatott és értelmezett eredmények alapján 
megállapítható, hogy a betegklaszterek között a kommunikáció tartalmában és a kommunikatív 
viselkedésben is különbségek jelentek meg, amelyek a H3 hipotézis feltevéseit igazolják: az eltérő 
kezelési igényű betegek eltérő team-munkát igényelnek az orvosi rehabilitációban, és a teamek 
alkalmazkodtak e betegklaszterek ellátási igényeihez a kommunikációjukban. A team-munka nem 
statikus rutinmunka, hanem dinamikusan alkalmazkodik a helyzethez. Ezek mellett az alkalmazott 
módszereim képesek kellő részletességgel megragadni a kommunikációt mint teamfolyamatot, 
ezzel alátámasztva hipotézisem módszertani oldalát is.. 

H4 
A nagyviziten megfigyelt orvosok kommunikatív viselkedésében szabályos sorrendi mintákat 
azonosíttattam, azaz kötött koreográfia jellemzi ezen információcserére szolgáló alkalmat (8. ábra).  

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 vizitelő vezető orvossal. 



24 

 

8. ábra. Nagyviziteken az orvosokra általánosan jellemző kommunikatív viselkedéses szekvencia. 

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 viszonyából fakad. A H4 hipotézisem módszertani 
oldalát is alátámasztják a fent bemutatott eredmények. A 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. 

H5 
A kapott eredmények alapján a H5 hipotézis feltevését a rehabilitációs team típusáról (Butt & 
Caplan, 2010) 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. Szintén az interdiszciplináris 
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team-munkára jellemző átfedő szerepekkel és horizontális kommunikációval ellentétes eredmény, 
hogy a nagyvizit diskurzusára kötött, és részben hierarchikus vagy szerepkonfliktusok által 
meghatározott beszélgetési szekvencia jellemző (még akkor is, ha ez a diskurzus a beteg 
bevonásával zajlik). Ezek alapján a vizsgált területen az ápolók támogatásával, illetve a szerepek 
közötti hierarchia csökkentésével lehetne az interdiszciplináris team-munka irányába a fejlődést 
segíteni. Ez 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. A megfigyelt kommunikáció team-folyamatának 
mennyiségi, minőségi, és szekvenciális elemzésére kidolgozott módszereim azonban 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, tehát alátámasztják a H5 
hipotézis módszertani oladlát, viszont tartalmukban a H5 hipotézis elméleti feltevését nem igazolják. 

Összegezve a disszertációm eredményeit és következtetéseit: megállapítható, hogy a mozgásszervi 
rehabilitációban megfigyelt team-munka magán hordozza a hierarchikus egészségügyi szervezet 
jellemzőit a kommunikációban – kötött szekvencia és 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, valamint 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. 

Kitekintés 
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. A jövőbeli 
vizsgálataim során mindenképpen ki kell terjesztenem a vizsgálatot a rehabilitációs munka eddig 
kevésbé vizsgált kulcsszereplőjére, a betegre is. Továbbá az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
vizsgált osztályán kifejlesztett és alkalmazott módszerekkel, más intézmények vizsgálata által, 
összehasonlításra is lehetőségem nyílhat a jövőben. 

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: a képesség alapú képzések és a team-munkát támogató technológiák és eszközök 
fejlesztése.  

A disszertációm eredményeire alapozva, kutatási aspektusból, más osztályok és intézmények, 
illetve teljesebb körű regisztrációval, bőségesebb adatokkal tervezem kibővíteni a vizsgálataimat. 
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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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