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A beutaltak egészségügyi képzése 
Nagyfán

Intézetünk a büntetésvégrehajtás gyógyító intézete. Az alkoholbetegek zárt 
körülmények közötti gyógyítása 1975 óta feladata. Ma már ez a munka annyira 
összetett, hogy eredmény csak a gyógyító személyzet összehangolt munkájától 
várható. Az ápolónő sem végzi elszigetelten munkáját, hanem a beteg gyógyításá
ra szervezett közösségben. Az ápolónői munka nehéz, és sok kudarccal jár. Hisz 
különböző képzettségű, családi hátterű emberrel kell — úgymond — foglalkozni.

Az ápolónő feladata rendkívül bonyolult és felelősségteljes, a vele szemben 
támasztott jellem- és magatartásbeli, valamint etikai követelmények igen 
szigorúak. Köztudott, hogy minden tanításnak, nevelésnek alapvető feltétele a 
személyes példamutatás. Egészségügyi nevelő munkánk is csak akkor lehet ered
ményes, ha a magunk személyi, testi és szellemi higiéniája, minden mozdulatunk, 
minden megnyilvánulásunk tanításainkat példázza.

Az alkoholbeteg kezelésének végső célja — a kóros anyagcsere-folyamat 
egyensúlyának beállítása mellett —, hogy segítsen a betegnek olyan életformát 
kialakítani, amely alkohol nélkül is képessé teszi harmonikus életvezetésre. Eh
hez viszont át kell alakítani szokásrendszerét, szabadidő-struktúráját, meg kell 
változtatni a feszültségek levezetésének módját stb., ez azonban csak többéves 
kezelés révén érhető el.

Intézetünk — komplex terápiával — mindent elkövet alkoholbetegeink gyó
gyulása érdekében. Ez a terápiás program annyit jelent, hogy a biológiai kezelé
seket további gyógyeljárásokkal: pszichoterápiával és szocioterápiával egészítjük 
ki. Ez utóbbi megvalósításának nagy lendületet adott intézetünkben az 1982-ben 
megnyílt szociokulturális centrum. Itt próbáljuk tanítani, gyakorolni a szabadidő 
eltöltésének különböző módjait. Az egyik — korántsem helytelen — mód az alsó 
fokú egészségügyi tanfolyamokon való részvétel.

Ilyen tanfolyamok indításának szükségességét egyrészt az intézeten belüli 
foglalkoztatási lehetőség vetette fel, másrészt az, hogy alkoholbetegeinknek vé
dettséget, biztonságot ad, ha egészségügyi intézetben helyezkednek el, hiszen leg
többen sok időt töltöttek el intézetünkbe kerülésük előtt különböző kórházak 
ideg- és elmeosztályán.

1980-ban fordultunk az Orvostovábbképző Intézethez azzal a kéréssel, hogy 
beindíthassuk alkoholbetegeink számára a segédápolói tanfolyamot. 1981 tava
szán megadta az engedélyt az Egészségügyi Minisztérium. A tanfolyam előkészí
tésében komoly segítséget nyújtott az Orvostovábbképző Intézet. Az oktatókat az 
intézet vezető főnővére a tapasztalt ápolók közül választotta ki. Tantervet és óra
tervet készítettünk, amelyben hetekre és napokra kijelöltük, hogy mikor, milyen 
óra hangzik el. Miután intézetünk zárt jellegű, lehetőség nyílt az óraszámok sűrí
tésére, így a 6 hónapos tanfolyamot 4 hónap alatt el lehet végezni.
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Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti órákon betegeink 
megismerkedhetnek az ápolástan, a kórházhigiénia, az elsősegélynyújtás, a mun
kavédelem tudnivalóival, a gyakorlati oktatásokon pedig megtanulhatják az ápo
lástan és az elsősegélynyújtás gyakorlati fogásait.

Segédápolóink komoly mértékben segítik az intézeti munkát. Folyamatos 
munkabeosztásban dolgoznak, éppúgy, mint a szakápolók. Feladataik sokrétűek. 
Betegeink többsége elhanyagolt, ápolatlan külsővel kerül intézetünkbe. Segédá
polóink ellenőrzik a betegek tisztaságát és felhívják betegtársaik figyelmét a higi
énés hiányosságok pótlására. De részt vesznek a kórtermek rendben tartásában, 
a vizsgálati anyagot eljuttatják a laboratóriumba, az ápolási eszközöket tisztán 
tartják, a műszereket a kezelés előtt sterilizálják, segítenek az ágyazásnál és az 
ételkiosztásnál. Betegeink elfogadják a segédápolók munkáját, mert a példamu
tatás tőlük sem idegen.

Az első tanfolyam 1981. szeptember 2-án indult 29 fővel. Jó légkörben zaj
lott le, a betegek kedvvel és aránylag könnyen elsajátították a tananyagot. De
cemberben a vizsgán, ahol az Orvostovábbképző Intézet megbízottjai is részt vet
tek a vizsgabizottságban, 13 beutalt fejezte be a tanfolyamot.

1982-ben két segédápolói tanfolyamot indítottunk. Ezeket a beiskolázottak
nak csupán 60%-a végezte el. A lemorzsolódás oka egyfelől betegeink kitartásá
nak hiánya, másfelől a magas követelmények. Fegyelmi vétség vagy az oktatások 
rendszertelen látogatása azonnali kizárást vont maga után a tanfolyamról. Ha a 
kizárt tanuló magatartásával, munkájával ezt kiérdemelte, akkor egy később be
indított tanfolyamra ismét felvettük. Például mindjárt a II. tanfolyamon kizár
tunk két beteget, aztán felvettük őket a III. tanfolyamra. Ezt már becsületesen el
végezték, és sikerrel le is vizsgáztak.

Időközben felmerült az igény arra, hogy gyógyfoglalkoztató segédassziszten- 
si tanfolyamot indítsunk. 1982 őszén az Egészségügyi Minisztérium megadta az 
engedélyt arra, hogy alkalmanként szervezhetünk ilyen tanfolyamot. Az volt az 
elképzelésünk, hogy azokat a betegeket iskolázzuk be, akik már elvégezték a se
gédápolói tanfolyamot. Ezt azonban nem tudtuk megvalósítani, mert a végzettek 
egy része már elhagyta intézetünket, másik része pedig elégedett a segédápolói 
végzettséggel. így az első gyógyfoglalkoztató tanfolyamra jelentkező 32 beutalt
ból 9-nek volt csupán segédápolói oklevele.

A gyógyfoglalkoztató segédasszisztensi tanfolyam tanterve már jóval nehe
zebb volt. Kibővült az oktatás olyan szakirányú tantárgyakkal, mint például: Az 
ember szervezete, elmekórtani ismeretek, csoportlélektan, szocioterápia, rehabili
táció. Az előadók száma is nőtt, bekapcsolódtak az oktatásba orvosok, a nevelési 
szolgálat tagjai és az intézet szociokulturális centrumában dolgozó gyógyfoglal
koztató szakasszisztensek. 1983 februárjában tehát beindult a tanfolyam, párhu
zamosan a IV. segédápolói kurzussal.

A hallgatók végig nagy érdeklődést tanúsítottak a tanfolyamon, szívesen jár
tak az oktatásokra. A tanterv lehetővé tette, hogy a szociokulturális centrumban 
működő szakkörök munkájába aktívan bekapcsolódjanak a hallgatók: részt ve
gyenek a perzsa- és rongyszőnyegszövésben, a kosárfonásban, a varrásban, a fes
tésben és faragásban.

1983 őszén ismét indítottunk segédápolói tanfolyamot, immár az ötödiket, 
30 fővel. Itt 17-en végeztek.

1984 tavaszán a II. gyógyfoglalkoztató segédasszisztensi tanfolyamon mar 
nemcsak betegeink vettek részt, hanem két ápoló is, a Megyei Tanács II. Számú 
Kórházának ideg- és elmeosztályáról. Betegeink és a „civil” dolgozók együtt ta
nulása előnyös volt, mert a külső munkahelyen dolgozók hozzászólásaikkal 
nagyban segítették az oktatás menetét. A tanfolyam tematikáját a szabadidő ter
hére több gyakorlati oktatással bővítettük ki.
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1984 októberében beindítottuk a VI. segédápolói, 1985 februárjában pedig a 
III. gyógyfoglalkoztatói segédasszisztensi tanfolyamot. Jelenleg intézetünkben 
már a VII. segédápolói kurzus is megkezdődött. 1981 óta 10 alsó fokú egészség- 
ügyi tanfolyamra 271 embert iskoláztunk be, a végzettek száma eddig: 147.

A tanfolyamok keretében kivisszük tanulóinkat a Megyei Tanács II. Számú 
Kórházának ideg- és elmeosztályára, hogy betegközeiben gyakorolhassák a ta
nultakat. Rendszerint egy-egy délelőtti műszakot a kórházban töltöttünk. Tapasz
talataink jók. Az alkoholbetegek szívesen bekapcsolódnak az osztály munkájába, 
a reggeli mosdatásba, ágyazásba, etetésbe. Szervezünk a tanfolyamosok számára 
színház-, mozi- és egyéb kulturális programot is.

Az oktatók tevékenysége nem szűkül le ismeretközlésre. Mivel nem tartottuk 
kifogástalannak az eredetileg megadott segédápolói vizsgatételeket, az intézetve
zető főnővér irányításával, az Orvostovábbképző Intézet hozzájárulásával ún. 
komplex tételeket dolgoztunk ki. Hiányoltuk a segédápolói jegyzetet, amely meg
könnyítené a gyakorlati oktatást, s idén már ennek megvalósításához is hozzálát
tunk.

Nincs statisztikai adatunk arra nézve, hogy az intézetből alapfokú egészség- 
ügyi oklevéllel eltávozottak hány százaléka helyezkedett el végül is az egészség
ügyben. Célunk mindenesetre az volt ezekkel az egészségügyi tanfolyamokkal, 
hogy megtanítsuk beutaltjainkat a szabadidő helyes felhasználására, a higiénés 
tájékozottság növelésére és arra, hogy miután eltávoznak intézetünkből, külső 
egészségügyi munkahelyen képesek legyenek rehabilitációra.

Sisák Péterné
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