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A hatékonyabb orvos-beteg 
kommunikáció érdekében

„A pontos diagnózis felállításához helyes döntésekre van szükség. Hogy 
helyes döntéseket hozhassunk, pontos információk kellenek. A pontos infor
máció megszerzéséhez a megfelelő kérdéseket kell feltennünk. A helyes 
kérdésfeltevés az eredményes orvosi gyakorlat kulcsa.”

Kreisberg, R. A. „An abundance of options”. 
NEJM: 1993, vol. 329, nr. 6, pp. 413-416.

A gyógyítás, a betegellátás sikerének egyik legsarkalatosabb pontja a megfelelő orvos
beteg kapcsolat kialakítása, a beteg szubjetíven átélt tüneteinek, érzéseinek helyes 
értelmezése az orvos és betege közötti interakciók során. A betegnek mint az általa 
megélt betegség közvetítőjének a szerepe azonban ebben a viszonyban a XX. század 
rendkívül gazdag orvostudományi technológiai fejlődése következtében sokat veszített 
jelentőségéből. Napjainkban gyökeresen megváltozott az a módszer, ahogyan az orvo
sok a betegség biológiai okairól információt gyűjtenek. A modem medicina a klinikai 
tények összegyűjtésére és mérésére egyre inkább a diagnosztikai technikákat használja. 
A diagnózis-felállítás szubjektív módját (a beteg szubjektív panaszai, az orvos szub
jektív értékelése a fizikai elváltozás okáról) objektívnek tartott módszerek helyettesítik, 
melyek az egészségi állapotot egyre inkább numerikusán mérik és biokémiai paramé
terek alapján határozzák meg. A modem medicina gyakran nagyon redukcionista: a 
figyelem a beteg ember helyett egyre inkább a megbetegedett szervre, szervrendszerre, 
vagy testrészre irányul. Felmerül a kérdés, hogy hol van a helye és pontosan mi a szerepe 
a beszélt nyelvnek, a beteg történetének az orvostudomány fegyvertárában akkor, 
amikor a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb orvos hajlamos a diagnózist az 
objetívnek vélt tesztek, bonyolult gépezetek vizsgálati eredményei alapján kialakítani.

Az óriási eredményeket fölmutató biotechnológiai fejlődés korszakában azonban 
egyre inkább erősödik egy másik tendencia is, az a holisztikus szemlélet, amely a 
beteget teljes komplexitásában, személyiségének, valamint szociokulturális paraméte
reinek együttesében szemléli. Az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint az 
egészség fogalmába beletartozik a testi, lelki és társas megelégedettség. A megelége
dettség azonban szubjektív elem, amelyben a kommunikáció rendkívül erősen kifejti 
hatását. A szemléletváltás lényege, hogy a „beteg hangja” egyre erőteljesebben kifeje
zésre jut, személyiségének minden dimenziójával. A holisztikus szemlélet föltételezi, 
hogy az orvos a gyógyítás érdekében a betegről, a betegségről szerzett objektív 
ismereteit a megfelelő döntéshelyzetekben integrálni tudja, alapos ismeretekkel rendel
kezzen a beteg ember viselkedéséről, és nem utolsó sorban hatékony kommunikációra 
legyen képes. A holisztikus szemlélet következésképpen jelentős szerepet tulajdonít a 
beszélt nyelvnek: hiszen az a mód, ahogyan a beteg beszél, az, hogy számára a kiejtett 
szavak milyen jelentést hordoznak, sajátos megnyilvánulásai a beteg énjének, szemé
lyiségének, gondolatvilágának.
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A betegség megélése a nyelvhez hasonlóan ugyancsak alapvetően szubjektív, az 
adott betegre jellemző, s ez a megélési folyamat minél pontosabb megragadása első
sorban az orvos és betege közötti, effektiv kommunikációs helyzetekben keresendő. A 
hatékony kommunikáció hiányában az orvos elveszti személyes varázsának gyógyító 
hatását, a pozitív érzelmekkel és attitűddel teli kommunikáció viszont hozzájárul az 
orvosi erőfeszítések eredményességéhez.

A magyarországi orvostanhallgatók tantervéből sajnálatos módon hiányzik az or
vosi kommunikáció tanítása, vagy ha az utóbbi időben valami pozitív változás követ
kezett is be ezen a téren, a téma a fontosságához képest nem kap elegendő hangsúlyt. 
Az alapvető probléma az orvosképzés természettudományos jellege és az orvoslás 
gyakorlata közti hatalmas ellentmondás. Az orvoslás gyakorlata, az orvosi munka több 
mint tudomány, a képzés pedig alapvetően tudományos beállítottságú, a tudományra 
helyezi a hangsúlyt. Az orvostanhallgatók úgy lépnek ki az orvosegyetem kapuján, hogy 
a beteggel való bánásmód, kapcsolattartás, az ún. terápiás dialógus fenntartásában nincs 
tapasztalatuk, nincs ismeretük.

Egyetemi tanulmányútjaim során az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-Bri- 
tanniában többször sikerült részt vennem olyan szemináriumokon, gyakorlati foglalko
zásokon, ahol orvostanhallgatók graduális tanulmányaik keretében részletesen ismer
kedtek az orvos-beteg kommunikáció kérdéseivel, az orvosi interjú helyes struktúráival, 
továbbá megoldásokat próbáltak találni az ún. nehéz orvos-beteg esetekre.

Mindez ötletet adott arra nézve, hogy a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karán több mint tizenöt éve működő angol orvosi szakfordítóképzés 
programjába illeszkedő „Kommunikáció a mindennapos orvosi gyakorlatban” című 
tantárgy tanításába - melynek döntően meghatározó eleme az orvos-beteg kommuni
káció - olyan szemléletet vigyek, amely a hagyományosan vett megfelelő nyelvhasz
nálat, szókészlet tanításán kívül a kommunikáció pszichológiai vonatkozásainak is 
fontos szerepet tulajdonít. Ezt a szemléletet a stratégiai interakciós módszer (Di Pietro, 
R. J„ 1987) továbbgondolása eredményeként sikerült megteremtenem.

A módszerrel 90-es évek első felében, egyetemi doktori értekezésem összeállítása 
kapcsán ismerkedtem meg. Nyelvpedagógiai megalapozottságát tekintve ez a módszer 
a kommunikatív nyelvtanítási irányzat amerikai iskolájához köthető, tanulócentrikus, 
a személyiség teljes részvételét tartja fontosnak a kommunikációs tevékenység során. 
A diskurzust vezérlő egyéb fontos tényezők (pl. empátia, a személyiség adekvát 
kinyilvánítása, a személyes célok, szándékok megteremtését elősegítő stratégiák éssze
rű használata) fontosságára való odafigyelés az egyik legnagyobb értéke. Di Pietrónak, 
a módszer kidolgozójának határozott meggyőződése, hogy egyetlen nyelvtanulót sem 
lehet sztereotipizálni, a személyiség integritása és integritásának kifejezésre juttatása 
idegen nyelven is megteremtendő, következésképpen egyetlen verbális tevékenységnek 
sem lehet előre pontosan meghatározható kimenetele. Áz eredményes nyelvtanulónak 
a mindennapi életben adódó interakciók szintjére kell fölemelkednie és megfelelnie 
hirtelen váratlan helyzetek kihívásának oly módon, hogy saját személyisége ne szen
vedjen csorbát. Ennek az igen összetett nyelvtanulási feladatnak megoldására szolgál 
a szcenárió (vagyis a forgatókönyv).

„A szcenárió a szerepek stratégiai kölcsönviszonya, közös kontextus alapján” (Di 
Pietro, 1987). Előre összeállított, de megoldatlan, nyitva hagyott szituációt jelent, 
melynek megoldása során a nyelvtanulók személyiségüket is érintő helyzetekbe kerül-
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nek: lehetőségük van önálló döntéshozatalra, a döntéseikhez szükséges stratégiákat 
csoportmunkában kialakíthatják. A szcenárió alkalmazása azért tekinthető pedagógiai 
telitalálatnak, mivel olyan helyzetet tesz lehetővé, ahol a partnerek nem ismerik előre 
egymás mondanivalóját, szándékait, és miközben értelmezik őket, és újabb megnyilat
kozásokat tesznek, melyek saját céljaikat is előreviszik, egyidejűleg a nyelv három 
dimenziójára (információcsere, tranzakció, interakció) koncentrálnak.

Az effektiv orvos-beteg kommunikáció tanítása a szakfordítóképzésben résztvevő 
diákok számára véleményem szerint jól illeszthető mindazon pedagógiai keretek közé, 
melyeket a stratégiai interaktív módszer lényegesnek tart a diskurzus létrejöttéhez. A 
tanulócentrikus, a személyiség integritását hangsúlyozó elv eredményesen és a továb
biakban is gondolatébresztőén alkalmazható a különböző orvos-beteg szerepek elját
szására és alapos elemzésére.

A betegség mint viselkedésforma és mint gyakran előforduló, típusos állapot olyan 
társadalmi helyzet, melyhez szerep kapcsolható. A beteg szerep legfontosabb kiegészítő 
szerepviszonylata az orvos szerep. A beteg legfontosabb szerepkötelezettsége, hogy 
orvoshoz kell fordulnia. Az orvos szerep jelentős részben tanult, szocializációban 
elsajátított szerep. Az orvos azonban akkor sikeres az együttműködés biztosításában, 
ha sikerül a beteg elégedettségét elérnie, ennek pedig főleg az információ nyújtása, 
illetve a problémákra való reagálás az eszköze. Az orvosi kommunikációnak alkalmaz
kodnia kell a beteg egyedi igényeihez. A beteg megértése az érzelmi beleélésen, 
empátián keresztül valósulhat meg. Az empátia segítségéveljöhet létre az ún. „találko
zási effektus”, amely a beteg számára az orvos elfogadó, megértő attitűdjét közvetíti és 
amelynek révén a beteg a betegségével, élethelyzetével, szociális gondjaival az orvos 
előtt meg mer nyilvánulni.

Ha a szaknyelvtanítás lényegét nem csupán szakterminológiára koncentráló isme
retszerzésre degradáljuk, hanem kiterjesztjük egy adott szakmai közösség által használt 
szóbeli és írásbeli nyelvi műfajokra és a szakmai nyelvi kommunikáció részét képező 
tevékenységi formák, jártasságok elsajátítására, úgy gondolom, az orvos-beteg inter
akciók tanításának a probléma minden aspektusával együtt kiemelt helyen kell szere
pelnie a szakfordítóképzésünkben. Felmerül a kérdés: mit jelent az effektiv konzultá
ció? Melyek azok a készségek, amellyel az orvosnak rendelkeznie kell, hogy eredmé
nyesen tudjon konzultálni? Egyrészt effektiv az a konzultáció, ahol a diagnózis, az 
anamnézis-felvétel, a probléma okának feltárása szakszerű, helyes; a terápia adekvát. 
Másrészt effektiv az a konzultáció, ahol az orvos feltárja és megérti a páciens elképze
léseit, érzéseit és a konzultáció megfelel a páciens elvárásainak. Ennek felismerése 
vezetett a betegközpontú interjútechnika kidolgozásához.

Mivel a szakfordítóképzés IV. évfolyamán a hallgatók angol nyelvtudása (túl vannak 
a Cambridge Advanced vizsgán) elegendő ahhoz, hogy az ismeretszerzést a magas 
szintű nyelvi készségek kialakításán túl a kommunikációra vonatkozó ismeretekkel is 
tovább bővítsük, a tantárgy tanítása folyamán a következő célokat tűzhetjük ki:

• az orvosi inteijú szerkezetének és funkciójának megismertetése;
• a hatékony orvos-beteg kapcsolat fontosságának hangsúlyozása a gyógyítás sikere 

érdekében, valamint a szükséges kommunikációs stratégiák kialakítása;
• a betegség érzelmi hatásairól, következményiről szerzett ismeretek és fokozott 

szem előtt tartásuk az orvos-beteg interakciók során.
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Az orvosi szociológiai vizsgálatok rámutattak, hogy a mai modem társadalmunkban 
a hagyományos tekintélyre apelláló orvosi viselkedés elveszíti funkcióját, mert a 
betegek önmagukhoz való viszonya egyre racionálisabbá válik, és így nem fogadják el 
az irracionális orvosi tekintélyt. Ha a betegek viszonyulásának megváltozása az orvo
sokban nem tudatosul, sajátos szerepkonfliktus és kommunikációzavar jöhet létre az 
orvos-beteg interakciókban. A mai orvos-beteg találkozás nagyon bonyolulttá vált, az 
orvos sokféle emberrel találkozik, sokféle szabályozási módszert kell alkalmaznia és 
ez teszi szükségessé, hogy az interakció ne sémaszerű, hanem individuálisan kialakított 
legyen, tehát az orvos az adott beteg pszichés szükségletei szerint kommunikáljon vele. 
A kommunikációs érzékenység létrejöttéhez elengedhetetlen az empátiás készség 
kialakítása és alkalmazása. Az új helyzet stílusváltást igényel: az orvos-beteg kapcso
latnak az alá-, illetve fölérendelt viszonyból mellérendelt viszonnyá kell átalakulnia.

Mielőtt a nyelvórán a stratégiai interaktív módszer keretein belül az interjút 
szcenárió-minták szerint gyakorolnánk és értékelnénk, a hallgatók ismereteket szerez
nek az ún. betegközpontú interjúmodell fontosságáról, felépítéséről, annak hármas 
funkciójáról, továbbá mindazokról a nyelvi és nem nyelvi készségekről, melyekkel az 
orvosnak rendelkeznie kell, hogy az interjút a beteg érdekében eredményesen irányítsa. 
A magyar nyelv betegség kifejezésének az angol nyelvben két megfelelője van: illness 
és disease. Az illness szót annak a kifejezésére használják, amit a beteg érez, amikor 
orvoshoz megy; a disease viszont arra a kórfolyamatra utal, amelyet az orvos a 
diagnózis során igyekszik feltárni.

Kleimann ún. magyarázó modellnek nevezett módszert ajánl annak a folyamatnak 
a megértéséhez, amelyben a betegség kirajzolódik, értelmeződik és kezelésre kerül. A 
betegek és orvosok egyaránt rendelkeznek magyarázó modellekkel. Az orvossal való 
konzultációk valójában a betegség laikus és orvosi magyarázó modelljei közti tranzak
ciók, melyeket azonban csak az orvost és beteget egyaránt érintő összefüggések 
figyelembevételével lehet pontosan megérteni.

A betegközpontú interjútechnika néhány fontos aspektusát az alábbiakban szeret
ném ismertetni. Véleményem szerint az effektiv, orvost és beteget egyaránt megelége
déssel eltöltő interjútechnika tanítható és tanulható, és elsősorban arra irányul, hogy 
kifejlesszük a beteg elfogadásának készségét. Ha az orvostanhallgatóink ezáltal érzé
kenyebb, a betegre a maga komplexitásában jobban odafigyelő orvosokká válnak a 
valóságos élethelyzetekben, a ráfordított energia nem volt hiábavaló.

Az orvosi interjú hármas funkciója
A betegek az interjú során ún. bio-pszicho-szociális természetű történetekben adják elő 
beteggé válásukat, mely történetek biomedikális, pszichológiai és szociális aspektuso
kat egyaránt tartalmaznak. Az ilyen betegségtörténetekhez, narratívákhoz tartozhatnak 
a beteg életének eseményei, melyek jelentést adnak az adott betegségnek, beleillesztik 
azt az egyén élettörténetébe, valamint az őt körülvevő társadalom és kultúra összefüg
géseibe. A személyes élmények ilyen történetei tehát nemcsak egyénre szabottak, 
hanem magukon hordozzák az adott kultúra nyelvének, metaforáinak, fantáziáinak és 
legendáinak a jellegzetességeit. Számos történet-kialakításban más emberek is szerepet 
játszanak: családtagok, gyógyításban résztvevők stb. A panaszoknak, tüneteknek tulaj
donított jelentést és az ezzel kapcsolatos érzelmi reakcióikat a betegek személyisége



53A hatékonyabb orvos-beteg kommunikáció érdekében

Objektive feladat Eszközök
1. Információgyűjtés Pontos adatok szerzése.

Hatékony adatgyűjtés.
Nyitott kérdések.
A nyitott kérdésektől a zárt kérdé
sek felé történő, fokozatos elmoz
dulás.
A direkt, összetett kérdések kerü
lése.
A beteg segítése, irányítása.
A szerzett információ összefogla
lása és ellenőrzése.

II. Az érzelmek kezelése A beteg elégedettsége, meg
könnyebbülése.
A pszichiátriai természetű beteg
ségek feltárása.
Szövetség a terápiára vonatkóan.

Empátia (nevezzük meg az érzel
meket), biztatás, megértés.
Az együttműködés és a tisztelet 
kinyilvánítása.

III. A viselkedés, magatar
tás befolyásolása

Életmódbeli változások, a nehéz
ségek minél sikeresebb legyőzése.

Felvilágosítás, motiválás.

(Bird, J., Cohen-Cole, S. A, 1991)

egyaránt befolyásolja, továbbá mindazok a szociális, kulturális és gazdasági körülmé
nyek, melyek között a betegek élnek. A betegközpontú interjútechnika véleményem 
szerint rendkívül jogos elvárása, hogy a páciens érzései, aggodalmai, igényei egyaránt 
megfogalmazódjanak, kibeszélődjenek az orvos-beteg interakciók folyamán. Ez az új 
technika emberibb viszonyt eredményez orvos és beteg között, mivel a betegre új 
módon figyel oda, problémáit szélesebb dimenziók alapján igyekszik megérteni. Az 
interjú jelentőségét, mely az orvos és beteg nézőpontját egyaránt tartalmazza, az alábbi 
táblázatban foglalhatjuk össze:

Az orvosi interjú jelentősége
Az orvos szemszögéből A beteg szemszögéből
A gyógyítás alapvető közege.
Az interjú időigényes.
Feltárja a problémát.
Egyéni problémákra is fény derül.
A problémák megértésére való nyitottságot 
teremt.
Egyezséget hoz létre.
A beteg felvilágosításának közege.
Szakmai megelégedést biztosít.

Elősegíti a beteg alkalmazkodó képességét. 
A szakmai gyakorlathoz hozzásegít. 
Gyógyulást biztosít.

A gyógyítás alapvető közege.
Az interjú időigényes. 
Megteremti a segítés módját.
A megértést lehetővé teszi.
A betegség és a gyógyítás elfogadását lehetővé 
teszi.
Biztosítja a célok megvalósítását.
Az öngyógyítás módját megtanítja.
Az egészség megteremtését a szakmai segítség 
révén lehetővé teszi.
Terápiás együttműködést teremt.
A szociális szükségletek kielégítését elősegíti.
Megnyugtat, gyógyít.
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Hosszú évek tapasztalata azonban sajnálatos módon arra enged következtetni, hogy az 
orvosok hajlamosak csak a biomedikális problémákra koncentrálni, miközben a humán 
dimenziók háttérbe szorulnak. Amerikai kutatási adatok igazolják, hogy az orvosok az 
orvos-beteg interakciók 69 százalékában nem hagyják, hogy a beteg végigmondja a 
betegség kapcsán fölmerülő aggodalmait, átlagosan 18 másodperc eltelte után közbe
vágnak a történet menetébe, és majdnem kizárólagosan olyan kérdéseket használnak, 
amelyek a válaszadást nagyon befolyásolják, irányítják.

A betegközpontú interjútechnika jóval több pszicho-szociális információ szerzését 
teszi lehetővé, amely elősegíti a beteg problémájának holisztikusabb szemléletét. 
Ennek az interjúmódszemek nyelvi szempontból elsősorban a nyitott kérdések, vala
mint az érzelmi megnyilvánulásokat kezelő válaszadási technikák a tartópillérei.

Amerikai kutatók a módszer használatának következtében két fontos tényezőre 
mutattak rá: a betegek elégedettsége és együttműködő készsége jelentősen emelkedett. 
Arra vonatkozóan is vannak adatok, hogy mivel a betegek érzésük szerint aktívabban 
részt vesznek a terápiájuk kialakításban, támogatást, megerősítést kapnak, bizonyos 
betegségek (pl. diabetes, magas vérnyomás) jobban irányíthatókká válnak, műtétek 
után pedig komplikációmentes, rövidebb posztoperatív szakaszokra lehet számítani. 
Természetesen az ellenkezője is igaz: a negatív élménnyel végződő orvos-beteg talál
kozás tovább fokozza a rossz állapotot és közérzetet.

A betegközpontú interjú menete

Nem irányított jellegű szakasz
Az interjúkészítő nyitott kérdésekkel vagy megállapításokkal kezdi (pl. How are things 
on? vagy You are new here). Ezzel nem határozza meg a párbeszéd irányát, szabad utat 
ad az információ áramlásának, miközben figyeli a nem verbális jeleket is (gesztusokat, 
arckifejezést stb.) és érdeklődéssel koncentrál az elhangzottakra. A zárt, válaszadást 
befolyásoló kérdések - ha szükség van rájuk - csak az információ további tisztázására 
szolgálnak.

Irányított szakasz
Az interjúnak ebben a szakaszában a szerep kezd egyre inkább az orvosra átterjedni, 
funkciója azonban arra irányul, hogy a beteg által megélt és egyénileg értelmezett 
történetről kialakított hipotézisét tovább tesztelje. A betegséggel, tünetekkel kapcsolatos 
részletekre vonatkozó kérdéseit ebben az inteijúfázisban is még kerüli, helyette kérdései 
inkább arra vonatkoznak, hogy milyen események történtek a beteg életében, amikor a 
tünetek jelentkeztek. így a tünetekről kapott meglehetősen szubjektív jellegű kép, valamint 
a páciens életkörülményei, élethelyzetei párhuzamosan bonthatók ki a történetből.

Az érzelmi megnyilvánulások értelmezése és a megfelelő viselkedési formák kiala
kítása valószínűleg az interjúkészítő legnehezebb feladata. Ha sikerül az érzelmi 
megnyilvánulásokat empátiával kezelnie, az jelentősen hozzájárul a beteg jobb közér
zetéhez és az orvosba vetett bizalmát is jelentősen növeli, továbbá még nyitottabbá teszi 
a beteget az orvos iránt, és újabb megnyilatkozásokra serkenti, ami az orvos hipotéziseit 
viszont tovább pontosítja.
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Orvosközpontú szakasz
Az interjú orvosközpontú szakasza, amikor az orvos szerepe dominánssá válik, ugyan
csak kezdődhet nem irányított, a válaszadást nem befolyásoló kérdésekkel (pl. Now 
what about the pain you mentioned earlier?) és fokozatosan átvezet a konkrét, a 
válaszadást meghatározott irányba terelő kérdésekhez. Az ilyen típusú kérdésekre az 
interjú biomedikális problémakörének tisztázása érdekében kerül sor (pl. szervi elvál
tozások, diagnosztikai eljárások, korábbi terápiára vonatkozó kérdések stb.)

A biomedikális kérdéskör tisztázása után az interjú zárásaként rendkívül szerencsés, 
ha az orvos ismételten visszatér a betegközpontú atmoszféra irányába: összefoglalja a 
beteg számára mindazt, amit a probléma ismertetése és tisztázása eredményeként 
megértett, újabb kiegészítésekre serkenti betegét, amennyiben ezt a beteg is szükséges
nek érzi.

A betegközpontú interjútechnikát a valóságos élethelyzetekben is alkalmazó szak
emberek tapasztalataik alapján azt állítják, hogy az interjú során feltárt bio-pszicho- 
szociális történetből az orvosnak a pszichoszociális dimenziók két újabb szempontjára 
is maximálisan figyelnie kell: a pszichiátriai diagnózisra (amennyiben szükség van rá), 
valamint a beszélő személyiségtípusára. Az interjú során szerzett információt és a 
hipotézisek alapján fölállított kórképet a POPP angol betűszó alapján a betegközpontú 
interjútechnika kidolgozói a következőképpen javasolják összefoglalni: P - personal 
content; O - organic disease data; P - psychiatric diagnosis; P - personality style.

A betegközpontú interjútechnika egyaránt jól alkalmazható a valóságos orvos-beteg 
kapcsolatok legváltozatosabb formáiban, valamint a szakfordítóképzésben résztvevő 
IV-V. évfolyamos orvostanhallgatók kommunikációs ismereteinek elsajátíttatására. 
Erre az időre ugyanis már rendelkeznek a hallgatók annyi szakmai háttérismerettel, 
amely a problémahelyzetek megoldására bőven ad számukra tudásanyagot.

Nyelvi szempontból ugyancsak kihívást jelent számukra egy ilyen kommunikációs 
helyzetben való részvétel, különösen akkor, ha olyan szcenáriókat, szerepeket kell 
magukra vállalniuk, amelyek bizonyos fokig érzelmi érintettséget jelentenek számukra. 
Az érzelmek kifejezése ugyanis az anyanyelven sem könnyű, idegen nyelven pedig még 
további nehézségeket támaszt.

Rendkívül hasznos és tanulságos számukra az interjú értékelő, elemző fázisa. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon figyelmesen követik egymást a különböző szere
pekben, és megjegyzéseikkel hatékonyan járulnak hozzá az igen sokrétű kérdéskört 
felvető orvos-beteg interakciókhoz.

A nyelvórán szerzett tapasztalataim azt igazolják, hogy a betegcentrikus interjúké
szítés technikája tanulható, ez a fajta kommunikációs készség fejleszthető magatartási 
forma, ismerete és valós helyzetekben történő tudatos alkalmazása minden bizonnyal 
jelentős lépést jelent majd előre az emberszabásúbb orvoslás útján.

A betegre való odafigyelés és problémájának szélesebb dimenziókban történő 
értelmezése azonban számos újabb kérdést is felvet, amelyeket akkor látunk világosan, 
ha az orvos-beteg kommunikáció zavarait is a vizsgálat tárgyává tesszük. Alapvető 
kommunikációs zavarok akkor keletkeznek, amikor az orvoshoz forduló beteg nem 
tudja megfogalmazni a baját, mert sem iskolázottsága, sem pedig egészségügyi és 
pszichológiai kultúrája nem teszi ezt lehetővé számára. Az orvosnak egyfajta értő 
figyelemmel kell rendelkeznie, hogy különleges hallással meghallja, hogy a beteg
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panaszai milyen információt rejtenek, sok esetben a szavak mögé is látnia kell, hogy 
meg tudja érteni a rejtetten kódolt üzeneteket.

A másik nehézség, hogy a betegek a szocio-kulturális eltéréseikből adódóan és 
személyiségük egyedi volta miatt különböző panasznyelvet használnak arra, hogy 
szenvedéseiket mások számára, így az orvosnak is kifejezzék. Az az orvos, aki nem 
képes ezt a kifejezésrendszert - ami lehet verbális és nem verbális, szomatikus és 
pszichológiai - dekódolni, annak a veszélynek van kitéve, hogy rossz diagnózist állít 
fel és nem megfelelő terápiát alkalmaz. Ebben a tárgykörben végzett több amerikai 
tanulmány azt találta, hogy minél több emocionális elemet tartalmaz a panasz nyelve, 
az orvosok annál valószínűbben tartották a beteget neurotikusnak vagy túlzottan 
emocionálisnak. Azt is tudjuk azonban, hogy a pszichés panaszokban, esetleges neuro
tikus megnyilvánulásokban a társadalmi létből, különösen az emberi kapcsolatokból 
eredő feszültségek jelennek meg rejtjelezett formában, az egyén számára érthetetlen, 
többnyire szomatikus betegség képét idéző tünetekben. Az ilyen esetekben jellegzetes 
kommunikációs zavar áll elő, a beteg panaszkodása, elégedetlensége csak fokozódik, 
ha az orvos nem találja a panaszok patológiai magyarázatát, és az organikus betegség 
hiányáról tesz megnyugtató szándékú nyilatkozatot. Az ilyen beteg befolyásolása csak 
sajátos, a szomatikus orvosi gyakorlattól eltérő kommunikációs taktikával lehet ered
ményes: a beteget feszültségben tartó körülményeket, az előtte is rejtett élményössze
függéseket kell megérteni és vele is megértetni. Az orvos empátiás képessége a kulcs 
a beteg pszichológiai feszültségeinek az oldásához. A beleélő megértés segít a fájdalom, 
a szenvedés, a betegség keltette egzisztenciális félelem vagy funkciózavar mértékének 
helyes megállapításában. Különösen fontos ez napjaink gyógyító gyakorlatában, ami
kor a neurotikus állapotok szaporodása a bonyolult társadalmi okok következtében 
egyre inkább előtérbe kerül.

A dolgozatban vázolt gondolatkörhöz kapcsolódva két irányban szándékozom a 
továbbiakban empirikus megfigyeléseket és kutatásokat folytatni. Egyrészt szeretném 
megvizsgálni, hogy a betegközpontú interjú módszere, vagy annak bizonyos elemei, 
milyen mértékben vannak jelen a magyar egészségügyi szolgáltatás különböző szint
jein, a háziorvosi ellátástól kezdve a kórházi, klinikai gyakorlatig, másrészt nyelvész
ként alapos vizsgálat tárgyává szeretném tenni a panasz nyelvét, azt a módot, ahogyan 
a betegek az orvos-beteg találkozások során tüneteiket, valamint beteggé válásuk 
történetét megfogalmazzák. A panasz nyelvének vizsgálata során a következő terüle
tekre szeretnék koncentrálni: szerkesztési módok a betegek szóbeli kommunikációjá
ban, rétegnyelvek, mikrokultúrák nyelvei, szimbolizáció a panaszközlésben, fogalma
zási nehézségek, szorongási jelek, szokatlan verbalizációk (pl. szemérem, tabu, orvosi 
zsargon használata stb.)

Az empirikus kutatások folyamán szeretném a nem verbális kommunikáció sajátos
ságait is nyomon követni.

Meggyőződésem, hogy amennyiben alaposabb ismeretekkel rendelkezünk a beteg 
nyelvhasználatáról, viselkedéséről, nem verbális kommunikációjának megnyilvánulá
sairól, sikerül valamelyest előrelépnünk az orvos-beteg kommunikációs zavarok elhá
rításának útján.
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Kétnyelvű olvasmányok 
a Corvinától

Újdonsóq!
H. G. WeLLs
Az ellopott test - The Stolen Body 
Három elbeszélés - Three stories

A Corvina kétnyelvű olvasókönyv-sorozata elsősorban a nyelv
tanulók számára készült. Az eredeti szöveg és a gondosan 
megszerkesztett fordítás egymás mellett olvasható.

A magyarázó jegyzetek egyrészt megadják a ritkább és nehe
zebben érthető angol szavak és kifejezések jelentését, másrészt 
pedig megindokolják, hogy a fordító bizonyos fordulatokat 
miért fordít úgy, ahogy az a szövegben olvasható. Mindazokat 
a fordítói megoldásokat, amelyek külön figyelmet érdemelnek, 
a könyvek mindkét nyelvben tipográfiailag is megkülönböz
tetik. A nyelvórái használat megkönnyítését szolgálják a kér
dések és gyakorlatok.

Kb. 128 old., 950 Ft

A sorozot méq kophotó anqol-moqgar kötetei:
Willam Shakespeare: Hamlet (1550 Ft) 
Charles és Mary Lamb: Shakespeare-mesék (720 Ft) 
Jack London: Fehér csend (700 Ft) 
E. A. Poe: A fekete macska (980 Ft) 
R.L. Green: Robin Hood (1250 Ft)

A sorozot méq kapható német-maqyar kötete:
Erich Kästner: Az állatok konferenciája (800 Ft) 
Karl May: Az indián anya (880 Ft) 
Grimm-mesék (850 Ft)


