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A SZOCIÁLIS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATOK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK KEZDETEI
> Hippokratész (Kr.e. 470 - 377 körül), a „nyugati
orvostudomány megalapítója”.
> Az ókorban a gyógyításért fizetni kellett – meglátása
szerint az orvoslásban etikai és szociális szempontokat is
követni kell.
> A díjazást a gyógyított anyagi helyzetétől kell függővé
tenni, a nincstelenek életét is kötelessége megmenteni az
orvosnak. (Hippokratészi eskü.) (Castiglione, 1978;
Molnár, 1992)1

ISPOTÁLYOK A KÖZÉPKORBAN
> Ispotály = „general hospital”, azonban gyakorlatilag a
kórház, az idősotthon és a szegényház keveréke volt
kezdetben. A segítségnyújtás az egészségügyi és a szociális
helyzet függvényében történt.
> Az ispotályban tevékenykedő női szerzetesek (apácák) a
fizikai ellátás mellett, a lelki gondozásra is jelentős
hangsúlyt fektettek, sőt, ez volt a hangsúlyosabb. (Falus,
2014)

A SZOCIÁLIS MUNKA SZAKMÁVÁ VÁLÁSA, A KOMPETENCIAHATÁROK
ELKÜLÖNÜLÉSE

> A XIX. század vége – a XX. század eleje, a szociális
segítségnyújtás professzionalizálódása két „nyomvonalon”
haladva jelentős lendületet vesz;
> S. Barnet, Settlement mozgalom: a csoportokkal és a
közösségekkel végzett munka alapjainak megteremtése.
> T. Charmers (Anglia, Skócia) a „baráti látogatás” (családsegítés)
kialakulása, majd továbbfejlődése az Amerikai Egyesült
Államokban – M. Richmond szerepe.
> Az alakulással párhuzamosan – magától értetődően- megjelenik
a szakmai kompetencia kérdésköre, különösen a pszichológia és
a szociális munka viszonylatában. (Müller, 1992; Soós, 2005;
Szabó, 2000).

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEKTOR HATÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁRA
Közvetlen hatások a XX. század második felében:
> A közösségi mentálhigiénére épülő irányzat megjelenése,
> a prevenció és a koordinációs tevékenység felértékelődése,
> a krízisintervenciós modellek megjelenése a szociális
munkában.

A KÖZÖSSÉGI MENTÁLHIGIÉNÉRE ÉPÜLŐ IRÁNYZAT: A PREVENCIÓ ÉS A
KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG FELÉRTÉKELŐDÉSE, KRÍZISINTERVENCIÓS MODELLEK

A pszichiátriai betegek vonatkozásában a zárt intézeti
környezetben működő, sokszor embertelen beavatkozások
az 1960-as évekre,
1, a demokratizálódó és humanizálódó országokban
elfogadhatatlanná váltak,
2, alacsony hatékonysággal működtek,
3, egyre több ember igényelt ilyen beavatkozásokat (illetve a
fejlődő diagnosztikai eljárások révén ez egyre gyakrabban
derült ki), így a zárt intézményben történő tömeges kezelés
finanszírozhatatlanná vált.

A KÖZÖSSÉGI MENTÁLHIGIÉNÉRE ÉPÜLŐ IRÁNYZAT: A PREVENCIÓ ÉS A KOORDINÁCIÓS
TEVÉKENYSÉG FELÉRTÉKELŐDÉSE, KRÍZISINTERVENCIÓS MODELLEK

Mindez az elsősorban Ronald David Laing skót pszichiáter
nevével
fémjelzett
un.
antipszichiátriai
irányzat
kialakulásához, s részben ebből is következően a közösségi
mentálhigiéné megerősödéséhez, teljesen új ellátási elvek
megjelenéséhez vezetett. Laing és követői úgy vélték, hogy a
pszichiátriai problémákkal küzdőknek a zárt intézményi
kezelés helyett, a helyi közösségekben kell olyan szolgáltatást
nyújtani, amely kellő segítséget és támaszt jelent a kliensek
és hozzátartozóik számára ahhoz, hogy ezen emberek a helyi
közösségben élhessenek. (Laing, 2004)

A KÖZÖSSÉGI MENTÁLHIGIÉNÉRE ÉPÜLŐ IRÁNYZAT: A PREVENCIÓ ÉS A
KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG FELÉRTÉKELŐDÉSE, KRÍZISINTERVENCIÓS MODELLEK

Mindez csak akkor valósítható meg, ha
1, a különböző támaszt nyújtó humán intézmények
rendszere, ideértve különösen az egészségügyi és a szociális
szolgáltatásokat is, összehangoltan működik,
2, van olyan kulcsszereplő (ő lesz a szociális munkás), aki
képes koordinálni a rendszer különböző tagjai között.
3, Ugyanakkor a helyi közösségek megerősítésére,
nyitottságának, elfogadó szemléletének kialakítására és
fejlesztésére is szükség van, hiszen nincs közösségi
mentálhigiéné aktív, kezdeményező közösség, a helyi
közösségi életben kulcsszerepet játszó lakosok nélkül. (Laing,
2004)

A KÖZÖSSÉGI MENTÁLHIGIÉNÉRE ÉPÜLŐ IRÁNYZAT: A PREVENCIÓ ÉS A
KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG FELÉRTÉKELŐDÉSE, KRÍZISINTERVENCIÓS MODELLEK

> Az interprofesszionális beavatkozások előtérbe kerülése
szinte magától értetődően az új közösségi segítő rendszer
kulcsszereplőivé teszik a szociális szakembereket.
> Ugyanakkor ez az egyéni, családi krízishelyzetek
növekedését hozza magával, ami pedig a krízisintervenció
szociális
segítségnyújtásban
való
megjelenését
eredményezi.
> Egyúttal nagyobb hangsúlyt kell helyezni a közösség
egészére, illetve bizonyos kockázati csoportba tartozókra
irányuló prevenciós programok biztosítására.

A SZOCIÁLIS MUNKA/SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FŐ JELLEMZŐJE – A TEAM
MUNKA

> TEAM munka, vagyis „csapatmunka”, több szakember
működik együtt.
> Interprofesszionális – intraprofesszionális.
> Eseti team – tartós szakmai team (pl. Deszegregációs
programok).
> Eseti teamben az esetgazda rendszerint a szociális
szakember.

EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS MUNKA – AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS
SZÜKSÉGESSÉGE

> Minden
kliens
kapcsolatban
előfordulhat
együttműködés szükségessége, de különösen
kiszolgáltatottabb helyzetű csoportok esetében:
> gyermekek,
> idősek,
> tartós betegséggel küzdők,
> rokkantak,
> hajléktalanok.

az
a

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KIEMELT TERÜLETEI
> A gyermekvédelmi jelzőrendszer.
> Kórházi szociális munka.

A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER
> „A gyermekvédelmi jelzőrendszer a gyermekjóléti
szolgálatok által működtetett együttműködési rendszer az
egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző
hatóságokkal. Célja a gyermek családban történő
nevelkedésének
elősegítése,
a
gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése.”
(Parlament.hu – infojegyzet, 2017)
> A kulcsintézménye a „szociális/gyermekjóléti szektor egyik
alapintézménye.
> Az egészségügy kiemelt szereplői a jelzőrendszerben:
a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos.

A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER
> Az elmúlt időszakban a nevelési intézmények és a gyermek- és
családsegítő szolgálatok közötti kapcsolat jelentősen erősödött
– ebben az iskolai/óvodai szociális munka újraindításának is
lehet
szerepe.
Ugyanakkor
már
korábban
ezen
intézményekből, elsősorban a közoktatási intézményekből
érkezett a jelzések közel fele. (Ebben pedig a hiányzások
kötelező jelentésének lehet szerepe.)
> Az egészségügyi alapellátással való együttműködés korábban
vegyes tapasztalatokkal bírt – a védőnőkkel döntő többségben
együttműködő kapcsolat alakult ki, ám a háziorvosok, ill. a házi
gyermekorvosok jelentős része elzárkózóbbnak bizonyult.
(Czibere és mtsai, 2015)
> Mindez indokolttá és szükségessé tette/teszi az ezzel
kapcsolatos képzést/továbbképzést.

KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKA
> Célja a kórházakban a betegnek a szociális
jellegű segítségnyújtás megadása, a szociális
jellegű problémák kezelésének előmozdítása.
> Részben segítői, részben – talán inkább
elsősorban – kapcsolattartói, közvetítői és
koordinátori feladatkör.

KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKA: TIPIKUS (KLASSZIKUS) FELADATOK
> Lelki segítségnyújtás, stresszkezelés, megnyugtatás.
(Gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt.)
> Lelki segítés, „jelenlét általi támogatás.” (Gyerekeknél és
felnőtteknél egyaránt.)
> Nyugaton évtizedek óta működnek „kórházi stresszkezelő
csoportok” – Magyarországon ez nem elterjedt.
> Hivatalos ügyintézés segítése.
> A hozzátartozókkal való kapcsolattartás segítése.
> A kórházból való elbocsátás segítése, különösen hosszabb
ápolási idő esetében, vagy ha a kezelés után nem
lehetséges a kezelt idős vagy súlyos beteg ember önálló
háztartásvitele.

KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKA: TIPIKUS FELADATOK
> A hatékony segítés igényli a tartós kórházi jelenlétet a szociális
szakembertől – ám egyben azt is, hogy élő kapcsolata legyen a
kórházon kívüli problémák kezelésében kompetens szociális és
gyermekjóléti intézményekkel.
> Kulcskérdés, hogy a kórház vezetősége és az egészségügyi
személyzet hogyan viszonyul a szociális szakemberhez és a
szociális munkához:
> Kiemelten fontos tevékenység ----------jó, hogy van----------kell,
hogy legyen, de nem lényegi tevékenység-------------felesleges
(?).
> (Utóbbi szélső esetekben, feltéve, ha a kórház az alkalmazó,
előfordul,
hogy
„egészségügyi
segédszemélyzetként”
tekintenek rá, s elsősorban egészségügyi adminisztratív
feladatokat bíznak rá.)

A SZOCIÁLIS FELSŐOKTATÁS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON – SZOCIÁLIS MUNKÁS
KÉPZÉS EGÉSZSÉGÜGYI KAROKON

> „A soproni tantervi irányelveknek megfelelően
indultak el az 1990/1991-es tanévben nappali
tagozaton az általános szociálismunkás-képzések
Szekszárdon (itt már egy évvel korábban)1, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen, (1) Nyíregyházán − a
Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi
Főiskoláján, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskolán, Pécsett − a Janus Pannonius
Tudományegyetemen, (2) Szombathelyen−a Pécsi
Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskoláján
és Szegeden − a (3) Szegedi Orvostudományi
Egyetem Egészségügyi Főiskoláján.” (TalyigásHegyesi, 1994)
1. Közbevetés tőlem.

EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK A SZOCIÁLIS FELSŐOKTATÁSBAN

> Az adott Kar „alapküldetése” mindig meghatározó
jelentőségű – elvi és gyakorlati okokból.
A szociális munkás képzés felépítése –
tantárgycsoportok tudományterületek szerint:
> a szociális munka elmélete-gyakorlata,
> társadalom-és szociálpolitika,
> társadalomismeret,
> jog,
> pszichológia,
> népegészségügy.

EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK A SZOCIÁLIS FELSŐOKTATÁSBAN
> Tantárgyak a tantárgycsoporton belül:
> Népegészségügyi ismeretek = több féléves tárgy
jellemzően (esetenként „klasszikus” orvosi tantárgyakat
takarva, pl. anatómia, élettan, kórtan).
> Pszichiátria.
> Áttételes kapcsolódással – bár alapvetően jogi
tantárgycsoportba integrálva – társadalombiztosítási
ismeretek. Esetenként két félévben, s az egyik az
egészségbiztosításról,
s
az
egészségügyi
intézményrendszerről szólt.
> Egészségügyi karokon jellemzően szigorlattal zárult.

EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK A SZOCIÁLIS FELSŐOKTATÁSBAN
> Napjainkban jellemzően némiképp kisebb súlya van e
tárgyaknak, s jobban igazodnak a szociális szakterület
valós oktatási szükségleteihez, ami jellemzően maradt:
> Pszichiátriai ismeretek – fontos, hogy a szociális
szakembernek is legyen tudása pszichiátriai betegségekről,
nyilvánvalóan nem állíthat fel diagnózist, de bizonyos
betegségjelek felismerésekor be tud vonni pszichiátert
vagy klinikai szakpszichológust, aki diagnosztizálhat.
> Minden területen fontos, de természetesen kiemelten az a
közösségi pszichiátriai ellátásban.

EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK A SZOCIÁLIS FELSŐOKTATÁSBAN

> Az egészségügyi vagy részben egészségügyi
karokon ma is jelentősebb szerep, de
nagyon megváltozott tananyagtartalommal.
Pl. Gál Ferenc Egyetem ESZK, Gyula:
> Elsősegélynyújtás,
> Addiktológia,
> Hospice,
> Drogfogyasztók kezelése.

SZOCIÁLIS ISMERETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ KÉPZÉSI
RENDSZERBEN

Megjelennek határterületi tantárgyak:

-

Egészségügy és szociális munka kapcsolata.

Megjelennek az egészségügyben végzett szociális munkára
felkészítő tantárgyak:
- Kórházi szociális munka.
Az útkeresés éveitől indulva sokat változott, a valós
igényekhez és szükségletekhez igazodva fejlődött a képzés.

SZOCIÁLIS ISMERETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ KÉPZÉSI
RENDSZERBEN

> Más szakterületekre – a létező szükségletek ellenére (pl.
gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése) – lassabb és
nehezebb folyamatnak bizonyul a szociális munka, akár a
gyermekvédelmi tartalmak beépítése is.
> Az elmúlt években a pedagógus képzésekben – esetenként
jelentős erőfeszítését árán - már megjelentek a
gyermekvédelmi tartalmak.
> Az egészségügyi alapképzésekben (pl. diplomás ápoló) – a
védőnő képzés kivételével – jellemzően kevéssé
szerepelnek direkt szociális munka vagy gyermekvédelmi
tartalmak.

SZOCIÁLIS ISMERETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ KÉPZÉSI
RENDSZERBEN

> A társadalomismeret blokkban jellemzően szociológiai és
családszociológiai ismeretek (ami szintén fontos), valamint
esetenként szociálpolitikai alapismeretek szerepelnek.
> Szakirányú továbbképzésekben jellemzően inkább
megjelennek e tartalmak – legalább egy tantárgy
keretében. (Pl. Egészségügyi mentálhigiéné szakirányú
továbbképzés – szociális munka, szociálpolitika (szociális és
gyermekvédelmi intézményrendszer).
> A jogalkotó az alapképzések területén megjelenő hiányt
valamelyest a kötelező szakmacsoportos továbbképzések
átdolgozásával (2022) próbálja kezelni, melyekben
megjelentek, vagy bővültek a szociális és gyermekvédelmi
tartalmak.

SZOCIÁLIS ISMERETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ KÉPZÉSI RENDSZERBEN

1, Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport:
- a szociális szolgáltatások,
- az időskorúak számára elérhető pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások Magyarországon. (4 óra)

2, Gyermek ápolás és gondozás szakmacsoport:
- A gyermekvédelmi rendszer felépítése. A jelzőrendszer
működése, felépítése, együttműködés a gyermekvédelemben
érintett szakemberekkel.
- Kommunikáció: családdal, gyermekvédelem szereplőivel. (4 óra)

SZOCIÁLIS ISMERETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ KÉPZÉSI
RENDSZERBEN
3, Védőnői ellátás szakmacsoport:
- Változások a gyermekvédelemben, a jogi szabályozás
célja, gyermeki-, szülői jogok és kötelezettségek, a
gyermekvédelem szereplői.
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása, védelembe vétel, családba fogadás,
ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, nevelési
felügyelet elrendelése, utógondozás-, utógondozói
ellátás-, megelőző pártfogás elrendelése.
- Kommunikáció a családdal és a gyermekvédelem
szereplőivel.
- Gyermekvédelmi jelzőrendszer. (7 óra)

KONKLÚZIÓK
> A szociális képzések jelentős fejlődésen mentek át a
speciálisan a szociális munkásoknak szóló egészségügyi
tartalmak tekintetében.
> Egyéb szakmákban, így az egészségügyi képzésekben is
elindult a szociális munka, a gyermekvédelmi, illetve a
szociális
ismereteket
tartalmazó
kapcsolódó
tananyagtartalmak beépítése – ám itt még jelentős
hiátusok maradtak.
> A hatásos és hatékony TEAM munka megköveteli a
kölcsönös szakmai ismeretek egy szintjét.
> A közös munkát nagyban segítik a jó személyközi
kapcsolatok, ebben segíthet a közös felsőoktatási lét (pl. a
közös előadásokon, egyéb programokon való részvétel.)
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

