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Előszó helyett

1989 nyarán az akkori egészségügyi és szociális miniszter két új szakot alapított a
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karán. A következő év
őszén gyógytornász és szociális munkás hallgatók, összesen 97-en kezdték meg
főiskolai tanulmányaikat Szegeden. Ezzel egy tradicionális nagy egyetem két
"hiányszakma" szakembereinek felsőfokú képzését fogadta falai közé.
Az egyetem képzési palettája a két szak indításával jelentősen kibővült, s ez volt a
kezdete a Főiskolai Kar valóságos karrá fejlődésének is. A hagyományos
védőnőképzés mellett az általános szociális munkások, a gyógytornászok, és 1991-től a
diplomás ápolók oktatásával kialakult a Főiskolai Kar jelenlegi - és várhatóan tovább
bővülő - képzési kínálata. Jelentősen növekedett a hallgatók, az oktatók száma, és
fokozatosan kialakultak javultak az oktatás tárgyi, technikai feltételei.
Az eltelt tíz évben az Általános Szociális Munkás Szakon és a Gyógytornász Szakon is
létrejött a Magyar Akkreditációs Bizottság által is kiválónak minősített graduális
képzés, és vannak terveink további fejlesztésre is (szakirányú továbbképző szakok
indítása, angol nyelvű tagozat szervezése stb.). Ebben az időszakban 169 gyógytornász
és 431 általános szociális munkás hallgató szerzett főiskolai oklevelet és
szakképzettséget, a két szakon jelenleg 498 hallgató tanul.
Ma már világosan látszik, hogy a két szak alapításával és a képzés megszervezésével
gazdagodott egyetemünk, a város, és szerénytelenség nélkül állíthatjuk, a délalföldi
régió is. A nálunk végzett fiatal szakemberek munkába állásával jelentősen fejlődött a
fizioterápiás ellátás színvonala, nélkülük elképzelhetetlen a terület szociális ellátó
hálózatának működése.
Mindezek miatt nem kis büszkeséggel ajánlom az olvasók figyelmébe ezt a kötetet. A
két szak alapításának 10. évfordulójára szervezett konferencia programjából, előadáskivonataiból, az oktatók tudományos és a szakmák fejlődését bemutató írásaiból, a
dokumentációs szándékkal szerepeltetett adatokból, tényekből, fotókból képet
kaphatunk nem csak az elmúlt tíz évről, hanem arról is, hogy meddig jutottak a nálunk
végzett szakemberek választott hivatásuk gyakorlásában.

Szeged, 1999. október 23.

Prof. Dr. Dobozy Attila
akadémikus, rektor
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JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kara
Általános Szociális Munkás és Gyógytornász Szakjai
alapításának 10. évfordulójára
1999. november 5-6.
Szeged

Program

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Oktatástechnikai Központ
Szeged, Dóm tér 13.

1999. november 5. (péntek)

ÜNNEPI MEGNYITÓ ÜLES
SZOTE Oktatástechnikai Központ

14.00 - 14.20

Megnyitó
Rektori köszöntő

Dr. Boda Márta főiskolai tanár,
főigazgató
Dr. Dobozy Attila tanszékvezető egyetemi
tanár, rektor

14.20 - 14.35

A tervektől a megvalósulásig
Dr. Szél Éva főiskolai tanár

14.35 - 14.55

Az általános szociális munkás képzés néhány tapasztalata
Dr. Török Judit főiskolai docens, szakvezető

14.55 - 15.15

A szegedi gyógytornász képzés - múlt, jelen, jövő
Dr. Mészáros Tamás tanszékvezető egyetemi
tanár, szakvezető
SZÜNET

15.45 - 16.05

Az általános szociális munkás és a gyógytornász (fizioterapeuta)
szakmák bemutatása
Ágoston Magdolna főiskolai adjunktus és
Dr. Kádas Éva Ildikó főiskolai adjunktus

16.05 - 16.35

Szubjektív töprengések a segítő szakmák mai dilemmáiról
Bánfalvi István elnök-vezérigazgató
FRATERNITÉ Tanácsadó Részvénytársaság

16.35 -16.55

A fizioterapeuta helye és.szerepe
Gardi Zsuzsanna,
,
a Magyar Gyógytornász Társaság elnöke

17.00

Fogadás a meghívottak tiszteletére
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Az Általános Szociális Munkás Szak Tudományos Ülése
Szeged, Bal fasor 39-45.
1999. november 6. /szombat/

Program

9.00 -12.30

Szekcióülések

1. szekció

Elmélet és gyakorlat egysége a szociális munkás képzésben
(földszint 2. térem)

2. szekció

Szociális munkások szerepe a helyi szociálpolitika
alakításában és végrehajtásában (20l-es terem)

3. szekció

Módszerek a szociális munka gyakorlatában
(104-es terem)

4. szekció

Fejlesztő és újító projektek a szociális munkában
(105-ös terem)

5. szekció

Szociális munkás a "rengetegben"
(101 -es terem)

6. szekció

Önképzés és önfejlesztés a szociális munkában
(208-as terem)

13.00 -14.00

Záró plenáris ülés
(földszint nagyterem)

A szekciók beszámolója
A konferencia zárása
Dr. Budai István
a Szociális Munkást és Asszisztenst Képző Iskolák és Oktatók
Egyesületének elnöke
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Elmélet és gyakorlat egysége a szociális munkás képzésben szekció
(földszint 2. terem)
Üléselnök:

Dr. Bárány Ferenc (SZOTE Főiskolai Kar)
Tüdős Marianna (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala, Szolnok)

Előadások
9.00-9.10

A szociális munkás haligatók társadalmi hátterének egyes jellemzői
Dr. Katona Péter (JATE Szociológiai Tanszék)

9.10 - 9.20

Kliensem a társadalom
Kissné dr. Nóvák Éva (JATE Filozófia Tanszék)

9.20 - 9.30

Az általános szociális munkás képzés adta elméleti és gyakorlati tudás
alkalmazása intézetvezetői munkakörben
Dr. Baja Jánosné (Békés Megyei Önkormányzat Módszertani
Szociális Otthona, Nagyszénás)

9.30 - 9.40

A hallgatók gyakorlati biztonságának növelése a pártfogói munkában
Tüdős Marianna (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala, Szolnok)

9.40-10.00

SZÜNET

10.00 - 10.10

A terep, mint megrendelő - avagy a szakemberré válás folyamata a
diploma előtt és után
Sajtos Ildikó (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Balatonalmádi)

10.10-10.20

Felkészítés a cigány családok - szociális munkások kapcsolatára
Hajdú Géza (Bartók Művelődési Ház, Szeged)

10.20 - 10.30

Hallgatók és diplomás szociális munkások a hajléktalanok között
Szabó Katalin (Humán Szolgáltató Központ, Szeged)

10.30 - 10.40

"De hát ez csak szerepjáték! Vagy így történik élesben is?"
Berta Edina (SZOTE Főiskolai Kar)

VITA
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Szociális munkások szerepe a helyi szociálpolitika alakításában és
végrehajtásában szekció (201-es terem)
Üléselnök:

Ágoston Magdolna (SZOTE Főiskolai Kar)
Tóth Jolán (Polgármesteri Hivatal, Békéscsaba)

Előadások

9.00 - 9.10

Szociális bizottságon belül vagy kívül?
Deákné Orosz Zsuzsa (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Abony)

9.10 - 9.20

A helyi szociálpolitika alakításának dilemmái
Majláthné Lippai Éva (Polgármesteri Hivatal, Szeged))

9.20 - 9.30

Önkormányzat és menekülttábor. Együttműködések, jogi akadályok
Székely Béla (Befogadó Állomás, Békéscsaba)

9.30 - 9.40

Polgármester vagy szociális munkás?
Boldog Krisztina (Önkormányzat, Kübekháza)

9.40 - 9.50

A helyi szociálpolitika lehetőségei és korlátai
Tóth Jolán (Polgármesteri Hivatal, Békéscsaba)

VITA

Módszerek a szociális munka gyakorlatában szekció
(104-es terem)
Üléselnök:

Tollas Erzsébet (Családsegítő Központ, Miskolc)
Váriné Feró Mária (SZOTE Főiskolai Kar)

Előadások

10.30 - 10.40

Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel való
együttműködés lehetőségei és korlátai a szegedi családsegítők
munkájában
Zomboriné Botás Mária (Tabán Családsegítő Közösségi Ház, Szeged)
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10.40 - 1 0 . 5 0

A családi videotréning, mint objektív, rövidterápiás módszer
Szilágyi Beáta (Családi Videotréning Egyesület, Szeged)

10.50 -11.00

Pozitív mentálhigiéne=családterápia, mint módszer a szociális munkában
Tollas Erzsébet (Családsegítő Központ, Miskolc)

11.00 - 11.10

Hajléktalanok között végzett szociális munka módszerei
Lázár Magdolna (Utcai Gondozó Szolgálat, Budapest)

11.10- 11.20

Szociális munka a könyvtárban, azaz hogyan segíthetünk mi,
könyvtárosok
Mojzes Edit (Városi Könyvtár, Debrecen)

11.20 - 11.30

Gyermekvédelem. Gyermekvédelem? Gyermekvédelem!
Váriné Feró Mária (SZOTE Főiskolai Kar)

VITA

Fejlesztő és újító projektek a szociális munkában szekció
(105-ös terem)
Üléselnök:

Galavits Noémi (Szociális Foglalkoztató, Sopron)
Laukó Gábor (SZOTE Főiskolai Kar)

Előadások

9.00 - 9.10

Adaptáció vagy innováció a szociális munkában?
Bakóné Kácsor Anna (Humán Szolgáltató Központ, Szolnok)

9.10 - 9.20

Partneri segítség tartós munkanélkülieknek. Az Újra Dolgozom Program
magyarországi adaptálása
Nagy László (Munkaügyi Központ, Kecskemét)

9.20 - 9.30

A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetű emberek
reintegrációját segítő program: az Újra Dolgozom!
Kakujáné Söszler Gertrúd és Fehér Judit (TÁMASZ Egyesület, Szeged)
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9.30 - 9.40

Új kihívás: alkalmatlanság kérdése a szociális foglalkoztatásban
Galavits Noémi (Szociális Foglalkoztató, Sopron)

9.40-10.00

Szünet

10.00 - 10.10

Minőségbiztosítás a szociális ellátásban
Derdákné Harmatos Ibolya (Aranysziget Otthon, Csongrád)

10.10-10.20

A "csecsemőotthon" átalakításának lehetőségei
Bognár Veronika (Csecsemő- és Gyermekotthon, Nagykanizsa)

10.20 - 10.30

Egy monitor tapasztalatai: tipikus hibák nonprofit szervezetek
pályázataiban
Laukó Gábor (SZOTE Főiskolai Kar)
VITA

Szociális munkás a "rengetegben" szekció
(101-es terem)
Üléselnök:

Tóth Katalin (Anya- és Csecsemőszálló, Hódmezővásárhely)
Tunyogi József (SZOTE Főiskolai Kar)

Előadások

9.00 - 9.10

Segítő együttműködés a humán szolgáltatásban
Papp Istvánné (Humán Szolgáltató Központ, Szeged)

9.10 - 9.20

A szociális munkás szerep- és értékkonfliktusai
Farkas Attila (Gyermekjóléti Szolgálat, Zsombó)

9.20 - 9.30

Két tűz között: a szociális munkás helye a menekültügyben
Hajas János (Menekülttábor, Bicske)

9.30 - 9.40

A klinikai szociális munka labirintusai
Csordás Imréné (Pszichiátriai Szakkórház, Nagykálló)
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9.40 - 9.50

"A semmi ágán." Hajléktalan anyák és gyermekeik
Tóth Katalin (Anya - Gyermek Szálló, Hódmezővásárhely)

9.50-10.10

Szünet

10.10 - 10.20

Tapasztalataim a gyermekvédelmi munka területén
Imre Róbert (Hódmezővásárhely)

10.20 - 10.30

A szociális munkás szerepkonfliktusai
Juhász György (Polgármesteri Hivatal, Kiskunhalas)

10.30 - 10.40

Szociális munkás, mint intézményvezető
Ternai Levente (Szociális Ellátások intézménye, Csongrád)

10.40 - 10.50

Szociális munkás a börtönben
Szilágyi Margit (Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Nagyfa)

10.50 - 11.00

A szociális atom
Tunyogi József (SZOTE Főiskolai Kar)

VITA

Önképzés és önfejlesztés a szociális munkában szekció
(208-as terem)
Üléselnök:

Dragon Erzsébet (SZOTE Főiskolai Kar)
Dr. Laluskáné Ritz Judit (Egyházmegyei Krízismegoldó Szeretetotthon)

Előadások

11.00 - 11.10

A diplomás szociális munkás lehetőségei
Borsosné Serkédi Katalin (Polgármesteri Hivatal, Szentes)

11.10- 11.20

Önképzés vagy önmentés?
Arany Zoltán (Ifjúsági Drogcentrum, Szeged)
Szabó Csilla (COINCIDENCIA Kft., Szeged)
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11.20-11.30

A szociális munka megismertetése pedagógus-továbbképzésben
Ábrahám Ferencné (Humán Szolgáltató Központ, Szeged)

11.30 - 11.40

A szociális munka "mesterei"
Dr. Laluskáné Ritz Judit (Egyházmegyei Krízismegoldó Szeretetotthon)

11.40 - 11.50

"És rájuk ki gondol?" Fókuszban egy paramedikális szakma
Piczil Márta (SZOTE Főiskolai Kar)
Pikó Bettina (SZOTE Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Csop.)
VITA

13 óra

Plenáris ülés
(földszint, nagyterem)
A szekciók beszámolója
Szekcióvezetők
A konferencia zárása
Dr. Budai István, az ISKOLASZÖVETSÉG elnöke
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A Gyógytornász Szak Tudományos Ülése
Szeged, Újklinika, Semmelweis u. 6.
1999. november 6. (szombat)
Program
9.00 -14.00

Tudományos előadások
Újklinika épület, tanterem

Üléselnök:

Prof. Dr. Kránitz János
Dr. Tóth Kálmán
Tóthné Steinhausz Viktória

9.00 - 9.10

CD műtéten átesett beteg pre- és postoperatív fizioterápiás kezelése
Leidecker Eleonóra (POTE Ortopédiai Klinika, Pécs)

9.10 - 9.20

Lehetőségeink a degeneratív gerincbetegségek konzervatív kezelésében
Gróh Piroska (Réthy Pál Kórház, Ortopédiai Osztály, Békéscsaba)

9.20 - 9.30

Nyaki gerincsérült beteg otthoni rehabilitációja (esetismertetés)
Rázsó Katalin (SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged)

9.30 - 9.40

Komplex fizioterápiás lehetőségek csípőízületi endoprotézis
beültetése után traumatológián kezelt beteg esetében
Kis Mónika (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

9.40 - 9.50

Csípőprotetizált betegek járáselemzése
Szabó Judit (SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged)

9.50 - 10.00

Beszámoló egy olaszországi tanulmányútról - avagy az amputált
betegek rehabilitációs lehetőségei hazai és nemzetközi viszonylatban
Bán Roberta (SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged)

10.00 - 10.10

A vállízületi sérülések konzervatív kezelése
Róka Erika (SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged)

10.10 - 10.20

Fizioterápiás lehetőségeink a radius distalis vég C-típusú törésének
kezelésében
Suti Andrea (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

10.20 -10.30

Minőségbiztosítás a gyógytornász oktatásban
Gerencsér Zsuzsa (HIETE Fizioterápiás Tanszék, Budapest)
Dr. Kádas Éva Ildikó (SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged)
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10.30-10.40

VITA

10.40-10.50

Termékismertető

1 0 . 5 0 - 11.30

SZÜNET

Üléselnök:

Dr. Hortobágyi Annamária
Balog Edit
Gerencsér Zsuzsa

11.30 - 11.40

Cseppet sem mindegy! (gyógytornász szemmel az inkontinentiáról)
Hőh Henriette (Pándy Kálmán Kórház Központi Fizioterápia, Gyula)

11.40 - 11.50

Az inkontinentia és azon belül a stressz inkontinentia fizioterápiás
kezelése
Kardos Tünde (Pharmavit Rt., Veresegyház)

11.50-12.00

A nyiroködéma komplex kezelésében szerzett tapasztalataink,
eredményeink
Varga Mónika (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

12.00 -12.10

Vertebrobasilaris insultuson átesett tetraplég beteg törzsmozgásokon
alapuló mozgásterápiája
Rónyai Edit (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

12.10 -12.20

Mellkasi sérültek fizioterápiás kezelése az intenzív osztályon
Gáspár Erika (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

12.20 - 12.30

A fizioterápia szerepe a COPD-s (krónikus obstruktív tüdőbetegek)
betegek kezelésében az intenzív osztályon
Bornemisza Éva (SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged)

12.30 -12.40

Az acut myocardiális infarctuson átesett betegek korai
mozgásterápiája
Laukó Krisztina (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

12.40 -12.50

Szívműtött betegek fizioterápiája a posztoperatív szakban
Dávid Éva (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

12.50 - 13.00

A fizioterápia jelentősége a mellkassebészeti beavatkozásokon átesett
betegek postoperatív kezelésében
Lőrincz Rita (SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged)

13.00 -13.10

A gyógytorna megvalósítása S zarvason
Gyekiczkiné Szrnka Márta (Dr. Bencze és társa KFT, Szarvas)

13.10 -14.00

VITA; ZÁRSZÓ
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Dr. Mészáros Tamás
A szegedi gyógytornászképzés - múlt jelen jövő

A hazai főiskolai szintű gyógytornászképzés (1976) kedvező eredménye abban is
mutatkozott, hogy a 80-as évek kezdetétől jelentősen növekedett a kórházak igénye jól
képzett gyógytornászok (fizioterapeuták) alkalmazására. A képzési szám növelésének
korlátai mellett az is nyilvánvalóvá vált, hogy Budapest elszívó hatása miatt a vidéki
hallgatók végzés után csak igen kis arányban vállaltak munkát a vidéki kórházakban,
szakrendelőkben. Logikusnak látszott a szakma vezetésének azon törekvése, mely új
vidéki képzőhelyek megszervezésére irányult, azzal kimondott szándékkal, hogy így
növekedjen azon gyógytornászok száma, akik a képzési régiókban végzik majd
munkájukat. A 80-as évek második felében a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem vezetői támogatták az Egyetem fejlesztésével összhangban lévő elképzelést és
1987-től konkrét előkészítés kezdődött a Főiskolai Karon a Gyógytornászképző Szak
indítására. Dr. Szél Éva főigazgató mellett Gardi Zsuzsanna szakmai tanácsadói
tevékenysége biztosította, hogy az 1989-es szak alapítási rendelet birtokában 1990
őszén megkezdte működését a Gyógytornász Szak.
A Szak működésének keretei „embrionális" feltételei - mely egyaránt jellemezte a
tárgyi és személyi feltételeket is - mellett a szegedi képzés nagy lehetőségének
tartottuk az egyetemi hátteret, mely kiváló lehetőséget ígért úgy az elméleti, mint a
klinikai képzés számára. Ezen lehetőségek megvalósulását képzésünk egyik fő
erényének tartjuk.
Az oktatás személyi feltételeinek megteremtése, az oktatás magas szintjét nyújtó
oktató gárda biztosítása, elsősorban a gyógytornász szakemberek vonatkozásában volt
kiemelkedő fontosságú. Nagy hálával tartozunk azoknak a gyógytornászoknak, akik
vállalták az oktatás terheit, akik erőn felül törekedtek saját maguk továbbképzésére, és
azoknak budapesti kollégáknak, akik közvetlenül, vagy közvetve segítségek nyújtottak
számunkra. Az oktatás céljául kitűzött minőség megvalósítása csak széleskörű szakmai
és baráti összefogás mellett valósulhatott meg. Főállású oktatóink nemcsak a hazai
továbbképzés lehetőségeit használták ki, de többségük nemzetközi kurzusokon,
programokban vizsgákkal, mélyítették el tudásukat és váltak a szakma egy-egy
területén hazai vezető szakemberévé.
A képzés klinikai hátterének feltételeinek biztosítását az Egyetem Új klinikai
épületének Fizioterápiás Részlegére alapoztuk. 1994 őszére elsősorban saját képzésünk
eredményeként 26 fős létszámmal Központi Fizioterápiás Részleget szerveztünk,
amely most már létszámából is következően az Egyetem összes klinikáján biztosította a
folyamatos és magas szintű fizioterápiás ellátást és egyúttal azt a gyógytornász hátteret,
mely a gyakorlati ismeretek elsajátításához feltétlenül szükséges hallgatóink számára.
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Saját feltételeink javulása mellett, nagy gyakorlati segítséget kaptunk a képzés
fejlesztéséhez Prof. Dr. Gyurkovits Kálmántól és munkatársaitól (Mosdós), Prof. Dr.
Kullmann Lajostól és munkatársaitól (OORI) és Dr. Búzás Erna főorvosnőtől és
munkatársaitól (Gyula). Gyakorló kórházaink és oktatóink felsorolásait a kötet más
helyén is közöljük, de e helyen is meg kívánjuk köszönni áldozatos segítségüket.
A Szak indításakor meglévő három éves képzési idő csakhamar a jelenlegi négy
évesre növekedett. A négy éves képzés tematikájának kialakításában már szakunk
oktatói is aktív részt vállaltak és a három képzőhely oktatóinak összehangolt
tevékenysége eredményeként kitűnő tartalmú képzés jöhetett létre. A négy éves képzés
tematikája új lehetőségeket - a nemzetközi szintű és tartalom biztosításával - de
emellett új kihívásokat is jelentett oktatóink számára. Az emelt szintű és értékű
diploma birtokában végzett gyógytornászok a fizioterápiás ellátásban új önálló
lehetőségekhez jutottak és szakmai tevékenységük terei is tágultak. A megváltozott
tartalom igényei miatt a gyakorlati képzésben közreműködő gyógytornászok számára,
olyan továbbképzéseket tartottunk, melyek biztosítják, hogy a Szak képzési elvárásai a
gyakorlati tevékenység keretei között is megvalósuljanak. Kiemelkedő fontosságúnak
tartjuk, hogy főállású oktatóink folyamatosan végezzenek betegellátó tevékenységet is,
ezzel biztosítva tapasztalataik gyarapítását, szakmai naprakészségüket.
A Szak kezdettől fogva hangsúlyt fektetett a régióban dolgozó gyógytornászok
továbbképzésére is. Az évek óta ősszel és tavasszal megrendezett Gyógytornász
Fórumok, nagy látogatottsága bizonyította, hogy kitűzött célunk folyamatos
érdeklődésre tarthat számot. Szakunk oktatói néhány éve sikeres és látogatott
posztgraduális továbbképző tanfolyamokat, kurzusokat tartanak, ezzel biztosítva a
folyamatos egyéni továbbképzést a régióban dolgozó gyógytornászok számára.
• Oktatóink és a gyakorlati képzésben résztvevő gyógytornászaink, tudományos
tevékenységének tételes felsorolásától e helyen eltekintenék. Csupán két ténnyel
kívánom dokumentálni sikereinket. 1996-ban a Gyógytornász Szak szervezésében nagy
sikerrel zajlott le az első hazai Fizioterápiás Tudományos kongresszus jelentős
nemzetközi részvétellel. Oktatóink tudományos tevékenységének elismerését jelenti
más oldalról, hogy a hazai fizioterápiás rendezvényeken,
gyógytornász
kongresszusokon referátumok tartására kaptak felkérését.
A jövő feladatainak tartjuk:
1. A 4 éves képzési program értékelését és módosítását.
2. A két szintű graduális képzés feltételeinek megvalósulását (egyetemi szintű, az
Általános Orvostudományi Kar részvételével.)
3. Az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek javítását.
4. Az angol nyelvű graduális képzés indítását.
5. A tudományos munka és a szakirodalmi munkásság növelését.
6. Tudományos feltételek biztosításával a Master fokozat elérésének lehetőségét.
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7.
8.
9.

A posztgraduális képzés regionális feladatának ellátását.
A szakgyógytornász képzés tematikájának előkészítését és elindítását.
A szakhoz szervesen kapcsolódó betegellátó tevékenység feltételeinek
megteremtését, belső gyakorlati lehetőséget biztosításával.
10. Nemzetközi kapcsolatos fejlesztését.

A felsorolt területeken továbbra is számítunk a szakmával és a többi képzőhely
munkatársaival már meglévő együttműködésre, tevékenységünkkel szolgálni kívánjuk
az egységes magas szintű gyógytornász képzést.
A
beszámoló
szubjektív
hangvételére
és
vázlatosságára
talán
a
gyógytornászképzésben eltöltött évtizedek adhatnak magyarázatot, továbbá az a tény,
hogy a Szakra vonatkozó adatokat a kiadvány más fejezeteiben megtalálhatja az
olvasó.
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Török Judit

A szociális munkás képzés néhány tapasztalata
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karán

Magyarországon az 1980-as évek közepére az elméleti és az oktatásirányítási
szakemberek számára egyaránt világossá vált, hogy a társadalom növekvő szociális
problémáinak kezeléséhez két tényező alapvető: funkcionáló szociálpolitikai
intézményrendszer és az azt hatékonyan működtetni képes felsőfokú végzettségű
szakemberek, szociális munkások.
A nálunk új, ismeretlen szociális munkás szakma szakembereinek képzésére vállalkozó
intézmények képviselőivel együtt hosszú előkészítő folyamatban közösen kerestük a
választ az alapkérdésekre:
•

Valóban igényel a szociális munka speciális hozzáértést, ismereteket, sajátos
státuszt?

•

Milyen ismeretekre, készségekre és képességekre van
munkásnak?

•

A szakértelem milyen fokát tekintsük minimumnak a végzéskor?

szüksége a

szociális

Az 1988-89-ben folytatott viták eredményeként kialakult a képzés tantervi
koncepciója, megfogalmazódtak a tudományterületi arányok, az egyes ismeretkörök
minimális követelményei.
A Szak indítását követő első években további kérdések foglalkoztattak bennünket:
•

Van-e, lesz-e tényleges érdeklődés a társadalomban, a hallgatói
munkaerőpiacon az új, tradíciókkal nem rendelkező szakma iránt?

és

a

•

Kikkel, milyen felkészültségű, értékrendű és elkötelezettségű oktatókkal leszünk
képesek a feladatokat megoldani?

•

Milyen oktatási szerkezet és módszerek szolgálják legeredményesebben a leendő
szociális munkások elméleti és gyakorlati felkészítését?

•

Egy egyetemen, ahol különböző egészségügyi szakemberek (orvos, fogorvos,
gyógyszerész, diplomás ápoló, védőnő, gyógytornász) képzése folyik, ahol az
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oktatók és a hallgatók létszámát, az intézmény tevékenységét, hagyományait,
presztízsét döntően az orvosképzés határozza meg, ahol a képzés meghatározóan
biomedicinális szemléletű, egyáltalán megteremthetők-e az egészségügyben
tradicionális értékrendtől eltérő, társadalomtudományi irányultságú szociális
munkás képzés feltételei?
A Szak alapítását követő évben sok bizonytalansági tényezővel, de elindult a képzés,
1990 óta nappali, 1991-től levelező tagozaton alapképzés formájában oktatjuk a
szociális munkás hallgatókat, s eddig 431 általános szociális munkás szerzett főiskolai
oklevelet és szakképzettséget intézményünkben. Az oktatók és a hallgatók létszámának
alakulása követhető az eltelt tíz év adataiból.

1. tábla
Az oktatók és a hallgatók létszámának alakulása (tanév eleji adatok)

Tanév

főállású oktatók

hallgatók

egy főállású oktatóra jutó
hallgatólétszám

létszáma
1990/1991
• 1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000

6
6
8
9
15
13
13
15
14
14

67
149
197
277
296
282
331
326
322
364

11,2
24,8
24,8
30,8
19,7
21,7 .
25,5
21,7
23,0
26,0

A szak indítása óta eltelt idő számunkra állandó tanulást jelentett. A képzés
tapasztalataival, a megoldandó feladatokkal való folyamatos szembesülésnek
rendkívüli az ösztönző hatása a tudás további bővítésére.
Ez az írás a Szak alapítása óta eltelt tíz év történéseire, folyamataira kívánja irányítani
a figyelmet. A rendelkezésre álló keretek között csak néhány tapasztalatunk
felvillantására, mintsem az elért eredmények és a gondok részletes taglalására nyílik
lehetőség.
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A képzés filozófiája
A szociális munkások képzését pályaszocializációs folyamatnak tekintjük, amely
majd képessé teszi a végzett szakembert egyrészt feladatok vállalására, másrészt a
feladatokból adódó tevékenységek végrehajtására, értékelésére. E pályaszocializációs
folyamat egyidejűleg igényli ismeretek nyújtását, szakmai készségek, jártasságok
kialakítását és fejlesztését, valamint szakmai értékek interiorizálását.
A szociális munkás felkészítését komplex, reflektív tanulási-tanítási folyamatban
tudjuk csak elképzelni, amely leképezi a szakmai tevékenységet. A hallgatóknak a
szakmatanulás során ugyanazokkal az értékekkel, működési móddal kell találkozniuk,
amelyeken későbbi professzionális tevékenységük alapulhat. Biztosak vagyunk abban,
hogy a szociális munkások képzésében az elfogadó attitűd, a demokratikus légkör, a
tanulás figyelemfelkeltéssel való serkentése az oktatás eredményességét növeli.
Azzal az értékválasztással, hogy általános szociális munkásokat képzünk, arra
vállalkoztunk, hogy a szakmának egy általános, minden szintre és szakterületre
kiterjedően érvényes tudásalapját oktatjuk. Ez a képzési folyamatban hat
tantárgycsoporthoz tartozó, illetőleg hat tudományterületet reprezentáló tárgyak
tanítását jelenti. A tárgyak az egyes tudományterületek anyagából szükségképpen csak
a szociális munka szempontjából releváns részeket, ismeretköröket tartalmazhatják.
Álláspontunk szerint minden szakmai oktatás cselekvésre oktatás. Olyan
tapasztalatokat ad át, amelyek a hallgatót a pálya gyakorlására készítik fel.
Gyakorlatorientált képzésünkben is nélkülözhetetlen azonban a széles elméleti
alapozás, hogy kifejlődjön az absztrakt fogalmak kezeléséhez szükséges intellektuális
készség, amely átvihető a konkrét problémák kezelésébe. Úgy gondoljuk, hogy a
gyakorlati oktatás színvonalának biztosításán túl csak széles alapú elméleti képzéssel
tudjuk elkerülni, hogy a hallgatókat egy olyan világra készítsük fel szűk módszertani
prakticizmussal, amely egyedi részleteiben már tanulmányaik befejezése előtt
megváltozik.
A szociális munka bevallottan értékorientált, értéktelített. Ugyanakkor nem
normatív, nem hirdet "tökéletes társadalomképet" vagy "ideális viselkedésmódot". Az
értékekkel kapcsolatban többféle megközelítéssel találkozhatunk. A szakma
alapértékeinek elfogadása nélkül azonban elképzelhetetlen a választott hivatás
gyakorlása. Minden ember egyediségének, méltóságának, saját élete feletti
rendelkezési jogának tiszteletben tartása nélkül eredményes és igényes szakmai munka
nem végezhető.
Biztosak vagyunk abban, hogy a munka végzése során felmerülő problémák
megoldásában segítség nyújtásához szükséges összes tudásnak nem lesz birtokában
végzésekor a főiskolai oklevéllel rendelkező szociális munkás. Képzésünkben ezért a
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más szakemberekkel
fontosnak tartjuk.

közösen

végzett

munkára

való

felkészítést

kiemelten

Az oktatók
Az általános szociális munkások képzésében jelenleg 14 főállású és 35
részfoglalkozású vagy óraadó oktató vesz részt. Az utóbbiak közül tíz a JATE
Bölcsészettudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karának tanszékein, egy a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán dolgozik, 4 fő egészségügyi, 17 fő különböző
intézmények szociális munkát vagy azt is végző munkatársa, 3 fő nyugdíj mellett végzi
oktató tevékenységét. Kilenc orvosegyetemi szervezeti egység oktatóinak munkájára is
számíthatunk.
A nem főállású oktatók jelentős száma a képzés sajátosságaival (a JATE
közreműködésével alapított képzés, kis óraszámban oktatott speciális felkészültséget
igénylő tantárgyak, terepeken dolgozó szakemberek részvétele iránti igény) függ össze.
Jelenlétük a képzés színvonalának fontos garanciája. Magas számuk ugyanakkor
gondos oktatásszervezést, koordinációt igényel.
A 14 főállású oktató különböző alapképzettséggel rendelkezik (történész, szociológus,
szociálpolitikus, pszichológus, orvos, gyógypedagógus, pedagógus, szociális munkás).
Az eltelt tíz év alatt közülük nyolcan szereztek újabb
- jelenlegi feladataik
szempontjából releváns - szakképzettséget.
A képzés elindításakor az a sajátos, mondhatni paradox helyzet volt jellemző, hogy
szociális munkásokat képeztek olyanok, akik maguk soha nem folytattak hasonló
tanulmányokat. Gyakorlati tapasztalataikra és valamely közeli szakterületen
megszerzett ismereteikre alapozva önképzéssel, tanulmányutakkal
szereztek
felkészültséget. Ma a 14 főállású oktató közül öten rendelkeznek szociális munkás
végzettséggel (illetőleg azzal is).
A szakon oktatók közül 17 fő rendelkezik tudományos minősítéssel (36,1 %). Ezt a
főiskolákon szokásosnál magasabb arányt a képzés színvonala, valamint a fiatal
oktatók továbbképzése szempontjából igen előnyösnek tartjuk.

Oktatási tartalmak és módszerek
A főiskolán folyó szociális munkás képzés négy éves. A képesítési követelményeknek
megfelelő tudástartalmakat hat tudományterülethez tartozó tantárgyak oktatásával
biztosítjuk. (A tantárgycsoportok óraszámainak arányát az 1. ábrán mutatjuk be.)
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1. ábra
A tantárgycsoportok óraszáma
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• Választható elméleti tárgyak
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A tanterv időben és struktúrájában alapozó, elmélyítő és integráló
tagolódik.

szakaszokra

A teljes képzési idő 92 %-át fordítjuk alapképzésre. A IV. évfolyamon a hallgatók
választásuk alapján egy-egy orientációs iránynak megfelelően
elmélyültebb
ismereteket szerezhetnek.
A szakon három orientációs irány (szociális munka igazságügyi területen; szociális
munka
egészségügyi
intézményekben;
szociális
munka
gyermekvédelmi
intézményekben) szerveződött.
A magyar felsőoktatás hagyományai a legtöbb szakma oktatása során a deduktív
stratégiát követik frontális viszonyban. Mi a képzésünk során - a nemzetközi
gyakorlattal megegyezően - az alapozó szakaszban inkább a deduktív stratégiát és a
programozott oktatási módszereket részesítjük előnyben. Az elmélyítő szakaszban az
induktív, problémamegoldó stratégiák, az integráló szakaszban az asszociatív,
interiorizációs és az un. mastery learning stratégiák és módszerek kitüntetettek.
Képzésünk fontos értékének tartjuk gyakorlatorientáltságát. A teljes képzési idő 67,7
%-át teszi ki a csoportos munka, 32,6 %-át a szociális munka terepeken töltött
gyakorlat, amely a megtanult ismeretek, elsajátított készségek alkalmazásának, a
szakmai jártasság megszerzésének színtere. (A teljes képzési idő különböző
szempontok szerinti megoszlását a 2. ábra szemlélteti.)
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2. ábra
A teljes képzési idő megoszlása

A nagy létszámú évfolyamok gyakorlatainak tartalmi előkészítése, szervezése és
ellenőrzése óriási feladatot jelent minden szemeszterben. Egy-egy félévében a szak 80100 gyakorlóhellyel áll közvetlenül kapcsolatban, ahol a különböző évfolyamok
hallgatói dolgoznak.
A gyakorlati képzésben kulcsszerepük van a tereptanároknak. Felkészítésük,
folyamatos konzultálásuk elsősorban a szociális munkát oktatóira és a terepkoordinátor
tanárokra hárít jelentős terheket.
Persze nem csak szervezési gondok jelentik gyakorlati képzésünk problémáit:
-

-
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nehezen tudunk hatni azokra a hallgatókra, akik alulmotiváltak, kötelezően előírt
rossznak tekintik a gyakorlatokat;
külön figyelmet igényelnek azok a hallgatók, akik nem akarnak kliens közelébe
kerülni, vagy a kliens érdekében a tereptanár nem mer rájuk bízni esetet;
gondot okoz a tereptanár számára az a hallgató is, aki túlzott magabiztossággal
kezd munkához, azonnal önállóan akar dolgozni, kevesli az önállóságot, terhes
számára az irányítás;
a tereptanárok végzettsége, szakképzettsége sokszor nem adekvát azzal a
munkával, amit végeznek és amire a hallgatókat tanítaniuk kell; a helyzet javulását
a munka melletti képzésben résztvevők és a nappali tagozaton végzett hallgatóink
számának
növekedésétől,
a
gyakorlatok
lebonyolításában
erősödő
közreműködésüktől várhatjuk;
a legtöbb gyakorló intézmény a társadalmi-gazdasági átalakulásokkal együtt járó
bizonytalanságok, átszervezések, leépítések miatt egzisztenciális fenyegetettséget
él át, amely belső munkahelyi feszültségeket indukál, s ez nem kedvez a
gyakorlatok színvonalának;
a gyakorló intézmények nem érdekeltek a hallgatók fogadásában, a tereptanárnak
fizetett csekély tiszteletdíjon kívül a gyakorlatokkal kapcsolatos költségek
biztosításához a szak semmilyen módon nem járul hozzá.

A képzés indulása óta eltelt idő alatt folyamatos tantárgyfejlesztési és egy jelentősebb
tantervfejlesztési periódust éltünk túl. Ennek eredményeként kialakult a Szakon egy a
Magyar Akkreditációs Bizottság által kiválóra minősített graduális képzés. Nem
tekintjük azonban befejezettnek képzés-, tanterv- és tantárgyfejlesztő munkánkat, az
oktatási formák, tartalmak és módszerek folyamatos korszerűsítése, a változó
társadalmi igényekhez igazítása állandó feladatunk.
Az eltelt tíz év legfontosabb feladatait egy Magyarországon újnak számító szakma
képzésének megszervezése, oktatási dokumentumainak, segédanyagainak elkészítése,
új oktatási módszerek kialakítása, a gyakorlati képzés megszervezése jelentette. Ez az
időszak nem kedvezett az elmélyült, a rendszerező, a tudományos alkotó munkának.
Ezért is tartjuk értékesnek, hogy e szakma- és iskolateremtő munka első fázisában is be
tudtak kapcsolódni a szak oktatói a képzést támogató tudományos és fejlesztési
programokba (pl. az ELTE nagyvárosi szegénység-kutatása, a Népegészségtani Intézet
munkanélküliség vizsgálata, a JATE OTKA támogatta kutatási témája, a PHARE
Know How Transfer Programja stb.).
Jelenleg a Szak oktatói altémák vezetői a JATE Szociológiai Tanszéken folyó OTKA
network-kutatási projektben, két ETT támogatta saját kutatást vezetnek (kórházi
szociális munka, szociális igazgatás-történeti vizsgálat), valamint a SOROS
ALAPÍTVÁNY pályázati forrásaiból a szociális munkások körében attitűd- és a
kliensek elégedettségét felmérő vizsgálatot végzünk.

A szak hallgatói

Az elmúlt években a hallgatói piacon volt érdeklődés a szociális munkás szak iránt.
Összességében 2-4-szeres túljelentkezés volt jellemző, a nappali tagozaton általában
nagyobb, a levelező tagozaton rendszerint (ez alól az idei beiskolázás kivétel) kisebb
arányú.
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2. tábla
Jelentkezés és felvétel

felvételi jelentkezők
száma
éve
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

292
238
241
341
154
266
239
135
189
88+12**

felvettek
száma

beiratkozók
száma

133
91
76
94
85
77
90
62
93
67

133
91
76
94
87
83
92
63
92
67

felvételi ponthatár
nappali
levelező
tagozaton tagozaton
78/74*
76/72*
86
74
105
70
114
104
84
72
97
96
86
84
81
76
78
76
78

Nyelvvizsgával
rend.-ők
száma
10
6
10
11
9
4
3
3
3
3

* az eltérő pontszámok az állami finanszírozású és a költségtérítéses képzés
ponthatárait jelentik
** 1990-ben lehetőség volt a JATE, illetőleg a SZOTE felvételi vizsgáin elért
eredmény alapján átirányításra

A hallgatók a középiskolák tanulóinak középmezőnyéből rekrutálódnak, többségük
leány. A fiú hallgatók aránya 15-19 %. Ez megegyezik a nemzetközi tendenciákkal, a
segítő szakmák másutt is tipikusan női hivatások. A férfiak aránya a szociális
munkások között csak azokban az országokban magasabb, amelyekben a szakma
professziónálizálódási folyamata - így elismertsége is - előrébb tart. A férfiak kisebb
aránya a szakma hazai alacsony presztízsével, a jellemzően közalkalmazotti
munkakörök alacsony anyagi elismertségével nyilvánvalóan összefügg.
A hallgatók zöme a társadalom alsó-középosztályából származik, sok közöttük a
csonka családból érkező, munkanélküli szülőkkel rendelkező.
Ez a nagyobb problémaérzékenység, empátiás készség, a hivatástudat révén a képzés
szempontjából előnyt jelent, a tanulás nyugodt feltételeinek azonban nem kedvez. A
hallgatók jelentős hányada ugyanis gyakorlatilag önfenntartó, időszakos vagy állandó
pénzkeresésre kényszerül, s erre szakmájához közeli területen csak ritkán van módja,
így a tanulmányokkal párhuzamosan végzett munkának alig van szakmai hozadéka.
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A szociális munkás szakmára felkészítés - a képzés filozófiájával, az oktatók
attitűdjével összefüggésben és tudatos törekvéseink eredményeként - meghatározóan
személyközpontú. A hallgatót a képzési folyamat felelős résztvevőjének, s nem pusztán
tárgyának tekintjük. A szak egész működési módjával, az alkalmazott oktatási
módszerekkel egyenrangú, partneri viszonyok megteremtésére törekszünk.
Az oktatási folyamat során a hallgatókat együttműködésre, kezdeményezőkészségre, a
konfliktusok menedzselésére, saját érdekeik artikulálására, mások érdekeinek
figyelembevételére képezzük és neveljük. S viszonylag jól tűrjük, ha - jó diákként
megtanulván a leckét - rajtunk kezdik gyakorolni frissen kifejlesztett képességeiket: a
kezdeményezést, az érdekképviseletet, a változás-változtatás készségét.

Szervezeti helyzet

Az Általános Szociális Munkás Szak a SZOTE Főiskolai Kar négy szakjának egyike, a
legnagyobb hallgató létszámú. Sajátos szervezeti egység, amely szervezi és végzi az
általános szociális munkás hallgatók teljes képzési folyamatát.
Az oktatott szakma általános céljait tekintve jól megfér a segítő szakmákra képző többi
főiskolai szak - diplomás ápoló, gyógytornász, védőnő - között; irányultságát,
sajátosságait, az oktatott tudományágakat tekintve azoktól alapvetően eltér.
A szak beilleszkedése az orvostudományi egyetem rendszerébe nem volt vitamentes és
könnyű. A szakmának a képzési folyamatban is megnyilvánuló sajátosságai, a
hagyományostól eltérő, újfajta és drága oktatási módszerek (sok külső oktató, kettős
vezetésű csoportok, gyakorlatok szupervíziója, nagy óraszámú, tutori rendszerű
gyakorlatok, a terepintézmények nagy szerepe stb.) elfogadtatása hosszabb periódus
vitáinak napirendjén szerepelt, s a viták - más konkrét kérdések kapcsán, időről-időre
fellángolnak.
Mára, megítélésünk szerint, az Egyetem és a Kar szervezetébe sajátosságainak
megőrzésével tudott beilleszkedni az Általános Szociális Munkás Szak.
Az intézményi környezet hatott a szak alapfeladatain belüli orientációjára, de úgy
gondoljuk, hogy a hatás kölcsönös. A Szak léte és működése is releváns élmény a
korábban egy tudományterület szakembereit képző intézmény életében, s
meggyőződésünk, hogy az Egyetemnek sem vált hátrányára, hogy egy más szakma,
más profilú képzését fogadta falai közé.
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•in

Előadás-kivonatok

Általános Szociális Munkás Szak
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Arany Zoltán - Szabó Csilla*
szociális munkás, családterapeuta (Ifjúsági Drogcentrum, Szeged)
szociális munkás, ügyvezető (COINCIDENCLA Kft.)*

Önképzés vagy önmentés?

Előadásunkban olyan kérdéseket teszünk fel, amelyek eddigi szociális munkás
életünkből adódnak.
Vannak közöttük olyanok, amelyekre már és még tudjuk a választ, és vannak olyanok,
amelyekre még vagy már nem.
Tudok-e valójában segíteni?
Mit jelent a segítés?
Kinek fontos a munkám?
Jól teszem, amit teszek?
Hol a helyem?
Hogyan tudok tovább lépni?
Kinek feleljek meg? Magamnak vagy a rendszer elvárásainak?
Meddig lehet ezt csinálni?
Én kinek mondjam el?
Meddig vagyok szociális munkás?
A családom meddig érti meg?
Mihez is értek én
? stb.
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Ábrahám Ferencné
szakmai szolgáltatás koordinátor
(Humán Szolgáltató Központ Pedagógiai Intézet, Szeged)

A szociális munka elméletének és gyakorlatának megismerése a
pedagógus képzésben

Az előadás egy a Humán Szolgáltató Központ Pedagógiai Intézetében kidolgozott és
működtetett pedagógus-továbbképzési programot kíván bemutatni.
A pedagógus továbbképzési program megnevezése: Gyermekvédelmi feladatok a
szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok és gyermekeik érdekében, azaz
szociális munka a pedagógiai gyakorlatban.
A továbbképzés célja: a gyermek-, és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok és
szociális munkások ismerjék meg a hátrányt szenvedő családok és gyermekeik
helyzetét és tudják alkalmazni saját gyakorlatukban a segítés helyes módját. Fejlődjön
tovább szociális érzékenységük, készségeik. A két professzió együttgondolkodásával
szerezzék új ismereteiket szociális szemlélettel a gyermekvédelmi törvény, a NAT és
az OAP szellemében.
A továbbképzés ideje: 60 óra. Témái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A család mint a társadalom alapegysége
A hátrányban lévő családok segítése a szociálpolitika eszközeivel
A deviáns családi környezetben élő gyermek jövőképe
A család mentálhigiénés egészségvédelme a WHO programja alapján
A gyermekek jogai a nemzetközi és a magyar jogrendszerben
Veszélyeztetett családok és gyermekek körében végzett szociális munka
A szocializációs folyamat zavarai a fiatalkorú bűnözés kialakulása szempontjából
Szociális munka cigány családokkal és óvodáskorú gyermekeikkel
Szupervízió
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Dr. Baja Jánosné
szociális munkás, igazgató
(Módszertani Szociális Otthon, Nagyszénás)

Az általános szociális munkás képzés adta elméleti tudás alkalmazása
intézetvezetői munkakörben

A Békés Megyei Önkormányzat Módszertani Szociális Otthona komplex feladatokat
lát el. Ápolást-gondozást nyújt időseknek, szenvedélybetegek rehabilitációját végzi,
felelőssége van a területi idősellátásban, valamint módszertani feladatok
megvalósításában.
Előadásomban körvonalazom azokat a motivációkat, amelyek a szociális ellátásban sok
éve dolgozó szakembereket a szociális munkás szakképzettség megszerzésére
ösztönözhetik.
Saját tapasztalataim alapján összefoglalom, hogy az általános szociális munkás
képzésben megszerzett ismeretek, a megismert új szemlélet és értékek mennyiben
befolyásolják szakmai - vezetői munkámat.
A szociális ellátó intézményekben uralkodó szemlélettel szemben alapvető változást
jelent a szociális munka szerepfelfogása, amely arra koncentrál, hogy a klienst tegye
képessé problémájának megoldására és ehhez biztosítson forrásokat. A klienssel,
csoporttal, közösséggel végzett munkában az eltérő érdekek szerepének felismerése, a
segítő személyiségének fontossága a folyamatban, a szakmai készségek állandó
fejlesztésének igénye, az információ gyűjtés új technikái - íme néhány, az előadásban
kifejtett, a képzésben megismert és a saját tevékenységemben hasznosuló tudások
közül.
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Bakóné Kácsor Anna
szociális munkás, családsegítő
(Humán Szolgáltató Központ, Szolnok)
Adaptáció és/vagy innováció a szociális munkában

Előadásomban szeretném áttekinteni a 11 éves családsegítői munkakörben szerzett
szociális munkás tapasztalatomat. A gyakorlati példákon keresztül felvázolom a
fejlődést, ahogyan megéltem szakmaiságomat, ahogyan fogadtak - elfogadtak a
kliensek és más szakmák szakemberei. Végül feltárom azt a kihívást, ami
szakemberként a közeljövőben előttem áll. Mindezt abból a célból teszem, hogy
megválaszolhassam az előadásom címéül választott kérdést.
A FEJLŐDÉS FŐBB SZAKASZAI
1.1. A tevékenység adaptálása a magyar mentalitásba
A kezdeti lépések 1998-ban
- szaktudás nélkül, képzetlenül végzett tűzoltás
MOTTO: "A szociális munkás az olyasmi, mint a takarítónő?"
1.2. Rendszerváltáshoz igazodás
félig képzett állapotban meg kell szelídíteni a szociális problémák
kiszabadított szellemét
MOTTO: "A szociális munkás, mint szociális gondozó"
II. 1. Az elméleti tudás adaptációja a gyakorlatban kontra jogosítvánnyal a "Magyar
Ugaron"
egyéni esetksre
csoportmunkára
közösségi szociális munka végzésére tett kísérletek
innovációs projektek
MOTTÓ: "Ha nem tud segélyt adni, akkor minek van?"
II.2. Új kihívás: kötelező együttműködések törvényi előírása
- még mindig időszerű a szociális munka adaptációja a magyar mentalitásban
MOTTÓ: "Mi maga, tán pszichológus?"
III. Az európai csatlakozás, mint a szociális munka innovációjának hátszele
- civil szervezet - minőségi szolgáltatás - magánpraxis?
MOTTÓ: "Milyen végzettsége van önnek?
Altalános szociális munkás."
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Berta Edina
szociális munkás, főiskolai gyakornok
(SZOTE Főiskolai Kar)

"De hát ez csak szerepjáték! Vagy így történik élesben is?"

Előadásomban arra a kérdésre keresek választ, hogy a pályaszocializációs folyamatként
felfogott képzés mennyire eredményes. Képesek vagyunk-e a lehető legtöbbet
megtenni annak érdekében, hogy a végzett szakemberek az ismereteiket tudatosan
használják, tevékenységük hatékonyabb legyen, mint a laikus vagy más végzettséggel
bíró segítőké.
Mindehhez áttekintem az ismeretek, készségek oktatásának és fejlesztésének a
rendszerét, az oktatási módszereket, és kísérletet teszek az oktatói viselkedés
modellhatásának a feltérképezésére is.
Képzésünk sajátja a jelenlegi és a volt hallgatókkal való intenzív kapcsolattartás és a
gyakorlati szociális munkához való kötődés, a folyamatos visszacsatolás. Ennek
köszönhetően mind a curriculum szerkezete, mind a módszerek jelentős fejlődésen
mentek keresztül az elmúlt tíz évben - előadásomban erről is szólok.
Mindezt a képzés céljának a szempontjából: teljesítjük-e azt a vállalt feladatot, hogy
megfelelő ismeretekkel és fejlett szakmai készségekkel rendelkező szociális
munkásokat bocsássunk ki?
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Bognár Veronika
szociális munkás, igazgató
(Csecsemő- és Gyermekotthon, Nagykanizsa)

A "csecsemőotthon" átalakulásának lehetőségei

Előadásomban arról szólok, hogy a csecsemőotthon - a gyermekek védelméről szóló
törvény már nem is említi - miért legyen más, mint amilyen jelenleg. Miért
szükségesek változtatások, ezek milyen jellegűek legyenek, és hogyan szolgálhatják a
gyermekek és családjaik érdekeit.
A gyermekek védelméről szóló törvény sok célt határoz meg, de az egyik
legalapvetőbb talán az, hogy a gyermek saját családjában nevelkedhessen, ehhez a
szakemberek nyújtsanak segítséget. Ha ez nem teljesülhet a vérszerinti családban,
akkor helyettesítő családot kapjon. Jelenleg a 0-3 éves, vérszerinti családjuktól
elszakított gyermekek helyettesítő családja többnyire a csecsemőotthon, ami próbál
családot pótolni, de ezt nem tudja művi közegben megtenni.
Zala megyei statisztikai adatokon keresztül bemutatom, hogy 1997. november 1, tehát
a törvény életbelépése óta kik, milyen korban, milyen állapotban, miért és milyen
indokkal kerültek csecsemőotthonba. Ezt azért tartom fontosnak, mert segíthet abban,
hogy az igényeket felmérjük, és eszerint határozzuk meg a csecsemőotthon
átalakításának lehetőségeit és irányvonalát. A csecsemőotthon is valamiféle
szolgáltatást nyújt, ezért fontos, hogy az igényeknek megfelelően tegye. Az igényeket
pedig válsághelyzetben lévő, pszichésen, szomatikusán sérült gyermekek, illetve az Ő
családjuk támasztja.
A statisztikai adatok világossá teszik, hogy sok esetben az anya gyermekétől való
elszakítása egyáltalán nem indokolt. A cél pontosan az Ő együtt tartásuk lenne. Az
adatokon keresztül mutatnám be azt, hogyan fejlődik egy gyermek, ha anyja gondozza
és neveli, és hogyan anya nélkül.
A csecsemőotthon átalakításának egyik alternatívája az "anyás férőhelyek" kialakítása,
illetve bővítése. A másik lehetőség, ha nincs mód anya gyermek együtt tartására, saját
nevelőszülői hálózat kialakítása lenne. Amennyiben a gyermek nem kerülhet
nevelőszülőkhöz, akkor is a családhoz legközelebb álló elhelyezési formában
(lakásotthon, vagy lakóegység) élhessen.
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Boldog Krisztina
szociális munkás, polgármester
(Kübekháza)

Szociális munkás vagy polgármester?

A címben szereplő kérdés egyáltalán nem könnyen eldönthető, megválaszolható!
Mindenképpen kiindulási pont az emberekkel, személyiségekkel, csoportokkal való
foglalkozás vállalása, idővel kötelezettsége. A két "mesterség" többnyire szemben áll
egymással, az egyén, a segítő szintjén. A polgármesterek feladata is a gondok
megoldása, kijárás, segítés; azonban ezt a lehető legritkább esetben teszik egyénekre
lebontva - a közösség segítése, a közösség érdekeinek kijárása, problémáinak
megoldása a feladatuk.
Ezzel szemben a szociális munkás nagy többségben az egyénre koncentrál, vagy olyan
méretű közösségekre, ahol az egyének nagyon is meghatározók. Ebben a munkában
természetesen részint a helyi lehetőségeket, részint a törvény adta lehetőségeket,
állampolgári alapjogok esetén törvényi kötelezettségeket aknázza ki ügyfelei részére.
Véleményem és tapasztalataim szerint az alapvető probléma kettős:
1. Hivatal, közigazgatási szerv munkatársaként szociális munkát végezni gyakorlatilag
lehetetlen, mert a szociális munkásnak tulajdon munkaadójával szemben kellene
rászorulók, kliensek érdekeit képviselni. Ebben az esetben valószínűleg az állásával
játszik. Másrészt a közigazgatási gépezet részeként nagyon jól kell ismerje a helyi
korlátokat is, amelyek belső korláttá válnak már a kliensek felé nyújtott megoldási
alternatívák megfogalmazásakor is.
2. Hivatal vezetőjeként fokozottan jelentkezik az 1. pontban jelölt dilemma, aminek
indoka, hogy a polgármestert az egyének közössége, de egyénenként választja meg és
újjá. Tehát megoldásaiban "kényszerüség"-ként szerepel az egyén gondjainak egyedi
megoldása. Mondanom sem kell, hogy ez nem egy esetben nem egyezik, vagy
egyenesen ellent mond a közösség széles körű, bár többnyire rövidebb távú érdekeinek.
Következtetés: a közigazgatásban dolgozó "szociálisok" segítő javaslataikat a saját
közigazgatási egységükön kívüli lehetőségekre vonatkozva fogalmazzák meg, tehát
megkísérelnek egyszerre mégiscsak segíteni, de a konfrontációt elkerülni.
Be kell vallanunk, hogy ez gyakorta sikerül is!
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Borsosné Serkedi Katalin
szociális munkás, osztályvezető
(Polgármesteri Hivatal, Szentes)
A diplomás szociális munkás lehetőségei

Mit jelent a diploma? Elindulást, biztos pontot a munkás élet megkezdéséhez, alapot
egy új kihívás felé, kiinduló pontot, hogy megvalósítsd önmagad. Lehetőséget, hogy Te
hívd ki a VILÁGOT!
A szegedi szociális munkás képzés sokunknak adott lehetőséget, hogy ezeket a
kérdéseket megfogalmazzuk és lehetőségeink szerint megvalósítsuk, vagy átértékeljük.
A mi évfolyamunk 1991 - 95 között töltött kellemes éveket és néha kellemetlen
perceket az intézmény falai között.
1. Kezdetben volt az elindulás. Azért vagyok hallgató, mert kell a munkámhoz, én
akartam, köteleztek rá. A biztos megélhetés, vagy nem?
2. A tudásunk gyarapodása kinyitja a világot, nemcsak a közvetlen környezetünkre
figyelünk. Észrevesszük a távolságot, a lehetőségeket. Felvetődik a kérdés, mi lenne
ha? És elkezdjük végiggondolni, ha engedik. Ha lehet. Ha tudom.
3. Tudom, megtanultam, képes vagyok rá. Elmerek indulni egyedül, biztos az utam.
Azt teszem, amit kell és közben keresem azt is, ami nekem fontos.
4. Megelégedettségünk csak rövid ideig tart. Ismét el kell indulni, mert tudásunk
korlátai hamar körülvesznek. Csak új ismeretek birtokában lehetek én a világ ellen,
csak azért, hogy ismét magamnak megfeleljek.
Tudom, hogy e pár sor kicsit elvont, de fontosnak tartom megosztani Veletek. Nekem,
nekünk ezt jelenti még ma is ez az ISKOLA. Évfolyamunkon a végzős levelezős
hallgatók létszáma 20 fő volt. Záróvizsga előtt szent fogadalmat tettünk, hogy soha
többet iskola, soha többet tanulás. Fogadalmunkat sikerült kb. 2 hónapig megtartani.
Aztán elindult ismét a tanulás, de ez már egészen más volt. Mi akartuk és meg is tettük.
Régi társaink közül 14-en tovább tanultunk egyetemen, főiskolán, speciális szakosítókon.
Mindnyájan elmondhatjuk, hogy lassan szakemberek lettünk vagy leszünk.
Munkánk során sokszor tapasztaljuk, hogy milyen könnyű valakit "szociális
munkásnak titulálni". Elég egy beosztás, egy kinevezés.
Úgy gondolom a mi "szakmánk" ennél sokkal több. A segítés olyan magas szintű
elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot kíván, amit csak tudatosan és módszeres
képzéssel továbbképzéssel és önképzéssel lehet elérni és megtartani. Saját
tapasztalataimból állíthatom, hogy az iskola első évében úgy éreztem, mindent tudok.
Záróvizsgakor már biztos voltam, hogy csak az alapokat ismerem. A következő
vizsgáimkor szembesültem azzal a ténnyel, hogy az alapokon is van még mit javítani.
Szerencsémre gyakran találkozom társaimmal, kiknek hasonló dilemmái vannak. Nem
tudunk és nem is akarunk megállni a tanulásban. Nem tanulni jó, hanem tudni.
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Csordás Imréné
szociális munkás
(Pszichiátriai Szakkórház, Nagykálló)

A klinikai szociális munka labirintusai

A társadalmi rehabilitáció eredményességének egyik alapfeltétele a már a kórházi
(pszichiátriai, addiktológiai) osztályon végzett szociális munka.
A referátum vázolja a hierarchizált szervezetbe került szociális munkások
szemszögéből az új szakma képviselőinek helyzetét, beilleszkedési nehézségeit,
problémáit.
Túl az iskolai felkészítésen, nem érdektelen dolog a dolgozói team hozzáállása,
munkájuk segítése.
Érdekes tényező a diplomás szociális munkások humánus viselkedése közvetlen
munkatársaikkal, vezetőikkel, akik nem szociális munkások, és akik szociális
munkások azokkal. Valamint látni azt, hogy igazából mit gondolnak, mire is képezte
őket a főiskola. Mi a küldetésük? A szociális munka elvégzéséhez elegendő-e egy friss
diploma? Ki oktassa a szociális munka gyakorlatát? Szükséges avagy nem szükséges
egy szakmai vezető (szociális munkás) jelenléte, munkája a csoportban.
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Deákné Orosz Zsuzsa
szociológus-szociálpolitikus, intézményvezető
(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Abony)

Szociális bizottságon belül vagy kívül?

Nehéz helyzetben vannak ma azok, akiknek döntéseket kell hozniuk, olyan döntéseket,
amelyek hosszú távon meghatározhatják egy település, egy szociálisan hátrányos
helyzetű csoport, család helyzetét, jövőjét. Ezekben a döntésekben nyújthatnak a
szociális munkások komoly szakmai segítséget a településen.
Az elmúlt években több szakmai konferencián felvetődött a kérdés, szerencsés dolog-e
az, ha a szociális munkás tagja a helyi szociális bizottságoknak, vagy jobb megoldás,
ha szavazati jog nélkül, mint állandó meghívott szakértő fejti ki véleményét, vagy
csupán időnként jelez a bizottság tagjainak egy-egy aktuális probléma kapcsán.
Mindhárom esetnek vannak előnyei és hátrányai is. Az első és második esetben
lehetősége van szemléletformálásra, szakmai értékek érvényesítésére, folyamatos
információcserére, részvételre a helyi szociálpolitika alakításában:
- társadalmi helyzet és társadalmi folyamatok diagnózisa,
- társadalmi folyamatok prognózisa,
- célkitűzések megfogalmazása,
- feladatok és akcióterv összeállítása.
Ha azonban mindezt választott bizottsági tagként teszi, az etikai kérdéseket vethet fel.
A harmadik esetben viszont nem tud elég hatékonyan közreműködni a helyi szociális
vezetésben.
Még számtalan érv és ellenérv van, amit szeretném, ha megvitatnánk a szekcióban,
hogy közös álláspontot alakíthassunk ki e kérdésről.
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Derdákné Harmatos Ibolya
szociális munkás, igazgató
(Aranysziget Otthon, Csongrád)

Minőségbiztosítás a szociális ellátásban

Előadásomban az Aranysziget Otthon tapasztalatait kívánom összegezni a választott
témában. Az összefoglaló intézményünk minőségpolitikáját tükrözi.
A szociális ellátásban is alapvető feladattá vált a minőségi színvonal folyamatos
növelése. Ennek felismerése nyomán, Magyarországon is megindultak azok a
törekvések, melyek célul tűzték ki a szociális ágazatban a szolgáltatás
minőségbiztosítási rendszerének kiépítését, folyamatos fejlesztését és ezen keresztül
színvonalának, hatékonyságának növelését.
Az Aranysziget Otthon az idősellátás terén elsőként vállalkozott arra, hogy
működésében megvalósítja a minőségbiztosítás IS 9002 nemzetközi szabványra
alapozott rendszerét.
Az Aranysziget Otthon alapfeladata, hogy a szociális gondoskodást, mint átfogó
tevékenységet szervezze meg a bentlakó idősei számára. Ennek kivitelezését az
individuális szükségletekhez és igényekhez igazodó, komplex gondozás tervezésével
biztosítjuk. Megfelelő módszerek és eszközök igénybevételével a gondozási
irányelvekre építve határozzuk meg a gondozási elemeket, egyénekre lebontva az
aktuális állapotnak megfelelően. A fentiek alapján a feladatellátás szakmai tartalmát a
komplex gondozási módozatok együttes alkalmazásával (fizikai ellátás, egészségügyi
ellátás, mentális irányítás, foglalkoztatás) biztosítjuk. A rendszer kiépítése és
működése során nagy hangsúlyt fektetünk a szakma etikai és jogi normáinak
betartására. A minőségügyi rendszer és a szakmai normák együttes alkalmazásával el
kívánjuk érni, hogy a szolgáltatást igénylők körében meghatározó szerepet töltsünk be,
megnyerjük és fenntartsuk bizalmukat az Aranysziget Otthon iránt.
A vezetőség kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Aranysziget Otthon teljes
működésében megvalósítja a minőségbiztosítás ISO 9002 nemzetközi szabványnak a
követelményeire alapozott rendszerét. Ezt érvényesnek tekinti a beszállító hálózatra is.
Az így kialakított rendszer működését fenntartja és folyamatos működését, fejlesztését
a továbbiakban biztosítani kívánja. Célunk, hogy az így kialakított rendszer
racionálissá, átláthatóvá váljon, állandó fejlődésben és mobilitásban tartsa szolgáltatási
folyamatainkat.
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A vezetés célul tűzi ki, hogy a kedvező munkahelyi légkör megteremtésével a
munkatársakat megnyerje a minőségbiztosítás ügyének, és folyamatosan aktivizálja a
minőség javítása érdekében. Támogatja a belső továbbképzéseket széles körben,
ismerteti minőségpolitikai állásfoglalását, törekszik az osztályok és szervezeti
egységek közötti szakmai és információs kapcsolatok javítására.
A fentieket figyelembe véve kiváló minőségűnek nyilvánítjuk azt a szociális
szolgáltatást, amely az interdiszciplináris ismeretek, az érvényes jogi normák és a
rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek figyelembevételével, az elérhető
legmagasabb szintű bio-pszicho-szociális állapotot kívánja fenntartani úgy, hogy az
egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.
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Farkas Attila
vezető
(Gyermekjóléti Szolgálat, Zsombó)

A szociális munkások szerep- és értékkonfliktusai c. előadás vázlata

Bevezetés
A témaválasztás
•
•
•

okai

Úgy tűnik, hogy jelenleg a legtöbb praktizáló szociális munkás nehézségekkel
küzd szakmája elfogadtatása kapcsán.
Idézet néhány szociális munkással folytatott interjúból.
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?

Az előadás alapját képező források
•
•
•

Beszélgetések, interjúk, levelezések szociális munkásokkal az ország minden
részéről
Az azonos című kutatás jelenlegi szakaszának eredményei
A „másik oldal", a szociális munkással kapcsolatban lévő - vagy nem lévő emberek véleménye

A szociális munkások konfliktusainak természete
•

A szociális"munka, mint társadalmi szerep definíciója

•
•

A
A
és
A

•
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szociális munkás szerep és az értékek kapcsolata
szociális munka és a társadalom deklarált céljai közötti látszólagos hasonlóság
a rejtett ellenérdekeltség
szociális munkások konfliktusainak funkciója a szakma szempontjából

Galavits Noémi
szociális munkás
(Szociális Foglalkoztató, Sopron)

Új kihívás: alkalmatlanság kérdése a szociális foglalkoztatásban

A Szociális Foglalkoztató (Sopron) célja a nagyüzemi "rehabilitációs állásokból", a
munkaerőpiacról kiszoruló megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása,
támogatása. Az utóbbi években az ipari termelés nagyarányú növekedése az export
évek óta tartó erőteljes fejlődésén alapul, az ágazatok közül jelentős fejlődésen ment
keresztül a közúti jármű-, és alkatrészgyártás, ami a napi munkaellátásban is fontos
szerepet játszik. A gazdasági fejlődés folyamatossága, a versenyhelyzet minőségi,
selejtmentes, mennyiségileg is növekvő munkát követel. A szociális foglalkoztatás
kizárólag szociális feladatként való körvonalazása, már elmozdult a "csak tevékenység
legyen" pontról, a fizetett foglalkoztatás irányába.
A munkaerő tervezésénél bruttó-, és nettó munkaerő-kínálattal kell számolni. A
"várólistán" szereplő személyek, a munkaügyi központban és a rehabilitációs
bizottságnál nyilvántartott megváltozott munkaképességűek alkotják a jelentkezők
listáját. Azonban a tényleges munkavállalási hajlandóság nem teljes körű, s még ez a
kör is szűkülhet, ha a megüresedett munkahelyre jelentkező képességei nem adekvátak
a megkívántakkal.
A szociális szakmai tisztesség a "lefölöző" megközelítés - olyan jelentkező
kiválasztása, akinél a megfelelő munkavégzés feltételezhető - elkerülendő, ugyanakkor
a megfelelő minőségű és mennyiségű termék előállítási kényszere e megközelítés felé
orientál. Megjelenik a "nem megfelelő" kliens, az "alkalmatlan dolgozó" kategória.
A foglalkoztatói dolgozóknál a meglévő képességek tartós, maximális kihasználása
lehetséges, de hosszabb távon nem kifizetődő; a rehabilitációs alapelvek fokozatosság, folyamatosság, következetesség, partnerség - nem felejthetők el.
Azonban az intézményi környezet változásai, bár még tompítva, de megjelennek, s
ezáltal egy fokozatosan növekvő dolgozói fluktuáció következik be, amelynek
következménye
az
"alkalmatlan
dolgozók"
interperszonális
kapcsolatainak
minimalizálódása, a megmaradt képességeik elveszíthetősége.
A csökkent munkaképességű emberek részére történő juttatások a gazdasági
tevékenység szabad kiválasztását lennének hivatottak ösztönözni, de mit tehet a
szociális munka azokért, akik a szociális foglalkoztatásból kirekesztődnek? Milyen
erőforrások mozgósíthatók (állami támogatás, magánszemélyek, cégtulajdonosok,
szakemberek)? Milyen intézményi háttérrel működhet? Társadalmi szinten rentábilis
lehet-e ez a tevékenység?
Az előadás azon kérdések körüljárására vállalkozik, amelyekre választ csak egy projekt
megvalósítását követő komplex elemzés adhat. A probléma már létezik, de
enyhítésének eszköztára még hiányos.
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Hajas János
szociális munkás, főelőadó
(Menekültügyi és Migrációs Hivatal, Bicske)

Két tűz között: a szociális munkás helye a menekültügyben

Az alábbi vázlat alapján előadásomban a menekültügyben dolgozó szociális munka
lehetőségeit villantom fel, saját tapasztalataimra hagyatkozva.

Az intézmény rövid bemutatása - szervezeti felépítés
A szociális munkások helye a szervezeti felépítésben
A szociális munkások feladata a Befogadó Állomásokon (Menekültügyben)
Két tűz között a szociális munkás (kliens, munkáltató)
Személyes tapasztalatok összegzése:
- a munkába állásom pillanatának felidézése
- a befogadó állomás dolgozóinak és a szük csoporton belüli kollégák reakciói
- szereposztás - az első hetek konfliktusai
- jelenlegi érzéseim, helyzetem, terveim
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Hajdú Géza
népművelő, igazgatóhelyettes
(Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged)

Felkészítés a szociális munkások - cigány családok kapcsolatára

A hazai rendszerváltás "társadalmi ára" nagyon egyenlőtlenül oszlott el a népesség
körében. A hátrányos következmények aránytalanul kedvezőtlenül érintik a társadalom
kedvezőtlenebb helyzetben élő csoportjait, közöttük a cigányokat. Az ehhez az etnikai
kisebbséghez tartozók sajátos kultúrával rendelkeznek, életformájuk sok esetben
jelentősen eltér az "átlagtól". Mindez megnyilvánul a családokon belüli
szerepmegoszlás, a viselkedés, a kommunikáció sajátosságaiban is.
Előadásom a "Szociális munka cigánycsaládokkal" tantárgy oktatása, és az önkéntes
munkára vállalkozó hallgatókkal közösen végzett munka során
szerzett
tapasztalataimat összegzi. E témakörnek a tantervbe iktatását feltétlenül indokolja az,
hogy jelenleg a cigány népesség egy sor szociális ellátási forma "legnagyobb
fogyasztója" szerepbe kényszerült. Az ellátások igénybevevőivel megfelelő
kapcsolatok kialakítására az képzési folyamatban szükséges a szociális munkás
hallgatókat felkészíteni.
Az előadás az alábbi kérdésköröket érinti:
1. A szociális munkások attitűdjei
Mire és hogyan kérdezzünk?
2. A cigány családok reakciói, viselkedési szokásai
Hogyan aktivizáljuk?
3. Az elméletben tanultak gyakorlatra történő lefordítása, bemutatása a dorozsmai
cigány klubon keresztül.
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Imre Róbert
szociális munkás, hivatásos pártfogó felügyelő
(Hódmezővásárhely)

Tapasztalataim a gyermekvédelmi munka területén

Az előadásban - saját tapasztalataim alapján - az alábbi kérdésekkel kívánok
foglalkozni:

1.
2.
3.
4.
5.

48

A gyermekvédelem - ezen belül a hivatásos pártfogói felügyelet - bemutatása
A szociális munkás attitűd megvalósítása, dilemmák.
Terepmunka - adminisztratív munka.
Munkajogi helyzet, beilleszkedés - szervezetszociológiai szempontból.
Önképzés, továbbképzés, lelki egészségvédelem fontossága.
Vitaindító kérdések megfogalmazása

Juhász György
szociális munkás, irodavezető
(Polgármesteri Hivatal, Kiskunhalas)

A szociális munkás szerepkonfliktusai

Főiskolai oklevéllel és szociális munkás szakképzettséggel sokfajta munkakör
ellátására lehet alkalmas egy szakember, saját szándékai és lehetőségei függvényében.
Bármilyen feladatkört tölt be, különböző szerepeknek kell megfelelnie. Az egyidejű
szerepelvárások nagyon ellentmondásosak lehetnek időnként.
- A szociális munkás mint hivatalnok:
- Szociális munkás szerepe a szociális rendeletalkotásban
- Szociális munkás mint ütközőpont a jogszabályok és az ügyfelek között
- Konfliktusok a hivatal és a szociális intézmények között
- Szociális munkás mint szociális munkás:
- Ügyfeleknek a hivatallal szembeni érdekvédelméből adódó konfliktushelyzetek
- Szociális intézményekkel szembeni érdekvédelem konfliktusai
- Szociális munkás mint önkormányzati intézmény beosztott munkatársa, egy
sajátos belső struktúra következtében az események tehetetlen szemlélője.
A főiskola elvégzését követően két munkahelyem volt. Az első a helyi Szociális
Intézmény, ahol a segédápolótól az intézményvezető főápolóig minden munkakörben
dolgoztam - már a főiskolát megelőzően is -, nem sorban haladva felfelé, hanem föl-le
ugrálva a ranglétrán. így rengeteg tapasztalathoz jutottam egy intézmény belső
(informális) viszonyainak megismerése terén. A második a helyi Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Irodája.
Előadásom lényegében az eddig végzett munkám tapasztalataiból levonható, a szociális
munkás szerepkonfliktusaira rámutató következtetéseimet foglalja össze.
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Kakujáné Söszler Gertrúd
szociális munkás, nonprofit menedzser
Fehér Judit, szociális munkás
(TÁMASZ Egyesület, Szeged)

Újító project adaptálásának tapasztalatai a halmozottan hátrányos helyzetű,
tartósan munkanélküli rétegek munkaerőpiaci reintegrációjában Szegeden.

Előadásunk a TÁMASZ Egyesület "Újra Dolgozom!" programjának eredményeit, a
hálózati működés tapasztalatait, a projectben rejlő távlati lehetőségeket foglalja össze.
Szeged városában öt éve működő egyesületünk 1998. január 1-től "kiemelkedően
közhasznú" szervezetként tevékenykedik, számos célkitűzéseink közül egyik a
munkaerőpiacon halmozott hátrányokkal küzdő rétegek számára képzés és alternatív
munkaeröpiaci szolgáltatások biztosítása. Ennek érdekében, már 1997-98-ban
többször, személyesen tájékozódtam a kecskeméti UDP-ről, sőt a Brit Nagykövetség
Know How Fund anyagi támogatását is sikerült elnyernünk, a helyi partnerség építése
volt a legnagyobb feladat.
1998-ban az OFA pályázatát megnyerve kezdhettük meg a program működését. Egy év
alatt 800 fő, a célcsoporthoz tartozó munkanélküli elérését és programba vonását
terveztük, és közülük 210 fő állásba segítését vállaltuk legalább 3 hónapos
munkaviszony keretében.
Személyorientált módszerekre építve a helyi partnerséggel együttmunkálkodva
választottuk ki bázishelyeinket (CSSK-k, SZITI, Munkáért Alapítvány, Somogyi
Könyvtár) foglalkoztatási tanácsadó munkatársainak (5 fő) akik korábban vagy
aktuálisan megélték a munkanélküliséget, ezáltal hitelesek tudnak lenni klienseink felé.
Felkészítő képzésüket az Egyesület munkatársaival mi végeztük el (önismereti,
kommunikációs tréningek, álláskeresési technikák és motivációs tréning, valamint
munkaerőpiaci helyzetkép és munkajogi ismeretek). 1999. áprilistól szeptember végéig
vállalásunkból 180 fő állásba segítése teljesült.
Eredményeinket néhány számadat segítségével kívánom bemutatni.
180 főből
50 %-a, 90 fő tartós munkanélküli
22 %-a, 40 fő pályakezdő fiatal munkanélküli
8 %-a, 15 fő megváltozott munkaképességű munkanélküli
20 %-a 35 fő egyéb célcsoporton kívüli.
Szólnunk kell az országban öt helyen működő UDP-k un., "hálózati" működéséről,
valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium és az OFA azon elvárásáról, hogy a
finanszírozási időszak (pályázat lejárta) végére folyamatosan biztosítanunk kell a
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program szolgáltatásait, ezzel egyidejűleg el kell készítenünk az UDP szakmai
standardjait, a minőségbiztosítás alapjait, ezáltal a szolgáltatást "kiszerződéses"
formában az állam számára megvásárolhatóvá tenni!
Összességében a program lényege:
partnerség,
egyrészt a program megvalósításában közreműködő partnereinkkel
partnerség,
a munkanélküli kliensekkel állásba segítésük érdekében
partnerség,
a munkáltatókkal a megfelelő munkaerő megszerzésében.
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Dr. Katona Péter
szociológus, egyetemi adjunktus
(JATE Szociológia Tanszék)
A Szegeden végzett szociális munkás hallgatók társadalmi
hátterének egyes jellemzői

"A szociális munkás hallgatók rekrutációs bázisa, életstratégiái egy délalföldi
intézmény példáján" című kutatás 1992 - 1995 között zajlott le a JATE Szociológia
Tanszékén.
A témaválasztás indoka egy új képzési forma kezdeti társadalmi hatásainak vizsgálata
volt. A
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karán az
egészségügyi és szociális miniszter 1989. június 8-án, az országban elsőként alapította
meg a főiskolai szintű általános szociális munkás szakot. Természetesen a szociális
munkás szakma - ha más elnevezéssel is - már korábban is létezett Magyarországon,
mégis a szervezett képzés beindulás sokáig váratott magára.
Egy új képzési forma megjelenése korábban nem ismert társadalmi hatásokkal jár, új
elem a társadalmi reprodukcióban, nemcsak az oktatás, hanem a munkaerőpiac számára
is.
Mely társadalmi csoportok kapcsolódnak be a képzésbe? Milyen aspirációkkal
rendelkeznek? Hogyan kapcsolódnak be a társadalmi munkamegosztásba? Ezekre a
kérdésekre kereste a választ kutatásunk a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem Főiskolai Karának Általános Szociális Munkás Szakán. A kutatás eredményei
országos szempontból nem tekinthetők reprezentatívnak, mégis meggyőződésünk
szerint hasznos adalékokkal szolgálhatnak ennek a viszonylag új professziónak a
megismeréséhez.
A szegedi szociális munkás hallgatók rekrutációs bázisukat tekintve legjobb esetben is
közép - közép, illetve alsó középosztálybeli családokból érkeznek, a vezető és
diplomás foglalkozású szülők a kurrensebb szakokra járó hallgatókhoz képest
alulreprezentáltak. Az ilyen társadalmi háttérrel bíró hallgatók jelentős része
"kényszerpályaként" éli meg a képzést, hiszen eleget kell tennie a szülők
státuszmegörző reprodukciós stratégiáinak, amely ebben a társadalmi közegben egyet
jelent egy - akár csekélyebb presztízsű - diploma megszerzésével, ide elég a
pontszáma. A pálya iránti elkötelezettség előzetes szempontja inkább a felsőfokú
végzetséggel nem rendelkező szülői háttér esetén figyelhető meg. A képzési hely
megválasztása szempontjából komoly jelentősége van az intézmény közelségének.
A diploma megszerzése után a végzettek túlnyomó része elhelyezkedik, döntően a
tanult hivatásnak megfelelő városi munkahelyeken és munkakörökben Csongrád
megyében, illetve Kelet-Magyarországon, az Alföldön. A szociális munkás pályán való
perspektivikus bennmaradás bizonytalan, kétségekkel terhes. Az elégedetlenség fő
forrása a szerény jövedelem és jórészt ebből fakadóan a pálya alacsony presztízse. Az
elégedetlenség mértéke a magasabb státuszú szülők esetében nagyobb, hiszen sem a
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presztízs, sem a jövedelem nem mérhető a jogászi, közgazdászi pályák lehetőségeihez,
helyzetük még az értelmiség páriáiként számon tartott pedagógusokhoz képest sem túl
jó, hiszen a természetes támaszaikat elveszített, a társadalom által szimbolikusan
leértékelt klienseik stigmái rájuk is könnyen áttevődhetnek. A "szegény" gondozza a
szegényt. A friss diplomás szociális munkások részben még egy "meghosszabbított
gyermekkorban" élnek, hiszen jó részük önálló lakással nem rendelkezik, magas az
egyedülállók aránya is. Ezek a jelenségek persze részben a fiatal diplomások más,
leértékelt piacképességű csoportjaira is jellemzőek. A főiskola csak részben képes
pozitív identitást adni, hiszen az alacsony jövedelmet és az egyéb hátrányos tényezőket
kiküszöbölni nem tudja, ráadásul az első két évfolyam esetében a képzés teljes joggal
volt "kísérletinek" nevezhető, hiszen egy új szak oktatásának kiforrására éveknek, ha
nem évtizednyi időnek kell eltelnie. így hát nem meglepő, hogy a végzettek nagyobbik
hányada - ha eltérő határozottsággal is - foglalkozik a pályakorrekció gondolataival, az
új diplomák megszerzése iránti aspirációk is jelentős mértékben erre irányulnak.
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Kissné dr. Nóvák Éva
filozófus, egyetemi docens
(JATE Filozófia Tanszék)

Kliensem a társadalom

Minden olyan hivatás, amely egyénekkel, emberi sorsokkal foglalkozik igényli a
társadalom viszonyainak és bizonyos mértékig történeti előzményeinek átlátását,
megértését.
A szociális munka - komplex jellegénél fogva - különösen fontos elemként épít a
szociológia által feltárt ismeretekre. Az egyén a maga kisebb-nagyobb közösségei
révén (család, munkahely, politikai, vallási közösségek stb.) épül be a társadalomba.
A társadalmat, annak intézményeit vagy az egyént kell gondoznia a szociális
munkásnak? A kliens legtöbbször az egyén, de minden ember családból jön, családban
él (jól-rosszul), értékeket követ cselekedeteiben, magatartásában. A mesebeli
"hamuban sült pogácsát" amit egész életünkben, munkánkban magunkkal viszünk, a
családból hozzuk mindnyájan - a szociális munkást is beleértve! A család
felépítésének, funkcióinak, működésének elméleti áttekintése, elemzése nélkül nem
vagy csak nagyon nehezen lehet eligazodni a szociális munka különböző területein. A
krízishelyzetek és kezelésük, megoldásuk legtöbbször a család által lehetséges.
Az ember személyiségének fontos részét alkotják az elfogadott, követett értékek. Ez a
"lelki csontvázunk", amely motivál bennünket - akár tudjuk, akár nem - tetteinkben,
döntéseinkben. Értékválsággal, értékhiánnyal küzdő korunkban különös jelentősége
van az értékkel kapcsolatos elméleti problémák (honnan erednek értékeink, milyen
tényezők határozzák meg az elfogadott értékeket: társadalom, tömegkommunikáció,
kognitív nívó stb.) átgondolásának. Ezzel egyrészt tudatosítani kívánom a szociális
munkásban saját értékrendjének fontosságát, másrészt azt az igényt, hogy klienseinek
problémáit szélesebb társadalmi kontextusban értelmezze, illetve segítsen megoldani.
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Dr. Laluskáné Ritz Judit
szociális munkás, intézetvezető
(Egyházmegyei Krízismegoldó Szeretetotthon, Szeged)

A szociális munka "mesterei"

Előadásomban az alábbi gondolatmenetben ismertetem mondandómat:
Myra Welc: A mester érintése című vers elmondása.
Mi szociális munkások - véleményem szerint - akkor válhatunk igazán "mesterekké",
ha folyamatosan képezzük magunkat és figyelünk is önmagukra.
Röviden a burn-out szindrómáról.
Feladatunk ellátásához fontosnak tartom a személyi alkalmasságot, a viszonylag erős
teherbíró képességet és a kiegyensúlyozott személyiséget. Ez utóbbi elvezet az
önismeret problémájához. Ismertetem, hogy miért nélkülözhetetlen eleme az önismeret
a szociális munkás segítő tevékenységének és hogyan javulhat, gazdagodhat, mélyülhet
önismeretünk.
Megállapítom, hogy nemcsak rendelkezünk bizonyos tulajdonságokkal, hanem éppen a
megfelelő mértékben vagyunk velük felruházva. Ez a közepes aktivációs szint. A két
rossz véglet, ha a szociálisan kívánatos tulajdonságokkal túlzott mértékben vagy túl
kevéssé rendelkezünk.
Táblázaton bemutatom a tulajdonságlistát a két rossz véglettel.
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Laukó Gábor
szociális munkás, nonprofit menedzser
(SZOTE Főiskolai Kar)

Egy monitor tapasztalatai - tipikus hibák nonprofit szervezetek pályázataiban

1995 óta dolgozom az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál, mint monitor.
Nonprofit szervezetek által készített foglalkoztatási célú pályázatok futnak át kezeim
között, és ismerkedem meg részletesen a pályázóval.
Az eltelt évek alatt számtalan szervezettel és számos pályázattal kerültem kapcsolatba.
Alkalmam nyílt megismerni a programokat, a szervezetet, betekintést nyerhettem
életükbe, azokba a tényezőkbe, amelyek a programokat életre hívták - és megismertem
az embereket is, akik ezekben a szervezetekben dolgoznak. Tehát rálátásom van azon
folyamatokra, amelyek eredményeképpen egy program, majd azt táblázatokba és
vonalak közé sűrítve abból egy pályázat születik.
Úgy vélem, hogy a pályázatokban felvállalt célok minden esetben fontosak voltak, a
kielégítendő szükségletek pedig valósak és égetőek. Mégis. Az általam monitorozott
szervezetek közül sokan nem jutottak el a szerződéskötés, lebonyolítás, elszámolás
örömteli, de egyben gyötrelmes szakaszába. Vajon mi történhetett? Mi lehet ennek az
oka? Valószínűleg ezeket a kérdéseket felteszik a pályázó szervezetekben is, amikor a
„ Sajnálattal értesítjük ... „ kezdetű levelet elolvassák.
Előadásomban megpróbálok felvázolni néhány olyan tipikus hibát, amelyet a pályázat
elkészítésekor elkövethet egy szervezet, s amelyek a döntést akár negatív irányba is
befolyásolhatják. Olyan pici akadályok ezek, amin a legjobb szándék és a legnemesebb
cél is zátonyra futhat. Éppen ezért nem a pályázó és a program szakmai bemutatására
koncentrálok, nem a pályázat fő gerincét alkotó pályázati dosszié kitöltésében
előforduló hibákra szeretnék rámutatni. Erre helyezik ugyanis a legnagyobb hangsúlyt
a pályázók, ezt igyekeznek a legtökéletesebben kidolgozni. Az előadásomban inkább a
kissé mellékesnek vélt tényezőket vizsgálom meg, úgy mint a formát, a külalakot és a
csatolandó mellékleteket.
„ Számomra egy pályázat a szervezet tükre." - mondta egyszer egy bíráló szakértő. Azt
hiszem, igaza van. Amióta a programok átlagköltségvetése elhagyta a 10 MFt-ot,
különösen felértékelődött az a szempont, hogy a pályáztató csak igazán profi
szervezetet kíván támogatni. És a profizmusát egy szervezet legelőször a pályázatán
keresztül tudja prezentálni a támogató felé.
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Az előadásom célja figyelemfelhívás. Ezért kénytelen vagyok néhány részletet
kiragadni és idézni megírt pályázatokból, elrettentés és demonstrálás eszközéül.
Természetesen tiszteletben tartom az adott szervezet és szakemberek jogait, akik az
anonimitás jótékony palástjába burkolózhatnak. Azonban ahogy mondani szokták:
„ ... megtörtént eseményekkel és valós személyekkel való bárminemű azonosság (nem)
a véletlen műve!"
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Lázár Magdolna
szociális munkás, otthonvezető
(Utcai Gondozó Szolgálat, Budapest)

Módszerek a hajléktalanok között végzett szociális munka gyakorlatában

Az Utcai Gondozó Szolgálat munkájáról röviden
Tevékenységi területei:
• szociális ügyintézés
• klub
• utógondozó otthon
• családok átmeneti otthona
• ügyelet
• pályázatírás
Családok Átmeneti Otthona (ez az én fő profilom)
Módszer és eszköz
• problémamegoldó modell
• interjú
• krízisintervenció
• programszervezés
• egyéni esetkezelés
Fontos: Önmagam mint eszköz (értékek, ismeretek, készségek)
folyamatos tanulás és képzés
team-ben való munka
kreativitás stb.
Esetismertetésekkel illusztrálom, hogy a problémamegoldásban hogyan hasznosítom a
tanulmányaim során megszerzett tudásokat.
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Majláthné Lippai Éva
szociálpolitikus, irodavezető
(Polgármesteri Hivatal, Szeged)

A helyi szociálpolitika alakításának dilemmái
A helyi szociálpolitika nem értelmezhető:
1. Önállóan, az önkormányzatiság, a közigazgatás - szociális igazgatás folyamataiból,
rendszeréből kiszakítva.
2. Viszonyrendszerben értelmezhető (kapcsolat más területekkel!).
3. Alapja: a központi és helyi hatalom döntései.
- helyi szociálpolitika
•=> Szociálpolitika
• központi szakmai háttér • mind fontosabb szakmaiság (törvényi-végrehajtási
rendeletek!)
• közigazgatási háttér
• finanszírozási háttér
- tartalmas megoldások
- kiüresedett módszer
- költséges módszer
- olcsóbb megoldások
- hatékony megoldások
- hatástalan módszer
- jogszerű megoldások
- jogszerűtlen módszer
• leggyorsabb változások színtere
Dilemmák:
• önkormányzati (helyi) szociálpolitika lehetőségei - elvárás, sőt feszítő kényszer
• igazságosság - humánum
• törvényi szabályozás - helyi finanszírozási lehetőség
• finanszírozási hiány - szakmaiság
• szakmaiság - a szakemberek megfizetése és megbecsülése
• szakemberek tevékenysége - "magasztos elvek" (etikai normák)
• szociális ellátások - kliensek/ügyfelek elégedettségi mutatói
• helyi szociálpolitikai - felelősség
Lehetséges következtetések:
•=> Egyformán fontos, hogy érvényesüljön a szakmaiság és az érdekkülönbségeket
megjelenítő politikai döntés, hogy mindegyik szereplő úgy tegye a maga dolgát, hogy
közben figyelembe veszi a "másik oldal" érveit.
•=> A jól működő önkormányzatiság a gyakorlatban önkorlátozást is jelent; így aztán nem
lehetséges az, hogy a szociálpolitika helyi szereplői tartósan ellenérdekeltek legyenek.
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Mojzes Edit
szociális munkás, fiókkönyvtár-vezető
(Városi Könyvtár, Debrecen)
Szociális munka a könyvtárban, azaz hogyan segíthetünk
mi, könyvtárosok

"A könyvtár nemcsak mechanikusan információ elosztó hely, hanem a társadalom
széles rétegeivel eleven kapcsolatot tartó találkozópont, a társadalmi kommunikáció
kitüntetett intézménye." /Katsányi, 1995/. A közkönyvtárak nyitottak a társadalom
minden rétege felé. Azok használatában az igénybevevők korára, nemére,
iskolázottságára, anyagi-szociális helyzetére nézve nincs korlátozás. A könyvtárhasználók között megtalálhatók a magánkönyvtárral rendelkező és saját könyvvel alig,
vagy nem rendelkező olvasók is.
Előadásomban a könyvtár szociális funkcióival, a könyvtárosi munka segítő
aspektusaival foglalkozom.
A könyvtár egyik szociális funkciója az, amivel minden ember számára rendelkezésre
bocsátja állományát, szolgáltatásait és szakembereinek tudását.
A könyvtáros szerepe kiszolgáló, koordináló, segítő aspektusokra tagozódik. A
könyvtáros nem szociális munkás, de szakmai munkáját színesítheti szociális munkás
aspektusokkal. A könyvtáros nem szociális munkás, mert elsősorban nem a kritikus
élethelyzetben lévő emberekkel foglalkozik. A szociális érzékenységgel bíró
szakember ám képes felismerni az ilyen problémával küszködő embereket, de a segítés
eszközei rendkívül korlátozottak.
A könyvtáros segítő munkájának milyenségét elsősorban a könyvtáros személye
határozza meg. A kommunikációs, empátiás képességek, készségek és a tolerancia
nélkülözhetetlenek munkájában. A könyvtáros segítő aspektusai: a nyugodt hang,
kiegyensúlyozott viselkedés, az odafigyelés, a másik meghallgatása, a következetes
döntések, az esélyegyenlőség biztosítása. Az egyének és csoportok másságának
elfogadása, tolerálása, elsődlegesen segíti munkájának sikerességét. A speciális
ismeretek nélkülözhetetlenek a könyvtárban folyó szociális munkához. A
közkönyvtárakat használó más-más élethelyzetben élő fiatal és idős, gyerek és felnőtt
emberekkel folyó segítő munka speciális pszichológiai, szociológiai, anatómiai,
gerontológiai ismereteket ill. tapasztalatot kíván meg a szakembertől.
Előnyös helyzetben van a segítő folyamatban az a könyvtáros, akinek sikerül hosszabb
távon egy könyvtárban dolgoznia. Ez egyrészt lehetőséget ad számára a könyvtár
környezetének alapos megismerésére, így egyfajta környezettanulmány birtokában van.
Másrészt az adott könyvtár szolgáltatásait igénybevevő emberekkel is személyesebb,
tartalmasabb munkakapcsolat alakulhat ki.
Az emberek életminőségének megtartásában, vagy javításában fontos támogatója lehet
a könyvtár. A könyvtárakban folyó szociális munka bármelyik szintjének ellátása az
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intézményesült forma helyett sokkal inkább függ a könyvtárosok egyéni
kezdeményezésétől
és
képességeitől.
Minden
olvasószolgálatban
dolgozó
könyvtárosnak valamilyen szinten szociális munkát is kell végeznie. A könyvtáros
személyisége, élettapasztalata, emberismerete és nem kevésbé az életfelfogása,
habitusa határozza meg mindezeket. A szakmai feladatok ellátása mellett a könyvtáros
személyétől, a könyvtára adottságaitól is függ, hogy milyen más szolgáltatás, igény
kielégítését vállalja fel.
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Nagy László
szociális munkás, csoportvezető
(Munkaügyi Központ, Kecskemét)

Partneri segítség a tartós munkanélkülieknek.
Az "Újra Dolgozom Program" magyarországi adaptálása

Az "Újra Dolgozom Program" mára már kinőtte a kísérleti jelzőt, és az ország több
városában is bevezetésre került. így én az indulás időszakáról, a program "gyökereiről"
és magyarországi adaptálásának körülményeiről szólnék. Előadásomban érinteni kívánt
kérdések az alábbiak.
1. A program indítás előzményei
a./ A bradfordi jobsmatch modell
b./ A program Bács-Kiskun megyei bevezetésének indokoltsága
2.. A program célja, módszerei és támogatói
a./ Segítők kiválasztása és felkészítése a mentori feladatokra
b./ Célcsoportjaink kapcsolatba kerülése az ügyfelekkel
c./ Állami intézményektől eltérő stratégiák és módszerek a segítésben
d./ Program finanszírozás, a munkához szükséges infrastruktúrák biztosítása
e./ Kapcsolat az együttműködő partnerekkel
3. Az Újra Dolgozom Program kísérleti időszakának eredményei, hálózatépítéssel
kapcsolatos törekvések
a./ Civil szervezetek lehetőségei a krízishelyzetbe került emberek segítésében
b./
Hogyan tudtam eddigi segítő munkámban hasznosítani a főiskolán
tanultakat.
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Papp Istvánné
szociális munkás, igazgató
(Humán Szolgáltató Központ, Szeged)

Segítő együttműködés a humán szolgáltatásban

A rendszerváltás óta eltelt időszakban a szegénység akut problémává vált
Magyarországon, a szegények arányát a népességen belül 30-35 %-ra becsülik. A
növekvő szociális problémák kezelésére társadalmi válaszként sokfajta, korábban nem
ismert intézmény jött létre.
Az előadásban Szeged város területi szociális gondozásért felelős intézményének Humán Szolgáltató Központ - szervezetét, feladatait, a tevékenység sorári betartott
alapelveket ismertetem. Bemutatom azt, hogy az óriássá növekedett, szakosodott
intézményhálózat - a szervezeti széttagoltság ellenére - biztosítja a segítséghez jutás
felgyorsulását, az átjárhatóságot komplex, a családra irányuló gondozói hálózat
kiépítésével.
A HSZK szervezeti egységei és az ott dolgozók a családok érdekében széles körű
intézményi, személyes és kölcsönös kapcsolatokat alakítottak ki és működtetnek,
önkormányzati intézményekkel, nonprofit szervezetekkel, társadalmi segítőkkel,
önkéntesekkel.
Az együttműködés nem csak a meglévő erőforrások összefogását jelenti, hanem
lehetővé teszi a szükségtelen párhuzamosságok kiküszöbölését és megakadályozza a
feladatok indokolatlan áthárítását. A gyakorlati tapasztalatok alapján összegzem a
feladatok megoldásában részt vevő intézmények, szervezetek körét, az együttműködés
formáit.
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Piczil Márta szociális munkás, szociológus
Pikó Bettina orvos, szociológus*
(SZOTE Főiskolai Kar és
SZOTE Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Csoport*)

"És rájuk ki gondol" - fókuszban egy paramedikális szakma

Napjainkban az egészségüggyel kapcsolatos válságjelenségek az érdeklődés
középpontjában állnak. A válságot magyarázó tényezők között feltétlenül helyet kell
kapniuk azoknak a problémáknak, melyek a paramedikális szakmák képviselőit érintik.
Kvalitatív vizsgálatunk keretében 60 félig strukturált interjú készült Szeged klinikai és
kórházi osztályain dolgozó nővérekkel. Ezek az interjúk kiegészítik a nővéri hivatás
magatartástudományi elemzését végző kutatási projekt (OTKA F 025070) keretében
folyó kérdőíves felmérést. Kutatásunk középpontjában a munkahelyi stresszforrások
feltérképezése és a feszültség oldása céljából alkalmazott stratégiák vizsgálata áll. A
vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a nővérek nap mint nap találkoznak
olyan helyzetekkel, melyek feszültséget indukálnak. Az interjúk alanyai arról
számolnak be, hogy munkahelyi problémáik megoldásában gyakran kérik
családtagjaik, barátaik segítségét, az egészségügyi intézményen belül ugyanis alig van
lehetőség a probléma "kibeszélésére".
A nővérek azt jelezték, hogy alkalmanként szükségük lenne pszichológus segítségére
vagy esetmegbeszélő (pl. Bálint) csoport szervezésére az osztályokon.
Javaslataik figyelembevétele segíthet/ne/ abban, hogy a nővéri hivatással járó lelki
megterhelések ne torkolljanak burn-out jelenségbe és pályaelhagyásba.
A felmérés eredményei talán más szakmák képviselőit is elgondolkodtatják. Például azt
a szociális munkást, aki egy viszonylag új hivatást képviselve megpróbál helyet keresni
magának az egészségügy bonyolult hierarchikus rendszerében. Az útkeresés
viszontagságaitól nem menekülhet meg, de a már feltárt problémák ismerete,
lerövidítheti a célhoz vezető utat.
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Szabó Katalin
szociális munkás, hálózatvezető
(Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat, Szeged)

Hallgatók és diplomás szociális munkások a hajléktalanok között

Az elmélet majdnem minden esetben vegytiszta, a valóság és a gyakorlat sohasem
olyan, mint az örökérvényű, a jóban-rosszban is egyértelmű, félreérthetetlen fogalmak,
és mégis mennyivel bonyolultabb annál! A rugalmasság, az alkotó alkalmazkodás, a
dolgok komplex megközelítése teszi alkalmassá bennünket arra, hogy a valóságot, a
hétköznapok gyakorlati problémáit megérteni, megközelíteni és kezelni tudjuk.
A hallgatók elméleti képzése során csodálatos dolog "fülig elmerülni a tudományban"
(tudom, mert vannak emlékeim, mert évekkel ezelőtt magam is ezekben a padokban
ültem). Az elméleti képzés egy nagyobb falatja után, amikor "a tudománytól egy kicsit
kezdett göndörödni a hajunk", kezdtük meg a gyakorlatokat is a szociális szféra
különböző területein. Már hallgató koromban is és azóta, munkahelyi szakmai
vezetőként, tapasztaltam és tapasztalom azt, hogy mekkora jelentősége van a
gyakorlatvezető elméleti tudásának. Az elméleti tudást a gyakorlatba átültetni a tudás
és az emberi tulajdonság képességeivel lehet. Kevés számú hallgató vágyik a
hajléktalan-ellátó intézményekbe gyakorlatra, és ennél magasabb a számuk, amikor
ugyanitt munkát keresnek. Ma már minden szociális munkás álláshelyünket diplomás
kolléga tölt be, illetve közülük hárman vesznek részt a főiskola levelező képzésében.
A hajléktalan emberekkel gyakran nehéz a kontaktusteremtés, de aki egyszer eltalálja,
nem azt az egy bizonyos hangot, hanem azt a 20-30 félét és abból kiválasztja arra az
egy emberre szabott és csak neki szólót, az örökre eltalálta.
Közöttünk vannak azok a munkatársaink, akik gyakorlatukat nálunk töltötték és
diplomájukkal is hozzánk jöttek vissza. Közöttünk vannak munkatársaink, akik más
területekről jőve választották az élet peremén élők sorsának segítését.
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Székely Béla
szociális munkás, igazgató
(Befogadó Állomás, Békéscsaba)

Önkormányzat és menekülttábor/
együttműködési lehetőségek, jogi akadályok

Magyarországon a rendszerváltás előtt nem létezett államilag működtetett
menekültügy.
1989-ben fogadtuk el a Genfi konvenciót azzal a megkötéssel, hogy csak Európából
fogadunk menedékkérőket. Ekkor még elsődlegesen tanácsi és rendőri szervek látták el
a szükséges hatósági és ellátási feladatokat. A törvényi rendezés is 1989-ben született
meg, a 101/1989. MT. rendelet a menekültként való elismerésről, a 64/1989. MT
rendelet pedig a Befogadó Állomásokról rendelkezett. A menekülttáborokban élőkről
való gondoskodás állami feladat lett, az önkormányzatok háttérbe szorultak.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az önkormányzatok hatáskörébe csak a
menekült státust kapott külföldiek kerülnek. Ők is csak akkor, ha kiköltöznek, és a
számukra járó támogatásokat (rendszeres létfenntartási hozzájárulás, lakhatási
támogatás) az önkormányzat megelőlegezi és kifizeti nekik. Ezek az összegek nem az
önkormányzatot terhelik, számukra a Menekültügyi és Migrációs Hivatal megtéríti ezt
a költséget. Ezen a területen az önkormányzat és a tábor kapcsolatban van egymással,
de ez csak egy nagyon alacsony létszámot érint.
A táborokban élők többsége kérelmező. Ezek az emberek a táborban laknak, az
önkormányzat területén élnek tanulnak, betegeskednek, halnak meg. A gondok
megoldásában ezért az önkormányzatok részt kaphatnának.
Előadásomban két tipikus probléma kapcsán (haláleset, valamint a gyermekek
iskoláztatása) elemzem a tábor és az önkormányzati intézmények kapcsolatát,
együttműködését.
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Szilágyi Beáta szociális munkás,
elnök, program-koordinátor
(Családi Videotréning Egyesület, Szeged)

A családi videótréning, mint objektív, rövidterápiás módszer

A módszert holland gyermekvédelmi szakemberek dolgozták ki a nyolcvanas évek
elején. Céljuk volt, hogy segítsék a szülőket gyermekeikkel való kapcsolatukban,
lehetőleg a család otthonában dolgozva. Ehhez felhasználták az akkoriban elterjedt kézi
kamerákat, melyekkel lehetővé vált, hogy a szakemberek a család életéről rövid
felvételeket készítsenek. A módszer azóta a világ számos országában elterjedt.
Magyarországon 1995 óta folyik a meghonosítása. A munkát a Családi Videotrénig
Egyesület szervezi.
Alapelvek
•

Lehetőleg a család otthonában, s ne intézményekben kerüljön sor a módszer
alkalmazására
• Minél rövidebb ideig tartó, intenzív segítséget nyújtson
• A család meglévő erőforrásaira támaszkodjon
• Az intézeti elhelyezéshez képest, olcsóbb ellátási formát nyújtson.
A módszer működése
Előzetes megbeszélés után a tréner felkeresi otthonában a családot. 5-10 perces
videofelvételt készít a család mindennapi életéről (közös játék, étkezés, beszélgetés
stb.). Miután saját maga kielemezte a felvételt, a pozitív momentumokat kiragadva,
visszajelzést ad a szülőknek is, egy későbbi időpontban. A visszajelzések után a tréner
megállapodik abban, hogy mit gyakoroljanak a szülök a következő alkalomra. 2-3
felvétel után megbeszélik az elért eredményeket és a további lehetőségeket. A későbbi
felvételeken lemérhető a fejlődés. A módszer megerősíti a szülőkben azt a hitet, hogy
saját erejükből is képesek megoldani problémáikat. A tréning általában 3-6 hónapig
tart.
A módszer a családi kommunikáció fejlesztését tűzi ki célul, de más célcsoportokkal
történő alkalmazására is vannak tapasztalatok. Évek óta használják gyermekekkel,
családokkal foglalkozó szakemberek képzésében. A kommunikáció fejlesztésére
nemcsak a szülő-gyermek, hanem a tanár-diák, a gondozó-gondozott, az orvos/nővérbeteg, a vezető-besztott kapcsolatában is lehetőség nyílik.
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Szilágyi Margit
szociális munkás, pszichológus
(Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Nagyfa)

Szociális munkás - a börtönben

Előadásomban a szociális munka egyik alkalmazhatósági területén, a büntetésvégrehajtási intézetben öt éve végzett munkám tapasztalatai alapján az vizsgálom, hogy
hogyan illeszkedhet be a szociális munka, mint tevékenység és segítő attitűd egy
alapvetően bürokratikus és félkatonai szervezetbe.
Felvázolom, hogy a klasszikus szociális munkához képest milyen változtatásokat
kénytelen eszközölni az ott dolgozó szakember ahhoz, hogy a szervezet elvárásainak is
eleget tudjon tenni. Vannak egyes feladatkörök, ahol a szociális munkás készségei és
módszerei fokozottan érvényesülnek, hatékonyabban működnek, mint más elmélet
tanai.
Végezetül az elmúlt öt évben, illetve a jövőben bevezetésre kerülő jogszabályi
módosítások tükrében foglalkozom a börtönbeli szociális munka perspektíváival.
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Ternai Levente
szociális munkás, igazgató
(Szociális Ellátások Intézménye, Csongrád)

Szociális munkás, mint intézményvezető

Az Általános Szociális Munkás Szak széleskörű ismeretanyagára épülő képzése már
előrevetítette a gyakorlati évek valóságát. A "rengeteg sűrűjében" - ahol dolgozunk szembe kell néznünk:
•
a felelősség súlyával (a szociális munkás nem árt, ha egy kicsit pszichológus, egy
kicsit egészségügyi szakember, egy kicsit jogász, egy kicsit szociológus
),
•
a munkánkat megnehezítő akadályokkal (megítélés, bürokrácia, a munka egzakt
számonkérése ...),
•
saját magunk szegénységével (amennyiben hosszú távra választottuk e hivatást).
Előadásomban az intézményvezetés "rengetegéről" szólok, azokról a körülményekről,
ameiyek befolyásolják és alakítják e munkát. Nézetem szerint három fő dolog az, ami
egy intézmény sikeres, harmonikus működését meghatározhatja:
1. Az intézmény szakmai munkája. (Színvonalát az adott csapat felépítése határozza
meg. Optimális esetben valóban építésről van szó, hisz feladat-orientált csapatban
éppen a feladat határozza meg a gárdát és nem a munkatársakhoz alakítjuk az állandó
tevékenységet.)
2. Az intézmény gazdasági helyzete. (Az önkormányzati intézmények évről évre
bemutatják a túlélés illuzionista mutatványát - melyet költségvetésnek hívunk - úgy,
hogy a működtetésre gyakorlatilag egyre kevesebb jut. E nehézségeken enyhíthetnek a
pályázati lehetőségek, amelyek sikeressége szorosan összefügg az előző pontban
említettekkel.)
3.
Az
intézmény
érdekérvényesítési
képessége.
(A
megfelelő
érdekérvényesítés/kommunikáció emelheti mind a szakmai munka színvonalát, mind
pedig a támogatások összegét.) Az intézményen belőli és az intézményen kívüli
kommunikáció fejlesztése számos előnnyel jár, ezekről szólok az előadásban.
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Tollas Erzsébet
mentálhigiénés szociális munkás
(Családsegítő Szolgálat, Miskolc)
POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ=CSALÁDTERÁPIA,
MINT MÓDSZER A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

Amikor leülünk klienseinkkel és végighallgatjuk problémáikat, akkor elméleti
ismereteink és értékrendünk szerint döntünk arról, hogy milyen módszert választunk a
segítségnyújtásban. A választható módszerek tekintetében azonban nincsenek biztos
kapaszkodóink, hisz nincs minden klienshez egy biztos módszer, s a szociális
munkások, segítők stílusa is rendkívül eltérő lehet a probléma megoldását illetően.
Ha végiggondoljuk, hogyan is segítünk, akkor nagyon sokszor arra kell rájönnünk,
hogy a mi fejünkben már a megoldások fogalmazódnak meg, mi már tudjuk a
megoldást - a mi megoldásunkat -, amikor a kliens még csak a probléma
körvonalazásánál tart. S ez önkéntelenül hat azokra a módszerekre, amelyeket az
intervenció során alkalmazunk.
Mert olyan sok gonddal, problémával találkozunk, s olyan kevés szakmánkban a siker
lehetősége, hogy vágyunk a sikerre, s az "esetet" most sikeresen akarjuk megoldani,
mert nehezebb kivárni, míg a kliens is eljut a megoldásig. Azt is látjuk, hogy bizony
azok az esetek voltak sikeresek, melyekben volt türelmünk "kivárni" a kliens
megoldásait, mert ezek a megoldások abból a családból jöttek, melyben a kliens él, s a
saját maguk által hozott változásoknak nem állnak ellent, mert a változásban önmaguk
is motiváltak.
Tehát bármelyik módszert is választjuk ennek igazodnia kell a klienshez, s annak
családjához. A problémák megoldása ugyanis változást visz a családba, s ennek a
változásnak következményeit nekik, ott a saját családjukban kell megélni. Éppen ezért
csak a kliens, illetve családja tudja legjobban, hogy milyen (változást) megoldást visel
el. Ő ismeri legjobban azokat a támaszokat, kapaszkodókat, amelyekkel a változás
bevihető a családba.
Ezeket a támaszokat, a családon belül még jól működő elemeket nekünk segítőknek a
klienssel együtt kell megkeresnünk, és segíteni abban, hogy ezeket a kliens is
megláthassa. A gyakorlatban ez nem jelent mást, mint a pozitív mentálhigiéné
gyakorlását, melyhez mind módszerhez legközelebb áll a rendszerszemléletű
családkonzultáció, családterápia.
Azok a segítők, akik már rátaláltak erre a módszerre, megerősíthetik, hogy a
rendszerszemléletű családterápia a családot, mint egységes egészet tekinti, melyben
minden tagnak fontos, egymásra ható szerepe van. Elfogadja, hogy a megoldás
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megtalálásában a család a legautentikusabb. Kiemeli, épít a családon belül jól működő
elemekre, s ezzel megerősíti helyzetében, majd erre támaszkodva segít a megoldások
megtalálásában, kidolgozásában.
S nem utolsósorban a segítő egy olyan szemléletet ismerhet meg, mely hat önmagára,
munkája sikerére, sikerélményhez juttathatja abban a szakmában, melyben ma nagy a
kiégés veszélyének valószínűsége.
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Tóth Jolán
irodavezető
(Polgármesteri Hivatal, Békéscsaba)

Lehetőségek és korlátok a helyi szociálpolitika alakításában

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a települési önkormányzatok
felelőssége a területükön élő állampolgárok életfeltételeinek alakításában, a segítésre
szoruló, bajba jutott egyének, családok problémáinak megoldásában. Szűkült az
univerzális, állampolgári jogon járó, normatív ellátások köre, növekedett az
önkormányzatok szerepe - a törvények keretei között - az ellátásra rászorulók
"azonosításában", a jogosultságok és az ellátások szintjének meghatározásában, új
intézmények, szolgáltatások létrehozásában.
Az előadás - saját tapasztalataink alapján - azokkal a lehetőségekkel és korlátokkal
foglalkozik, amelyek meghatározzák a szociális szakma szakemberei tevékenységének
kereteit a helyi szociálpolitika alakításában.
A jól felkészült szakemberek szerepe igen jelentős abban, hogy a szociális ellátó
rendszer a szolgáltatást igénybevevők szükségleteinek megfelelően, emberi jogukat és
méltóságukat tiszteletben tartva működjön. Szakmai felelősségükön nagyban múlik a
helyi döntés-előkészítés folyamata, a döntések színvonala.
Az önkormányzati testületek tagjaival való együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy a
politikai döntések meghozatalánál ne maradjanak teljesen figyelmen kívül a saját
sorsuk alakítására társadalmi segítség nélkül képtelenek érdekei.
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Tóth Katalin
szociális munkás, vezető
(Anya - Gyermek Szálló, Hódmezővásárhely)

"A semmi ágán"
Hajléktalan anyák és gyermekeik

A rendszerváltást követő években a szociális szféra területén új igény jelentkezett: a
gyermekükkel együtt otthontalanná vált édesanyák szükséglete, akik szociális
helyzetük vagy erőszakos, durva családi konfliktusaik miatt váltak hajléktalanná, és
olyan intézményi elhelyezést igényeltek, amely révén megelőzhető gyermekük állami
gondozásba vétele.
A gyermekvédelmi rendszerben nyilvántartott veszélyeztetett családok jelentős
hányadánál jelentkeztek azok a krízisjelek, amelyek előre vetítették hajléktalanságuk
bekövetkezését. Elsősorban olyan édesanyákról van szó, akik férjük, élettársuk
agresszív magatartása miatt kénytelenek voltak gyermekükkel elmenekülni, másrészt
pedig azok a csonka családok, amelyek hátrányos anyagi helyzetük miatt nem tudták
fenntartani háztartásukat és kilakoltatás következtében kerültek az utcára.
Városunkban 1998. március óta működik az Anya - Gyermek Szálló, mely a fent
említett problémák fennállása esetén próbál segítséget nyújtani. Az intézmény másfél
éves működése megmutatta, hogy ez a megoldás csak tüneti kezelés. Az otthontalanság
olyan krízis állapot melynek állandósulása képtelenné teszi a családot arra, hogy
alapvető feladatait (önfenntartás, gyermeknevelés, szocializációs minták nyújtása)
ellássa. Ez a gyermekek védelméről szóló törvény által garantált elhelyezési forma
csak rövid megoldás. Nincsenek szakmai normák, kompetencia határok, speciális
gyermekvédelmi kérdések, továbbképzések. A családok otthontalanná válása olyan
szociális probléma, melynek megoldása nem csak egyéni, családi problémamegoldást
igényel. Jelenleg a szálló munkatársainak lelkiismeretén, személyes kapcsolatain
múlik, hogy mennyi energiát fordítanak egy-egy család lakáshelyzetének rendezésére.
A kijuttatás egyre reménytelenebb, és a tehetetlenség érzése már nem csak a
családokat, de az őket segítő szakembereket is sújtja. A hosszú távú és egyben valós
megoldás a lakáspolitikában és a lakásépítési program rendszerének radikális és
felelősségteljes újragondolása az állam és az önkormányzat részéről.
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Tunyogi József
szociológus, főiskolai tanársegéd
(SZOTE Főiskolai Kar)

A szociális atom

Előadásomban
bemutatom
a hajléktalanok között
folytatott
kapcsolathálózati szempontból történt vizsgálat eredményeit.

kutatást,

a

A Moreno által leírt "szociális atom" konstrukció alkalmazásának ismertetésével az a
célom, hogy segítséget nyújtsak a szociális munkásoknak
a kliensek
kapcsolatrendszerének felméréséhez, a kliensek "rengetegében" való tájékozódáshoz.
A kliens kapcsolati hálója erőforrásaként értelmezhető, ezért a "szociális atom"
konstrukció a gyakorlati munkában is alkalmazható.
Az előadásban áttekintést adok a vizsgálat folyamatáról, a mintavétel módszertanáról, a
következtetésekről.
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Tüdős Marianna
szociális munkás, hivatásos pártfogó
(Gyámhivatal, Szolnok)

A hallgatók gyakorlati biztonságának növelése a pártfogói munkában

Előadásomban röviden ismertetem a pártfogói munkát, amely a szociális munka
szerves része. Bemutatom a hallgatókkal való együttműködés mozzanatait, hogyan,
milyen módszerek alkalmazásával segítem elméleti és gyakorlati ismereteik
integrálását a gyakorlatokon.
A gyakorlat első időszakában ismerik meg a pártfogói munka jogszabályi hátterét, a
szervezeti rendszer felépítését is. A pártfogó felügyelet ellátásának jelen formáját az
1997. évi XXXI. törvény határozza meg, mely a gyermekvédelem rendszerébe helyezte
el. Minden megyében a megyei gyámhivatalnál elhelyezett hivatásos pártfogók végzik
ezt a tevékenységet. A pártfogói munka a szociális munka speciális része, ugyanazon
értékek mentén működik. Specialitását az okozza, hogy nem az önkéntességen
alapszik, nem szolgáltató jellegű, hanem hatósági intézkedésre történik. A pártfogó
felügyelet nevelő és szociális támogató jellegű büntetés-végrehajtási intézkedés. Célját,
feladatát, szabályait a 7/1998. (III. 11.) NM. sz. rendelet szabályozza.
Bemutatom, milyen klientúrával találkoznak a szociális munkás hallgatók az
esetvezetés során, milyen módszerek, eszközök használatára van lehetőség a
terepmunkában, milyen dilemmák fogalmazódnak meg a problémamegoldó modell
alkalmazásakor a hallgatókban, s bennem mint tereptanárban. Mentálhigiénés
szakemberként, hangsúlyosan figyelemmel kísérem a hallgatókban keletkezett
érzéseket, a velük való konzultációk, szupervíziók alkalmával ezeket tisztázzuk. A
hallgatókkal való együttműködés során az egyik legfontosabbnak tartom, hogy a
gyakorlat ideje alatt megismerjék, átérezzék azt a fajta lelkesedést, szakmaszeretetet,
amely hosszú távon meghatározhatja viszonyulásukat a szociális munkához.
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Váriné Feró Mária
mentálhigiénikus, főiskolai adjunktus
(SZOTE Főiskolai Kar)

Gyermekvédelem - Gyermekvédelem? - Gyermekvédelem!

A szociális munkás, aki ma Magyarországon az éppen átalakuló gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszerben tevékenykedik - a gyermekek, családok
támogatását, segítését választva hivatásul - igen sok nehézséggel küzd.
Ugyanakkor az e területen végbemenő változások, az útkeresés számos új lehetőséget,
kihívást jelent mind az említett rendszerben feladatot vállalók, mind a szakembereket
képző intézmények számára.
Előadásomban bemutatom, hogy a szegedi Altalános Szociális Munkás Szak egy új
orientációs szakirány létrehozásával mennyiben tud hozzájárulni a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményrendszer speciális tudásokkal rendelkező szociális
szakemberek iránti megnövekedett igényének kielégítésében.
Képet adok arról, hogyan készülhetnek fel ezen orientáció kurzusaiban a hallgatók
mind szemléletükben, mind módszertani tudásaikban választott feladataikra úgy, hogy
segítségükkel a gyermekvédelemben zajló történések ne csupán változásokat, hanem
megújulást is jelentsenek.
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Zomboriné Botás Mária
Családsegítő Szolgálat vezető
(HSZK Tabán Családsegítő Ház, Szeged)

Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel való
együttműködés lehetőségei és korlátai

Előadásomban az alábbi témákkal szeretnék foglalkozni:
I. Paradigma váltás a családsegítő szolgálatoknál
• Az önkéntesség - mint működési alapelv - mellé megjelent a kötelező
együttműködés fogalma.
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-t módosító 1996.
évi CXXXVIII. tv. megjelenésével lehetőséget kaptak az önkormányzatok, hogy
intézményi háttér esetén együttműködésre kötelezzék az aktív korú rendszeres szociális
segélyben részesülőket.
• A szegedi önkormányzat 16/1997. (VI. 16.) sz. Kgy. rendelet 13-14. sz. §-ban írja
elő az együttműködési kötelezettséget.
II. A helyi rendelet végrehajtásának gyakorlati tapasztalatai a Humán Szolgáltató
Központ családsegítő hálózatának intézményeiben
• Dorozsmai Családsegítő Ház
• Alsóvárosi Családsegítő Ház
• Tabán Családsegítő Közösségi Ház
1. A szakértői csoport célja, feladata, működési rendje
2. Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők gondozási rendszerbe való
belépésének folyamatábrája
3. A célcsoport szociológiai jellemzői:
• alacsony jövedelem
• alacsony iskolai végzettség
• szakképesítés hiánya
• tartós munkanélküliség (4-6-8 éve)
• szomatikus és pszichoszomatikus betegségek magas aránya
• csökkent munkaképesség
• hajléktalanság
• 40 év feletti életkor
• halmozottan hátrányos helyzet
4. Módszerek és lehetőségek az egyén élethelyzetének javítására irányuló
együttműködő kapcsolattartásban
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•

egyéni és csoportmunka (egyéni képességek fejlesztése, tanácsadás,
családgondozás, terápia igénybevétele, krízishelyzet kezelése, munkára való
felkészítés)
5. A gondozásból kikerülők esélyei és lehetőségei
Az esélyeket csökkentő társadalmi okok és individuális korlátok
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Előadás-kivonatok

Gyógytornász Szak
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Bán Roberta, SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged

Beszámoló egy olaszországi tanulmányútról
- avagy az amputált betegek rehabilitációs lehetőségei hazai és nemzetközi
viszonylatban

1999. szeptember 1. és 4-e között részt vettem egy Bolognaban megrendezett
kongresszuson, "Gyógytornászok Nemzetközi Szemináriuma az Amputált Betegek
Fiziotherápiájáról és a Taposóaknák Által Sérültek Rehabilitációja" címmel. A
rendezvényt
az
Olasz
Gyógytornászok
Társasága
szervezte
az
Olasz
Külügyminisztérium támogatásával.
A kongresszus célja az volt, hogy a világ különböző tájairól érkezett résztvevők
megosszák tapasztalataikat és információt cseréljenek az amputáltak fizioterápiás
kezelésének, valamint a rehabilitációs központok kiépítésének fontosságát illetően.
Másrészt bemutatásra került a budrioi INAIL CENTRE, ahol egy igen magas
technológiai színvonalú rehabilitációs tevékenység folyik.
A rendezvény első három napját a. budrioi INAIL CENTRE-ben töltöttük, ahol
multidisciplinaris prezentációkon keresztül részletes betekintést nyertünk az amputált
betegek problémáiba, az amputációk kivitelezési technikáiba, az alsó és a felső végtag
protetizálási. lehetőségeibe. Megtekintettük a protéziseket és ortéziseket készítő
műhelyeket, belepillantottunk a gyógytornászok tornatermi munkájába és
kiprábálhattuk azokat a technikai eszközöket, amelyeket a helyi szakemberek a
protetizált betegek életminőségi javításában használnak.
A rendezvény negyedik napján került sor a különböző országok nemzeti jelentéseire,
valamint a Nemzetközi Vöröskeresztes Bizottság 1998. évi mnkájáról szóló
beszámolóra.
Magyarországon az amputált betegek korai és késői rehabilitációja számos megyei és
helyi intézményben szervezett keretek között folyik és az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet képviseli a legnagyobb hazai központot.
Ha kitekintünk Magyarországról, fontos megemlíteni egy nemzetközi szinten
szervezett rehabilitációs tevékenységet, amit 1979 óta irányít a Nemzetközi
Vöröskeresztes Bizottság. Olyan project létrehozásáról van szó, amit az említett év óta
24 országban állítottak fel. A project célja a háborús övezetekben megsérült, illetve
amputált betegek rehabilitációjának megszervezése elsősorban a kevésbé fejlett
országokban. 1979 óta 115 543 személy kapott protézist, 41 831 orthoesist és
körülbelül 176 140 pár mankót, valamint 9021 kerekesszéket osztottak ki, nem
beszélve a fizioterápiás ellátások számáról. A programnak rendkívül nagy jelentősége
van világviszonylatban, amit a legutóbbi, 1998-as statisztikai adatok is tükröznek.
Előadásomban kitérek az amputált betegek Magyarországon zajló fizioterápiájának és
rehabilitációjának lényeges pontjaira, illetve szeretnék rámutatni néhány olyan
eltérésre, amit a két ország rehabilitációs tevékenységét illetően tapasztaltam.
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Bornemisza Éva, SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged

A fizioterápia szerepe a COPD-s (krónikus obstruktív tüdőbetegek) betegek
kezelésében az.intenzív osztályon

Hazánkban - ellentétben más országgal - csak az elmúlt évtizedben ismerték fel és
fogadták el a gyógytornász munkájának jelentőségét az intenzív betegellátásban.
A betegcsoport kiválasztását aktualitása indokolta, hiszen Magyarországon a COPD a
morbiditási és mortalitási statisztika vezető helyeit foglalja el. A rizikófaktorként
szereplő környezeti ártalmak fokozódása pedig csak növeli a téma jelentőségét.
Mivel a krónikus obstruktív tüdőbetegek légzésfunkciója korlátozott, így egy-egy akut
exacerbatiót követően a légzési elégtelenség kialakulásának rizikója is magas. Ha a
betegnél légzési elégtelenség lép fel, légzéstámogatást, intenzív ellátást igényel.
Ha a gépi lélegeztetés során invasiv beavatkozásra (intubatio) van szükség,
számolnunk kell a szövődményeivel is, melyek már a respiráltatás második napjától
felléphetnek. Minél tovább kell a légzéstámogatásnak ezt a formáját alkalmazni, annál
nagyobb az infectióveszély ill. a váladék felszaporodásának veszélye. A
váladékretenció a mellkasi fizioterápia különböző eszközeivel jelentősen csökkenthető
ill. megszüntethető. A másik igen gyakori szövődmény a ventilláció csökkenése. A
hypoventilláló területek átlélegeztetésére eredményesen alkalmazhatók a mellkasi
manuális technikák,ill. a pozicionálás. Célunk,hogy a beteg minél hamarabb lekerüljön
a respirátorról. A leszoktatás folyamatában a fent említett terápiás módszereken kívül
jelentős szerepe van a légző- ill. segédlégzőizmok facilitálásának,erősítésének is, hogy
felkészítsük a beteget a gép nélküli légzésre. Ezalatt a lélegeztetőgép munkáját is
fokozatosan csökkentjük, a beteg pedig egyre aktívabban vesz részt a légzésben.
A kezelt betegek esetében a terápia hatékonyságát állapotuk stabilizálódása
(vérgázértékek, pH, stb.), a gépi lélegeztetés abbahagyása, ill. az intenzív osztály
elhagyása jelenti. Terápiájuk komplex feladat, a gépi lélegeztetés és a gyógyszerelés
mellett hangsúlyos szerepe van a fizioterápiának is.
Az előadás célja, hogy rávilágítson arra, mennyire fontos ezen betegcsoportra
fokozottabb figyelmet szentelni a gyógytornászok részéről is az intenzív osztályon.
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LaukóKrisztina,SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged

Szívműtött betegek fizioterápiája a posztoperatív szakban

A szívsebészet fejlődése lehetővé tette, hogy ma már több szívbetegség egyre kisebb
kockázattal és jobb eredménnyel operálható.
Az operált betegek csoportosítása: congenitalis vitiumos betegek, szerzett vitiumos és
revascularisatio utáni betegek. A congenitalis vitiumos betegek egy részénél a
szívműtét teljes funkcionális gyógyulást eredményez, így ők teljes mértékben
rehabilitálhatók. A palliatív eredményekre számító betegek, szerzett vitiumos betegek
és a revascularisatio utáni betegek várható kilátásai már korlátozottabbak.
A betegek rehabilitációját már a preoperatív szakban el kell kezdeni. Elvileg erre meg
van a lehetőség, mert a szívműtétek időpontja előre betervezett. A preoperatív
előkészítés szomatikus és pszichoszociális részből áll. A szomatikus előkészítés fontos
része a közvetlen műtét utáni torna elemeinek megtanítása, különösen a légzési
technika és a légzőgyakorlatok elsajátítása. A pszichoszociális előkészítés része a beteg
pszichés állapotának és szociális állapotának felmérése, valamint nagyon fontos a beteg
tájékoztatása a műtét részleteiről.
A műtét utáni sikeres rehabilitáció érdekében a közvetlen posztoperatív időszak nagy
jelentőségű. A gyógytornász feladatai a posztoperatív szakban (1-7 nap) a mellkasi
fizioterápia, légzőtorna, mellkas mobilizálása, keringésjavító torna és általános
mobilizálás. A nagy kiterjedésű mellkasi behatolás alapvetően megváltoztatja az egész
felső testfél statikáját és dinamikáját. Fizioterápiás módszerekkel minél rövidebb idő
alatt el kell érni a fájdalmatlan légzést, a felső végtagok, valamint a mellkas
fájdalmatlan mozgását.
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Laukó Krisztina, SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged

Mellkasi sérültek fizioterápiás kezelése az intenzív osztályon

Irodalmi adatok szerint az összes baleseti sérülések körülbelül 10%-át teszik ki a
mellkasi sérülések, amelyek alatt a tüdő direkt károsodását, a csontos mellkasfal
traumáját, a pleura vagy a mediastinum sérülését, illetve ezek kombinációját értjük.
A mellkasi trauma bekövetkeztekor azonnal elindul egy "ördögi kör", amely
életveszélyes kimenetelű légzési elégtelenséghez vezethet. Ennek kialakulása
multikauzális. A sérülés pillanatában megváltozik a légzés mechanikája, jelentős
fájdalom lép fel, melyek együtt és egymásra hatva váltanak ki immobilizációt,
kényszertartást, további romlást a tüdő ventillációjában. Ezen változások szinte
törvényszerűen okozzák a váladékretentio kialakulását, illetve növekedését, amely
tovább csökkenti a tüdő szellőzését, tovább rontja a ventillációs/perfúziós zavart,
aminek következtében kezdetben alveolaris hypoventilláció, később globális légzési
elégtelenség alakulhat ki. A folyamatot súlyosbíthatják az esetleges társsérülések, a
légzőszervi megbetegedések, aspiratio, a shock, a műtétek, valamint ha a sérült idős és
nagyon legyengült állapotban van.
Az akut életveszély elhárításán túl tehát ezen circulus vitiosus megtörése a feladat,
amelyben kiemelkedő szerepet kap a fizioterápia is.
Elsődleges célunk a spontán légzés megtartása, a légzési elégtelenség kialakulásának
elkerülése, de emellett további cél a thromboembóliás szövődmények, a decubitus, az
ízületi kontraktúrák megelőzése, respirator terápia esetén a gépi lélegeztetés idejének
lecsökkentése, illetve a leszoktatás segítése és nem utolsó sorban a társsérülések vagy
alapbetegségek párhuzamos kezelése.
Intenzív osztályos munkánk során ezen elméleteket figyelembe véve a megfelelő
gyógyszeres kezelés, oxigenizáció és fájdalomcsillapítás mellett alkalmazzuk a
mellkasi manuális kezelést, az aerosol terápiát* a lehetőség szerinti aktív légzötornát, a
noninvazív respirátort, a vezetett aktív, aktív vénás-keringésjavító tornát, szükség
esetén a passzív mozgatást és a megfelelő fektetési technikákat. Amennyiben a beteg
állapota megengedi, a korai mobilizálásnak nagy jelentősége van, hiszen így a
cardiopulmonális rendszer fokozatosan szoktatható a terheléshez.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a fizioterápiás kezeléseinkkel eredményesen tudunk
hatni a beteg légzési státuszára, a gyógyulási folyamatra, amelyet mind objektív
(saturatio,
vérgázértékek,
váladékretentio
csökkenés,
látható
javulás
a
légzésmechanikában), mind szubjektív jelek is alátámasztanak ( a betegek a
mozgásterápia után könnyebbségről számolnak be).
Ezen sokrétű kezelési lehetőségek természetesen csak komplexen, megfelelő időben
elkezdett team munkával hozzák meg a várt eredményt a beteg és az intenzív osztályon
dolgozók számára egyaránt.
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Gróh Piroska, Réthy Pál Kórház, Ortopédiai Osztály, Békéscsaba

Lehetőségeink a degeneratív gerincbetegségek konzervatív kezelésében

Intézményünk ortopédiai osztálya műtéti és konzervatív profillal működik, 40 ágyon
fogadja a megye egész területéről érkező betegeket.
Konzervatív ellátásban részesülő betegeink közel 50%-a jelentkezik a gerincet érintő
degeneratív elváltozások okozta panaszokkal. A kórfolyamat befolyásolására kevés
lehetőségünk van, de tüneti kezelésként a fizioterápia széles tárháza áll
rendelkezésünkre.
Az ortopédiai osztályon üzemeltetünk kis- és középfrekvenciás, valamint ultrahang
készüléket illetve ezekkel ionto- és sonoforéziseket végzünk.
Kezdeti tapasztalataink vannak a Bioptron lámpa mozgásszervi alkalmazásával.
Kiegészítő kezelésként TENS készüléket adunk a betegeknek, melyet önállóan
alkalmaznak, akár naponta több alkalommal is. Emellett vibrációs-extenziós hatással
bíró Perlswing- és Weiland típusú gerinckezelő készüléket működtetünk, illetve
különböző pihentető, helyes testtartást segítő és tehermentesítő segédeszközöket
(kocka- és hengerpárna, deréköv) javaslunk betegeinknek.
Az osztályon két gyógytornász dolgozik és végez stabilizáló illetve mobilizáló
manuálterápiás kezeléseket, valamint az egyetlen oki terápiaként alkalmazható, az
anulus-nucleus komplexumban kialakuló mechanikai defektusok kezelésére szolgáló
Mc Kenzie-féle diagnosztikai és terápiás módszert!
Az ortopédiai és fizioterápiás osztály szoros együttműködésének köszönhetően tovább
színesedett a kezelési paletta, személyi és tárgyi feltételekkel bővültek lehetőségeink.
A nagyfrekvenciás kezelőkben a r ö v i d - és m i k r o h u l l á m kezeléseket, a hydroterápiás
részlegen a víz alatti sugármasszázs és hydrogalván kezeléseket fizikoterápiás
szakasszisztensek, a svédmasszázs kezeléseket szakképzett masszőrök végzik.
Az egyéni és csoportos mozgásterápiás kezeléseknek és a gerinciskola
foglalkozásoknak a fizioterápia tornaterme ad otthont.
így biztosítjuk - félévente tíz napos bentfekvéses kezeléssorozaton résztvevő
betegeinknek a gyógyszeres terápia mellett a komplex elektro- mechano- foto- és
hydroterápiás ellátást. A módszerek alternatívát nyújtanak a különböző korú, fizikális
és pszichés státusszal rendelkező betegek minél eredményesebb gyógyításához.
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Gyekiczkiné Szrnka Márta, Dr. Bencze és társa KFT, Szarvas

A gyógytorna megvalósulása Szarvason

1990 szeptemberében én is azok között voltam, akik megtették az első lépéseket az
iskola kapuja felé. Mi voltunk az első évfolyam, akik elindultunk a kitaposatlan
ösvényen. Kisebb-nagyobb nehézségeket legyőzve, végül szép emlékekkel, sikerekkel
fejeztük be a főiskolás éveinket.
Az államvizsga után, több lehetőségem közül arra a döntésre jutottam, hogy
visszatérjek szülővárosomba, Szarvasra, mivel akkoriban nem voltjelen a gyógytorna.
Számomra ez egy újabb, nagy kihívás volt, melyet szívesen felvállaltam magamra. A
szamosi fürdőben, kaptam egy helységet azzal a címszóval, hogy "ez a tornaterem". A
többi rám lett bízva. Ezután következett az újabb megpróbáltatások sora, kilincselések
hétről - hétre, hogy a tárgyi feltételek biztosítva legyenek. Az eszközök megteremtése
mellett, meg kellett teremteni a szakmánk elismerését is, ami nem volt könnyű feladat.
Szeretnék elmondani egy tanmesének való valóságos történetet röviden, név nélkül.
(Másfél hetes munka elteltével egy hölgy jelentkezik gyógytornára, háziorvosa
beutalójával, hogy "a nyaki szakasz mozgásbeszűkülése végett, kérem a nyak
kimozgatását." Kikérdezés során kiderült, hogy fél éve a nyaki szakaszon luxáció
történt, melyet "H" lemezes osteosintézissel rögzítettek. Kérdem- Mostanában készült
RTG- felvétel? Válasz - Nem. Visszaküldtem az orvosához - hogy diplomatikusan
kérje, hogy röntgenezzék meg. Másnap jön a hölgy - a Dr. Úr azt mondta, hogy
nyugodtan mozgassuk ki. Én nem nyúltam hozzá, és délután személyesen megkerestem
az orvost. "Én nem akarok beleszólni a kezelésbe, de nem ..." A válasz - ez egy hisztis
beteg. Harmadnap jön a hölgy: megkértem, hogy vegye fel a kapcsolatot a műtő
orvosával. Három hét múlva kopogtatnak. Jött a hölgy: " Azt mondta professzor úr,
hogy jöjjek be és köszönjem meg önnek az életemet, mert ha ki lett volna mozgatva,
akkor az ön keze között maradtam volna, mivel 2-3 mm-el kijjebb jött a csavar.
Ízelítő, hogy milyen formában működik, milyen szinten sikerült megteremteni a
gyógytornát Szarvason. A fürdőn belül van a tornaterem, ahol időbeosztásnak
megfelelően folynak a foglalkozások. Minden Ízületnek megfelelően megvannak az
általános csoportos tornák: váll-, könyök-, kéz-, gerinc-, csípő-, térd-, bokatorna.
Természetesen vannak egyéni tornák is, melyeken a betegek személyre szabott
gyógytornában részesülnek (frissen operáltak, haemiparetikusak, stb.). Közben
elvégeztem Budapesten a "Felkészítés az anyaságra" továbbképző tanfolyamot, melyet
követően elindítottam a kismamatornát is. A fürdő lehetőségét kihasználva egyes
esetekben a betegek vízben is tornázhatnak. Városunkban működik egy aszthma klub,
melynek aktív részese vagyok. Havonta jönnek előadók az asztmával kapcsolatban
előadásokat tartani, s emellett külön 30-40 éves úszni nem tudó aszthmásoknak
úszásoktatást szerveztem, mely nagy sikerrel zárult. Az évek múltával új kolleganők
érkeztek: Molnár Judit és Bracsok Ildikó személyében, akik szintén a szegedi főiskola
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hírnevét öregbítik. így lehetőség nyílt arra, hogy bővítsük a tornák lehetőségét.
Beindult az intim-, osteoporosis-, baba-mama torna Képviseljük magunkat az
otthonápolásban, és a város ápolási osztályán és a szociális otthonában is. Személyesen
tartom az óvodások célzott, preventív tartásjavító és lúdtalp elleni lábtornáját. Úgy
érzem, sikerült valamit elindítani, és öregbíteni a gyógytornászok hírnevét.
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CSEPPET SEM MINDEGY!
/gyógytornász szemmel az incontinentiáról/

Dinamikus, versengő világunkban elképzelhetetlen, hogy a nők alakjuk
formálása, kondíciójuk megtartása érdekében ne járjanak valamilyen tornára.
Testünk úgynevezett "rejtett izmaival" azonban sokkal kevesebbet törődünk,
pedig ez több okból is igen fontos. Melyek is ezek a rejtett izmok'? A női medencét
alulról záró és tartó medencefenék és gátizomzat.
A medencefenék- és a gátizomtornára eddig nem nagy igény volt
Magyarországon, de az utóbbi időben egyre több olyan publikáció lát napvilágot, amely
a torna jelentőségét hangsúlyozza.
Az incontinentia elsősorban a nőket sújtja. Az alkalmatlan időben és helyen
történő vizeletvesztésben szenvedők 3/4-e nő.
Az incontinentia súlyosságáriak megfelelően kidolgozott medencefenék-, és
gátizomtorna erősíti ezen izmokat és ezzel egyidejűleg csökkenti, sőt megszüntetheti az
akaratlan vizeletvesztési problémákat.
Az incontinentia egyik leggyakoribb formája a STRESS INCONTINENTIA,
melyet a medencefenék izmainak gyengesége okoz. Ha a medencefenék izmai
gyengülnek, a tartó funkciójuk is elégtelenné válik, megsüllyed az egész izomlemez a
rajta áthaladó nyílásokkal együtt - ezzel azt eredményezi, hogy ezek zárófunkciója
gyengébb lesz.
A medencefenék izmok tornájának az incontinentia kezelése mellett fontos,
vagy a legfontosabb szerepét a prevencióban, a megelőzésben látjuk. Gáttorna alatt a
medencefenék izmainak erősítésére szolgáló speciális gyakorlatokat értjük. A
rendszeresen, intenzíven végzett gyakorlatok segítségével 2-3 hónap alatt a gát
harántcsíkolt izomzata és egyben a külső záróizmok erejének, tónusának növekedése
érhető el.
Irodalmi adatok és saját tapasztalataim is azt bizonyítják, hogy a torna 60-80 %ban eredményes.
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Kardos Tünde, Pharmavit Rt, Veresegyház,
Konkolyné Zagyi Gabriella, Tompa Edit
SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged

Az inkontinencia és azon belül a stressz inkontinencia fizioterápiás kezelése

„Az inkontinencia olyan önkéntelen vizeletvesztés..., amely alkalmatlan időben illetve
helyen történik..." (Nemzetközi Inkontinencia Társaság definíciója). A vizeletvesztési
probléma nőknél és férfiaknál, gyermekkortól az idős korig egyaránt előfordulhat.
Számtalan betegség illetve állapot velejárójaként fellép, az orvostudomány
legkülönbözőbb területeit érintve. A vizelettartási problémákkal küzdőknek nem csak
testi, de igen súlyos lelki traumát is okoz állapotuk. A vizelettartási probléma akkor
válik betegséggé, ha már személy életvitelét, szociális, higiénés közérzetét zavarja. Az
orvos részletes vizsgálat és értékelés után választja ki a megfelelő kezelési megoldást.
A probléma eredete szerint ez lehet gyógytorna, pszichoterápia vagy műtéti
beavatkozás. A kezeléseken túl, nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre is, hiszen
bizonyos esetekben elkerülhető lenne ennek az állapotnak a kialakulása. Ezért jut
nagyon fontos szerep az orvos mellett a gyógytornásznak a megelőzésben és a
kezelésben is.
A stressz inkontinencia gyógyítása ma is kihívást jelent nőgyógyász és gyógytornász
számára egyaránt. A stressz inkontinencián azt a vizelettartási rendellenességet értjük,
amikor hasprés felléptekor (köhögéskor, tüsszentéskor, erőkifejtéskor) a vizelet
akarattól függetlenül elcsordul, elcseppen. Nem csak a szülő nők vannak
veszélyeztetve, hanem minden harmadik-negyedik „változás korában" lévő nő szenved
ebben a betegségben. A gyógytornász a meglévő vagy kialakuló vizelettartási
problémákat medencefenék-gátizom tornával kezeli. Az alkalmazott komplex
konzervatív kezeléssel jelentősen csökkenthetjük a betegek szociális és higiénés
problémáit, elérhetjük életminőségük javulását. Előadásunk a stressz inkontinencia
fizioterápiás kezeléséről szól.

88

Kis Mónika, Dr. Gúber Károly
J.N.K. Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet, Traumatológiai
Osztály

Komplex fizioterápiás lehetőségek csípőízületi endoprotézis beültetése után
traumatológián kezelt beteg esetében

Előadásomban szeretném ismertetni azokat az okokat, melyek miatt kórházunk
traumatológiai osztályán csípőízületi endoprotézis beültetésére kerül sor.
Átfogó jellemzést nyújtok betegeink általános állapotáról - összehasonlítva őket
ortopédián operációra váró betegeink státuszával - és elemzem, hogy mindez mennyire
befolyásolhatja a műtétet követő fizioterápiát.
A csípőízületi endoprotézis különböző klinikai területen kezelt, eltérő diagnózisú
betegek esetében különböző tehermentesítést és kezelést igényel. Ennek tükrében
bemutatom azt a komplex kezelési programot, melyet kórházunk traumatológiai
osztályán végzünk, a korai posztoperatív napoktól kezdve a hosszútávú kezelési cél
eléréséig.
Kezelési tervünk a következőket tartalmazza:
ép testrészek funkciójának megtartása
károsodott szövetek regenerációjának elősegítése
operált alsóvégtag lehető legmagasabb rehabilitációja
visszanyert végtagfunkció testsémába történő beépítése
gyógyászati segédeszköz használatának pontos megtanítása
mindennapi tevékenységek, élethelyzetek gyakorlása
A fent említett célok elérésének érdekében speciális, rehabilitációs, és megelőző
feladatokat látunk el. Protézisműtéten átesett betegeink rendszeres kontrollvizsgálaton
vesznek részt. A vizsgálatot végző orvos állandó kapcsolatban áll azzal a házi ápoló
szervezettel, mely a hosszútávú célok megvalósításáért dolgozik. Ideális esetben ők
lesznek azok akik a rehabilitációs programot befejezik.
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Laukó Krisztina, SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, Szeged

Az acut myocardialis infarctuson átesett betegek korai mozgásterápiája

A cardiovascularis betegségek világszerte komoly népegészségügyi problémát
jelentenek, mivel a legtöbb fejlett országban ez a betegségcsoport okozza a halálozás
legnagyobb hányadát.
Magyarország a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozásban a nők
között a 6., a férfiak között a 7. helyen áll a világranglistán. A halálozás csökkenő
tendenciát mutat. Ezt a folyamatot számos tényező befolyásolja, többek között a
megelőzés, az infarctusos beteg intenzív kezelése, a szükség szerinti sebészi
beavatkozások, a thromboticus therápia széleskörű elterjedése, és nem utolsó sorban a
cardiologiai rehabilitatio.
A cardiologiai rehabilitatio átfogó program, amely a coronaria
megbetegedésekben szenvedők fizikai és pszichés állapotának helyreállítását és
fenntartását célozza, hozzásegítve a betegeket a munkához való visszatérésükhöz,
mindennapi életük zavartalan folytatásához. Ebben a rehabilitatioban orvosok, nővérek,
gyógytornászok teamet alkotva szorosan együttműködnek.
Előadásomban az acut myocardialis infarctus fiziotherápiás módszereiről kívánok
beszámolni, érintve a cardiologiai rehabilitáció eredetét, célját, felosztását,
szempontjait, kiemelve a korai mobilizációt az acut szakban.
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CD műtéten átesett beteg pre- és posztoperativ fizioterápiás kezelése

A Szerzők bemutatják azt a szokásos, komplex fizioterápiát, melyet a POTE
Ortopédiai Klinikáján alkalmaznak a CD műtét előkészítő és posztoperatív
időszakában. A Cotrell-Dubousset műtéti módszer lehetővé teszi az idiopathiás
scoliosisok három dimenziós korrekcióját, megteremti a fiziológiáshoz közeli
gerincfúzió lehetőségét.
A beteg, vizsgálati eredményei szerint fizikális vizsgálat, képalkotó eljárások,
iégzésfunkció 3-6 hetes előkészítő és 10 - 14 napos posztoperatív programon vesz
részt, napi rendszerességgel.
Preoperatív kezelési c é l :
-gerinc szalag apparátusának nyújtása és lazítása, a gerinc-, mellkas-, medence
mobilitásának növelése, hát-, paravertebralis izomzat, has-, légző izmok, légzési
segédizmok nyújtása, lazítása és erősítése, korrigált testhelyzetben légzésfunkció
javítása.
Posztoperatív terápiás cél:
-cardio-pulmonális prevenció, izomegyensúly megéreztetése, helyreállítása, testtudat
újraépítése, egyensúly koordináció javítása, izomerő fejlesztés, fokozatos mobilizálás.
Alkalmazott fizioterápiás eljárások:
Cotrell készülékkel aktív és passzív extenzió, paravertebrálisan alkalmazott UH,
Diadinamic, paraffin pakolás és masszás. Mozgásterápiával tartós korrekció, mobilitás
növelés, elongatio, izomerősítés és nyújtás különböző testhelyzetben forszírozott
légzési technikák.
Klinikai munkánk a posztoperatív 10-14. napon véget ér, amikor a beteg otthonába
távozik.
Azonban a fizioterápiás kezelés további folytatása indokolt. A korai posztoperatív
szakban megkezdett testtudatosító, izomegyensúly helyreállító gyakorlatok rendszeres
végzése. Majd a sebgyógyulást követően intenzív törzs és hasizomerösítés, lehetőség
szerint úszással kiegészítve.
Mivel klinikánk országos beteganyaggal dolgozik, a betegek további nyomonkövetése
a mozgásterápia szempontjából nem megoldott.
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A fizioterápia jelentősége a mellkassebészeti beavatkozáson átesett betegek
postoperatív kezelésében

Irodalmi adatok szerint akár 5 0 %-ra is tehető a mellkassebészeti műtéteket követő
azon szövődmények aránya, amelyben fontos szerepet játszik a bronchialis váladék
retentioja. A légúti váladék felszaporodása a légzőfelület csökkenéséhez (dystelectasia,
atelectasia), a tüdőben kialakult gyulladáshoz (pneumonia, abscessus) és expansiós
problémákhoz (pneumothorax, empyema thoracis) vezethet.
A mellkassebészeti műtétek után az eredményes fzioterápiás kezelést számos tényező
befolyásolja:
1. saját beteganyagunkban a betegek 95 %-a erős dohányos, és mintegy 3/4
része szenved valamilyen krónikus légúti betegségben (krónikus bronchitis,
COPD, korábban lezajlott tuberkulotikus fertőzés)
2. műtét alatt az operált oldali tüdő teljes atelectasiája és a mucociliaris
clearence csökkenése
3. tüdöparenchyma sérülése, intrapulmonalis haematomák
4. a légzőfelület csökkenése resectiós műtétek után
5. a thoracotomia és a mellkasi drenálás okozta mellkasi fájdalom.
Az esetleges szövődmények elkerülésére, a kezelést nehezítő fenti tényezők
ismeretében osztályunkon igen fontosnak tartjuk, hogy a betegek a postoperatív szak
első napjától intenzív fizioterápiás kezelésben részesüljenek. A korábban is alkalmazott
fizioterápiás eljárások mellett egyre több betegnél használjuk a KS pipát és vizsgáljuk
hatékonyságát az expectoratio megkönnyítésében és ezáltal a fenti szövődmények
elkerülésében
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Nyaki gerincsérült beteg otthoni rehabilitációja
Esetismertetés

Az esetismertetés során a bemutatott beteg nyaki gerincsérülésének mechanizmusa
orvosi, műtéti ellátása és ennek kapcsán felmerülő problémák
kerülnek
megfogalmazásra.
51 éves nőbeteg anamnézis szerinti panaszai egy jógatanfolyamon kezdődtek 1998.
március 25.-én, ahol egy gyakorlat következtében nyaka hirtelen megfájdult, majd
mind a négy végtagja gyengülni kezdett. Rövid időn belül klinikára került, ahol
állapota folyamatosan progrediált. Mozgásképtelen lett, légzése gyengült. A cervicalis
MRI vizsgálat epiduralis haematomát mutatott, ami miatt azonnali műtétre került sor.
A műtét során C III, IV, V Iaminectomiát és C II, VI részleges laminectomiát végeztek
és a gericcsatornát szűkítő epiduralis haematomát eltávolították.
A beteg intézeti ellátásban, kezelésben: 1998. április 9-ig részesült. A rövid klinikai
ellátást az tette lehetővé, hogy a rehabilitációt a beteg otthonában azonnal folytathattuk.
A beteg további rehabilitációjában a következő mozgásszervi eltérések okoztak
problémát. A bal alsó végtag gyengült, az izomerő átlagosan hármas szintnek felelt
meg. A bal felső végtagon a csuklóízületre ható izmok ereje átlagosan hármas, a
könyökízületre és a vállízületre ható izmok ereje a kettes szintet érte el. Gondot okozott
a tárgyak fogása és a bal felső végtag erős zsibbadása. A nyaki gerinc stabilitása
jelentősen csökkent, melynek hátterében a sorozatos laminectomiák következtében
létrejövő több szegmentumra kiterjedő instabilitás állt. A fej és a nyak enyhe lateral
flexiós kényszertartása volt tapasztalható, ami erős görcsös izomeredetü fájdalommal
járt. A nyaki szakasz stabilitásának jelentős részét a spasztikus izmok és a Schanczgallér biztosította.
Alkalmazott fizioterápia
légzőtorna, keringésjavító torna
szelektív ingeráramkezelés
hólyagstimulálás Galva5 készülék segítségével
passzív mozgatás
vezetett aktív gyakorlatok
aktív gyakorlatok
fokozatos mobilizálás
klasszikus svédmasszászkezelés
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tartáskorrekció
önellátó feladatok gyakorlása
PNF technika
gátizomtorna
subaqualis torna (úszás)
A féléves intenzív kezelési program eredményeképp a funkcionális eredmény szinte
teljesnek mondható.
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A vállízületi sérülések konzervatív kezelése

A szerző videofilmen olyan beteg vizsgálatát és kezelését demonstrálja, akinek
vállízületi mozgásai jelentősen beszűkültek, izomereje csökkent.
A vállízületi problémák hátterében gyakran állnak banálisnak vélt sérülések,
amelyek szövődményeként állandósulhat a fájdalom, a váll mozgásai és izomereje
csökken, a rotátor izmok által biztosított dinamikus stabilitása romlik.
A filmen bemutatott beteg "befagyott váll" szindrómával fordult
gyógytornászhoz. A szerző bemutatja a beteg vizsgálatát - mozgásterjedelem, izomerő,
speciális és funkcionális tesztek- és összefoglalóan demonstrálja az alkalmazott
fizioterápiás eljárásokat - fájdalomcsillapítási technikák, a glenohumerális ízület
mozgásterjedelmének növelése, helyes vállízületi, vállövi mozgásdinamika kiépítése,
izomerősítési technikák.
A félévig tartó komplex kezelés hatására a váll mozgásai jelentősen
növekedtek, a fájdalom csökkent és az izomerő is növekedett. Az önellátáshoz
szükséges mozgások - mind a beteg, mind a kezelést végző gyógytornász megítélése
szerint - nagymértékben növekedtek az érintett felső végtag funkciói jelentősen
javultak.
Összegzésként elmondható, hogy a pontos vizsgálatra épülő fizioterápiás
kezeléssel a váll funkciói lényegesen javíthatók. Tapasztalatok szerint azonban fontos
lenne, hogy a kezelést a panaszok megjelenésekor, vagy rövid idővel ezután kezdjük el,
mert így lényegesen jobb funkcionális eredményt lehet elérni.
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Vertebrobasilaris insultuson átesett tetraplég beteg törzsmozgásokon alapuló
mozgásterápiája

Hazánkban napjainkban népbetegségnek tekinthetők az agyi keringészavar
következtében létrejövő kórképek. Míg korábban a 60 év feletti korosztály, ma már az
egyre fiatalabb rétegek (40-60 éves) a veszélyeztetettek. Néhány esetben - de egyre
szaporodó tendenciával - előfordul, hogy az érintettek 30 év alattiak. A betegség
előfordulási gyakoriságának növekedésével, illetve azzal, hogy egyre fiatalabb
korosztályt érint, az utóbbi időkben megnőtt a neurológiai rehabilitáció jelentősége.
Munkámban ismertetem a normál mozgásfejlődésnek megfelelő mozgáskomponenseket, amelyek megléte előfeltétele a fiziologiás, mindennapi mozgások kifejlődésének
és a későbbiekben a hétköznapi mozgásfunkciók meglétének.
Az esetismertetésben bemutatom egy 16 éves vertebrobasilaris insultuson átesett,
tetraplég beteg törzsmozgásokon alapuló mozgásterápiáját, a beteg akut állapotától a
segédeszköz nélküli járásig. Terápiáját az intenzív osztályon folytatott kezelésektől 9
hónapon keresztül követtem figyelemmel és dokumentáltam. A vele történő
foglalkozás komplex feladatot jelentett (mozgásterápia, mellkasi fizioterápia, pszichés
támogatás) ami egyszerre tette azt nehézzé és széppé is. Bár mozgása még korántsem
olyan, mint az agyi inzultus előtt, de az intenzív osztályi állapotához képest, az
életminőség jelentős javulását értük el, amely a neurológiai rehabilitáció fő célkitűzése.
Az idejében elkezdett, megfelelő ismereteken nyugvó mozgásterápiával, a proximalis
részek kontrolljának kifejlesztésével nagy eredményeket lehet elérni a központi
idegrendszer sérülésével járó különböző neurológiai kórképek kezelésében, az
é I etm i nőség javításában.
Fontos a beteg állapotának újraértékelése, funkcionális képességének javulásával
mindig meg kell határoznunk a terápiás program következő célját. Ezt a beteggel, a
családdal együtt kell meghatározni, hiszen az egész rehabilitációs folyamat során a
beteg, a család és a kezelést végző szakemberek együttes, egymást támogató
munkájával érhető el csak megfelelő eredmény.
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Fizioterápiás lehetőségeink a radius distalis vég C-tipusú törésének kezelésében

A traumatológiai ambulancián látott törések közel 1/6-át teszik ki a radius distalis
végének törései. A lakosság 0.2 %-át érintő sérülések a 60 év feletti korosztálynál a
leggyakoribbak. A klasszifikáció nem egységes, az egyes szerzők különböző
szempontok alapján készítették el törésbeosztásukat. Az általunk figyelembe vett A O
beosztás a radioanatómiai lelet és a töréselmozdulás mértéke szerint osztályoz. A
sérüléshez adaptált töréskezelés meghatározza a gyógytornász lehetőségeit.
Gipszrögzítés illetve a fixateuros külső rögzítés esetén a szabadon maradt ízületek
tornáztatását végezzük. A kéz ujjainak mozgatásával elhárítjuk a passzív hyperaemiát,
vagyis az ischeamia veszélyét, normalizáljuk az izomzat tónusát. A rögzítés mellett
végzett torna célja a keringés és anyagcsere normalizálása, a mozgásfunkciók
megőrzése. Természetesen ezzel párhuzamosan zajlik a könyök és vállízületi
kontraktúra és izomatrófia prevenciója. Három-négy hetes rögzítés után a fixateur
dinamizálásával már lehetőségünk nyílik az eddigi terápiát a csuklóízület mozgásainak
gyakoroltatásával kiegészíteni. A gyógytorna adta lehetőségeket azonban a külső
rögzítés eltávolítása után tudjuk igazán kihasználni.
Első feladatunk a trophikus zavarok, a duzzanat csökkentése, a fájdalom leküzdése.
A mozgások gyakoroltatását - természetesen ha a sebgyógyulás ezt lehetővé teszisubaqualis térben kezdjük meg. A rekeszes galván kádban a mozgásprogramot Ca,
illetve fájdalomcsillapító iontoforézissel kötjük össze.
Ha a vízalatti tornára a bőr állapota miatt nincs lehetőségünk, a rehabilitációt
szárazföldi tornával kezdjük meg. A sérült végtagot mindig alátámasztott, kényelmesen
elhelyezett alkarral - pl. a beteget asztalhoz ültetve- kell mobilizálni. Elengedhetetlen
kiegészítője
a tornának
ezen
fázisban
a
kriogél.
Fájdalomcsillapításra,
ödémacsökkentésre, a mozgáshatárok kiszélesítésére eredményesen használjuk a
különböző elektroterápiás eljárásokat. A kéz funcióinak javítására különböző
eszközöket alkalmazhatunk, melyekkel egyben színesíthetjük is a sokszor nem éppen
fájdalommentes kezeléseket.
A manipulációs készség fejlődésével már a mindennapi életből vett mozgássorokat is
beépítünk a rehabilitációs programba.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy gyakran a megdöbbentő radiológiai kép ellenére
is igen jó funkciót tudunk elérni betegeinknél.
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Csípőprotetizált betegek járáselemzése

A szerző előadásában ismerteti azon tapasztalatait, amelyeket csípőprotetizált betegek
mozgásának, életvitelének vizsgálata során szerzett, az általa összeállított kérdőívek,
vizsgálati lapok alapján. A művi ízületpótlás, ezen belül is a csípőízületi totál
endoprotézis beültetés az ortopéd sebészet egyik legnagyobb eredménye, mely
bevezetésétől kezdve az egyik leggyakrabban végzett műtéti eljárássá vált. Az ízületi
fájdalmak, illetve az ízületi mozgások beszűkülése miatt a mozgásában, életvitelében
korlátozott beteg számára az ízületpótló műtétek igen nagy jelentőségűek, hiszen
drámai állapot-, és életminőség javulást eredményeznek. A szerző ezen javulások
objektív, adatokkal történő igazolását tűzte ki céljául, a közvetlen preoperatív, illetve
az arthroplastica után nyert vizsgálati eredmények összehasonlítása révén. A műtéti
beavatkozások jelentős része, különösen ha a mozgatórendszer funkcionális egysége is
megbomlik, szükségessé teszi a beteg gyógytorna kezelését. A csípőprotetizált betegek
esetben is igen nagy szerepet kap a mozgásterápia, hisz a műtét önmagában csak
részeredményt érhet el, az általa lehetővé tett javulás eléréséhez gyógytornára is
szükség van. A szerző a figyelmet a kórházból való távozást követő gyógytorna
jelentőségére, valamint a hosszú távú eredmények nyomon követésének fontosságára
irányítja. Gyakorlati eredményeit, tapasztalatait az általa meghatározott kritériumoknak
megfelelően, 16 eset kapcsán foglalja össze. A vizsgált betegek háromnegyede nő,
egynegyede férfi, átlagéletkoruk 66 év a vizsgálat időpontjában. A diagnózis az esetek
döntő többségében primaer coxarthrosis, kisebb hányadban pedig dysplasias szekunder
coxarthrosis, illetve idiopathias femurfej necrosis. A totál endoprotézis beültetés a
vizsgálatban résztvevő összes betegnél cementes technikával történt. Az ízületpótló
műtétek célja stabil, kellő mozgásterjedelemmel rendelkező, fájdalmatlan ízület
létrehozása. A szerző vizsgálati eredményeiből kitűnik, hogy az esetek döntő
többségében megvalósul e hármas cél, s ezáltal a mozgásterjedelem, illetve
járástávolság nőtt, a sántítás és a fájdalom csökkent a betegek egy lényegesen jobb
életminőség esélyével illeszkedhetnek vissza a családi és társadalmi életbe.
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A nyiroködéma komplex kezelésében szerzett tapasztalataink, eredményeink

Az elmúlt húsz hónap alatt a nyiroködéma komplex kezelésében szerzett
tapasztalataink alapján arra a kérdésre kerestük a választ, hogy van-e olyan tényező,
amely egyértelműen befolyásolja, illetve előrevetíti a kezelés várható eredményét.
35 beteg kezelési eredményeit hasonlítottuk össze különböző szempontok alapján. A
kezelés eredményességét A kezelt végtag térfogat változásával és a beteg szubjektív
tüneteinek alakulásával mértük.
Csak olyan betegek eredményeit használtuk fel, akik első alkalommal vettek részt
komplex nyiroködéma kezelésben, minden beteg esetében a komplex kezelés
ugyanazon elemeit használtuk fel:
manuális nyirokdrenázs
gépi kompressziós kezelés
bandage felhelyezése a végtagra
keringésjavító torna
A következő tényezők befolyásait vizsgáltuk a kezelés eredményességét illetően:
ödéma lokalizációja, stádiuma
ödéma kialakulásának oka
beteg neme, kora
beteg egyéb betegségei, gyógyszerek
ödéma kialakulása és a kezelés megkezdése között eltelt idő
kezelés időtartama
betegellátás formája: ambuláns illetve intézeti ellátás
Összefoglalásként bemutatjuk, hogy egyes tényezők milyen mértékben befolyásolják a
komplex nyiroködéma kezelés eredményességét.
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RENDEZVÉNYÜNKET TÁMOGATTÁK

•

3T FŐÉP Fővállalkozó Építőipari és Kivitelező Kft.

•

ASTRA ÉS SOÓS BT

•

IZOREHAB

•

Cserepes sori Piac Kft.

•

Építőipari és Állványozó Szolgáltató Kft.

•

ERHARDT SPORT Kft.

•

FUNDAMENTA Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt.

•

MARKETING-MIX 2000 KFT.

•

MEDICINA KÖNYVKIADÓ

•

MEDICOPROJECT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

•

PANA-COPY Irodatechnikai BT

•

POLYGONKft.

•

Prima Protetim Kft.

•

SANAT-MÖBEL Kft.

•

SZÉSZ GESZTOR Fővállalkozó és Kivitelező Kft.

•

TANTÉKA BT

•

THERA-TEAM Rehabilitációs Termékeket Forgalmazó BT
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3T FŐÉP Fővállalkozó
Építőipari Kivitelező Kft.
6724 SZEGED, ŐSZ U. 11.
TEL.: 498-454

SZOLGALTATASOK

ASTRA & SOOS

• építőmesteri

Építőipari szolgáltató Bt.
Iroda:
6725 Szeged, Remény u. 8.
Tel./fax: 62/444-138,
06 20 9461-717

• gipsz válaszfalak
• szakipari
• gépészeti és
• földmunkák

Kotormán Ernő
cégtulajdonos
Telephely:
6753 Szeged, Körös sor 47
Tel: 62/496-178
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ESZTOR
FŐVÁLLALKOZÓ ÉS
KIVITELEZŐ KFT

EPITOMESTERI MUNKÁK
ÁLLVÁNYOZÁS
MELEGBURKOLÁS
Munkahely: Szeged, Fő fasor 55/B.
TelJFax: (62) 432-785
M.: 06-30-9435-917,06-30-9435-918
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Huszár Jenő
Lakás:
Szeged, fő fasor 55/B
Tel.: (62) 432-602
(94) 436-184

A gép egyaránt alkalmas egy-egy izom, izomcsoport erősítésére és /vagy nyújtására,
akár egy gyakorlatsoron belül.
A gép kínálta lehetőséget kihasználva, a végtagok munkájának bevonásával úgy
növelhetjük az egyes törzsizom erősítő gyakorlatok intenzitását, hogy közben a gerincet
nem éri kóros terhelés.
A kezelési tervnek megfelelően a gépen egyaránt végezhetők statikus és dinamikus
gyakorlatok.
Lehetővé válik az egyénre szabott gyakorlás
Kiválóan alkalmazható mind a kórházi rehabilitációban, mind pedig az iskolai
gyógytestnevelésben.
További információk:

Dr. Monostori László
baleseti sebész
Szolnok, M o l n á r Ferenc u.31.
Telefon: 56/427-674
Munkahely: Hetényi G. Kórház
Telefon: 56/421-521

103

U NI VEIWrH#^e^feeASZTAL

UNIVERZÁLIS KEZELÖASZTAL
Katalógusszám: I I 3 . 9 S
Általános rehabilitációs
sokoldalú
segítséget.
poliuretánhab és műbőr
négy önbeálló 0 1 2 5 mm

Illetve reumatológiai kezeléshez nyú|t
Á
stabil
zártszelvény
vázszerkezet
bevonatú fekvőfelülettel van ellátva. A
kerék egyenként fékezhető.

Felületkezelés: műanyag alapú porfestékkel, megállapodás szerinti
színben.
Párnázat színe: megállapodás szerint
Méretek: befoglaló méret:
fokmagasság:

7 0 0 x 1940 mm
5 4 0 - 8 4 0 mm

ORKI szám: 7 9 0 / 9 5

A feltárnia, a deréktámasz, a kéztartók
és a lábtartók külön - külön
mechanikusan állíthatók.
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ÖIBEL KFI
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N
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Az oldalfekvésben való kezeléshez
háttámasz szerelhető fel.

A fekvöfelület magassága hidraulikusan
állítható.

H - 3 3 9 G K e r e c s e n d , Füzesabonyi út "75-79.
Tel./Fax: [ 3 9 ] 4 5 0 - 1 4 5 , [ 3 9 ] 4 5 0 - 1 1 7

A

( U S A ) CÉG KÉSZÜLÉKEI HÁT- ÉS DERÉKFÁJDALMAK,
REUMATIKUS BÁNTALMAK MEGELŐZÉSÉRE
ÉS GYÓGYSZERMENTES
GYÓCYÍTÁSÁRA ÜLŐMUNKA, TANULÁS, TV-NÉZÉS,
GÉPKOCSIVEZETÉS
KÖZBEN i s MÜKÖDTETHETŐEK!

A termékcsalád rehabilitációban való alkalmazása: elsősorban ágyhoz vagy székhez kötött betegek esetében fontos. Kiválóan kiegészíti a gyógytornászok munkáját. Prof.
Dr. Szendrői Miklósnak, a SOTE Ortopédiai Klinika igazgatójának szakvéleményéből:
„Egy hét alkalmazás után a gerincizomzat myatglás csomóinak száma csökkent, a paravertebrálls Izomzat ellazult, a fájdalom csókként
Alkalmazási területei: myalgia (nyaki, dorsatis, lumbalis); túlterhelt görcsös Izomzat: spondylosls, spondytarthritis,
polydiscopathia; Scheuerrnann utáni állapot - myalgia; enyhe lumboischialgia; lumbago."
Kórházi alkalmazás: .Elsősorban műtéten átesett pácienseknél látjuk előnyéi, amikor a beieg még ágyhoz kötött.
Kiválóan alkalmazható a hát, deréktáj, fartájék tokozott nyomásnak kitett területein, ahol jelentősen élénkíti a szövetek
vérkeringését. Segítséget nyújt a decubitus kialakulásának megelőzésében, a betegek közérzetére is jó hatást
gyakorol. A nővéreket mentesíti a fizikailag fáradságos kézi masszírozástól" (Dr. Patkonyaí Gábor, ortopéd sebész
főorvos).
A készüléket már számos mozgássérült és sclerosis multiplexben szenvedő beteg használja. Igen sok levelét kapunk! amelyben a készülék használatáról nagyon kedvezően nyilatkoznak; .Férjem SM-es beteg, teliesen mozgásképtelen. tájdalmai és izomgőrcsei vannak. Mióta a készüléket használjuk, azóla igen hatásosan enyhítette a lájdalmlt.és az izommera.vedését. Nekem lumbágöm és igen erős gerincfájdalmaim voltak. Semmityen
gyógyszer nem volt ilyen hatásos, mint a PRO-LUMBAR. Szinte fájdalommentes vagyok, gyógyszert egyáltalán nem szedek. Ilyen jó
fájdalomcsillapítóval még nem találkoztunk, pediga térjem 25éva, en
I 10 eve szenvedtünk ezektől a fájdalmaktól" (Pető "

VILÁGÚJDONSÁGOK A GYÓGYSZERMENTES
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
ÉS FIZIKOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK MÁSIK
CSALÁDJÁBAN, A TENS-KÉSZÜLÉKEK KIALAKÍTÁSÁBAN!
Az otthon, a betegek által önállóan is használható fizikoterápiás, fájdalomcslllapitó készülékek legmodernebb típusai, a miniatürizált, mikroprocesszorok által vezérelt Cathay TENS készülékek kétféle kivitelben
kaphatóak: 1. az űn. vezeték nélküli SP-666,2. a mulüfunkciós, 2 csatornás, vezeték nélküli es vezetékes öntapadó elektródákkal egyaránt
működő POWER 200. Nyolcféle, mikroprocesszorok által vezérelt gyógyító impulzus csomag.
A készülékek gyógyszermentesen gyógyítanak Izületi, reumatikus betegségeket, izomsérüléseket, Idegbéntalmakat, alkalmasak bénulások megelőzésére, legyengült Izomzat felerősítésére. Nagyobb kiterjedésű
fájdalmak kezelésére különleges, nagyméretű elektródák Is csatlakoztathatóak!

MARKETING-MIX 2 0 0 0 KFT.
1022 Budai-est, B a l o c v á r u . 3 .
T f i V f a x : 325-0976, E-maii.: pki.i.krk@elendkr.hi;
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Tájékoztató az Általános Szociális Munkás Szakról
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Bárány Ferenc
SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 1945 -1950
A szociális igazgatás az állam szociálpolitikája gyakorlati megvalósításának
megszervezését jelenti, más szavakkal gondoskodást a szociálpolitika végrehajtásának
feltételeiről, a szociális intézmények létrehozásáról és működtetéséről. A szociális
igazgatás a közigazgatási tevékenység szerves része, a szociális ágazatot irányító
közigazgatás. A következőkben az 1945 és 1950 közötti különleges történelmi periódus
magyar szociális igazgatásának történetéről lesz szó, nyomatékkal hagsúlyozva sajátos
vonásait, figyelemre méltó törekvéseit.
Előzmények
A szociálpolitika történetének tanulmányozása ráirányítja figyelmünket arra a
tapasztalati tényre, miszerint a szűkebb értelemben vett szociális problémák és az
egészségügyi, közegészségügyi feladatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így
együttes, legalábbis összehangolt igazgatásuk feltétele a hatékony és hatásos
szociálpolitikának és egészségpolitikának. Magyarországon az állam aktivitásának
fokozódása, egyre kiterjedtebb szerepvállalása jellemezte a 19. század utolsó
évtizedeit. Az állami szociális és egészségügyi programok, intézmények gyarapodása,
az ezzel együttjáró megnövekedett államigazgatási tevékenység szükségszerűen
felszínre hozta a Belügyminisztériumhoz tartozó szociálpolitikai és egészségügyi
közigazgatási ágazat önálló népjóléti - munkaügyi minisztérium keretében történő
egyesítését, amit a két területen megnyilvánuló fokozódó igények, ellátatlan
szükségletek és a mindenkori igazgatás hiányosságai is alátámasztottak. Az első
világháború alatt a szociáldemokrata mozgalomban és a kormányzati körökben
egyaránt megerősödött a szándék különálló minisztérium létrehozására, ami 1918-ban
a Károlyi kormány idején válhatott valóra, amikor megalakult Magyarországon az első
népjóléti minisztérium, pontosabban: munkaügyi és népjóléti minisztérium. A labilis
hatalmi viszonyok, a forradalmi időszak azonban nem tette lehetővé az érdemi
működést, a minisztérium munkatársait nagyrészt a hivatal megszervezésének feladatai
kötötték le. A minisztériumhoz tartozott akkor a munkaügy, a munkásbiztosítás, a
közegészségügy, a gyermekvédelem, a lakásügyek, a közsegélyezés, a hadigondozás,
valamint a munkaügyi és népjóléti statisztika. A Károlyi rezsimet felváltó
Magyarországi Tanácsköztársaság fennállásának néhány hónapja alatt a népjóléti
igazgatás élére munkaügyi és népjóléti népbiztost neveztek ki. A népbiztosságon 5
főcsoportot szerveztek: központi, egészségügyi, munkásbiztosítási, népjóléti és
rokkantügyi főcsoportot. A népbiztosság néhány figyelemreméltó kezdeményezés
mellett számos szakmailag megalapozatlan és káros rendelkezést hozott. A
tanácsköztársaság után hatalomra jutott részben a restaurációt, másrészt az újrakezdést
meghirdető rezsim a népjóléti minisztérium gondolatát nem vetette el. Átszervezések
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után az 1920. évi I. törvénycikk rendelkezett a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium
létrehozásáról. A minisztérium ügykörébe tartoztak: a munkásbiztosítás (1928-tól
társadalombiztosítás), a hadigondozás, az egészségügyi igazgatás és gyermekvédelem,
a jótékonysági és alapítványi ügyek, valamint a menekült ügy. A minisztériumot Vass
József irányította közel egy évtizedig. A Népjóléti Minisztérium Vass miniszter halála
után politikai, taktikai okok miatt hamarosan megszűnt, ügykörét ismét a
Belügyminisztérium vette át. A Belügyminisztérum különösen Keresztes-Fischer
Ferenc minisztersége idején mutatott nagy érdeklődést a szociális problémák iránt, több
figyelemre méltó szociálpolitikai program fűződik ehhez az időszakhoz. (1)
A Magyar Népjóléti Minisztérium megszervezése és működése (1945-1950)
A második világháború végén, 1944. december 21-én az új demokratikus hatalom
legfőbb szerveként összeülő Ideiglenes Nemzetgyűlés a következő nap megválasztotta
az Ideiglenes Kormányt, amelyben az MKP-hoz tartozó Molnár Erik népjóléti
miniszteri megbízást kapott. A szociális igazgatási ágazat külön minisztérium általi
irányítása, a szociális és egészségügyi igazgatás egyesítése döntően szakmai
szempontok alapján történt, de kifejezte a háború előtti rendszer gyakorlatával történő
gyökeres szakítást is. A háborús körülmények közötti közellátásra való tekintettel
érthető módon közellátási minisztert neveztek ki Faraghó Gábor személyében. A
minisztérium, amely szociális feladatokat is ellátott, később a kisgazda párt politikai
vonzáskörébe került, 1947-ben pedig részben talán ennek betudhatóan megszűnt. (2)
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. január 26-án még Debrecenben
elfogadta a 90/1945. ME sz. kormányrendeletet a Népjóléti Minisztérium szervezésével
kapcsolatos kérdésekről. A rendelet meghatározta, hogy a Népjóléti Minisztérium mely
ügyköröket veszi át az egyes minisztériumoktól. A Belügyminisztériumtól 9 osztály
részben vagy egészében az új minisztériumhoz került, valamint az Országos Szociális
Felügyelőség ügykörét is átvette. A Földművelésügyi Minisztériumtól és a
Pénzügyminisztériumtól társadalombiztosítással kapcsolatos ügyköröket vett át. A
rendelet február 1 -i kiegészítésével a Honvédelmi Minisztérium átadta a hadigondozási
tevékenység egy részét. Az alaprendeletet később még többször módosítani kellett,
amikor az államigazgatás gyakorlati működése megkezdődött; jelezve, hogy íróasztal
mellett elég nehéz dolog államigazgatási ügyekben dönteni.
Az Ideiglenes Kormány Budapestre költözése után 1945. augusztus 6-án
született a kormány 6.300/1945 ME sz. rendelete az állam szociálpolitikai
feladatairól és szociálpolitikai szerveiről. A törvényerejű rendelet a "dolgozó
néposztályok" szociális helyzetének javítását közfeladatnak minősítette. A rendelet
következetesen a "dolgozó néposztályok" kifejezést használja. A rászorulók, a
szegények, a nép és más ismert szociálpolitikai kifejezéseket hiába keressük a
dokumentumban, ami részben a szükséges szemléletbeli fordulatot tükrözi, de jelzi a
szociálpolitikai torzulások és szűkítések veszélyét is. A rendelet intézkedik továbbá a
szociális ellátások anyagi alapjairól, az újonnan szervezendő szociális szakszolgálatról
és az Országos Szociálpolitikai Tanácsról, valamint egyéb szociálpolitikai, igazgatási
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kérdésekről. A népjóléti miniszter 1945. november 8-án adata ki 4.700/1945 NM $z.
rendeletét az előbbi kormányhatározat végrehajtása tárgyában. A miniszteri rendelet
első fejezete a szociális munkatervről, második fejezete a törvényhatósági és megyei
városi szociális alapról, a harmadik a szociális szakszolgálat szervezetéről,
működéséről, a negyedik fejezet pedig a különböző szintű szociálpolitikai tanácsokról
és bizottságokról szól. A két említett dokumentum fennállásának végéig meghatározta
a Népjóléti Minisztérium működési kereteit.
A Népjóléti Minisztérium élén 1950-ig, megszűnéséig három miniszter követte
egymást: Molnár Erik (1944 decemberétől 1947. szeptember 4-ig), Olt Károly (1947
szeptemberétől 1949 június l-ig) és Ratkó Anna (Bíró Károlyné), aki 1949-től 1950
decemberéig volt népjóléti miniszter, utána 1953 áprilisáig egészségügyi miniszter. A
népjóléti miniszteri tisztségre az 1944. decemberi politikai felosztás szerint az MKP
tehetett javaslatot. Mindhárom miniszter az MKP-hoz tartozott, 1945 előtt az illegális
kommunista párt tagjai voltak.
Molnár Erik jogász, történész miniszteri kinevezése előtt államigazgatási
tapasztalatokkal nem rendelkezett. Úgy tűnik, felesleges direkt beavatkozásokkal nem
terhelte a minisztérium apparátusának munkáját. Személyes ambíciók nem kötötték a
jóléti igazgatáshoz. Távozásakor Cseh-Szombathy László államtitkár meleg szavakkal
búcsúztatta a tisztviselők nevében. Minisztersége idején a baloldali túlsúly ellenére
még más pártokhoz tartozó tisztviselők is dolgozhattak a minisztériumban. Az 1947.
áprilisi minisztériumi előléptetések idején 80 tisztviselő jutott feljebb a hivatali
ranglétrán, közülük huszonötén a kommunista párthoz, ugyanannyian
a
szociáldemokrata párthoz tartoztak, tízen voltak paraszpártiak, öten kisgazdák,
tizenhárom tisztviselő pedig nem tartozott egyik párthoz sem. (3) Molnár Erik későbbi
államigazgatási pályafutása során igazságügy-, majd külügyminiszter volt.
Olt Károly 1945 után a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) az
elnöke volt, kinevezése előtt pedig az MKP káderosztályát vezette. Minisztersége
idején vált a minisztérium lényegében egypártivá, amint persze az egész
államapparátus is. Az irattári források tanúsága szerint nagy ambícióval vetette magát a
munkába, de kezdeményezéseinek már nem sok kifutási lehetősége maradt.
Minisztersége után 1961-ben történt nyugalombavonulásáig több magas állami
tisztséget is betöltött. Pénzügyminiszter volt 1950 és 1956 között, 1959-től 1961-ig
pedig az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke.
Ratkó Anna volt hármójuk között az államigazgatás tekintetében a
legképzetlenebb, a miniszteri feladatra a legkevésbé alkalmas. A szakmai szempontok
durva megsértésével ő okozta a legnagyobb károkat. Szélsőséges nézetei, működésének
rendkívül kedvezőtlen visszhangja is szerepet játszhatott abban, hogy 1956 után már
nem bíztak rá felelős pozíciót.
A minisztérium vezető tisztségviselői közül többen a szakma kiemelkedő
egyéniségei voltak, ismert szakemberek. A hivatali apparátus irányításában kiemelkedő
szerepet játszott többek között dr. Benedek Jenő a társadalompolitikai főosztály
vezetője, Páris László az egészségügyi igazgatási főosztály, illetve elnöki főosztály
vezetője, dr. Újhelyi Szilárd, a szociálpolitikai főcsoport főnöke, dr. Kun Miklós a
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gyermekvédelem irányítója, dr. Simonovits István, a betegellátási, illetve kórházi
főosztály vezetője és dr. Vilmon Gyula. Dr. Csizmadia Andor, az ismert
szociálpolitikus, a szociális igazgatás történetének kiváló kutatója szociális
főfelügyelőként dolgozott a Népjóléti Minisztériumban.
A Népjóléti Minisztérium szervezeti felépítése a vizsgált periódusban gyakran
változott. 1945-ben kilenc főosztályra tagolódott, amelyek három szervezeti
főcsoportot alkottak: a központi igazgatási, a szociálpolitikai és az egészségügyi
főcsoportot. (4) Az 1947-es átszervezés után a főosztályok száma eggyel emelkedett.
Megszűnt a lakásügyi főosztály és két új főosztály létesült a gyermekvédelmi és a
törvény-előkészítő főosztály. 1949-ben 11 főosztályból állt a minisztérium. (5)
Megszűnt a hadigondozási főosztály, önálló főosztályt kapott a szakoktatás és a
pénzügy és tervezés. (6) A szervezeti felépítés változásai lényegében a feladatok
módosulását, hangsúlyeltolódását követte.
1946-ban a Népjóléti Minisztérium osztályain a szerződéses és berendelt
tisztviselőkkel együtt 213-an dolgoztak. A számvevőség állományába 288 fő tartozott,
az altiszti állományba pedig 73 fő. (7)
A szociális szakszolgálat létrehozása és tevékenysége
A 6300/ 1945-ös kormányrendelet és a végrehajtásáról szóló 4700/1945-ös népjóléti
miniszteri rendelet értelmében szociális szakszolgálatot állítottak fel. A szakszolgálat
gyökerei az 1930-as évek második felében meghirdetett úgynevezett produktív
szociálpolitika időszakába nyúlnak vissza. Akkor a főispánok mellé szociális
tanácsadókat rendeltek ki, az alispán szociális szakközege pedig a közjóléti előadó lett.
Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról (ONCSA) szóló 1940. évi törvény
végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet Országos Szociális Felügyelőség
felállítását tette lehetővé. (7000/1940 ME sz.) A szolgálatot felsőfokú végzettséggel
rendelkező szociális felügyelők látták el. ("Felügyelők" és "felügyelőségek" egyébként
más igazgatási területeken is működtek már a magyar polgári közigazgatás
kezdeteitől.) Az Országos Szociális Felügyelőség ügyvezető elnökét a BM alkalmazta.
A szolgálat részét alkották a már említett vármegyei közjóléti előadók és a járási,
városi szociális előadók. A rendelet szerint: "A városokban és községekben a szociális
adatfelvétel és gondozás feladatait az erre a célra kiképzett és a belügyminiszter által
ezzel megbízott védőnők látják el."
Az 1945-ben létrehozott szociális szakszolgálat tehát a szociális igazgatásban
nem volt előzmény nélküli, a folyamatosság részét képezte. Megmaradt módosított
működési feltételekkel az ONCSA, valamint annak egyik legfőbb intézménye, a
közjóléti szövetkezet is. A külön szociális igazgatás felállítását mindezeken túl a
tisztviselői kar szociális ügyekben való képzetlensége, tapasztalatlansága és az
országra szakadt súlyos szociális ellátatlanságok, problémák is indokolták.
A népjóléti miniszter az ügykörébe tartozó szociálpolitikai feladatokat a
szociális szakszolgálat útján látta el. A szolgálat állományába tartoztak a szociális
főfelügyelők mint az állami szociálpolitikai igazgatás központi szerve, a miniszter
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szakközege. A főfelügyelők az Országos Szociálpolitikai Tanács, mint érdekegyeztető,
képviseleti szerv előadói voltak. Az országot - más felügyelőségekhez hasonlóan - hat
kerületre osztották, és mindegyik kerületbe 2-3 megye tartozott élén egy-egy szociális
főfelügyelővel.
A Népjóléti Minisztérium szakszolgálatához tartoztak továbbá a megyei, a
törvényhatósági joggal rendelkező városi szociális felügyelők és a kisebb városi, járási
és községi szociális titkárok, akikre az ügyviteli teendők hárultak. A szociális
felügyelő a törvényhatóság első tisztviselőjének, a főispánnak a szakközege volt, a
szociális ügyek irányítója, ellenőrzője és a szociális titkárok szakfőnöke. A szociális
felügyelő a megyei törvényhatóság ülésén tanácskozási joggal vehetett részt. A
népjóléti miniszter 1945. november 14-én körlevelet intézett valamennyi vármegye
alispánjához, amelyben tájékoztatta őket a szociális felügyelők kinevezéséről,
jogállásukról és feladatkörükről. A körlevél szerint a vármegyei közjóléti előadó
munkáját a törvényhatósági szociális felügyelő veszi át. (NM 9460/1945. I./l. sz.)
A miniszteri rendelet szólt az egészségügyi védőnők községi szociális titkári
megbízásának lehetőségéről. Ahol szociális titkár nem működött, ott a járási szociális
titkár irányításával a védőnő láthatta el ezt a feladatot, amit már az ONCSA törvény is
megengedett.
A szociális felügyelők, titkárok a megfelelő szintű szociálpolitikai tanácsok,
illetve bizottságok szakelőadói voltak. A tanácsok, bizottságok a területi, helyi
szociális kérdésekben érdekelt szerveket, intézményeket társadalmi egyesületeket
képviselték, tehát egyfajta társadalmi kontrollt jelentettek, a társadalom mozgósítását
szerették volna elérni.
A végrehajtási rendelet 1945. november 8-án jelent meg, így a területi, helyi szociális
szakszolgálat kiépítése áthúzódott 1946 tavaszára. (8) A szociális szakszolgálat irattári
nyomai 1950 elejéig lelhetők fel, azután beolvadtak a tanácsi apparátusba. (9) A
szolgálat régi szervezetének 1945-ben 480 tagja volt. Az új szakszolgálat mintegy
háromszáz főt foglalkoztatott. 1949-ben 28 szociális felügyelő, 47 megyei városi titkár,
10 törvényhatósági jogú városi és 153 járási szociális titkár látta el a szakszolgálatot.
(10) A létszámadatok nyilvánvalóan nem tartalmazzák a községi szociális titkárok
számát. A szociális felügyelők, titkárok - amennyire a kutatás eddigi eredményeiből
meg lehet állapítani - többségükben hivatalnokok voltak, és néhány kivételtől
eltekintve jelentős politikai szerepet nem vállaltak. Természetesen a közigazgatás
megszerzéséért nem éppen nemes eszközökkel folytatott politikai harc, a B-listázás
őket is érintette. (11) A szakmai követelmények mellett egyre nagyobb szerephez jutott
a politikai megbízhatóság, a pártpolitikai elkötelezettség.
Szociális titkári posztot 1948-ig főiskolai képesítés nélkül is be lehetett tölteni.
1948-tól némi türelmi idővel megkövetelték a főiskolai végzettséget. A főiskolai
képesítéssel nem rendelkező védőnők szociális titkári teendőkkel való megbízása
azonban elkerülhetetlen volt. 1948-ban az OKI főigazgatója az egészségügyi és
szociális védőnőket "ideiglenes és kísérleti jelleggel" ismét megbízta a szociális titkári
teendők ellátásával. A szociális felügyelők feladatává tették az e téren szerzett
tapasztalatok jelentését a Népjóléti Minisztériumba. (12)
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A Népjóléti Minisztérium a szociális [szakszolgálatot körlevelek, országos
értekezletek és tanfolyamok segítségével készítette fel feladatai ellátására. Az első
információs körlevél 1946 áprilisában jelent meg Szociális Szakszolgálat címmel. Az
első számokat még sokszorosított formában adták ki, később nyomtatott formában
jelentek meg. A kiadványt megkapta a szakszolgálat minden tagja, a törvényhatóságok,
közjóléti szövetkezetek és a társminisztériumok !is. Az első szám bevezetője szerint a
kiadvány nem kívánt szociálpolitikai közlöny, vagy folyóirat lenni, feladatának
kizárólag a tájékoztatást tekintette. A Szociális Szakszolgálat későbbi számai azonban
elméleti, módszertani cikkeket is közöltek, inkább tűnnek folyóiratnak, mint pusztán
tájékoztatónak. A Szociális Szakszolgálat 1948 decembere után már nem jelent meg.
Hiányát pótolhatta volna a Szakszervezetek Országos Tanácsának kiadásában 1949
júliusában útjára bocsátott Szociálpolitika című folyóirat, amit Vincze József
szerkesztett.
i
A szociális felügyelők számára rendszeresen tartottak országos értekezleteket,
amelyeken a felügyelők beszámoltak munkájukról, munkaterületük szociális
problémáiról és "népvédelmi" feladatairól. 19461 áprilisában már a második országos
értekezletet tartották. (13) 1946 októberében! a szociális titkárok vettek részt
továbbképző tanfolyamon. A tanfolyamon Molnár Erik miniszter a szociálpolitika
irányairól, Kun Miklós dr. a gyermekvédelemről, Csizmadia Andor a külföldi
szociográfiai irodalomról tartott előadást. A tanfolyamról készített feljegyzés szerint a
hallgatók között munkáspárti és kisgazdapárti csoportok alakultak ki, de a tanfolyam
vezetőinek sikerült az ellentéteket "semlegesíteni"1. (14)
A szociális szakszolgálat szerteágazó gyakorlati tevékenységébe bepillantást
nyújtanak a megyei szociális felügyelőségek évi munkájáról szóló jelentések. Hozzájuk
tartoztak a közjóléti szövetkezetek, a napközi, otthonok, a bölcsődék, az iskolai
étkeztetés, a gyermekotthonok szakmai felügyelete és részben megszervezése,
működtetése. Részt vettek a gyermekek nyaraltatásának szervezésében, a kül- és
belföldi segélyek gyűjtésben, elosztásában, akciók szervezésében, a hadifoglyok
szociális gondozásában, a szeretetotthonok megsegítésében. Csanád vármegyében
például egy év alatt több, mint 2700 ügyet intéztek el. (15) A tervgazdálkodásra való
áttérés idején pedig hatalmas adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettséget róttak rájuk.
Munkájuk természetesen nem csupán hivatali jellegű volt, hanem szorosan
együttműködtek a jótékonysági és segélyszervezetékkel, társadalmi egyesületekkel.
A szociális szakszolgálat bonyolult közigazgatási helyzete elkerülhetetlenné
tette a hivatali összeütközéseket, jogköri vitákat. "Ismételten előfordult, - írta 1947-ben
egyik körlevelében Benedek miniszteri osztálytanácsos - , hogy a szociális felügyelők
szociális vonatkozású, de olyan ügyekben fordulnak felterjesztésekkel közvetlenül a
minisztériumhoz, amelyek intézésére hivatott szakszolgálati vagy testületi szerv
helyben működik..." Különösen a tisztifőorvosssál való együttműködésre hívja fel a
figyelmet. "A szociális és megelőző közegészségügyi kérdések határvonala pontosan
nem állapítható meg", ezért a felterjesztéseket közös egyetértésben kellene megtenni.
(16)
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A szociálpolitikai és közegészségügyi szakszolgálatok össze-vonásának
(1948-1949)
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A szociális szakszolgálat még nagyobb részt vállalt a közegészségügyi feladatokból,
amikor 1947 végén a Népjóléti Minisztérium rendeletére létrejött a népegészségőri
szolgálat, amit eredetileg az MNDSZ kezdeményezett. A népegészségörnek többek
között rászorult családok szociális problémáinak a megoldásában is segítséget kellett
nyújtania a szociális titkárokkal együttműködve. A szociális szakszolgálat tagjai részt
vettek a népegészségőrök oktatásában, szakmai felkészítésében. (17)
A szociális szakszolgálat feladatainak módosítása újabb állomásához érkezett a
következő évben, amikor a szociálpolitikai és a közegészségügyi bizottságokat
megszüntették, illetve kormányrendelettel (9140/1948. sz.) létrehozták a két feladatot
egyesítő népjóléti bizottságokat. "Tárgyilagosan szemlélve a dolgot, meg kell
állapítanunk, hogy a szociálpolitikai bizottságok feladatkörüket eddig nem tudták jól
betölteni" - írta Olt miniszter 1948 tavaszán. (18) ( A közegészségügyi bizottságok
1876-tól 1936-ig már működtek, 1946-ban hívta ismét életre őket kormányrendelet
vármegyei szinttől a községekig.) A népjóléti igazgatás számára sürgető feladattá vált a
szociális szakszolgálat és az egészségügyi szakszolgálat feladatkörének az új
társadalmi bizottságokban való összekapcsolása.
1949-ben, már Ratkó Anna minisztersége idején a szociális szakszolgálat
tagjai közül megyei személyzeti előadót neveztek ki a szociális és egészségügyi
alkalmazottak személyi ügyeinek intézésére. A személyzeti előadók a Népjóléti
Minisztérium "külső struktúrájának" részét képezték. (19) Ezt a létszámcsökkenést a
szociális szakszolgálat elviselte, mert feladatai a háború utáni általános segélyezési
szükséglet csökkenésével könnyebbé váltak.
Felmerült továbbá, hogy megyénként egészségügyi központokat kellene
létrehozni. A központhoz tartoztak volna a szociálpolitikai ügyek is. A központ
vezetője a megyei tisztifőorvos lett volna, helyettese pedig a megyei szociális
felügyelő. Az egészségügyi központokat járási, városi és községi szintre is tervezték
kiépíteni. (20)
Hasonló igazgatási megoldást vázolt egy 1949. november 19-i dátumú, a
tisztifőorvosi hivatalok és a szociális felügyelőségek egyesítéséről szóló minisztériumi
feljegyzés. "Az egészségügyi és szociális feladatok, amint az a gyakorlatban
beigazolást nyert, egymástól el nem választhatók. Ezen feladatok ellátása két külön
szolgálat útján nem biztosítható eredményesen. Ezen tény felismerése vezetett az
egészségügyi és a szociális bizottságok megszüntetésére és egységes népjóléti bizottság
létesítésére. Szükségesnek látszik az egészségügyi és a szociális szolgálat
összeolvasztása."- olvashatjuk a feljegyzésben. (21) Az említett dokumentum az új
szerv neveként a törvényhatósági, járási, városi egészségügyi és szociális hivatal
elnevezést jelölte meg. A hivatal vezetőjének a kinevezése a népjóléti miniszter
jogkörébe tartozott. A feljegyzés készítője úgy vélte, a létszámot, feladatkört nem
érintő egyesítés belső körrendelettel megoldható, nem igényel kormányrendeletet.
Mindezeket a hagyományainkra építő, szakmailag indokolható, - legalábbis
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elgondolkodtató
szervezeti felépítést azonban csak átmenetinek szánták a
tanácsrendszer kiépítéséig terjedő rövid időszakra. A tanácsrendszer, a magyar
államigazgatási hagyományoktól idegen szisztéma létrehozása megszakította az 1944
végén kezdődő és 1948-49-ig tartó, bizonyos megszorításokkal szervesnek mondható
fejlődési folyamatot.
;
A hatalmi viszonyokban bekövetkezett változások hatására a szociális
igazgatás második világháború után kialakult rendszere ugyan megszűnt, de nem került
le véglegesen a történelem színpadáról. Az 1980-as évek elején, amikor
megkezdődhetett a szociálpolitika újbóli önálló ágazattá válása, mintegy rehabilitálása,
szakmai körökben komolyan fontolóra vették a szociálpolitika külön népjóléti
minisztérium általi irányítását, amint az 1945 és 1950 között történt. Az 1990-es
rendszerváltáskor pedig egy jól kimunkált szociálpolitikai, közigazgatási koncepció
alapján ismét Népjóléti Minisztérium lett a szociális ügyek és az egészségügy legfőbb
államigazgatási szerve, mitegy visszatérve' a háború utáni koalíciós időszak
államigazgatási gyakorlatához. Az 1980-as évek szakmai műhelyeiben a
szociálpolitikai rendszer módosítására vonatkozó tervek kialakításakor ráirányult a
figyelem a szociális szakigazgatás, a szociális szakszolgálat kérdésére is. Az akkori
tanácsi apparátus és a szociális igazgatás összekapcsolására javasolta Csizmadia
Andor a megszervezendő Országos Szociálpolitikai Központhoz tartozó irányítóigazgatási szervezet létrehozását. "A felszabadulás után a Népjóléti Minisztérium
keretében jól működött egy ilyen szervezet" - jidézi fel Csizmadia Andor a szociális
szakszolgálat történetének tapasztalatát. (22)
j
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Tunyogi József
SZOCIÁLIS TETSZHALÁL ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ
(Vázlatok a hajléktalanok kapcsolati hálójáról)
Jelen tanulmányban a hajléktalanságot a kapcsolati háló szemszögéből vizsgálom.
Feltételezésem szerint ezeknek az embereknek hajléktalanná válásuk előtt védelmet
nyújtottak a támogató kapcsolatok, ezért lehetővé vált bizonyos szintű társadalmi
integrációjuk. A szociális kapcsolati háló fellazulása, megszűnése egyrészt a
hajléktalanság kialakulásában játszhat döntő szerepet, másrészt hajléktalan státuszuk
miatt is bekövetkezhet. A kutatás során választ keresek arra, hogy létezik-e kapcsolat a
hajléktalanság és szociális háló között.
1.

HAJLÉKTALANOK

A SZOCIOLÓGIAI

IRODALOMBAN

Az amerikai szociológiában először hobóknak nevezték őket, pl.: Anderson 1 (1923),
ezt a meghatározást használta Merton 2 is. Sokféle definícóval jellemzik ezt a heterogén
csoportot. Vannak, akik csak a hajlék, a lakóhely hiányát jelölik, mások fontosnak
tartják ezeknek az embereknek az elszigeteltségét, kirekesztettségét, kitaszítottságát.
Scott 3 (1993) szerint azok tekinthetők hajléktalanoknak, akik nem rendelkeznek
adekvát lakóhellyel, megélhetést biztosító anyagi eszközökkel, és közösségi
kötelékekkel. A magyar szociológiában az életkortól függetlenül a csöves
meghatározást használja Utasi (1987). A hajléktalan populáció nem tekinthető
homogénnek. Scott 4 (1993) osztályozza időbeli, földrajzi és tipológiai szempontok
alapján. A hajléktalanság kialakulásáért általában a szegénységet teszik felelőssé.
Bassuk 5 (1984) a munkanélküliséget, a gazdasági recessziót, az emelkedő lakbéreket, a
szociális szolgáltatások beszűkülését és a pszichiátriai betegek intézményes
utókezelésének elégtelenségét említi (Bassuk, 1984. Idézi Komáromi E. 1996.) Spinner
(1992. Idézi. Komáromi É. 1996.) a gazdasági tényezők mellett kiemeli az alacsony
iskolázottságot, a mentális betegségeket, a drogoktól való függést. Wood 6 (1990)
szerint az okok között jelentős szerepet játszanak a házasságban élők, vagy a családban
élő gyermekek és szüleik konfliktusai, erőszak, szenvedélybetegségek, balesetek,
természeti csapások.
' Anderson, N. (1923): The Hobo. Chicago
Merton, R. (1980): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat Könyvkiadó. Bp.
3
Scott, H. (1993): Homelessness and Mentái Illness. British Journal of Psychiatry, 162, 375-379.
4
Scott id. mű, Id. Komáromi É.( 1996): A hajléktalanság mentálhigiénéje. (Periferia Seria, A
hajléktalanság sebei) Bp. 6, 5.
5
Bassuk, E. L.; Rubin L. (1984.): Is Homeless a Mentái Health Problem? American Journal of
Psychiatry, Dec. 1546-1550.
6
Wood, D.; Valdez, R. B. (1990): Homeless and Housed Families in Los Angeles: A study
Comparing Demographic, Economic and Family Function Characterics. American Journal of Public
Health, Sept., 80, 1049-1052.
2

117

Kapcsolati aspektusból vizsgálva néhányan kiemelik a hajléktalan csoportok
elszigeteltségét, kapcsolataik szegényességét az átlagpopulációhoz képest (Wood,
1990; Goodman, 1991). Más felmérések szerint nem alakult ki körülöttük olyan
szociális támogató rendszer rokonokból, barátokból, szomszédokból, amely problémák
jelentkezésekor anyagi, ill. emocionális támaszt nyújtana számukra. Az elszigetelődést
gyakran korábbi életszakaszban elszenvedett viktimizáció is megerősíti (Milburn 7 és
Smart 8 , 1991).
A magyar szerzők közül Levendel 9 (1992) az alkohol, a munkanélküliség és a
válások jelentőségét említi, Gyuris (1992) a családi konfliktusokat, a nagyvárosi
lakáshiányt és a munkanélküliséget hangsúlyozza. Utasi 10 (1987) csoportosítja a csöves
hajlékokat, elemzi a jövedelemszerzési módokat és a hajléktalanná válás motivációit.
Győri" (1990) két nagy csoportot különít el: effektív hajléktalanokat és a
hajléktalanság veszélyében élőket.
2. A KUTATÁS ELMÉLETI
KERETEI
A szociális atom fogalma, a morenoi koncepció alkalmazási területei
J. L. Moreno az általa kifejlesztett hármas rendszerben (szociometria, csoportpszichoterápia és pszichodráma) központi magként használja és alkalmazza a „szociális
atom" fogalmát (Moreno, 1932). A meghatározás leglényegesebb elemei: hogy minden
egyénre vonatkoztatható, emocionális viszonyulásokat tartalmaz, és a szociális
univerzum legkisebb egységéről szól. 12 Magát a szociális atom kifejezést Moreno is
többféle értelemben, különböző jelentés tartalommal használja. Pintér négyet különít
el. Az első megközelítésben a szociális atom egy elméleti konstruktum, amely a
morenoi rendszer egyik centrális eleme. Másrészt a diagnosztika egyik eszköze, amely
adott személyek vizsgálatában konkrét formáció, alakzat, ábrázolás elnevezése.
Harmadsorban pszichodramatikus technika, amely alkalmazásával már terápiás
effektust is magában rejt. Végül felfogható a pszichodráma kutatásának egyik
eszközeként is (Pintér, 1992).
A szociális atom ábrázolását Moreno 1936-ban tette közzé. 13 Az általa ábrázolt
koncentrikus körök középpontjában az individuum áll. Alkotórészei a belső és külső
magok. A belső mag azokat a kapcsolatokat tartalmazza, amelyekkel a személy
érzelmileg jelentős viszonyban van. A külső magban azok helyezkednek el, akikkel az

7

Milburn, N. (1991):Homeless Women. American Psychologist, Nov. 1161-69.
Smart, D. H. (1991): Homeless Youth in Seattle. Planning and Policy Making at the Local
Goverment Level. Journal of Adolescent Health, Dec., 519-527.
9
Levendel László (1992): A hajléktalan ember. Liget, 2. 106-113.
10
Utasi Ágnes (1987): Hajléktalanok, csavargók. (Peremhelyzetek. Rétegződés-modell vizsgálat
VIII.) Bp.
" Győri Péter (1990): Gyorsjelentés a hajléktalanságról. (Társadalmi riport. Szerk.: Andorka R. Kolosi T. -Vukovich Gy.) Bp.
12
Idézi: Pintér Gábor (1992): A szociális atom és az önkép a pszichoterápiában. Pszichoterápia,
október.
13
Moreno, J. L (1936): Organisation of the Social Atom. Soc. Rew. 10.
8
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érzelmi kapcsolat a valóságban nem jött létre, de ezt a személy kívánja, tehát
vágyaiban létezik. Moreno ezt a belső valóságot is a szociális atom részeként tartja
számon. A középpont, a belső és a külső magok az ismertségi körrel lehatároltak, tehát
a belső és a külső mag nem légüres térben áll. Ezt a tartományt a reálisan meglévő, de
érzelmi szempontból közömbös kapcsolatok jelenléte tölti ki.
A SZOCIÁLIS A TOM A VIZSGÁLA TBAN
Munkám szempontjából a már korábban említett konstruktum és a formáció, az
absztrakció szempontjából releváns. így a 1 szociális atom fogalmát az egyén
vizsgálatának eszközeként, de nem kizárólag morenoi értelemben alkalmazom. A
kutatásban a szociális atom módszertani szempontból központi szerepet játszik. Azt
kívánom a segítségével megnézni, hogy a hájléktalan és nem hajléktalan státuszú
megkérdezettek kapcsolatrendszere között létezik-e strukturális különbség. Ezért
egyaránt lényegesek a mennyiségi és a minőségi eltérések. Az általam használt
szociális atom struktúrája a mag körül (amely az egyént, az individuumot jelenti) négy
héjból áll:
1. A legbelsőben az erősen integrált, családi, rokoni és baráti kapcsolatokat
feltételezem. A hétfokú skálán a belső maghoz az 1, 2, és 3 érték tartozik;
2. A másodikban a közepesen integrált kapcsolatok vannak, ezek a skálán a 4-es és 5ös értéket jelentik. A munkatársak, szomszédok is idetartozhatnak, de a távolság
mértéke az igazán lényeges;
i
3. A külső, harmadik héj a gyengén integrált kapcsolatokat mutatja, a skálán ezek a
legtávolabbiak, a 6-os és a l-es, itt találhatók az ismerősök;
4. A negyedikben a vágyott kapcsolatok találhatók, ezek is részei a konstruktumnak.
A távolságok a korábbiak szerint sorolhatók be hétfokú skálán.
3. A VIZSGÁLAT
MÓDSZERTAN

BEMUTATÁSA
ÉS MINTA VÉTEL
i

A vizsgálat során egy eddig nem alkalmazott módszert kipróbáltam ki, ezért
nemcsak a hajléktalanok körében, hanem kontrollcsoportban (nem hajléktalan
populációból vett főiskolai hallgatókból álló mintán) is mérni kívántam a szociális
atom jelenlétét, felépítettségét. A kutatás módszere hajléktalanoknál mélyinterjú, a
kontrollcsoportnál kérdőív volt. Ezekkel a módszerekkel egyrészt a tematikus adatok
felvételére, másrészt a vizsgálat központját képező „szociális atom" jelenlétének, ill.
hiányának mérésére nyílt lehetőség. (A szociális atom középpontjában az egyén áll, őt
veszik körül három rétegben a kapcsolati külső héjak. Az 1-3-ig terjedő értékek az
erősen integrált kapcsolatokat, a 4 és 5 a közepesen, a 6 és 7 érték a gyengén
integráltak kapcsolatokat jelezték).
:
A
mintavétel
alapját
1998-as
adatok
szerint
Szegeden
450-550,
Hódmezővásárhelyen 250-300 hajléktalanból álló alapsokaság képezte. Az adatfelvétel
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során a szegedi és hódmezővásárhelyi hajléktalanokat ellátó rendszerhez szorosabban
kötődő emberekkel készültek interjúk. 14 A hajléktalanok kapcsolati hálóját
mélyinterjús módszerrel próbáltam feltárni, meghatározni, ezekből összesen negyven
(N=40) készült szegedi és hódmezővásárhelyi hajléktalan szállókon élő emberekkel.
(Az adatok elemzésekor „a minta" megjelölést alkalmazom a hajléktalan
kérdezettekre).
A hajléktalanoknál az adatfelvétel egy-másfél órás diktafonra rögzített
mélyinterjúból állt, sőt a legfontosabb kapcsolati információk egy táblázatot tartalmazó
adatlapra kerültek. Meghatározták otthontalanságuk okait, a múltbeli, a jelenlegi és a
vágyott családi, rokoni, baráti kapcsolataikat, de feltérképeztem a szomszédok,
munkatársak és az ismerősök távolságát is. A távolságot hétfokú skálán jelöltem. A
megkérdezett az általa megnevezett személy szemszögéből szintén meghatározta
kapcsolatuk távolságát. Ennek célja: a megkérdezett szubjektivitását csökkentve a két
megjelölt távolság értékének az átlagát alapján próbáltam meghatározni kapcsolataik
integráltságát.
A kontrollcsoportnál a vizsgálat módszere a kérdőíves, önkitöltős, a kérdezők
jelenlétében megírt kérdőív volt. A keresztneveket felsorolva leírták az általuk ismert,
velük kapcsolatban álló emberek névsorát, majd a megfelelő státust hozzájuk rendelve
meghatározták azt egytől hétig terjedő skálán, majd a másik ember szemszögéből
értékelték a saját távolságukat. A kontrollcsoportnál hatvan értékelhető adatsorhoz
jutottam.
HIPOTÉZISEK
1. A hajléktalanok kapcsolati hálója alapvetően eltér azokétól, akik nem tartoznak
ehhez a csoporthoz. Kevesebb számú és kevésbé integrált kapcsolatok jellemzőek,
kapcsolataik kevésbé szerveződnek érzelmi alapon.
2. A hajléktalanság szoros kapcsolatban áll a szociális atom megváltozásával,
szétesésével, de feltételezhető, hogy fordítva is igaz: ha az egyén szociális hálója
hiányzik, vagy hiányos, diszfunkcionális, nagyobb az esély arra, hogy bekövetkezzék
az otthontalanság.
3. Ezek az emberek a hajléktalanságuk előtt rendelkeztek legalább közepesen
integrált kapcsolati rendszerrel, olyan természetes forrásokat jelentő szociális hálóval,
amely társadalmi integrációjukat elősegítette. Ennek a felbomlása kifejeződik a
szociális atom sérülésében.

14

Az adatfelvételnél értékes segítséget nyújtottak: Piczil Márta szociológus, Béres Andrea, Fazekas
Mária, Fitos Tímea és Kárpáti Orsolya szociális munkás hallgatók
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4. A KUTATÁS ADATAINAK, EREDMÉNYEINEK
A HAJLÉKTALANNÁ

VÁLÁS OKAI KAPCSOLATI

ELEMZÉSE
ASPEKTUSBÓL

Ebben a kérdéscsoportban a minta hajléktalanná válásának kapcsolati okait
vizsgáltam. Elsősorban az elsődleges szocializációs kapcsolati tér érdekelt. A nyert
adatok alapján négy csoportba soroltam a hajléktalanság kialakulását ebből a
megközelítésből.
KAPCSOLATI DEFICITEK
Gyermekkorban az árvaság, a szülők hiánya, válása, a rendezetlen családi háttér is
okozhat zavarokat. Ezek az érdekérvényesítés, a praktikus, problémamegoldó
készségek és az érzelmi élet felépítettségének hiányát is jelenthetik. A kapcsolati
deficiteknél a gyermekkori szocializáció sérül, az ebből következő felnőttkori
problémák hátterében a szocializáció hiányosságai állnak.
„Intézetben voltam tizenkét évig, onnan kikerültem és kaptam valamennyi összeget,
hogy vásároljak magamnak lakást. Meg is vásároltam, vettem egy házrészt hatszázezer
forintért. Utána felkerestem a családomat, mert nem ismertem csak névről és
fényképről őket. Aztán kezdődött a galiba, mert maradt pár százezer forintom.
Megsajnáltam a nővéremet, anyámat, kifizettem a tartozásaikat, ezt, azt, majd eladtam
a lakásomat. így úszott el minden pénzem, és aztán kerültem ide." (H. D. 24 éves férfi,
átmeneti szálló).
„Nem volt senkim, intézetben nőttem fel. Ott megtanultam, hogy nem bízhatok
senkiben. Most sincs szükségem senkire." (K. G. 42 éves férfi, menedékhely).
Ha a szociális atom felépítettsége hiányos, kialakulatlan, a társadalmi integráció
esélyei már közvetlenül a magot körülvevő térben korlátozódnak. A felnőttkorban
bekövetkező kapcsolati veszteségek hasonlóképpen befolyásolhatják az integrációs
esélyeket. Ezek között találkozhatunk özvegységgel, a szülő, vagy szülők felnőttkorban
történő elvesztésével.
„Amíg édesanyám élt, minden hasznos dologra megtanított. Kész „nőt" faragott
belőlem. Megtanított főzni, a házi munkákat ellátni, de értett ahhoz is, hogy milyen
fortéllyal lehet a családot együtt tartani. A halála Óta ritkán látjuk egymást." (R. B. 46
éves férfi, menedékhely).
„Meghalt az anyám és én nem tudtam a lakást fenntartani. A nagyobb baj elő!
inkább idejöttem." (K. I. 34 éves férfi, átmeneti szálló).
A megkérdezettek 50 %-ban arról számoltak be, hogy a családjukban bekövetkezett
kapcsolati deficitek jelentős mértékben hozzájárultak jelenlegi hajléktalan státuszuk
kialakulásához.
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KONFLIKTUSOKKAL TERHELT CSALÁDI KAPCSOLATOK
A kapcsolati háló jelentős beszűkülését idézik elő a családtagok, ill. az egyéb
kiscsoportos együttélési formációk tagjai között fennálló, gyakorta megoldatlan, ill.
destruktív viszályok, konfliktusok.
„Nem jöttem ki az apámmal, mert mindenért piszkált, a lakásban nem türt meg,
pedig én is a fia vagyok. így már többször is eljöttem otthonról, pedig van lakásunk."
(K. Gy. 27 éves férfi, átmeneti szálló).
„Az élettársammal olyan albérletfélében éltünk. Egy alkalommal átszúrta a
tenyeremet késsel. Nem bírom már ezt az állapotot, inkább eljöttem. Most eljárás
folyik ellene valamilyen testi sértésért. Én már nem mehetek vissza oda, mert
mindenért megver." (K. L. 21 éves nő, átmeneti szálló).
„Az apám meghalt, az anyám az élettársával együtt lakott. Állandóak voltak a
veszekedések, a nevelőapám rávette, hogy adják el a lakást. Én nem mentem velük."
(N. B. 34 éves férfi, menedékhely).
A mintában kérdezettek magas arányban (57,5 %) a megromlott kapcsolatokat
teszik felelőssé hajléktalanságukért.
KAPCSOLATI SÉRÜLÉSEK VÁLÁSOK KÖVETKEZTÉBEN
A válások anyagi, egzisztenciális problémákat és kapcsolati zavarokat
indukálhatnak. Felépített karrierek dőlhetnek romba, a gyermekek életében súlyos
veszteségek képződnek. A hajléktalanok között általában magas az előfordulási
gyakoriság, a mintában is számottevő: 55 %-uk elváltnak.
„Feleségemmel és a kislányommal laktunk a házamban. Azt a házat én építettem
még korábban. Sokat dolgoztam, a feleségem mondogatta, hogy elválik tőlem.
Megegyeztünk: ne legyen per. Én néhány hétig nem aludtam otthon, a végén már nem
volt kedvem hazamenni. Most itt vagyok, sajnos." (V. S. 43 éves férfi, átmeneti szálló).
„Amikor elváltunk, a lakást otthagytam a gyerekeknek." (R. L. 29 éves férfi,
átmeneti szálló).
KAPCSOLAI ZAVAROKAT ELŐIDÉZŐ EGYÉB OKOK
A vizsgálatban más olyan jelenségek is láthatók, amelyek a kapcsolati háló
széteséséhez, időleges, vagy állandó felbomlásához vezetnek. A kapcsolati zavarok
közvetlenül is okozhatnak hajléktalanságot, de fordítva is igaz: bizonyos
magatartásminták következménye szintén lehet az otthontalanság.
„Jól menő üzletben utaztam, de gallyra mentem. Következett az ital, adósságok,
idegosztály. A végén a feleségem nem bírta, beadta a keresetet." (N. R. 53 éves férfi,
átmeneti szálló.)
„Hogy miért vagyok itt? A gépek, uram, a gépek. Ha van pénz, nem bírom kiállni,
megyek a játékterembe, kocsmába és játszok." (N. I. 23 éves férfi, átmeneti szálló).
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A HAJLÉKTALANSÁG

ELŐTTI KAPCSOLATI

HÁLÓ

JELLEGZETESSÉGEI

CSALÁDI KAPCSOLATOK
A családi kapcsolatok mennyiségének átlaga a mintában és a kontroll csoportban a
következőképpen alakult:
I. TÁBLÁZAT: A családi kapcsolatok gyakorisága
Családi kapcsolatok

Mintaátlag (%)'

Kontrollátlag (%)

Múlt

3,69

4,85

A családi kapcsolatok a hajléktalanság előtt kevéssé térnek el a kontrolinál mért
eredményektől. Lényeges, hogy a minta mintegy 15 %-a nem említett ilyen
kapcsolatokat, míg a kontroll esetében ilyen nem fordult elő.
II. TÁBLÁZAT: A családi kapcsolatok távolsága hétfokú skálán
Családi kapcs. Mintaátlag (%)
Múlt

2,61

Szórás (%)

Kontrollát. (%)

Szórás (%)

2,05

2,55

1,68

A kapcsolatok távolságának átlaga nem mutat jelentős különbséget, a szórás viszont
nagyobb, így feltételezhető, hogy a hajléktalan csoport családi kapcsolatai integráltak
voltak ebben az időszakban. Mindkét csoport a védelmet nyújtó erősen integrált
kapcsolati mezőben van. Több a halott családtag a kontrollcsoportnál, mint a
hajléktalan mintában. A kontrolinál ezek inkább az idősebbek (pl. a nagyszülők),
hajléktalanoknál az érzelmileg és fizikai értelemben is közelebbi családtagok. Ezért
feltevésem szerint erősebb a halott családtagokhoz való kötődés a hajléktalanok
csoportjában.
A halott családtagok távolságának vizsgálatánál igazolódott a hipotézis: a
kapcsolatok erősségének átlaga az első fokozatnál majdnem kétszeres a hajléktalan
mintában. A szülők, közeli családtagok elvesztése a későbbi beilleszkedési
problémákat is okozhatta.

III. TÁBLÁZAT: A halottakhoz fűződő érzelmi kötődés távolsága
Kapcsolat távolsága

Mintaátlag (%)

Kontrollátlag (%)

1

15

8,3

2

2,5

3,3

3

Nincs adat

Nincs adat
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ROKONI KAPCSOLATOK
A minta múltbeli (létező) rokoni kapcsolatai összehasonlítva a kontrollcsoport
válaszaival.
IV. TÁBLÁZAT: A rokoni kapcsolatok gyakorisága
Rokojnok

Mintaátlag (%),

Múlt

3,67

" Szórás

:Kontr. átl. (,%„)1 I . .Szénás

6,50

6,93

4,67

A minta rokoni kapcsolatainak átlaga jóval elmaradnak a kontroll mögött. Kérdés,
hogy a rokoni kapcsolatok valóban gyengültek-e, és helyüket inkább más szociális
támogatórendszerek töltik-e be. A minta múltbeli rokoni kapcsolatai átlagosan a 2,8-as
távolságot mutatják a hétfokú skálán. Ebből látszik, hogy integráltabbak, közelebbiek
ezek kapcsolatok, mint a kontrollcsoportnál, ahol a távolság átlaga 3,94.
BARÁTI KAPCSOLATOK
V. TÁBLÁZAT: A baráti kapcsolatok gyakorisága
.

Bánáti kapcsolatok

Mintaatlag,(%)

Koiifrolíatlh'gí(%.)

Múlt

3

11,1

,

Az eltérés egyik oka lehet az is, hogy a két csoport eltérően értelmezte a fogalmat.
Szembetűnő, hogy a mintában 42,5 %-ban egyáltalán nincs (!) ilyen jellegű
támogatottság, a kontrollcsoportban viszont minden egyes kérdezett jelöl baráti
kapcsolatot.
VI. TÁBLÁZAT: A baráti kapcsolatok távolsága
" t-it i'íK < '
Bánáti .kapcsolatok„ j Mintaátlagai %)
Múlt

-

2,26

Kohtnóllátlag^)! . j
3,37

A baráti kapcsolatok alacsonyabb arányban szerepelnek a hajléktalanok múltjában,
ugyanakkor integráltabbak, mint a kontrolinál. Tehát jóval szűkebb spektrumú, de
közelebbi kapcsolatok találhatók a hajléktalanoknál, ugyanakkor jóval kiterjedtebbet és
egyben kevésbé erősek a kontrolinál. Mindkét csoportnál ezek erősen integráltak.
SZOMSZÉDSÁGI KAPCSOLATOK
Ez a hajléktalanoknál összesen két esetben szerepel, így nincs értelme az
elemzésnek. A kontroll 40 %-ban említi a szomszédsági kapcsolatok hiányát. Az
átlagos szomszédsági ismeretség 3,94 %, a távolság átlaga a 4,22.
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KAPCSOLATOK MUNKATÁRSAKKAL
VII. TÁBLÁZAT: A munkatársi kapcsolatok gyakorisága
Munkatársak száma

Mintaátlag (%)

Kontrollátlag (%)

Múlt

2,77

5,25

Hiányzik

67,5

33,3

A hajléktalanok esetében kétszeres a hiányzó kapcsolatoknak az aránya, mint a
kontrolinál.
VIII. TÁBLÁZAT: A munkatársi kapcsolatok távolság a
f N, r*
Munkatársi kapcsolat
Mintaátlag'(%)"

Kontrollátlag (%)
4,07

2,92

Múlt

A hajléktalanoknál az erősen integrált, míg a kontrolinál a közepesen integrált
kategóriába sorolhatók ezek a kapcsolatok.
A korábbi időszakból a szomszédsági kapcsolatok mindkét csoport esetében ritkán
fordultak elő, a hajléktalanok 10 %-ban említették ilyen kapcsolatokat. A hallgatók 60
%-a számol be ilyen jellegű kapcsolatokról.
KAPCSOLATOK ISMERŐSÖKKEL
IX. TÁBLÁZAT: Az ismeretségi kapcsolatok gyakorisága
Ismerősök száma

Mintaátlag^ %)

Kontrollátlag (%)

Múlt

2,38

7,31

Hiányzik

77,5

4,33

Az eltérés nemcsak az átlag, hanem a hiányzó kapcsolatok tekintetében is jelentős,
az ismerősök hiánya a hajléktalanok esetében már a jelenlegi helyzetük kialakulása
előtt is fellelhető.
A HAJLÉKTALAN

STÁTUSZBAN

ÉLŐK JELENLEGI

KAPCSOLA

TAI

A következőkben összehasonlítom a múlt és a jelen kapcsolati struktúráját az
adatok segítségével. Azt állítom, hogy a kapcsolatok már más jellegűek, mint a
korábbiakban. Valószínű, hogy a számuk is csökkent az eltelt időszakban, de
megváltozhatott erősségük is.
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CSALÁDI KAPCSOLATOK
A korábbiakhoz képest csökkent az arány, főként ez látszik a hiányzó 57,5 %
esetében. A kapcsolatok erősségét is célszerű hasonítani a korábbi időszakhoz.
X. TÁBLÁZAT: A családi kapcsolatok alakulása
r

Csáládi'kapcsbláfok

" <?

Mmtaatlag (%)

Múlt

4,24

4,85

Hiányzik

15,0

0,0

Jelen

3,72

Hiányzik

57,5

—

A tendencia mindenképpen csökkenő, az elemszám drasztikusan zuhan. Valószínű,
hogy az utcára kerülés következtében, vagy éppen azt előidézve nagy mennyiségben
szűnnek meg átmenetileg, vagy végleg a családi kapcsolatok.
XI. TÁBLÁZAT: A családi kapcsolatok távolságának alakulása
Családi kapcsolatok

Mintaátlag/%)

Múlt

2,61

Jelen

2,29

A rokoni kapcsolatok
struktúrájának változásait

>. Korítr.ollátlagi(%.)
2,55
—

ROKONI KAPCSOLATOK
módosulásai is mutatják a hajléktalanok

kapcsolati

XII. TÁBLÁZAT: A rokoni kapcsolatok alakulása
5

Rokonok

Mintaátlag ('% j

Múlt

3,67

6,93

Hiányzik

62,5

0,0

Jelen

5,29

Hiányzik

82,5

KorítróÍlátIágí( %•)

—

A megemlíthető rokonok száma jelentős mértékben csökkent. így az alacsony
elemszám indokolja, hogy a hajléktalanok rokonainak átlaga emelkedést mutat.
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BARÁTI KAPCSOLATOK
XIII. TÁBLÁZAT: A baráti kapcsolatok alakulása
Baráti kapcsolatok

Mintaátlag (.%)

Kontrollátlag (%)

Múlt

3,0

11,1

Hiányzik

42,5

0,0

Jelen

3,5

Hiányzik

52,5

—

A jelen baráti kapcsolatinak átlagánál is jelentős csökkenés tapasztalható, a
kontrollal összevetve a számarány csökkenése közel 50 %-os.
XIV. TÁBLÁZAT: A baráti kapcsolatok távolságának alakulása
Baráti kapcs. távolsága

Mintaátlag (%)

Kontrollátlag (%)

Múlt

2,26

3,37

Jelen

2,26

—

A távolság átlagának látszólagos kiegyenlítettsége nem jelenti az ilyen jellegű
kapcsolatok távolságának változatlanságát. A számarányok, a kapcsolatok számában
megnyilvánuló eltérés okozza ezt a hasonlóságot.
MUNKATÁRSI KAPCSOLATOK
Ebben az időszakban, és ebben a státuszban, a munkában állók számára erős
támogatást nyújthatnak a munkatársak, mert, ez a hajléktalanok számára mintát,
biztonságot, adott esetben perspektívát is jelenthet. Itt is hasonló a helyzet, mint az
ismerősöknél, enyhe emelkedés tapasztalható, ez a különbség azonban nem
számottevő.
XV. TÁBLÁZAT: A munkatársi kapcsolatok alakulása
Munkatársak száma

Mintaátlag (%)'

Kontrollátlag (%)

Múlt

2,77

5,25

Hiányzik

67,5

33,3

Jelen

2,43

—

Hiányzik

65

—

Ebben a kategóriában is a távolság csökkenése tapasztalható. Az interjúkban
elhangzottak megerősítették ezeknek a kapcsolatoknak a jelentőségét.
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XVI. TABLAZAT: A mun tatársi kapcsolatok távolságának alakulása
Munkatársakszáma'

,

MiritÉtlag i (%):

Múlt

2,92

Hiányzik

67,5

Jelen

2,43

Hiányzik

65

Kontroll átlag.,( %)
4,07

—

A hagyományos értelemben gyenge kötésűnek tartott munkatársi kapcsolatok itt az
erősen integrált, legbelső körben jelennek meg, ellensúlyozva a családi és baráti
kapcsolatok hiányával keletkezett vákuumot.
KAPCSOLATOK ISMERŐSÖKKEL
XVII. TÁBLÁZAT: Az ismerősök számának alakulása
Munkatársak száma :

Mintaátlagé %)

Kontröll'átlag,(%)

Múlt

2,38

7,31

Hiányzik

77,5

4,33

Jelen

4,36

—

Hiányzik

72,5

—

A külső, gyengén integrált kapcsolati mező jól mutatja az ismerősök számának
alakulását. A hajléktalanoknál enyhe emelkedés tapasztalható. Ezek a kapcsolatok
helyettesítik, ±11 _ kiegészítik a korábbiakat.
JÖVŐBELI KAPCSOLATOK,

CÉLOK ÉS

JÖVŐKÉP

A vizsgálat utolsó szakaszában először a vágyott kapcsolatokat vettem számba. A
hajléktalan minta leginkább a családi kapcsolatok tekintetében adott értékes
információkat. A megkérdezettek 48,5 %-a gondolta úgy, hogy a jelenleg nem
működő, de számára fontos családtagok segíthetnének jelenlegi helyzetében. Átlagban
2,86 fő családtag lenne fontos számukra, a tőlük való távolságot a hétfokú skálán
átlagosan 2-vel jelölték. Ez azt jelenti, hogy szükségük van a családtagokra, az erősen
integrált kapcsolatokkal leírható támogató rendszerre.
A SZOCIÁLIS HALÁL ÁLLAPOTÁBAN ÉLŐK
Ezt a fogalmat morenoi értelemben használva, kissé átalakítva és több oldalról
magyarázva alkalmazom.
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„Nem számítok már senkire, dolgozni nem tudok, egy vágyam van, hogy valami
szociális otthonfélébe bemenjek." (K. A. 47 éves nő, átmeneti szálló).
„Nem akarok már semmit, legfeljebb meghalni. Pénzem annyi van, hogy nem
tudom, hogy holnap miből veszek ennivalót. Az élettől nem kapok örömet." (H. J. 43
éves férfi).
„Miért, maga szerint mit lehet ilyen helyzetben tenni? Csak az az egyetlen vágyam,
hogy az egészségen ne romoljon tovább." (K. R. 46 éves férfi, utcán él).
Ez a csoport a vizsgált hajléktalanok között alacsony számban van jelen. Közös
jellemzőjük, egyik vizsgált időszakban sem rendelkeztek felépített szociális atommal,
kapcsolatrendszerük hiányos és strukturálatlan: a mag körüli belső körben szinte
egyáltalán nincsenek kapcsolataik. Ezzel párosul, hogy a morenoi értelemben vett
„szociosztázisra" már egyáltalán, vagy csak nagyon korlátozott mértékben törekednek,
ezáltal kvázi idős, elmagányosodott emberré emlékeztető attitűdökkel szemlélik
jövőjüket. Ez abban nyilvánul meg, hogy sem dolgozni, sem kapcsolatokat építeni nem
tudnak, nem akarnak. Jellemző az is, hogy nincs senki, aki előtt állapotukat titkolják.
Integrációs perspektívaként általában intézményt említenek.
A SZOCIÁLIS TETSZHALÁL ÁLLAPOTÁBAN ÉLŐK
A „szociális tetszhalál" a morenoi fogalom; átalakításával nyert meghatározás. A
vizsgált „mintában" ezek az emberek találhatók legnagyobb arányban. Ők a társadalmi
integráció valamilyen szintjén még „ébreszthetők", kihozhatok (legalábbis átmenetileg),
ebből az állapotból.
„Ha újra lenne munkám, akkor valahogy vissza lehetne menni a szüleimhez." (K.
A. 25 éves férfi, éjjeli menedékhely).
„Ha vissza tudnám perelni a lakásomat, akkor megoldódnának a problémák. Ebben
sokan támogatnak. A rokonok is mellettem állnak." (G. T. 44 éves férfi, átmeneti
szálló).
„Dehogy árulom el a haveroknak, hogy itt vágyok!" (K. I. 23 éves férfi, átmeneti
szállás).
Ebben a csoportban jellemző a. szociális atom maradványainak integráltabb
jelenléte. A közepesen és a gyengén integrált kapcsolatrendszer a helyzet jobbra
fordulását is előrevetíti. Ezek az emberek törekednek kapcsolataik fenntartására,
gyakran nem árulják el lakóhelyüket, hanem azt mondják, hogy albérletben tartanak
fenn. A kapcsolatok számukra támogatáson túl mintát is jelentenek. Érdekükben áll,
hogy fenntartsák őket. Általában reciprocitás jellemzi ezeket az interakciókat. Céljaik
vannak, többnyire nem tekintik magukat véglegesen otthontalannak.
STÁTUSZCSERE-EFFEKTUS
„Amikor van pénzem, elmegyek albérletbe. Ha elfogy, visszajövök. Ezt már
sokszor csináltam." (H. F. 34 éves férfi, átmeneti szálló).
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Most csak azért vagyok itt, mert a lányom építkezik, kevés a hely. Majd, ha jobb
idő lesz, kiköltözöm hozzájuk." (O. F. 67 éves férfi, menedékhely).
„Szoktam én másutt is lakni. Előfordul, hogy a haveroknál, néha anyámnál." (G. F.
35 éves férfi).
Az interjúk elemzése során kirajzolódott egy olyan csoport is, akik több éve
cserélgetik a hajléktalan és az albérleti státuszukat. Motivációik célracionálisak:
helyzetüket és helyüket adott anyagi és egyéb pozícióik határozzák meg. Vannak, akik
kapcsolataikra építve tudják a státuszcseréket működtetni, de olyanok is, akik ezek
híján, pusztán az anyagiak függvényében. Kevés kivétellel inkább a fiatalok
felülreprezentáltak ebben a csoportban. Többségük dolgozik, céljaik vannak, de
nincsenek illúzióik.
5. ÖSSZEFOGLALÁS,

KÖVETKEZTETÉSEK

A vizsgálat elemzésekor vázlatos képet nyertem a hajléktalanság
aspektusairól. A hipotézisekre nyer válaszokat az alábbiakban ismertetem.

kapcsolati

Igazolódott, hogy a hajléktalanok kapcsolati hálója jelentős és alapvető eltéréseket
mutat a nem hajléktalanok csoportjától. Látszik ez a számszerű adatokból is, (vagyis
mennyiségileg több kapcsolattal rendelkeznek, akik nem otthontalanok), de igazolódik
az integráltság, a távolság szerint is. Kevesebb számú és kevésbé integrált kapcsolatok
jellemzik a hajléktalanokat, mint a kontroll csoportot. A hajléktalanság láthatóan
szorosan összefügg a szociális atom megváltozásával, szétesésével, és ez fordítva is
igaz: ha az egyén szociális atomja nincs felépítve, illetve hiányzik, vagy hiányos,
rosszul működik, nagyobb az esély arra, hogy bekövetkezik a hajléktalanná válás. Ezt
bizonyítják a hajléktalan helyzetbe történő sodródás kapcsolati aspektusból vázolt
körülményei. Ennek során a sajátos szempontok alapján felrajzolt csoportok, korábban
már kapcsolati deficitekkel, súlyos családi konfliktusokkal és ezekkel együtt más
problémákkal válnak hajléktalanná. A hajléktalanok egy részét körülvette az utcai
létformát megelőző időszakban legalább közepesen integrált kapcsolati rendszer, olyan
természetes forrásokat jelentő szociális háló, amely a társadalmi integrációt
elősegítette. Ennek a felbomlása is kifejeződik a szociális atom sérülésében. Másik
csoportjuk viszont ilyenekkel már a korábbi időkben sem rendelkezett. Az interjúkból
kiderült, hogy több alkalommal a hajléktalan magatartása okozta a kapcsolati
szétesését, meggyengülését.
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ÚJ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSI MODELL AZ ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS
MUNKÁSOK KÉPZÉSÉBEN

A szociális munka jól leírható a Jürgen Habermas konstruálta kommunikatív cselekvés
fogalmával /3/, amelynek során a kommunikáció teremti meg a célmegvalósító
cselekvés feltételét: a megértést, majd a segítőnek és a segítséget igénybe vevőnek meg
kell egyezniük a probléma meghatározásában, a lehetséges megoldásokban, az
együttműködés módjaiban 111.
A segítő szakmák külföldi és hazai irodalmában evidencia, hogy a szociális munka
lényegében interakciós történés a segítő és a kliens között. A folyamatban döntő
jelentősége van a hivatást gyakorló személyiségének, a személyiség szakmai
eszközként jelenik meg 15, 6, 4/. A professzionális és eredményes segítő munkához
szükség van a személyiség célzott fejlesztésére /2, 1/.
Ezeket az általánosan elfogadott elveket tükrözték a szociális munkás képzés első
tantervi irányelvei (az un. soproni norma), amelyek a képzőhelyek tanterv-kidolgozó
munkájának alapját képezték /8/.
Az új modell kidolgozásának háttere
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karán 1990-ben indított
Általános Szociális Munkás Szakon a tantervi irányelvek előírásai szerint terveztük
meg - szemeszterenként 30 órában - a személyiségfejlesztés kereteit. A "soproni
norma" előírásainak megfelelően a program teljes kidolgozását (cél, tartalom, módszer,
értékelés) pszichológusokra, pszichiáterekre, pszichoterapeutákra bíztuk. Ez a saját
logikájában egyébként koherens személyiségfejlesztési folyamat "autonóm" elemként
működött a képzés teljes hosszában.
Az első évek tapasztalatai és a hallgatói visszajelzések is ellentmondásos
eredményekre utaltak.
•
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Oktatási filozófiánk szerint "a szociális munkás képzés a hallgató aktív részvételét
igénylő pályaszocializációs folyamat". A szakra történő jelentkezés, a szakma
választása azt is jelenti
feltételeztük
- hogy a hallgató a szakma
követelményeinek teljesítésére készül. Ennek érdekében ismereteket szerez és
fejleszti személyiségét, a hivatásos segítő munkához szükséges készségeit.
Szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy a hallgatók egy részénél a szak
választása nem jelenti magától értetődő módon a szakma vállalását. Ez az

ellentmondás fogalmazódott meg azokban a hallgatói kritikákban, amelyek a
tréningcsoportokban való önkéntes részvétel elvének megsértését kifogásolták.
A képzés folyamatában minden mozzanatnak - így a személyiségfejlesztésnek is azt a célt kell szolgálnia, hogy az oklevél kézhezvétele után a szociális munkás
kompetensen és eredményesen tudjon tevékenykedni. Ehhez szükséges a képzési
folyamatban az ismeretek szerzésének, a készségek, jártasságok kialakításának,
fejlesztésének, az értékek interiorizációjának, a személyiség fejlesztésének
egymásra épülése, összhangja.
A személyiségfejlesztés döntően külső
szakemberekkel működtetett "autonóm" rendszere nem illeszkedett kellően a
képzés pályaszocializációnak felfogott folyamatába, a szociális munkásokétól
különböző identitást közvetített.
A képzés menetében nagy hangsúlyt kap az elméleti ismeretek gyakorlati próbája,
a különböző terepgyakorlatok egymásra épülő rendszere, amelyet támogató, az
elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok integrálását segítő munkaformák
(gyakorlat-feldolgozó szeminárium, szupervízió, esetmegbeszélés) kísérnek. E
csoportos munkában jól tetten érhető volt a hallgatók szerepbizonytalansága, a
kliensekkel való kapcsolataikban a hárítástól az azonosulásig való "csúszkálás".
Oktatásunk "legdrágább" része volt ez a teljes képzési időre kiterjedő
személyiségfejlesztő folyamat (kis létszámú csoportok és választási lehetőséget
biztosító széles körű kínálat, "piaci áron" vásárolt szolgáltatások). Ugyanakkor
hasznossága a végeredmény szempontjából állandóan megkérdőjeleződött. A piaci
árak emelkedése, a szak pénzügyi lehetőségei miatt gazdasági megfontolásokból is
egyre kevésbé volt tartható a különböző elméleti megközelítésű tréning-csoportok
sokszínű kínálata.
A személyiségfejlesztés meghatározóan terápiás szemléletű megközelítése miatt a
foglalkozásokon a hallgatók gyakran "kliens szerepbe" kényszerültek, nem kaptak
megfelelő mintát a helyzettől való távolításra, elvonatkoztatásra.
A személyiség fejlesztésére kidolgozott módszerek nehezen voltak illeszthetők a
hallgatók életkori sajátosságaihoz, hallgatói státuszukhoz. A hallgatói
véleményekben megfogalmazott jelzések szerint "élve boncoltnak", védtelennek és
kiszolgáltatottnak érezték magukat ezekben a helyzetekben.
A hallgatók a személyiségfejlesztő csoporton kívül több egyéb szintéren is
kapcsolatban álltak egymással (pl. tanulmányi csoport, kollégium, párkapcsolat),
ezért a foglalkozásokon történteknek gyakran volt utóélete. Az ilyen helyzetekből
adódó sérülések elkerülése érdekében kialakított hárításaik minden más csoportos
munkaformában is rontották teljesítményüket. Az új élethelyzetekkel (főiskolai
rendszer, új környezethez való alkalmazkodás, régi környezettől, megszokott
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kapcsolatoktól való elszakadás, pályakezdés közeledése stb.) természetes módon
együtt járó szorongásuk, az ebből fakadó gátoltság nemhogy nem oldódott, inkább
fokozódott.
Mindezekből le kellett vonnunk azt a következtetést, hogy a személyiségfejlesztés e
formában és keretek között: nem vált a hallgatók szakmai fejlődési folyamatának
szerves részévé, nem segítette eléggé szakmai identitásuk kialakulását, nem járult
hozzá kellően ismereteik és bővülő tapasztalataik integrálásához, nem segítette a
hallgatókat jövőbeni szakmai szerepük tudatosításában, ellenállásokat épített ki bennük
magával a csoportos munkaformával, a beavatkozások létjogosultságával, az egész
szakma értelmével kapcsolatban.
Az érzékelt problémákat megpróbáltuk a rendszer keretein belül kezelni: új trénereket
választottunk, új módon szerveztük a csoportokat, megváltoztattuk a csoportok
kínálatát. A kritikák és a szakmai fenntartások - ettől függetlenül - állandósultak.
Kerestük az eredménytelenség magyarázatát. A problémák okai között az alábbiakat
azonosítottuk:
•
•
•

•

•
•

A személyiségfejlesztés céljának túlzó és differenciálatlan meghatározása az
általános szociális munkás képzés minimumkövetelményeiként.
A személyiségfejlesztés folyamatának "autonóm", a képzési folyamattól elkülönülő
kezelése, amelyet a tantervi irányelvek és saját tapasztalatlanságunk erősített.
A szociális munkát oktató tanárok és a külső szakemberek között szükséges
kommunikáció eltérő értelmezése, amelyet az idő és teljesítmény-szorítások, az
eltérő érdekek, esetenként az érdekeltség hiánya súlyosbított.
A külső szakemberek inadekvát képe a szakmáról, tájékozatlansága a képzés
tartalmáról, módszereiről, illetőleg a személyiségfejlesztés céljára, tartalmára
vonatkozó konkrét "megrendelés" bizonytalansága.
A közös munkához elengedhetetlen kapcsolatok gyengesége a trénerek és a
hallgatók között.
A hallgatói motiváltság, tudatosság túlbecslése.

Mindebből azt a következtetést vontuk le, hogy újra kell gondolnunk képzési
rendszerünkben a személyiségfejlesztés teljes folyamatát, filozófiáját.
Az új modell jellemzői
Az újragondolás folyamata során egyrészt célzott felméréssel tájékozódtunk a
hallgatók igényeiről, problémáiról, másrészt átgondoltuk az 1996-ban megjelent
képesítési követelményekből és a szakmai szükségletekből eredő feladatokat,
harmadrészt elemeztük az előzőekben említett tapasztalatokat, személyi és tárgyi
feltételeinket. Az így gyűjtött és rendszerezett információk alapján úgy gondoltuk,
hogy a szakma kiemelt követelményeihez, a szakmatanulás jellegéhez, a hallgatói
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igényekhez, az intézményi lehetőségekhez és a képzési filozófiánkból adódó
szükségletekhez megfelelően illeszkedő rendszert tudunk létrehozni, ha "csak" a
szakmai készségek fejlesztésére koncentrálunk.
Az általunk kidolgozott rendszer elemei (félévenként 30 óra időtartamban):
•
•
•
•
•
•
•
•

önismereti tréning (1. szemeszter),
kommunikációs készségfejlesztő csoport (2. szemeszter),
interjúkészítés technikái készségfejlesztés gyakorlat-feldolgozó
szemináriumi keretben (3. szemeszter),
esetmegbeszélő
csoport
gyakorlat-feldolgozó
szemináriumi
keretben (4. szemeszter),
konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning (5. szemeszter),
csoportos szupervízió (6. szemeszter,
összefüggő terepgyakorlathoz),
csoportvezetői készségfejlesztő tréning - csoportanimáció tantárgy
keretében (7. szemeszter),
egyéni hallgatói szükségletekre épülő választható személyiség- és
készségfejlesztő csoportok, speciálkollégiumok (8. szemeszter).

Az így építkező szakmai készségfejlesztési program illeszkedik egyrészt a szakma
alapkövetelményeihez, másrészt a képzési folyamat elméleti tudásanyagához, a
gyakorlatok egymásra épülő rendszeréhez, harmadrészt a hallgatók életkori
sajátosságaihoz.
A modell működtetése, a csoportok vezetése - az 1-7. félévben kizárólag, a 8.
szemeszterben csak részben - a szak szociális munka gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkező oktatóinak felelőssége. A csoportok az említett oktatói team által közösen
kidolgozott egységes folyamatterv és segédanyagok alapján dolgoznak. A minőség
biztosítása érdekében elkészült a hallgatói véleményezés rendszere. Ez lehetővé teszi
az adott csoport haladási ütemének, véleményének, a csoportvezetői munka
eredményességének megítélésén túl - hosszabb távon - az egész rendszer működési
tapasztalatainak, eredményességének elemzését is, és megalapozza a menet közben
szükséges korrekciókat.
A csoportvezető tanároknak a szak felkészülési lehetőséget teremtett egyéni, illetőleg
belső csoportos képzés formájában, pályázati források felhasználásával biztosította a
rendszeres
szupervíziót
és
az
azonos
csoportokat
vezetők
folyamatos
együttműködésének feltételeit.
Az új modell bevezetésével párhuzamosan célzottan felkészítettük a tereptanárokat is
annak érdekében, hogy a hallgatók "laborhelyzétben" elsajátított szakmai készségeinek
hatékony gyakorlására a terepen is lehetőség nyíljon.
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A készségfejlesztésnek a SZOTE Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szakán
most működő modelljét az 1996/97. tanévtől fokozatosan, felmenő rendszerben
alkalmazzuk. A felismert problémák azonnali "orvoslása" számos előnnyel járt volna,
az óvatosságot a felkészüléshez szükséges idő, valamint az adott oktatói kapacitás
indokolta.
Az új modell tartalmi sajátosságai és céljai
A szakmai készségfejlesztés elemei egymásra épülő célrendszert alkotnak. Ebben az
írásban a célok tekintetében a teljes folyamatot bemutatjuk, a tapasztalatokat illetően
csak a rendszer két, több éve működő eleméről adunk tájékoztatást.
Az önismereti tréning során fejlődik a hallgatók ön- és társas észlelése, erősödik a
csoporton belüli bizalom és kohézió. Strukturált gyakorlatok segítségével szerezhetnek
élményeket és tapasztalásokat önmagukról, lehetőségük nyílik különböző szerepeiknek
való megfelelésük megismerésére. A hallgatók lehetőséget kapnak arra is, hogy
differenciálódjon, rendszereződjön és tudatosodjon önmagukról alkotott képük,
megalapozódjon a tudatos öntapasztalás fontossága. A kurzus során előtérbe kerülnek a
pálya speciális követelményeiből fakadó személyes tulajdonságok (humánus
beállítottság, empátia, tolerancia, őszinteség, kooperáció).
A kommunikációs készségfejlesztés céljául tűztük ki, hogy a hallgatók váljanak
képessé spontán kommunikációjuk észlelésére, fejlődjön készségük mások
kommunikációjának pontos megértésében, értelmezésében. Nyíljon lehetőségük
szimulált szakmai helyzetekben a hiteles, hatékony kommunikáció elemeinek
elsajátítására. Szituációs gyakorlatok segítségével alapozódjon meg a kliens - segítő
kapcsolat kontextusában befolyásolási és folyamatot kontrolláló képességük.
Az interjúkészítési készségfejlesztő tréninget a terepen töltött 60 óra azonos célú
gyakorlattal párhuzamosan
gyakorlat-feldolgozó szemináriumi keretben
szervezzük. A tréning lehetőséget ad a hallgatóknak a kommunikációs
készségfejlesztés során megalapozott tudásaik bővítésére. A résztvevők képessé válnak
a segítő - kliens kapcsolat kialakítására, a kliens jelzéseinek, az önmagukban zajló
folyamatoknak, az interakció dinamikájának észlelésére, tudatos kezelésére. Segítséget
kapnak egy-egy megélt helyzet kapcsán felmerülő nehézségeik kommunikációban rejlő
okainak felismeréséhez, leküzdéséhez, az elméleti ismeretek, saját élmények,
tapasztalatok integrálásához, a
kliensekkel való első találkozásokból adódó
szorongások, bizonytalanságok oldásához. A csoport támogatása melletti gyakorlás, az
esetleges sikertelenségek korrekciós lehetősége fokozza biztonságérzetüket a terepen.
Az esetmegbeszélő csoportot - gyakorlat-feldolgozó szemináriumi keretek között egyéni esetkezelési gyakorlattal párhuzamosan szervezzük. Az esetmegbeszélő
csoportmunkában a terepgyakorlaton szerzett tapasztalatok, élmények feldolgozása
során fejlődik a hallgatók személyes tudatossága, tisztázódik szakmai szerepük,
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erősödik szakmai identitásuk. A hallgatók megtapasztalják a segítő tevékenységben
megjelenő problémák, elakadások, kudarcok esetén a szakmai segítség jelentőségét,
megtanulják e munkaforma használatát, a munkafolyamatban történő továbblépéshez
szükséges információk rendszerezését, elemzését.
A harmadik évfolyam első szemeszterében konfliktuskezelési készségfejlesztésen
vesznek részt a hallgatók. Alapszintű, saját élményre épülő tematikát dolgoztunk ki,
amely lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy bővítsék a konfliktusok
megoldásához
szükséges
önészlelésüket,
tudatosodjon
saját
domináns
konfliktuskezelési módjuk, bővüljön elméleti, és - gyakorlás révén kommunikációs
szintű - technikai tudásuk, a helyzet-adekvát konfliktuskezelést lehetővé tevő
stratégiáik. A hallgatói igények pontos feltérképezése a kurzus elején segíti a célok
pontos, konkrét megfogalmazását, így elkerülhető a be nem teljesedett várakozásokból
éredö csalódottság, mind a hallgatók, mind a trénerek részéről.
A csoportos szupervíziót a hatodik szemeszter összefüggő terepgyakorlatát
végigkísérő folyamatként terveztük és működtetjük a képzés indulásától. Az 1997-től
átalakított szakmai készségfejlesztési koncepciónkban megőriztük eredeti céljait,
változtattunk az alkalmazott módszereken, a szupervízorok személyén. A korábbiaknál
nagyobb hangsúlyt fektettünk módszertani felkészítésükre, megszerveztük kontroliszupervíziójukat.
. .
A csoportos munka során a szupervízorok segítségével a hallgatók szisztematikusan
áttekintik a gyakorlat történéseit a hallgató - kliens - terep kontextusban. Szakmai
helyzetekben, saját működési módjuk átlátása, önreflexió révén fejlődnek
kompetenciájuk felismerésében és megtartásában, a segítés egyéni motivációinak
belátáson alapuló tudatosításában. Tapasztalatot szereznek értékszemléletüknek,
esetleges előítéletességüknek és saját élethelyzetüknek a segítés folyamatára gyakorolt
hatásairól.
A csoportvezetői készségfejlesztő tréning során a feladatcsoportok vezetőiként
alkalmazható, a hatékony csoportos döntést elősegítő módszereket és technikákat
ismerhetik meg a hallgatók. Modellált csoporthelyzetekben a megismert módszerek
gyakorlására is lehetőség nyílik. A hallgatók módszertani segítséget kapnak a
csoporton belőli konfliktusok megelőzéséhez, tisztázásához. Kipróbálhatják a hatékony
csoportműködést segítő vezetői módszerek alaptípusait, a csoporton belüli
kommunikációs és kölcsönhatás-sémák befolyásolásának technikáit.
A tanulmányok utolsó félévében a készségfejlesztő csoportok, speciális kollégiumok
széles kínálatából válogathatnak a hallgatók egyéni érdeklődésüknek és
szükségleteiknek megfelelően. Lehetőségük van önismeretük mélyítésére az önismereti
játékcsoport, az önpusztító magatartásformák és a segítők mentálhigiénéje
kurzusokban. Biztosítjuk a speciális igényekre épülő módszerek és technikák
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elsajátítását a NLP (neuro-linguisztikai program) tréningeken, a segítő beszélgetés, az
álláskeresési technikák, a játék gyermekcsoportokkal speciális kollégiumokon,
alapfokú kommunikációs tanfolyamot végezhetnek jelnyelvből, tanulmányozhatják a
lovári nyelv és kultúra alapjait.

A készségfejlesztés új modelljének tapasztalatai

Az előzőekben jeleztük, hogy a szakmai készségfejlesztés új rendszerének egyes
elemeit fokozatosan és folyamatosan vezettük be. A teljes modell lényegében az idei
tanévtől működik. Jelenleg ezért csak két programelem tapasztalatairól rendelkezünk
értékelhető adatokkal.
A kommunikációs készségfejlesztő tréning eredményességét kérdőív segítségével
mértük, amelyen a hallgatók saját kommunikációs stílusuk jellemzőit ítélték meg a
munka kezdetén és végén, véleményt mondtak a csoport eredményességéről. A három
tanévben (1996/97-ben 45, 1997/98-ban 46, 1998/99-ben 58 hallgató által) kitöltött
értékelő lap adatainak elemzéséből levonható néhány következtetés.
•

•

•

A hatékony kommunikációban alapvető értékek (barátságos stílus, figyelmesség a
partnerrel szemben, önérdek érvényesítés) egyformán magas értékeket kaptak a két
felvételben.
Emelkedő értékek mutatják a hallgatók fejlődését a kifejezőkészség, a pontos
fogalmazás, a kommunikáció nyíltsága, a határozottság, a benyomáskeltésbefolyásolás jellemzők tekintetében.
Az első felvételkor a hallgatók megfogalmazták a tréningen elérni kívánt egyéni
céljaikat. A befejezéskor készült értékelés szerint saját céljaik elérésében a
hallgatók kivétel nélkül jeleztek eredményt. 65 %-uk a hatékony kommunikáció
hatnál több jellemzője vonatkozásában érzékelte saját fejlődését. A kurzus
zárásakor jobb kommunikátornak ítélte magát a hallgatók 70 %-a. E pozitív
változások összhangban vannak a hallgatók tréning során mutatott aktivitásával, a
csoportvezetői tapasztalatokkal.

A hallgatók a kurzust több szempont alapján 1 -5-ig terjedő osztályzatokkal értékelték.
A három tanévre vonatkozó adatokat az alábbi tábla tartalmazza.
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A kommunikációs készségfejlesztő tréning hallgatói értékelése
Értékelési szempont

1996/97.
tanév

Az előzetes elvárásoknak való megfelelés
A munkamódszer megfelelése
A trénerek munkájának megítélése
Saját fejlődés megítélése

4,0
3,9
'4,4
3,8

1997/98.
tanév
4,2
4,1
4,0
4,0

1998/99.
tanév
3,9
4,0
4,2
3,9

A kommunikációs készségfejlesztési csoportok munkáját korábban nem értékeltük
folyamatosan, ezért a régi és az új rendszer összehasonlítására nincs módunk.
A konfliktuskezelési készségfejlesztő csoportok az 1997/98-as tanévben külső
trénerek, az 1998/99. tanévtől az erre a feladatra célzottan felkészült szociális munkát
oktató tanárok vezetésével működtek. A tréning eredményességét mindkét évben a
hallgatók által kitöltött anonim értékelő lapok segítségével mértük. A rendelkezésre
álló két tanévre vonatkozó adatok összehasonlításával a készségfejlesztés régi és új
rendszere egy elemének hallgatói megítéléséről kaphatunk képet.
A kérdőíven a hallgatók 9 szempontot tízes-skálán osztályoztak, és nyílt kérdésre
megfogalmazták saját fejlődésükkel kapcsolatos véleményüket. A feldolgozott 93 db
(44 illetőleg 49) értékelő lap információi az alábbiakban összegezhetők.
A konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning hallgatói értékelése
Értékelési szempont
A cél érthetősége
A cél megfelelése a hallgatói igényeknek
A feladatok megfelelése a kitűzött célnak
Saját tapasztalatok hasznosíthatósága
A feladatok motiváló ereje
Az érzelmi megterhelés mértéke
Az elméleti ismeretek hasznosíthatósága
A trénerek munkájának megítélése
Csoportvezetési stílus megfelelése egyéni igényeknek

1997/1998.
tanév
7,4
6,5
6,5
6,7
5,2
3,1
5,0
7,2
6,3

1998/1999.
tanév
9,2
7,4
7,9
7,5
8,2
5,5
7,4
8,6
8,4

A hallgatók saját fejlődésükre vonatkozó kérdésre adott szöveges válaszai között is
érzékelhető különbségek vannak a két évben. Az 1997/98. tanév értékelő lapjain az
előrelépést saját szavaikkal az "elméleti tudás", a "helyzetfelismerés", és a "másik fél
megértése" területeken jelezték. A fejlődési területek megnevezése 1998/999-ben
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szélesebb körű, differenciáltabb: "belátás", "saját értékek felfedezése", "saját értékek
észlelése", "saját viselkedés észlelése, tudatosítása", "önuralom", "a másik fél
megértése, elfogadása", "nyitottság a másik fél felé", "együttműködés", "saját
vélemény felvállalása", "határozottság", "a konfliktus-helyzettől való szorongás
oldása" - olvashatók a vélemények.
A szakmai készségfejlesztés új rendszerének eddigi tapasztalatai alapján ügy látjuk:
•

A feladat-centrikus készségfejlesztés nem zárja ki, sőt lehetőséget ad az önismeret
és a személyiség fejlesztésére, de nem tűz ki az alapképzésben megvalósíthatatlan
célokat.

•

A szakmai készségfejlesztés integráns része lehet a képzés komplex folyamatának,
a követelmények tudatos egymásra építettsége eredményesebbé teszi a hallgatók
szakmai fejlődésének folyamatát, a pontosan meghatározott célok, feladatok és
módszerek jól illeszthetők a hallgatók életkori sajátosságaihoz, gyakorlati
tapasztalataik szintjéhez, és lehetőséget adnak egyéni speciális szükségletek
kielégítésére.

•

Az elméleti kurzusok, a szakmai gyakorlatok és a készségfejlesztő csoportok
összehangoltsága hatékonyan segíti az ismeretek, a saját élmények és a gyakorlati
tapasztalatok integrálását.

•

A hallgatók szakmai szocializációs folyamatuk minden szakaszában biztonságban
érzik magukat, visszajelzéseik alapján az új rendszerrel elégedettebbek.

•

Az általunk kidolgozott program megfelel tanári kompetenciánknak, nem okoz
szerepkonfliktusokat a szakmai készségfejlesztő csoportok vezetőjeként, illetőleg
tanárként végzett munkánkban.

•

Az új rendszer a szűkülő anyagi forrásainknak a korábbinál jobban megfelel.

írásunkban az olvasóval csak a szakmai készségfejlesztés Szegeden kialakított és
működő rendszerének néhány éves tapasztalatait mutattuk be. Nem szándékoztunk
javaslatot tenni más intézmény eltérő feltételei között végzett munkájához. Úgy véljük,
hogy minden oktatói stáb a saját helyzetének elemzése, képzési filozófiája,
tapasztalatai és lehetőségei alapján maga képes megújítani
- ha az egyáltalán
szükséges - képzési programjának bármely elemét.
Tudatában vagyunk annak, hogy nincs egyszer s mindenkorra érvényes, tökéletes
rendszer általában a szociális munkás képzésben és konkrétan a képzés szakmai
készségfejlesztést célzó részében. A szükséges korrekciók, változtatások a mindenkori
igények, a szükségletek, a lehetőségek, az éves értékelések, a hallgatói vélemények, a
tereptanárok jelzései figyelembevételével érvényesíthetők. Az aktuális helyzet és
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problémák elemzését, a közös gondolkodást >, azonban nem lehet "megúszni", oktatói
stábunk négy éves közös munkája - esetleg - e vonatkozásban lehet példa mások
számára.

Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

j
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Az Általános Szociális Munkás Szak oktatói
(1999-2000. tanév)

1. Főállású

oktatók

Ágoston Magdolna főiskolai adjunktus
Végzettség, szakképzettség:
gyógypedagógiai főiskola, oligofrén-pszichopedagógiai szakos tanár
tudományegyetem, szociálpolitikus
Oktatott tárgyak:
Szociális munka alapismeretek
Szociális munka csoportokkal
Szociális munka munkanélküliekkel
Büntetésvégrehajtási alapismeretek
Csoportanimáció
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése
Szakmai-tudományos érdeklődési terület: képzésmódszertani kutatások

Dr, Bárány Ferenc egyetemi tanár, szakvezetőhelyettes

Végzettség,
szakképzettség:
tudományegyetem, biológia-földrajz-történelem szakos tanár
a történettudomány kandidátusa
Oktatott

tárgyak:
Fejezetek a szociálpolitika történetéből I—11_

Szakmai-tudományos

érdeklődési terület: szociálpolitika-történeti kutatások
«

Berta Edina főiskolai gyakornok

Végzettség,
szakképzettség:
főiskola, általános szociális munkás
jelenleg tanul: ELTE szociális munkás kiegészítő szak

142

Oktatott tárgyak:
j
Szociális munka alapismeretek
Gyakorlatfeldolgozó szeminárium
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése
Szakmai-tudományos

i
érdeklődési terület: szociális munka roma családokkal
i
i

Dragon Erzsébet főiskolai tanársegéd
i
•i

Végzettség, szakképzettség:
,
főiskola, általános szociális munkás
'
i
jelenleg tanul: ELTE szociális munkás kiegészítő szak
Oktatott tárgyak:
\
Szociális munka egyénekkel és családokkal
Szociális munka gyermekekkel,
Gyermekvédelmi alapismeretek
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése
Szakmai tudományos érdeklődési terület;, szociális munka gyermekekkel
í
i
Laukó Gábor főiskolai tanársegéd

I
I
i
i

Végzettség,
szakképzettség:
főiskola, általános szociális munkás
nonprofit menedzser
J
Oktatott tárgyak:
',
Szociális munka alapismeretek ^
Szociális munka csoportokkal
1
Közösségi szociális munka
Nonprofit menedzsment
!
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése
Szakmai-tudományos

érdeklődési terület: nonprofit szervezet a szociális
ellátásban
szakmai készségfejlesztés
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Oraveczné Bodor Piroska terepkoordinátor tanár

Végzettség,
szakképzettség:
tanárképző főiskola, matematika-fizika szakos tanár
tudományegyetem, szociális munkás
Oktatott

tárgyak:
Tereptanári alapismeretek
Gyakorlat-feldolgozó szeminárium
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése

Szakmai-tudományos

érdeklődési terület: oktatás minőségbiztosítása

Piczil Márta főiskolai tanársegéd

Végzettség,
szakképzettség:
főiskola, általános szociális munkás
tudományegyetem, szociológus
Oktatott

tárgyak:
Általános szociológia
Társadalmi struktúra
Deviáns magatartás szociológiája
Társadalom- és szociálpolitika elmélet

Szakmai-tudományos

érdeklődési terület: ápolói hivatás presztízse,
prizonizáció

Szirbik Gabriella főiskolai gyakornok
Végzettség,
szakképzettség:
tudományegyetem, szociológus
Oktatott

tárgyak:
Társadalom- és szociálpolitika elmélet
Szegénység
Mai magyar szociálpolitika

Szakmai-tudományos
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érdeklődési terület: szociobiológia, szociálpolitika

Dr. Tihanyiné dr. Vályi Zsuzsanna főiskolai ádjunktus

Végzettség,
szakképzettség:
tudományegyetem, történelem-pedagógia-pszichológia szakos tanár
egyetemi doktor
Oktatott tárgyak:
Bevezetés a pszichológiába
Fejlődéslélektan
Szociálpszichológia
Szakmai-tudományos

[
•
;

érdeklődési terűiét: csoportműködés pszichológiai
i aspektusai

Tóth Renáta főiskolai gyakornok

. I
• i
i

Végzettség, szakképzettség:
i
tudományegyetem, pszichológus
Oktatott tárgyak:
Bevezetés a pszichológiába
Fejlődéslélektan
Szociálpszichológia
Szakmai-tudományos

'
i

i
érdeklődési terület: fejlődéslélektani vizsgálatok
i

Dr. Török Judit főiskolai docens, szakvezető
Végzettség,
szakképzettség:
orvostudományi egyetem általános orvos, szakorvos
szociálpolitika-szociális munka'doktori program hallgatója
Oktatott

tárgyak:
Egészségügyi ismeretek
•
Társadalom-egészségtan
|
Szociális munka egészségügyi intézményekben

Szakmai-tudományos érdeklődési terület:
kórházi szociális munka, interprofesszionális együttműködés a segítő
munkában
\
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Tunyogi József főiskolai tanársegéd
Végzettség,
szakképzettség:
gyógypedagógiai főiskola, oligofrénia-pszichopedagógia szakos tanár
tudományegyetem, szociológus
Oktatott

tárgyak:
Szociális munka egyénekkel és családokkal
Szociális munka fogyatékosokkal
Szociális munka marginalizálódott csoportokkal
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése

Szakmai-tudományos

érdeklődési terület: hajléktalanok kapcsolati rendszere

Váriné Feró Mária főiskolai adjunktus
Végzettség,

Oktatott

szakképzettség:
tudományegyetem, biológia-kémia szakos tanár
testnevelési egyetem, mentálhigiénikus

tárgyak:
Szociális munka alapismeretek
Szociális munka módszerek a gyermekvédelemben
Bántalmazott gyermek
Szociális munka fiatalkorú bűnelkövetőkkel
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése

Szakmai-tudományos

érdeklődési terület: oktatásmódszertani kutatások
gyermekvédelem

Zeleiné Horváth Sára terepkoordinátor tanár
Végzettség,

Oktatott

szakképzettség:
tanítóképző főiskola, tanító
tanárképző főiskola, történelem szakos tanár
testnevelési egyetem, mentálhigiénikus

tárgyak:
Tereptanári alapismeretek
Gyakorlat-feldolgozó szemináriumok
Szakmai készségfejlesztő csoportok vezetése

Szakmai-tudományos

érdeklődési terület: gyakorlati képzés módszertani kérdései

Garainé Csanádi Mária, a szak adminisztrátora
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2. A képzésben résztvevő orvosegyetemi

szervezeti egységek és oktatók

Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
Dr. Fedor István gyermekpszichiáter, egyetemi adjunktus
1
Idegennyelvi Intézet
Demeter Éva vezető nyelvtanár és munkatársai
Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály
Dr. Pető Zoltán pszichiáter, egyetemi docens,
az orvostudomány kandidátusa
Népegészségtani Intézet
Dr. Nagymajtényi László tanszékvezető egyetemi tanár,
az orvostudomány kandidátusa
és munkatársai
Orvosi Informatikai Intézet
|
Dr. Hantos Zoltán intézetvezető egyetemi tanár,
a biológiai tudomány kandidátusa
és munkatársai
j
Pszichiátriai Klinika
i
Dr. Lajkó Károly pszichiáter, egyetemi adjunktus,
az orvostudomány kandidátusa
Maglóczky Erzsébet szociológus
Testnevelési Csoport
Rédli József mb. vezető
\
1
és munkatársai
Főiskolai Kar
Ápolási Tanszék
\
Dr. Helembai Kornélia tanszékvezető főiskolai tanár,
i
a pszichológia tudomány kandidátusa
Főiskolai Kar Védőnő Szak
!
Dr. Pogány Magdolna főiskolai docens
•
3. Részfoglalkozású
oktatók

I

közalkalmazotti jogviszonyban
'

vagy szerződéssel

alkalmazott

Arany Jánosné dr. nyugalmazott munkaügyi bíró
Arany Zoltán szociális munkás (Ifjúsági Drogcentrum, Szeged)
Dr. Belényi Gyula egyetemi docens,
j
a történettudomány kandidátusa (JATE)
Dr. Berta Árpádné szociális munkás, igázgató (Napsugár Otthon, Kistelek)
Dr. Bobvos Pálné aljegyző, Csongrád Megyei Önkormányzat (Szeged)
Boldog Krisztina szociális munkás, polgármester (Kübekháza)
Czirjákné dr. Lengyel Marianna jogász, gyámhivatal vezető (Szeged)
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Derdákné Harmatos Ibolya szociális munkás, igazgató (Aranysziget Otthon,
Csongrád)
Dr. Dobranovics Ilona pszichiáter, c. egyetemi docens (Szeged)
Elekes Mihály pszichológus
Dr. Farkas Beáta közgazdász, tanszékvezető egyetemi docens,
a közgazdaságtudomány kandidátusa (JATE)
Dr. Farkas Kornélia jogász, Ifjúsági Drogcentrum (Szeged)
Dr. Feleky Gábor szociológus, tanszékvezető egyetemi docens,
a szociológia tudomány kandidátusa (JATE)
Dr.Hajdú József PhD tanszékvezető egyetemi docens (JATE)
Hajdú Géza igazgatóhelyettes (Bartók Béla Művelődési Ház, Szeged)
Dr. Halász Edina jogász (Szeged Városi Bíróság)
Horváth M. Tünde pszichológus, egyetemi tanársegéd (JATE)
Illés Tiborné hivatásos pártfogó (Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Kecskemét)
Dr. Katona Péter szociológus, egyetemi adjunktus (JATE)
Dr. Kiss Barnabás jogász, egyetemi adjunktus (JATE)
Kissné dr. Nóvák Éva filozófus, egyetemi docens,
a szociológia tudomány kandidátusa (JATE)
Dr. Klonkai László statisztikus, igazgató (KSH Csongrád Megyei Igazgatóság,
Szeged)
Dr. Kopasz Zsolt ügyész (Városi Ügyészség, Kiskunhalas)
Dr. Kovács Judit jogász, egyetemi adjunktus (JATE)
Majláthné Lippai Éva szociálpolitikus, irodavezető (Polgármesteri Hivatal,
Szeged)
Dr. Nagy László egyetemi tanár, a jogtudomány doktora
Nemes Judit népművelő
Dr. Olasz Lajos főiskolai adjunktus (JGYTF)
Schádné Zámolyi Judit pszichológus (Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság)
Dr. Szilárd János professor emeritus, az orvostudomány kandidátusa
Szilágyi Margit pszichológus (Büntetés-végrehajtási Intézet, Nagyfa)
Dr. Temesváry Beáta pszichiáter, osztályvezető főorvos,
az orvostudomány kandidátusa (Szeged)
Tenkiné Gazdag Ilona gyógyfoglalkoztató (Szeged)
Dr. Tóthné dr. Fábián Eszter egyetemi docens,
a jogtudomány kandidátusa (JATE)
Vargáné Kopornyik Zita pszichológus
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A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar
Általános Szociális Munkás Szakán oklevelet szereztek
/1994 -1999/
1994
Nappali

tagozat

Arany Zoltán
Árva Anna
Balla Erzsébet
Bereczki Zsolt
Bognár Veronika
Boldog Krisztina
Bönde Zoltán
Brandt Szilvia
Csányi Mónika
Demény Zsuzsa
Dobos Margit
Döme Beáta
Fekete Tünde
Ferdinánd Marianna
Földes Ildikó
Frányó Ildikó Éva
Füri Judit
Galavits Noémi
Godó Orsolya
Gyúró Edit
Hegyi Éva
Jójárt Szilvia
Kerekes Gizella
Keserű Ildikó
Kiss Magdolna
Kígyós Ágnes
Knauer Zsófia
Koller Mária

Kövessy Róbert
Laukó Gábor
Lengyel Zoltán
Molnár Katalin
Nagy Ferenc
Nagy Krisztina
Nagy Marianna
Oroján Tibor
Ördög Erika Anita
Piczil Márta
Papp Éva
Rigó Ildikó
Ruszkovics Mária
Sajtos Ildikó
Sebestyén Zita
Soós Ágnes
Szabó Csilla
Szabó Terézia
Szilágyi Beáta
Szilágyi Margit
Téka Tibor
Török Ildikó
Túri Erika
Varga Marianna
Várhegyi Zoltán
Zsurek Hajnalka
Bönde Zoltán

1995
Nappali

tagozat

Ambrózay Anikó
Bakai Henrietta
Bellényi Zita Dóra

Lehota Ágota
Lekics Tamás
Lelkes Mónika
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Lénárt Miklós
Mázán Katalin
Máramarosi Mária
Mészáros Krisztina
Mihálka Mária
Németh Henrik
Oláh Judit
Pataki Timea
Pataki Zoltán
Pál Ildikó
Pesti Márta
Rejka Beáta
Somoskövi Zoltán
Sólyomi Beáta
Sövény Zita
Szabó Orsolya
Szalai Anita
Szeleczki Andrea
Szécsényi Andrea
Tatár Sándor
Tóth Attila
Varga Katalin

Berta Edina
Berta Mónika
Békési Andrea
Burka Ildikó
Czékmány Rita
Csiernik Attila
Deák Gabriella
Dunai Melinda
Érfalvi Márt Zoltán
Földes Barnabás
Halasi Szilvia
Halál Ágnes
Idei Mária
Juhász Andrea
Kardos Rita
Kokovai Szilvia
Korbei Ágnes
Koronczai Erzsébet
Kovács Edit
Kovács Mihály
Kószó Gabriella
Ladányi Magdolna

Levelező

tagozat

Borsosné Serkédi Katalin
Csillagné Somogyi Éva
Dávid Zoltán
Dragon Gyuláné
Havasi Tibor
Kakujáné Söszler Gertrúd
Kelemen Lajosné
Kopcsekné Dora Éva
Nagy Katalin
Nagy László
Másoddiplomás

tevező

Ábrahám Ferencné
Bagi Ildikó
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Pál Tamás
Petheő Krisztina
Saja István
Szabó László Zoltán
Szebellédi Anna
Szigetvári Miklósné
Szögi Lászlóné
Szűcs Ildikó
Temesváryné Cseresnyés Erzsébet
Vass Ilona

tagozat

Palágyi Zsófia
Papp Istvánná

Péli Gyöngyi
Ricza László
Strasinszki Zsuzsanna
Szabó Katalin
Szalay Gyula
Szilágyi Benjámin
Zsikla Béla

Bakóné Kácsor Anna
Dr. Baja Jánosné
Dr. Berta Árpádné
Dr. Péli Andrásné
Dr. Puliusné Sárdi Mária
Lakatos Ferencné
Nagy Mária
Őriné Kiss Erzsébet
1996
Nappali

tagozat

Anka Éva
Antal Mária
Balogh Anna
Batta Zsuzsanna
Bárány Beáta
Csákódi János
Dózsa Andrea
Dudás Ibolya
Dulai Anikó
Elekes Tímea
Erős Anna
Faragó Krisztina
Gajdos Orsolya
Gégény Olga
Horváth Beáta
Zámbori Tamás

Levelező

,
i

1
|
i
i
]
1

i

Jakab Mónika
Joó Magdolna
Kaszti Gyula
Kiss Andrea
Kovács Edina
Lehoczki Tünde
Máté Brigitta
Molnár Regina
Nagy Helga
Nyakas Nikoletta
Palecska Pál
Sitkei Péter
Szabó Olga Csilla
Teleki Mária
Vikor Csaba

tagozat

Balog Imréné
Csernyik László
Damásdiné Kovács Klára
Garzó Anita
Garzó Imréné
Hamvas Márta
Harasztiné Hellinger Mária
Huszár László
Kertész Eszter

Piri Józsefné
Polgár Éva Ágnes
Poórné Rozsnyai Zsuzsanna
Rozsnyainé Hódi Mária
Sándor Lászlóné
Skultéty Anna
Szabó Edit
Szabóné Csányi Edit
Szalóki Mihály
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Lopuchné Lipták Gabriella
Maroster György
Matán Katalin
Némethné Tóth Ildikó

Szűcs Judit
Tollas Erzsébet
Varga Beáta
Váradyné Horváth Andrea

1997
Nappali

tagozat

Balogh Ágnes
Bognár Szilvia
Böröndi Ágnes
Dobi Tamás
Dobroczki Jolán
Dudás Emese
Erdei Melinda
Erdélyi Henriett
Eszenyi Ildikó
Frank Anikó Sarolta
Gyovai Gabriella
Hajas János
Hábencius Judit
Héjjá Adrienne
Hornyák Sándor
Imre Róbert
Kerek Melinda
Koncz Ákos

Levelező

tagozat

Ambrusné Bodnár Valéria
Bajkán Tivadarné
Bozsó Melinda
Csordás Imréné
Dimitropulosz Szotiriszné
Füzesi Eleonóra
Halmai Mihályné
Juhász György
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Krabót Mónika
Licsák Ildikó
Márta Bettina
Márton Andrea
Mencser Zsolt
Mongyi László
Molnár Mónika
Németh Éva
Rácz Hajnalka
Retek Diana
Rozsos Rózsa Klára
Seres Andrea
Sinka Ildikó
Szigetvári Júlia
Szrnka Gábor
Ternai Levente
Tűri Tímea
Vajda Éva

Németh Árpádné
Ódor Terézia
Ördögh Gézáné
Papp Sándorné
Rajkó Andrea
Sinka Gyuláné
Sivók Gáborné
Dr. Székelyné Pogány Erzsébet

Kiss Károlyné
Kisné Légrády Tünde
Dr. Mártonné Török Erzsébet
Mikó Péter
Mojzes Edit
Nagy Judit Júlia

Tercsi Éva
Tóth Józsefné
Tóthné Erdei Szilvia
Vinczéné Dudás Katalin
Vadányi Zoltánná

1998
Nappali

tagozat

Ábrahám Viktória
Bartha Csilla
Boros Anikó
Dienes Patrícia
Erdélyi Attila
Fehér Judit
Felhősi Csilla
Ganyecz Magdolna
Gergely Ildikó
Géczi Zoltán
Gyenes Judit
Györgyiné Simon Ágnes
Hacsi Aliz
Hegedűs Andrea
Hegedűs Anita Henriett
Horváth József Miklós
Horváth Katalin Ildikó
Jenei Kornél
Kiss István

Levelező

Kiss Renáta
Kocsis-Nagy Zsolt Vilmos
Kovács Tímea
Lázár Magdolna
Medvegy Zsuzsanna
Molnár Gábor
Nagy Erzsébet
Orosz Balázs
Pafféri Erika
Pagács Csilla
Szabó Péter
Szerencsi Károly
Szőke Zsolt Szabolcs
Tarsányi Andrea
Törőcsik Noémi
Várnai Edit
Zilahi Anikó
Zsarnai Ferenc Gábor

tagozat

Annus Edit
Bernátsky Tünde
Bodnárné Garamvölgyi Aranka
Botyánszki Mária
Danyi Katalin
Farkas Orsolya

Lendvai András
Major Gitta
Miklós Klára
Rácz Nelli
Rébék Andrea
Sinkovicz Csilla

Szabó Ágnes
Szarvasné Tompa Zsuzsanna
Szemes Edina
Szénásy Józsefné
Szűcsné Káté Mónika
Tóth Katalin
Török Katalin
Veres Katalin
Vida Anikó

Girhiny Anikó
Juhász Rózsa
Kern György
Kiss Péterné
Kocsis Mária Magdolna
Kovács Istvánné
Kovács Krisztina
Kőszegi Gizella
Kreivichné Tóth Ilona
Lakatos István Zoltán

Másoddiplomás

levelező

tagozat

Agócs Lászlóné
Ácsné Dobó Magdolna
Banus Judit
Béres László
Derdákné Harmatos Ibolya
Gáboriné Nagy Ágnes
Hős Sándor
Kalapisné Kovács Ágnes
Kunné Horváth Izabella
Dr. Laluskáné Ritz Judit

Maczik Józsefné
Majoros Józsefné
Marton Jánosné
Misák Ferenc
Nyerges Tibor
Nyerges Tiborné
Pálóczyné Sápi Tünde
Sike Mária Terézia
Székely Béla
Takácsné Tóth Mária

1999
Nappali

tagozat

Ambrus Eszter
Balázs Andrea
Bálint Ágnes
Benyó Mária
Bevíz Réka
Bubrják Ottó
Csató Tünde
Dobai Edit
Erdélyiné Jaksa Judit Krisztina
Gál Éva
Gálig Zoltán
Hegedűs Edina Teréz
Hunya Szilvia
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Mikula Máté
Molnár Orsolya
Nyéki Annamária
Ocskó Veronika
Rádai Tímea
Sashegyi Attila
Schád Edina
Scholtz Péter
Simon Emőke
Sipos Magdolna
Soós Ilona
Sóki Szabolcs
Sós Judit

Janzsó Mónika
Juhász Judit
Kanál Marietta
Kerkápoly Réka
Kovács Anikó
Kozma Tímea
Körte Anikó
Kulcsár Péter
Lambertné Koi Margit
Laukó Hajnalka
Lévainé Rajki Orsolya
Maurer Erzsébet
Mező Noémi
Mihály Szilvia

Levelező

Szabó Erzsébet
Szakái Bernadett
Szarvák Aranka
Szentistványi László
Szenttomyai Beáta
Székelyi Edit
Szokolai Szilvia
Takács Orsolya
Tanács Andrea
Tarczali Gabriella
Tarjánné Ráfli Katalin
Tímár Éva Mária
Uhrin KingEt
Varga Ildikó
Wágner Tamás

tagozat

Bozsóné Bagi Mária
Csibi Lajos
Csonka Imre
Farkas Piroska
Flender László
Fülöp Pál
Gaalné Várhalmi Katalin
Homonnai Andrea
Janicskó Enikő
Joó Károlyné
Kasza Mariann
Király Benjámin

Kovácsné Juhász Erika
Makra Ágnes
Marhás Beatrix
Márkus Krisztina Laura
Méreg Tibomé
Motyovszki Edit
Dr. Reineltné Gyuris Erzsébet
Szivák Katalin
Törőcsik Sándor
Vass Ágnes
Vári Istvánné
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Az Általános Szociális Munkás Szakon jelenleg tanulók névsora
/1999/2000. tanév eleji adatok/

Nappali tagozat
I. évfolyam
Ancsin Katalin
Ágai Eszter
Ágoston Szilvia
Ballai Anna Mária
Bánfi Tünde Anita
Bogya Krisztina
Borbás Norbert
Boronkai Klaudia
Buknicz Mirella Nóra
Csapó Zsuzsa
Csordás Andrea
Dávid Krisztián
Dékány Dóra
Dobos Ingrid Helga
Erdődi Ágnes
Faragó Gréta
Gál Brigitta
Germán Gabriella
Gutpintér László
Horváth Ágnes
Kádár Ildikó
Király Rita
Kis Krisztina
Kiss Andrea
Komáromi Zsuzsanna
Komoly Vera
Kondacs Zsuzsanna
Kovács Anita

Kulcsár Tünde
Lippai Ágota Réka
Lukács Dóra
Magyari Lilla
Makó Auguszta
Máté Mariann Judit
Molnár Anett
Muladi Ágnes
Nagy Gabriella
Nagy Torma Leona
Németh Annamária
Oláh István
Podina Andrea
Rőfös Horváth László
Salbot Zsanett
Simon Attila
Sprok Magdolna
Szegedi Laura
Tárkányi Edit
Temesváry Zsolt
Tóth Krisztina Katalin
Túróczi Angelika
Túróczi Ildikó
Vass Edina
Vass Erzsébet
Vida Anita
Vízhányó Zita
Zsótér Bernadett

II. évfolyam
Bakodi Emese Zsanett
Balázs Anett
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Mészáros Gabriella
Miszlai Péter Sándor

Balogh Csilla (1977)
Balogh Csilla (1978)
Balogh Emese
Bednár Ágnes
Binnyei Ágnes
Böröcz Szilvia
Csöke Melinda
Damián Mónika
Dobóvári Brigitta
Fazekas Hajnalka
Feketű Gyöngyvér
Gavula Sándor
Gnyilenkó Márta Mária
Groska Anna
Hargittai Edit
Hárskúti Mónika
Horváth Judit
Illés Mária Magdolna
Juhász Mónika
Karsay Erzsébet
Karsay Krisztina
Kispál Zsuzsanna
Kovács Andrea
Kovács Ildikó
Kresák Anna
Krisztián Mariann
Láda Mária

Muhariné Zergényi Zsuzsanna
Nagy Brigitta Erika
Nagy Mariann
Némedi-Varga Zoltán
Papp Éva
Pálné Mihály Emőke
Petri Annamária
Pócza Edit
Raffai János Róbert
Rácz Enikő
Rivasz Anikó
Roczkov Anna
Schlett Anikó
Szabó Ágnes
Szabó Károly
Szacsvai Krisztina
Szentgyörgyvölgyi Péter
Szekeres Ágnes
Szél Erzsébet
Szilárd Imola
Sztáncs Gyöngyi
Szunyi Andrea
Szűcs Adrienn
Szűts Gabriella Anna
Szűts Ildikó Zsuzsanna
Vígh Erika
Zsótér Emese Mária

III. évfolyam
Ábrahám Emese
Bán Zsófia
Buka Anita
Czímer Vera
Daru Annamária
Dely Orsolya
Dobi Márta
Juhász Éva
Erdei Renáta
Gárgyán István
Girch Norbert Péter

Kormányos Erika
Kovács Anita
Litauszki Györgyi
Madarász Anita
Makhult Zoltán
Mazula Diána
Monostori Tünde
Móricz Mária Erzsébet
Ördög Barnabás
Pajtás Emma
Pataki Edina
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Gregus Tamás
Hanczár Szilvia
Hódi Béla
Iglódi Barbara
Jónás Elvira
Kádár Mónika
Keresztúri Andrea
Kiss Mariann

Péntek Györgyi
Petrucz Diána
Rácz Katinka
Rutai Gábor József
Simon Angéla
Szalma Baksi Margit
Varga Ágnes
Zahorecz Anita
Zugi Rácz Mária

IV. évfolyam

Alb Anita
Bajnóczi Dóra
Balogh Emese Júlia
Battyhányi Mária
Bogos Éva
Béres Andrea Eszter
Csécsi Katalin
Dimák Regina Anita
Várnai Ágnes
Ekker Éva
Erőss Erzsébet
Fazekas Mária Ibolya
Fehér Mónika
Gonda Klára
Grónai Gréta
Grósz Attila
Harangozó Katalin Erzsébet
Jelinkó Mónika
Kiss Ágnes
Kondé Ágnes
Krizbacher Ildikó
Kővágó Szilvia
Lantos Edit
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Lele András
Liszkai László
Láng Erika
Láng Eszter
Papp Ágota
Polányi Ildikó
Prcsity Violetta
Radóczi Andrea
Saja Magdolna
Szabó Emese
Szalai Rózsa
Szász Péter
Szerdahelyi Katalin
Tarcsi Ágnes Anna
Toldi Gábor
Torma Péter
Tromposch Ágnes
Turcsik Tímea
Tóth Mónika
Varga Marietta
Varga Noémi
Varga Ágnes

Levelező

tagozat

/. évfolyam
Baloghné Holubán Csilla
Molnár Irén Mária
Baranyiné Budai Edit
Bata Margit
Benczik Magdolna
Bereczki Piroska
Bikádi Anna
Bognár Sánorné
BudaiJánoné
Czibula Szilvia Zsuzsanna
Csányi László
Daláry Zsoltné
Dancs Ferencné
Dányiné Nagy Andrea
Deákné Traski Katalin
Demeter Istvánné
Erdős István
Farkasné Varga Rozália
Fettik Aranka
Fodor Ágnes
Fodor Aliz
Fülöp Lászlóné
Gazdag Andrea
Gálné Szőke Margit
Gárdián Tünde
Göblyös Gáborné
Guti Zsuzsa Erzsébet
Herczeg Józsefné
Herczeg Józsefné
Kecskeméti Katalin
Kisbódi Andrásné
Kiss Krisztina
Kovács Krisztián
Kovács Péterné
Kubatov Attiláné
Lengyel Gábor Ferencné
Mágori Ferencné
Mák Ferenc

\

\

Márton Petra
Mervald Istvánné
Mészáros Sára
Molnár Edit Virág
Molnár Irén Mária
Molnár Katalin Margit
Monostori Magdolna
Molnár Zoltán
Mucsiné Mészáros Tímea
Nagyistók Tiborné
Nagy Zoltán
Nádasdi Éva
Német Ida
Németné Kis Erika
Opra Katalin
Ökrös Zsigmondné
Pallag László
Péter Dénesné
Polacsik Attila
Presznerné Dómján Andrea
Radicsné Olasz Anikó
Rózsa Istvánné
Szabó Anett
Szekeres Mária
Szécsi Imre
Szél Ferencné
Szilágyi Imre
Szloszjár Adél Emese
Szöllősi Judit
Takács Józsefné
Tehenes Gábor
Tóth Jolán
Túri Andrea
Véróné Piti Erika
Vincze Marianna
Zimmerman Ferencné
Zombori Etelka
Zsoldos Mónika

1

II. évfolyam

Acs Mária
Antal Ildikó Irén
Balogh Ágnes
Berger Angéla
Bertus Tímea
Boros Antalné
Csányiné Böröcz Ilona
Fábián Judit
Fenyvesiné Tomasits Andrea
Gál Mária
Gilanné Radványi Rózsa
Gádor Andrea Rita
Gombkötő Ilona Ibolya
Tódor Mária

Gyimesi Mariann Tünde
Horváth Károlyné
Joó Adrienn
Juhász Mihály
Kissné Szabó Gizella
Koór Judit
Kósa László
Kószó Krisztina Judit
Mari Renáta
Mitykó Jánosné
Nagy Lajosné
Pap Csaba
Szolnoki Gabriella
Tanács Ibolya

Vadász Zsuzsanna
Valentovics Rita
Varga Mária
Zsiga Antónia Zsanett
ZsögönÁgnes

III.

évfolyam

Farkas Attila
Gémes Aranka .
Hajdú Péterné
Kaszonyi Renáta
Keresztes György
Kósa Rita
Kotormánné Varga Natália
Kotroczó Sándor Józsefné
Körmendi Tibor
Krajcsiné Petrov Gabriella
Kresák Miklósné
Kucsera Mária
Kurai Szabina
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Makóné Szappanos Ágnes
Máthéné Farkas Gabriella
Mecsker Milán
Molnár Zsolt
Ótottné Jósa Adrienn
Pálnok Orsolya
Rácz Viktória
Sinka Andrea
Sonkoly Zsuzsanna
Staier Zita
Susánszki Ildikó
Szalai Melinda
Szaszák Zsuzsanna

9

IV.

évfolyam

Krabót Tiborné
Bartos Zsuzsanna
Lévai Julietta
Berta Sándor
Kojnok Balázs
Czakóné Kadocsa Alexandra
Korcz Mária
Csiger Sándor né
Kovács Zsuzsa
Csizmadia Ferenc
Nádasi Piroska
Dittmayer Péterné
Nagy Istvánné
Dunainé Szűcs Katalin
Nagy Mariann
Farkas Zoltán
Naszódyné Székely Márta
Fitos Tímea
Nyerges Éva
Godács Mihályné
Pintér Lászlóné
Győr Varga Annamária
Rédeiné Zsótér Gyöngyi
Herczeg Sándor József
Seller Zsuzsanna
HostyánszJd Péter
Szabó Balázs
Jurasits Miklós
Szabó Ivett \
Szabó Jánosné
Szabóné Gólya Ildikó
Szűcs Éva
Tábith Erzsébet
Tanács Eszter
Végh Anikó 1
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Az Általános Szociális Munkás Szak hallgatóinak
terepgyakorlati helyszínei
/1998-99-es tanév/

Polgármesteri hivatalok szociális igazgatási résziegei

Kiszombor
Kübekháza
Mélykút
Mezőkovácsháza
Mezőtúr
Orosháza
Sándorfalva
Szabadkígyós
Szatymaz
Szeged
Szentes
Szolnok
Tompa
Zsombó

Algyő
Ásotthalom
Békés
Békéscsaba
Deszk
Domaszék
Etyek
Fegyvernek
Jászberény
Kecskemét
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kistelek
Kisújszállás

Családsegítő- és gyermekjóléti

szolgálatok

Humán Szolgáltató Központ alábbi részlegei Szegeden
Tabán Családsegítő Közösségi Ház
Dorozsmai Családsegítő Ház
Rákóczi Családsegítő Ház
Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szentes
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Csongrád
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Mórahalom
I. sz. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Kecskemét
III. sz. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Kecskemét
Kapocs Segítő Szolgálat, Kiskunfélegyháza*
Gyermekjóléti Szolgálat, Kiskunmajsa
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Kiskőrös
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Kiskunhalas
Gondozási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata, Tompa
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Békéscsaba
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Haynal István Szociális Központ Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálata, Békés
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Orosháza
Gyermekjóléti Szolgálat, Szarvas
Humán Szolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata, Szolnok
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Martfű
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Kisújszállás
Kézenfogva Gyermekjóléti Szolgálat, Jásszentlászló
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Hajdúszoboszló
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Cegléd
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Dabas
Szivárvány Családsegítő Szolgálat, Budapest '

Nevelési

tanácsadók

i
i
Humán Szolgáltató Központ Pedagógiai Intézet, Szeged
Nevelési Tanácsadó, Szolnok
\
1
Nevelési Tanácsadó, Gyöngyös

Gyermekvédelmi

szakellátás intézményei

\

Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szeged
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala Pártfogói Csoport, Szeged
Árpád Nevelőotthon, Szeged
Anya - Gyermek Krízis Szálló, Hódmezővásárhely
Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája és Diákotthona, Makó
Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Kecskemét
Békés Megye Képviselőtestülete "Fészek" Gyermekotthon, Gyula
Gyermekvédelmi- és Gyógypedagógiai Intézet, Tarhos
Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Kaposvár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala, Pártfogói
Csoport, Szolnok

Általános- és középiskolák
Rókus II. Általános Iskola, Szeged
Arany János Általános Iskola, Szeged
Móra Ferenc Általános Iskola, Szeged
Vásárhelyi Pál Szakközépiskola, Szeged
Szőnyi Bertalan Református Általános Is

1 Orczy J. Általános Iskola, Szeged
; Tarján III. Általános Iskola, Szeged
1
Deák Ferenc Gimnázium, Szeged
l, Hódmezővásárhely
163

Jókai utcai Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző, Békéscsaba
Nyíri úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Kecskemét

Idősek

otthonai

Egyházmegyei Krízismegoldó Szeretetotthon, Szeged
Aranysziget Szociális Otthon, Csongrád
Napsugár Szociális Otthon, Kistelek
Idősek Szociális Otthona, Kiskunhalas
Őszi Napsugár Otthon, Miskolc

Területi gondozás

intézményei

Humán Szolgáltató Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye, Szeged
Humán Szolgáltató Központ V. sz. Idősgondozási Központ, Szeged
Idősek Klubja, Algyő
Idősek Gondozási Központja, Szentes
Idősek Napközi Otthona, Jászberény
Idősek Klubja, Zagyvaszántó

Hajléktalanokat

ellátó

intézmények

Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanellátó Hálózat, Szeged
Hajléktalanok Gondozási Központja, Hódmezővásárhely
Hajléktalanok Gondozási Központja, Orosháza
Betegekkel foglalkozó

intézmények,

szervezetek

Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Szeged
Gyermek- és Ifjúsági Ideggondozó, Szeged
Ifjúsági Drogcentrum, Szeged
SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika, Szeged
SZOTE Belgyógyászati Klinika, Szeged
Szeged Megyei Jogú Város Kórháza, Szeged
Támasz Egyesület, Szeged
Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszlc
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szt. Ferenc Kórház, Miskolc
Támasz Szakgondozó, Miskolc
Semmelweis Kórház és Rendelőintézet Betegszolgálati Iroda, Miskolc
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Bűnelkövetőkkel foglalkozó intézmények

,

Szegedi Fegyház és Börtön, Szeged
;
Csongrád Megyei Bíróság Pártfogói Iroda, Szeged
Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pártfogói Iroda, Kecskemét
i
Egyéb klienskört ellátó intézmények

;

Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Szeged
Menekültügyi és Migrációs Hivatal Befogadó Állomás, Bicske

ÉLETKÉPEK 1989-1999
„Ilyenek

voltunk"
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169

170

171

Tájékoztató a Gyógytornász Szakról

i
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Dr. Kádas Éva Ildikó, SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged
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Rázsó Katalin SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged
Miért más?
A musculo- skeletalis rendszer fizioterápiás vizsgálati és terápiás lehetőségeinek
fejlődése
Az elmúlt 10-15 évben a fizioterápia - mind a vizsgálat-diagnosztika, mind a
terápia és ezen keresztül az oktatás terén- igen gyors fejlődése tapasztalható, melynek
hátterében azok a kutatások állnak, amelyek részben az orvosok, részben a
fizioterapeuták és mérnökök végeznek a mozgatórendszer, idegrendszer, szív- és
érrendszer, légzőrendszer működésének alapos és sokoldalú megismerése érdekében.
A kutatások egy része empirikus alapokon
nyugvó
módszerek
eredményességének vizsgálatára terjed ki, más része új, diagnosztikus és terápiás
módok kidolgozásának alapjául szolgáló, igen szerteágazó kutatási program, a
biokémiai, biofizikai, biomechanikai és egyéb területeken.
Ezzel párhuzamosan változtak, fejlődtek az oktatási módszerek is, amely az
eredményesebb, gyorsabb és mélyebb ismeretanyag elsajátítását célozzák, előkészítve
a szakma alapjául szolgáló problémamegoldó készséget és képességet.
A nemzetközi irodalmi alapokat a külföldi tanulmányutakon, kongresszusokon és a
hazai posztgraduális - főleg módszertani - képzéseken szerzett ismeretekkel és
tapasztalatokkal kiegészítve új tantárgyakat vezettünk be az oktatásba. A fentiek
alapján átalakítottuk és korszerűsítettük az oktatott tantárgyi programjainkat és
bevezettük a problémamegoldó oktatás alapelemeit, főleg a fizioterápiás módszertani
képzésbe.
A fizioterápiai diagnosztika alapjául szolgáló diagnosztika és ezen belül is a
fizikális vizsgálatokra és radiologiai ismeretekre épülő funkcionális diagnózis ma már
nélkülözhetetlen eleme a korszerű oki terápiának. A gyógytornász tevékenységében ma
már alapvető követelmény, hogy meg tudja vizsgálni a beteget, értékelni tudja a
radiologiai, labor és egyéb vizsgálati leleteket és ez alapján elvégzni vagy irányítani a
fizioterápiás tevékenységet.
A mai fizioterápiában - lassan ugyan - de egyre jobban megjelenik a
prevenciós szemlélet és főleg a secunder prevencióban egyre nagyobb teret hódít. A
betegek kezelésének, rehabilitációjának szemlélete is változott, hangsúlyozva a beteg
önállóságát, felelősségét.
Az elmúlt évtizedben számos új fizikális vizsgálati és terápiás lehetőség jelent
meg a világon és némi késéssel Magyarországon is. Ezek közül az egyik jelentős
változás az autoimmun és degeneratív ízületi megbetegedések kezelésében
tapasztalható.
A rheumatoid arthritisben szenvedő betegeket ma már az ízületvédelem elvei
alapján kezeljük. Igyekszünk kiküszöbölni mind a mozgásterápia során, mind a beteg
mindennapi életében azokat a mozgásokat, amelyek károsítják az ízületi szalagokat,
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fokozzák a porcdestrukciót. Ily módon ma már elsősorban nemcsak a
mozgásterjedelem javítására törekszünk, hanem ezzel egyidejűleg az ízületek
stabilitásának megőrzésére, az izomerő gazdaságos felhasználására. Elsődleges célunk
a beteg önellátásához, munkájához, hobbijához szükséges mozgások megőrzése az
ízületvédelem szempontjainak megfelelő átalalkításával.
Az ízületvédelem elvei alapján történő fizioterápiás kezelés a rheumatiod arthritisben
szenvedő betegeknél került először a gyakorlatban is alkalmazásra, de más, ízületeket
érintő autoimmun betegségekben, illetve a degeneratív megbetegedéseknél is lényeges
az ízületi porc védelme, a további destrukció csökkentése, az ízület funkciójának
megőrzése érdekében.
A McKenzie módszert postgraduális képzéseken oktatják, de alapelemei, vizsgálati és
kezelési teóriája megjelenik a graduális képzésben is. A módszer hangsúlyozza a beteg
önállóságát és felelősségét a diagnosztika de főleg a terápia terén.
Bővültek a manuális terápiás lehetőségek, megjelentek új ízületi és lágyrész
mobilizációs technikák. Az ortopédiai mánuálterápiát posztgraduális képzésben
kezdtük elsajátítani, de 1996 óta alapismeret szinten szerves része a graduális
képzésnek. Posztgraduális szinten történő elsajátítására hazai oktatók vezetésével
1998-tól folyamatos lehetőség nyílt. Az ízületvédelmi alapelvek betartásával - az
ergonómiai szabályok hangsúlyozásával- igen hatékony diagnosztikus és terápiás
eljárás az ízületi dysfunkciok esetén.
Változott az aktív mozgásterápia szemlélet módja is. Ma már jobban
előkészítjük a beteget a mozgásterápiára, hangsúlyozott a célzott egyéni kezelés,
sokkal tudatosabban választjuk meg a mozgás módját, az izomerősítési technikákat.
Kifejezetten hangsúlyossá vált - különösen a mozgásszervi betegségek
kezelésében - a korai és tartósan végzett mozgásterápia, növekedett az önállóan
végezhető terápia jelentősége.
Egyre bővül a subaqualis mozgásterápia jelentősége, melyet új módszerek és
eszközök tesznek színesebbé, változatosabbá.
Sok gyógytornász használja az alapkoncepciójában nem változott, de
szemléletmódjában átalakult PNF technikát, melynek mind technikai, mind gyakorlati
alkalmazási lehetőségei kibővültek. Nagy segítség volt számunkra, hogy nemzetközi
PNF tanfolyamokon vehettünk részt, ahol nemcsak a módszer elméleti vonatkozásairól,
de gyakorlati alkalmazhatóságáról is hasznos információkat gyűjtöttünk Ez egyben a
PNF tantervi tematikáját is megváltoztatta: egyrészről bővítettük az elméleti
ismeretanyagot, másrészről a gyakorlati oktatásban a problémamegoldó képzésre
fektetjük a hangsúlyt. A PNF alapkoncepciójában a diagonálokat nem számozás
alapján, hanem a mozgás iránya szerint különböztetjük és nevezzük meg. Újdonságnak
számít a matractechnika bevezetése, amely növelte a módszer alkalmazási területeinek
a számát. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a mozgásminták pontos kivitelezésére, a
megfelelő manuális kontaktusra, a kezelő saját test mechanikájára. A hallgatók az
egyes mozgásmintákat nemcsak egymáson, hanem alapos betegvizsgálat és kezelési
terv felállítása után betegeken is kipróbálják.
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Komoly fejlődésen, átalakuláson ment át az elektroterápia és diagnosztika. Az
új multifunkciós gépek megjelenésével kibővültek és egyszerűsödtek
az
elektrodiagnosztikus lehetőségek, megjelentek a felületi EMG készülékek, melyek
segítségével egyszerűen mérhető és dokumentálható az izmok állapotának változása.
Számos új áramforma megjelenésével célzottabbá, hatékonyabbá vált az elektroterápia.
Összegezve tehát a fizioterápiában észlelhető változások szükségszerűen
befolyásolták a betegellátás és az oktatás szemléletét. Jóval nagyobb lett a
fizioterapeuta önállósága. Ennek érdekében az oktatásban az önálló készülést és a
problémamegoldó készséget fejlesztő programok folyamatos bevezetésével készítjük
elő szakembereinket.
Fontosabb a beteg önállóságának, felelősségének hangsúlyozása, mivel a hatékony
terápia alapja az irányított, a beteg tanításán alapuló önállóbb kezelés.
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A neurológiai fizioterápia fejlődése

A neurológiai fizioterápia változása mind elméleti mind gyakorlati vonatkozásban
látható. Az oktatás kezdetétől tájékozottságunk folyamatosan növekedett a
szakirodalmak révén (folyóiratok, szakkönyvek ) és erre alapozhattuk a neurológiai
fizioterápia alapjai oktatási tematikájának átdolgozását. Tematikánk jelenleg
tartalmazza a normál mozgás összetevőit, a normál mozgásfejlődést, a különböző
koordinációs és egyensúly problémák vizsgálatát és kezelését, az egyes betegségek
vizsgálatát és kezelését, valamint speciális manuális technikákat.
Korábban a neurológiai betegek vizsgálata és kezelése főleg mozgásszervi
szempontból történt, addig mára már a funkcionális megközelítés került előtérbe.
Mindez természetesen a beteg aktuális panaszainak, tüneteinek figyelembevételével.
Mivel az elméleti órák keretében a hallgatók alaposan megismerhetik a neurológiai
betegségek okait, lefolyását, kezelési lehetőségeit így a klinikai gyakorlatok során
sokkal teljesebb képet kapnak egy-egy kórképről. A diagnosztika fejlődése nemcsak a
betegellátásban jelent előrelépést, megváltoztatta rálátásunkat a neurológiai
betegségekre, szélesítve látókörünket, tudásunkat. Külön hangsúlyos a tantárgy
oktatásában a pontos betegvizsgálat, amely tartalmazza az agyidegkör vizsgálatát, a
reflex vizsgálatot, az automatikus és akaratlagos mozgáskészség vizsgálatát, stb. Új a
neurológiai fizioterápia területén a különböző eszközös mérési lehetőségek
alkalmazása. Ezek a nemcsak a dokumentálást segítik elő, de adott esetben a kutatási
tevékenységben is felhasználhatók.
A neurológiai fizioterápia fejlődése az óraszám emelkedése és az elméleti és gyakorlati
tudásunk szélesítése mellett a neurológiai betegellátásban is jelentkezik. Itt elsősorban
a szövődmények kialakulásának megelőzésében valamint a mielőbbi funkcionális
helyreállításban mutatkozik meg. A korai mobilizációval el tudjuk kerülni a súlyos
funkcionális veszteségek kialakulását és az esetleges szövődmények számának
csökkenésével az intézeti ápolási napok száma is csökken.
A korai mobilizációhoz tartozik a fektetési szabályok betartása, a mielőbbi függőleges
irányba történő mobilizálás ill. a beteg aktív részvétele a kezelésben. Már ekkor
elkezdjük a hétköznapi funkciók gyakoroltatását, pl. öltözködés, fésülködés, fürdés, de
ide sorolhatók az ágyban való mozgások melyek az önellátást szolgálják.
Természetesen a minőségi betegellátáshoz hozzátartozik a rendelkezésre álló eszközök
korszerűsítése, bővítése is. Ma már olyan eszközökkel dolgozhatunk amelyek segítenek
a minőségi munkavégzésben, pl. Bobath-ágy, Bobath labda, funkcionális elektromos
stimuláció kivitelezésére alkalmas készülék, stb.
Újnak számít a különböző módszerek neurológiai területen történő alkalmazása. A
Bobath módszert - mely a központi idegrendszeri sérültek kezelésére alkalmas - már
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régebben is használták, de a módszeren belül történt változásokhoz csak az utóbbi
években sikerült felzárkóznunk. Mivel lehetőségünk volt bekapcsolódni a Bobathinstruktorképzésbe (1996), így ez biztosítja, hogy a hallgatók is a legújabb
információkhoz juthassanak. A tantárgy tematikáját is ennek alapján állítottuk össze.
Az órák keretében van lehetőségük betegen is kipróbálni a tanult, új technikákat. így
felkészültebben kerülnek a gyakorló területekre.
Ugyanezt elmondhatjuk a PNF technikáról is - amely nemcsak központi idegrendszeri
sérültek kezelésére alkalmas és szintén alkalmazzuk a neurológiai betegek kezelésében.
A módszer alaposabb megismerésében nagy szerepe volt, hogy részt vehettünk egy
nemzetközi tanfolyamon 1997-ben, mely főleg a technika gyakorlati alkalmazásában
volt segítségünkre.
Ez szintén azon tárgyak közé tartozik amelynek elméleti és gyakorlati oktatása ill.
annak gyakorlati kivitelezése szorosan összefügg és a hallgatók saját tapasztalataik
alapján sajátíthatják el.
Nem szabad kifelejtenünk a felsorolásból a McKenzie módszert, mely ugyan
posztgraduális képzés keretében sajátítható el, de nagy hasznát látjuk a betegellátásban.
Említést kell tennünk az ortopédiai manuálterápiáról, hiszen egyes betegcsoportoknál
jól alkalmazható.
Nagy segítséget jelent munkánk során, hogy a hallgatók személyesen találkoznak a
beteggel a klinikai gyakorlatok során, így az elméleti tudásukat a gyakorlati
tapasztalataikkal is megerősíthetik. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az elméleti és
gyakorlati oktatók tudásszintje azonos, hasonló alapelvekkel és mégis különböző
megközelítésben..
Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a neurológiai fizioterápián belül történt
változás pozitívan értékelhető, mind az elméleti és gyakorlati ismeretanyag bővülése,
mind a betegellátás színvonalának emelkedése miatt.
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Gerencsér Zsuzsa, HIETE Főiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék, Budapest
Fejlődés a belgyógyászati fizioterápiában

Az utóbbi 10-12 év jelentős változást hozott a fizioterápia egyes területein, így a
belgyógyászatban is. Ez részben a technikai fejlődésnek köszönhető, részben egy
jelentős szemléletváltásnak, a fizioterápia helyéről és szerepéről a kardio-pulmonális
betegségek kezelésében és rehabilitációjában. A technikai fejlődésen túl hangsúlyozott
szerepet kapott a terápiában a beteg „aktív" részvétele. A szemlélet váltást tükrözi,
hogy egyre nagyobb feladat és felelősség hárul a betegekre ebben a folyamatban. A
rehabilitáció nem zárulhat le az intézeti terápia után, különösen nem a krónikus betegek
esetén. Számos technikát dolgoztak ki az utóbbi két évtizedben, amelyek az aktív,
önálló, terápiás lehetőségeket bővítik a betegek számára.
A pulmonologiai fizioterápia központi kérdése 10-15 évvel ezelőtt még a pozicionálás
volt, mint a légúti váladék eltávolításának legfontosabb eszköze, vagy a hintaágy
terápia, amely a rekeszizom működését támogatta be- és kilégzés közben. Ujat az aktív
légzéstechnikák hoztak az expectoratios terápiában, az erőltetett kilégzési technika
(FET) az autogén drenázs (AD) és az ezekből származó egyéb aktív légzéstechnikák.
Az aktív drenázs technikák a légúti váladék mobilizálását és kiürítését a légútakban
uralkodó nyomás és áramlás viszonyok tudatos változtatásával éri el. Az aktív kilégzés
lényege, a kiáramlás fokozása, illetve a residualis levegő mozgosítása.
Óriási segítséget jelentett, a krónikus obstruktív légúti betegek terápiájában a pozitív
kilégzési nyomású (PEP) eszközök alkalmazása. A folyamatos vagy oszcilálló PEP
(PEP szelep, flatter / KS pipa) a kilégzés közben kollabáló, vagy idő előtt záródó
légutak nyitvatartását biztosítja, az intrabronchialis nyomás növelésével. Ez
eredményesebb köpetürítés, a reziduális volumen csökkenését, s hatékonyabb
ventillációt eredményez. Mind az aktív légzéstechnikák, mind a PEP eszközök nagy
függetlenséget biztosítanak a betegeknek a napi önkezelésben.

Számottevően növekedett a fizioterápia szerepe az akut betegellátásban és az
intenzív terápiás osztályokon. A gépi lélegeztetés számos szövődményének elkerülése,
illetve azok kezelése a fizioterápiára is nagy feladatokat ró. A beteg csökkent, vagy
teljes mértékben hiányzó légzési munkáját a respirátor támogatja, vagy helyettesíti. A
tüdő öntisztulási mechanizmusa károsodik, a légzés depresszió, az elégtelen
mucocilialis funkció, az intratracheális tubus okozta irritáció, a csökkent köhögési
munka és egyéb okok miatt. Az expektoráció támogatására gyakran alkalmazzuk a
passzív technikákat, mert a beteg nem tud együttműködni, vagy az expektoráció
közben erősen fokozott légzési munkához támogatást igényel.
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Az immobilitás szövődményei a keringésre, anyagcserére, izomműködésre nézve
tovább súlyosbíthatják a beteg állapotát. Ezek megelőzésére és kezelésére olyan
komplex módszerek állnak ma rendelkezésünkre, amelyekkel gyorsan és hatékonyan
dolgozhatunk, mint pl a PNF, a Bobath, a streching, artériás és vénás keringést javító
technikák stb.
A respirátorról való leszoktatás során a fizioterápia a kielégítő spontán
légzőmozgások támogatásával és megerősítésével járul hozzá a beteg mielőbbi
mobilizálásához.
A korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a fizikai tréning jelentősége
a
pulmonologiai és a cardivascularis betegségekben. Már 20 évvel ezelőtt megjelentek
olyan tanulmányok (elsősorban az amerikai szakirodalomban) amelyek egyértelműen
bizonyítják a rendszeres fizikai tréning jelentőségét az ischaemias
szívbetegségekben.
Egyre inkább előtérbe került a rendszeres fizikai tréning szerepe a keringési és a
krónikus légzőszervi betegségek megelőzésében, illetve a szekunder prevencióban.
Számos tanulmány bizonyította, hogy a jól dozírozott és rendszeresen végzett fizikai
aktivitás jelentősen javítja az érintett szervek funkcióját, annak ellenére, hogy a
műszeres vizsgálatokkal (pl. a légzésfunkció ) nem mutatható ki lényeges változás. A
tréningprogram összeállításához a normál edzéselméleti ismeretek adaptálása a konkrét
beteg állapotához elengedhetetlen. A. tréning célja a szervezet aerob kapacitásának
növelése. A légzés és a keringés pumparendszerének alkalmazkodása a fokozatosan
növekvő fizikai terheléshez biztosítja a terhelési tolerancia javulását, a jobb
életminőséget. Nyilvánvaló, hogy az eredmények hosszú távon csak a betegek kitartó
munkájával biztosíthatók.

A tüdő és a szív kapacitásának növelése mellett, a belgyógyászati fizioterápiában is
fel kellet figyelni a mozgató rendszer következményes deformációira, funkció
zavaraira. Ma már nem kérdés, hogy ezeket éppen úgy kezelni kell mint a belső szervi
funkciókat.
A mellkas mobilitása
a légzés mozgató rendszerének rugalmassága és ereje
elengedhetetlen feltétele a normális tüdőfunkciónak és a fizikai terhelés során megnőtt
oxigénigény kielégítésének. A mellkasi mozgatórendszer érintettsége, mind például M.
Scheuermann, súlyos scoliosis, izombetegségek stb. a ventilláció elégtelenségéhez
vezethetnek éppúgy mint ahogy a légúti és tüdőbetegségek következményes
mozgászavarokhoz a mellkas rigiditásához, deformitásához, a
légzőizmok
túlterheléséhez, kifáradásához vezetnek. A biomechanikai athrokinematikai ismeretek
alapján
végzett
szegmentális
vizsgálat
a
mozgásrendszer
deficitjének
diagnosztizálásával lehetővé teszi a precíz mobilizáló terápiát. A rigid ízületek
mobilizálása manuálterápiás technikákkal lényegesen javíthat a légzőmozgásokon. A
légző és segédlégző izmok célzott nyújtását és erősítését célzó fizioterápiába jól
beilleszthetők a postisometriás relaxáció, a streching, PNF technikák, amelyek
számtalan lehetőséget nyújtanak a kezelésben.
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Dr. Horváth Gyöngyi, SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, Szeged
A FÁJDALOM CSILLAPÍTÁSÁNAK KUTATÁSI LEHETŐSÉGEI
Az idegrendszer kutatása napjaink fontos feladata, hiszen még mind anatómiai felépítés
mind fiziológiai működés szempontjából számos felderítetlen terület van, mely miatt sok
idegrendszeri betegség gyógyítása megoldatlan. Bár a fájdalom egy fontos jelzés a
szervezet számára, s szerepet játszik a túlélésben, a fájdalomcsillapítás az orvosi terápia
fontos része. A fájdalomcsillapításra számos lehetőségünk van, de még ma sem
mondhatjuk el, hogy ezen a téren megoldottuk feladatainkat. Sok ember szenved mind akut
mind krónikus fájdalom miatt. A magatartás-farmakológiai laborban eddig végzett és a
tervezett kísérletes eredmények lehetőséget szolgáltatnak arra, hogy mélyebb betekintést
nyerhessünk a spinális fájdalom mechanizmusokba. Terápiás célból az interakciós
vizsgálatok segítséget nyújthatnak a fellépő kedvező vagy kedvezőtlen reakciók előzetes
megbecslésében. Ennek humán vonatkozásban komoly gyakorlati haszna lehet.
A fájdalmas inger feldolgozása a perifériatói az agykéregig a neuraxis számos
szintjén befolyásolható. Számos fájdalomcsillapító vegyület fő támadáspontja a
gerincvelő. A fájdalmas ingerület gerincvelői .feldolgozásában számos transzmitter receptor komplex játszik szerepet, melyben kitüntetett jelentősége van az opioid, az a 2 adrenerg és a glutamát receptor családnak. Az analgetikus hatás támadáspontja többféle
lehet. Az excitátoros transzmitterek felszabadulása a fájdalomérző neuronokból, az
interneuronokból illetve a projekciós neuronokból gátolható, vagy a gátló transzmitterek
felszabadulása serkenthető. Ugyanakkor blokkolható az excitátoros transzmitterek
hatásának kifejlődése az adott receptoron ható antagonisták alkalmazásával, vagy a
gátlást kifejtő receptorokon ható agonistákkal lehet fájdalomcsillapítást elérni.
Jól ismert, hogy az opioid morfin, az a 2 -adrenoceptor agonista clonidin, valamint
annak sokkal potensebb agonistája, az S(+)-enantiomer dexmedetomidin és az N-metilD-aszpartát (NMDA)-receptor antagonista ketamin fájdalomcsillapító hatással is
rendelkeznek.
A fájdalom transzmisszió befolyásolásában szerepet játszanak a leszálló noradrenerg
pályák is, melyek az (X2-adrenoceptorok aktivációja révén befolyásolják a gerincvelői
nociceptív folyamatokat. A legismertebb a.2-adrenoceptor agonista clonidin, valamint a
sokkal specifikusabb dexmedetomidine eltérő adagolási módok (szisztémás, intrathecalis
és epiduralis) esetén is analgéziát okoznak mind laboratóriumi állatokban, mind pedig
emberben. Munkacsoportunk kimutatta, hogy az intrathecalisan beadott erősen lipofil
tulajdonságú dexmedetomidine esetén, már subanalgetikus dózisban is megjelenik egy
bizonyítottan supraspinalis effektus, a mydriasis.
Egy fontos lehetőség a fájdalom csillapítására azon receptorok aktiválásának gátlása,
amelyeken a nociceptív neuronokból felszabaduló transzmitterek hatnak. Ez az alapja
annak, hogy az excitátoros glutamát receptorokon ható antagonista szerekkei
fájdalomcsillapítás érhető el. Kísérleteink bizonyították, hogy nem-NMDA receptor
antagonista ketamine intrathecalis adása fájdalomcsillapító hatást váltott ki patkányokon,
mely hatás stereoszelektiv.
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Az egyes fájdalomcsillapító szerek mellékhatásainak csökkentése céljából terjedt el a
regionális (lokális, perineurális, intrathecalis, epiduralis) adagolás. Az új terápiás
lehetőségek kipróbálására állatmodellek szükségesek. Ennek egyik lehetősége, hogy
bevezettük laboratóriumunkban a Yaksh és munkatársai által kifejlesztett krónikus
intrathecalis kanülözési technikát. Kutatásunk célja, hogy ezen módszer felhasználásával
modellezhessük
a
humán
intrathecalis
adagolás
farmakodinamikáját
és
farmakokinetikáját éber állaton, továbbá eltérő mechanizmusú fájdalomtesztek
alkalmazásával modellezni kívánjuk mind az akut, mind a gyulladásos fájdalomtípusokat.
Meg kívánjuk vizsgálni, hogy ezen eltérő mechanizmusú fájdalomtípusok csillapításában
mely receptorok aktivációja vesz részt, illetve mely szerekkel vagy azok milyen
kombinációjával lehet az egyes fájdalomtípusokat csökkenteni.
Jól ismert, hogy az egyes szerek mellékhatását jelentősen lehet csökkenteni több szer
együttes alkalmazásával abban az esetben, ha a szerek fájdalomcsillapító hatása
összeadódik vagy potenciálódik, de a mellékhatásuk nem. Ezért fontos megvizsgálni,
hogy ezen teszteken az eltérő mechanizmusú szerek együttes alkalmazása milyen típusú
interakciót eredményez.
Az aneszteziológiai gyakorlatban alkalmazott szerek kb. 60%-a chirálisan pozitív szer,
de ma még ezen szereknek főleg racém keverékét alkalmazzuk, annak ellenére, hogy jól
ismert, hogy az egyik enantiomer az adott receptorhoz nagyobb affinitással kötődik, ezért a
hatásért főleg ez felelős. Jelenleg számos kutatás folyik abban az irányban, hogy a hatékony
izomert előállítsák, s megvizsgálják ezen szer hatását. Erre jó példa a ketamin (de a
dexmedetomidine is) izomerek előállítása, alkalmazása. Az S(+)-ketamint, mely a ketamin
jobbra forgató hatékony enantiomerje, ma már Németországban és Ausztriában
törzskönyvezték, a dexmedetomidin pedig a humán vizsgálatok fázisában van.
Vizsgálataink mutattak rá először, hogy az intrathecalisan adott S(+)-isomer hatékonyabb a
gyulladásos fájdalom csökkentésében, mint az R(-)-enantiomer. Ezért további
vizsgálatainkban elsősorban a hatékony enantiomereket vizsgáljuk.
Mindezen vizsgálatok nemcsak hozzájárulhatnak a gerincvelői fájdalommechanizmusok jobb megismeréséhez, de újabb terápiás lehetőségek is felmerülhetnek a
fájdalomcsillapítás területén. Kutatási együttműködésünkben szorosan kapcsolódik
egymáshoz a klinikai és elméleti kutatás, betegellátó intézmény és elméleti intézet
kooperál egymással, továbbá kutatásunkban nemzetközi szintű összefüggései is vannak,
így tudományos kutatásaink során együttműködünk osztrák, spanyol és amerikai
kutatókkal. Adataink publikálását neves külföldi folyóiratokban jelentetjük meg, továbbá
külföldi szakirányú kongresszusokon mutatjuk be.
Eredményeink tudományos hatása abban nyilvánulhat meg, hogy a fájdalomban
szerepet játszó mechanizmusokat jobban megismerhessük. Társadalmi és gazdasági
kihatásai pedig abban jelentkezhetnek, hogy a fájdalomcsillapítás javulásával, az egyes
gyógyszerek mellékhatásainak csökkentésével lehetővé válhat, hogy a terápia
hatékonyabb legyen. Mindezek miatt a krónikus fájdalomtól szenvedő beteg mielőbb
rehabilitálható lehet, ami hozzásegíti ahhoz, hogy újból beilleszkedhessen a
társadalomba.

182

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZOK

Név: Dr. Mészáros Tamás
Diplomamegszerzés helye és ideje: 1957-1963

Budapesti Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Orvosi diploma;
228/1963. szeptember 28. Cum laude

Szakorvosi képesítés: ortopédia (1974.)
Munkahely, beosztás:
díjas demonstrátor
egyetemi gyakornok
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
tanszékvezető egyetemi tanár
tudományos munkatárs
(részfoglalkozás)
előadó (részfoglalkozás)

1960-63.: SOTE I. sz. Anatómiai Intézet
1963-1965:1. sz. Anatómiai Intézet í
1965-1971:1. sz. Anatómiai Intézet j
1971 -81: SOTE Ortopédiai Klinika
1981-87: SOTE Ortopédiai Klinika j
1987-89: SOTE Ortopédiai Klinika :
1989- : SZOTE Ortopédiai Klinika |
1967-69. KOKI Kórélettani Osztály '
I
1971-84.: OTE Gyógytornászképző Szak
1990- : SZOTE Főiskolai Kar
j
Gyógytornászképző Szak !
1997SZOTE ÁOK
i

szakvezető
dékán

Tudományos fokozat: az orvostudományok kandidátusa (1983.)
i
Habilitáció: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (1996.)
Tudományos testületi tagságok:
Magyar Tudományos Akadémia
MTA Mozgásszervrendszeri Betegségek
Kutatásával Foglalkozó Bizottság
MTA Klinikai (II.) Bizottság
MTA SZAB Sportbiológiai Munkabizottság
Ortopéd Szakmai Kollégium
Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai
Kollégium
Magyar Ortopéd Társaság

közgyűlési tag

1994-

;

titkár
tag
elnök

I

tag

1991-1996.
199619911989-

tag
vezetőségi tag

19951986-

1

183

Magyar Ortopéd Társaság
Magyar Pathologusok Társasága
Magyar Anatómusok Társasága
Magyar Gerincgyógyász Társaság
Sociéte Internationale de Chirurgie Orthopédique
et de Traumatologie (SICOT)
Osteoarthritis Research Sociéty (AAOS)
Association Research Circulation Osseans

elnök
tag
tag
vezetőségi tag

1999196519631992-93

tag
tag
tag

198919901987-

Más szakmai feladatok:
1. Regionális ortopéd szakfőorvos:
2. Egyetemi Klinikák Szövetsége - elnök:

19941996-

Tanulmányutak:
Charite - Ortopédiai Klinika, Berlin:
Invalid Hospitál, Helsinki:
Ortopédiai Klinika, Heidelberg:
Gyermekgyógyászati Klinika, Lublin:
Orthopaedic and Sport Medicine Hospitál, Portmouth (USA):

1983.
1985.
1986.
1986.
1995.

Szerkesztő Bizottság:
Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet
Tudományos munka:
Egyetemi pályamunka: 4
Közlemények: (külföldi folyóiratban: 20, hazai folyóiratban: 65
Előadások (poster) hazai és külföldi kongresszusokon: 201
Főiskolai jegyzet: 3 (társszerzővel: 2)
Egyetemi tankönyv (részlet): 1
Könyvrészlet: 1

184

Név: Tubolyné Dr Horváth Gyöngyi
Nyelvismeret: magyar, angol, német
Végzettség: orvos
Iskolai tanulmányok:
Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kara 1980.
Aneszteziológus és Intenzívterápiás Szakorvos 1985.
Orvostudományok kandidátusa, PhD 1994.
Habilitáció 1998.
Munkahelyek, beosztások
1981-1985: Klinikai orvos a SZOTE II. sz. Sebészeti Klinikáján és az Aneszteziológiai
és Intenzívterápiás Intézetében.
1985-86: Egyetemi tanársegéd a SZOTE Aneszteziológiai és Intenzívterápiás
Intézetében.
1986-89: Főiskolai tanársegéd az OTE Egészségügyi Főiskolai Karán (Szeged);
vendégoktató a SZOTE Élettani Intézetében
1989-1992: Főiskolai adjunktus a SZOTE Főiskolai karán; vendégoktató a SZOTE
Élettani Intézetében.
1993-: Főiskolai docens a SZOTE Főiskolai karán; vendégoktató a SZOTE Élettani
Intézetében.
1999-: Főiskolai tanár a SZOTE Főiskolai karán; vendégoktató, laborvezető a SZOTE
Élettani Intézetében.
Tagság tudományos társaságokban:
Magyar Anaesthesiologiai és Intenzív Therápiás Társaság
Magyar Élettani Társaság
European Society öf Anaesthesiologists
European Neuroscience Association
Magyar Idegtudományi Társaság
Díjak, ösztöndíjak:
A MOTESZ 1991 évi "Az agykutatással kapcsolatos elméleti vagy klinikai
eredmények" című tudományos pályázatán III. helyezés.
A Magyar Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Társaság Radnay Gyula díjának
elnyerése 1992-ben.
Soros ösztöndíj: 1995. június 1 - november 30.
OTKA 1993-1995.
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány 1997.
ETT 1997-1999.
Magyar-Spanyol Kormányközi Együttműködési Pályázat 1998-2000.
T u d o m á n y o s érdeklődés
A tudományos kutatás kezdete: 1988, Élettani Intézet.
185

Fájdalom mechanizmusok vizsgálata - kísérletes aneszteziológia
Tudományos közlemények:
17 eredeti közlemény (impakt faktor: 26.458)
44 abstrakt (impakt faktor: 21.772)
Citáció: összesen:47 (önidézet nélkül:31)

186

Név: Kádas Éva Ildikó
Végzettség: Az OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornászképző Szakán 1986ban kitüntetéses oklevéllel végeztem
1998-ben FEFA pályázat és a SZOTE Főiskolai Kar támogatásával IFOMT Ortopédiai
Manuál Terápiás nemzetközi szakvizsgát tettem
"McKennzie tanfolyam A,B, C, D; Fibrómyalgia kezelése.
Munkahelyek: 1986-ban a Csongrád Megyei Városi Tanács II. sz. Rendelő
Intézetében kezdtem dolgozni.
i
1987-től a SZOTE Idegsebészeti Klinikán
!
1989-től az Ortopédiai Klinikán dolgoztam gyógytornászként
1990. szeptemberétől részfoglalkozású oktatóként, 1993-tól főfoglakozású oktatóként
veszek részt a Gyógytornász Szakon az oktatatói munkában, alapozó tantárgyak
(gyógytorna elmélet és gyakorlat, masszázs, mozgásvizsgálat, kinesiológia elmélet és
gyakorlat) mellett ortopédiai fizioterápiát és manuálterápiás alapismereteket tanítok
1997. Mórahalmi Önkormányzat fizioterápás szakrendelés
t

Tanulmányutak:
;
1993-ban a római "La Sapienza" egyetem ortopédiai- és traumatológiai klinikáján
1994-ben Norvégiában Lillehammerben, Bergénben, Oslóban a Norvég Fizioterápiás
Társaság szervezésében a manuálterápia gyakorlati alkalmazásának megismerése
céljából, 1994-ben Hollandiában Gröningenben a problémaorientált oktatási rendszer
tanulmányozására tanulmányúton vettem részt
1995-ben Magyar Gyógytornászok Társaságának I. Kongresszusa. Budapest
1996-ban Ortopéd Vándorgyűlés
1996-ban Mérési lehetőségek a fizioterápiában.!
1997- ben TEMPUS pályázat keretében a lillei Katolikus Egyetem Fizioterápiás
tanszékén taulmányúton vettem részt.
i
1997-ben Eastborne WCPT-Europe Kongresszusán vettem részt.
1999-ben Yokohama WCPT kongresszusán küldöttként vettem részt.
1999-ben Magyar Gyógytornászok Társaságának II. Kongresszusa. Kecskemét
Tudományos munka:
!
1998 szeptemberében szakmai tapasztalataim mélyítése céljából az Oslóban
tanulmányúton vettem részt a Nemzeti Sportegészségügyi Centrumban
1991-től OTKA pályázat keretében "subaqualis mozgások
biomechanikai
1
elemzésével" foglalkoztam
1992-ben kapcsolódtam be a SZOTE élettani intézetében folyó Dr. Jancsó Miklós
tanár úr vezetése alatt álló kutató csoport munkájába, a kutatás témája: a térdízületi
tokot beidegző capsaicin szenzitív primer érző neuronok morfológiai identifikálása
1994. novemberében a SZOTE-n szereztem egyetemi doktori fokozatot. Dolgozatomat
"Az ízületi fájdalom klinikai és állatkísérletes aspektusai" címmel írtam.
I
Nyelvismeret: 1994. januárjában ICC középfokú nyelvvizsgát tettem angolból
Szakmai érdeklődés: Mozgások elemzése, a fizioterápia hatékonyságának mérése
i

187

Név: Barnai Mária
Diplomaszerzés helye és ideje: 1979. OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar
Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: BAZ Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ
OTE Főiskolai Kar Miskolci Tagozat
Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház
SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Beosztása: főiskolai tanársegéd
Nyelvismeret: angol nyelvismeret
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága
International Physiotherapy Group for CF (IPTG/CF)
Tanulmány utak, kongresszusok:
1989: egy hónapos tanulmányút Svájcban / CF betegek fizioterápiája
Nemzetközi Cisztás Fibrózis Kongresszus Koppenhága, 1991.;
Dublin, 1992.; Madrid, 1993.; Párizs, 1994.
Magyar Gyógytornászok Társaságának I. Kongresszusa Budapest,
Nemzetközi Fejlődésneurológiai Kongresszus, Budapest, 1999.
Rehabilitációs Vándorgyűlés, Székesfehérvár, 1999.
Magyar Gyógytornászok Társaságának II. Kongresszusa Kecskemét
Tanfolyamok: McKenzie A, B, C, D; Nemzetközi mellkasi fizioterápia CF-ben
tanfolyam;
Ortopédiai manuálterápia; Manuálterápia Barwincsenko I, II, III;
Korszerű légzési fizioterápia az intenzív osztályon; PNF tanfolyam
Tudományos érdeklődési terület: pulmonológia, fejlődésneurológia, manuális
medicina

188

Név: Fehérné Kiss Anna
Diplomaszerzés helye és ideje: 1982. OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar
Gyógytornászképző Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: ORFI
SZOTE Ortopédiai Klinika
SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Beosztása: főiskolai tanársegéd
Nyelvismeret: angol középfokú nyelvvizsga, szakmai kiegészítéssel
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága
IBITA /International Bobath Instructors and Tutors Association/
Tanulmány utak, kongresszusok: Mérési lehetőségek a fizioterápiában
Rehabilitációs Vándorgyűlés, Szigetvár
MGYTI. Kongresszusa
WCPT XIV. Kongresszusa, Yokohama
MGYTII. Kongresszusa
Rehabilitációs Vándorgyűlés

1996.
1996.
1997.
1999.
1999.
1999.

Tanfolyamok: Bobath alaptanfolyam/nemzetközi/
1993.
Bobath haladó tanfolyam /nemzetközi/ 1997.
1998.
PNF MI. /nemzetközi/
1997.
PNF III. /nemzetközi/
1998.
Tudományos érdeklődési terület: neurológiai rehabilitáció, Bobath módszer

189

Név: Bán Roberta
Diplomaszerzés helye és ideje: 1995. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak, SZOTE Ortopédiai Klinika
Központi Fizioterápia
Beosztása: főiskolai gyakornok
Nyelvismeret: angol középfokú nyelvvizsga
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága
Tanulmány utak, kongresszusok: Mc Kenzie A tanfolyam, PNF tanfolyam
Nemzetközi Kongresszus az Amputáltak Fizioterápiájáról, 1999. Bologna
Az ápolás menedzselése, workshop, 1999. Szeged
GeMAR Kongresszus, 1998. Budapest
Országos Alapellátási Kongresszus 1998. Szolnok

Tudományos érdeklődési terület: Mozgásterápiás lehetőségek az ortopédiában, és a
traumatológiában, mozgáselemzés

Név: Bornemisza Éva
Diplomaszerzés helye és ideje: 1999. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Beosztása : főiskolai gyakornok
Nyelvismeret: német középfokú nyelvvizsga
Tudományos érdeklődési terület: belgyógyászat, intenzív terápia, pulmonológia

190

Név: Kis Judit
Diplomaszerzés helye és ideje: 1995. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Beosztása: főiskolai gyakornok
Nyelvismeret: angol alapfokú nyelvvizsga
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága
Tanulmány utak, kongresszusok:
A McKenzie Egyetem Postgraduális képzése a lumbális gerinc
mechanikai diagnosztikája és kezelése. A McKenzie Egyetem
Postgraduális képzése a nyaki és háti gerinc mechanikai
diagnosztikája és kezelése. Magyar Testnevelési Egyetem
Humánkineziologus Szak, Anglia-Eastborn Gyógytornászok
világkongresszusa
Tudományos érdeklődési terület: Fizioterápiás lehetőségek a traumatológiai betegellátásban

Név: Dr. Farkasné Hódi Ágnes
Diplomaszerzés helye és ideje: 1995. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Beosztása: főiskolai tanársegéd
Nyelvismeret: angol középfokú nyelvvizsga
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága
Tanulmány utak, kongresszusok:
Nemzetközi PNF Társaság alap- és középfokú kurzusai
A McKenzie Egyetem Postgraduális képzése a lumbális gerinc
mechanikai diagnosztikája és kezelése.
Korszerű légzésterápia az intenzív ellátásban
Tudományos érdeklődési terület: Fizioterápiás lehetőségek az intenzív
betegellátásban
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Név: Róka Erika
Diplomaszerzés helye és ideje: 1995. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Beosztása: főiskolai gyakornok
Nyelvismeret: angol alapfokú nyelvvizsga
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága, Magyar Traumatológusok
Társasága
Tanulmányutak, kongresszusok:
McKenzie A, B,C tanfolyam
A fibromyalgia fizioterápiás kezelési lehetőségei
Fiatal Traumatológusok Kongresszusa 1997., 1998.
Arhtroscopos Vándorgyűlés 1998.
Magyar Gerincgyógyászati Társaság Kongresszusa 1997., 1998.
Magyar Traumatológiai Társaság Kongresszusa 1997.
Idegsebészeti Kongresszus 1995.

Név: Rázsó Katalin
Diplomaszerzés helye és ideje: 1997. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Beosztása: főiskolai gyakornok
Nyelvismeret: orosz alapfokú nyelvvizsga
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága, GEMAR
Tanulmány utak, kongresszusok: PNF tanfolyam, McKenzie A tanfolyam, Terrier-féle
lágyrészmobilizációs tanfolyam, oktatói kurzus
Magyar Gyógytornászok Társaságának II.Kongresszusa, 1999.
Magyar Traumatológus Társaság Kongresszusa, 1997.
GeMAR Kongresszus 1998., 1999., Budapest
Országos Alapellátási Kongresszus, 1998. Szolnok
Team Munka Az Alapellátásban, workshop,1998. Szeged
Tudományos érdeklődési terület: autóimmun kórképek mozgásterápiája
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Név: Rónvai Edit
Diplomaszerzés helye és ideje: 1995. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, SZOTE Főiskolai Kar
Gyógytornász Szak
Beosztása : gyógytornász
Nyelvismeret: orosz középfokú nyelvvizsga
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága
Tanulmány utak, kongresszusok: Rehabilitációs Vándorgyűlés, Szigetvár, 1996.
Tanfolyamok: McKenzie A-B, Ortopédiai manuálterápia

Tudományos érdeklődési terület: rehabilitációs lehetőségek a neurológiai betegellátásban

Név: Nagy Edit
Diplomaszerzés helye és ideje: 1994. SZOTE Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
Végzettség: gyógytornász
Munkahely: SZOTE Központi Fizioterápiás Részleg, SZOTE Főiskolai Kar
Gyógytornász Szak
Beosztása: gyógytornász
Nyelvismeret: német alapfokú nyelvvizsga
Szakmai szervezet: Magyar Gyógytornászok Társasága
Tanulmány utak, kongresszusok: Ortopédiai Kongresszus 1995.
Mérési lehetőségek a fizioterápiában 1996.
Tanfolyamok: McKenzie A, Fibromyalgia
Tudományos érdeklődési terület: rehabilitációs lehetőségek a neurológiai és a
traumatológiai betegellátásban
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A Gyógytornász Szak jelenlegi oktatói:

Annus Zsuzsanna
Bálint Éva
Balogh Melinda
Bán Roberta
Barcsa Józsefné
Barnai Mária
Bencsura Katalin
Bíróné Borbély Mariann
Bornemisza Éva
Borók Barbara
Dávid Éva
Dr Szántainé Szilágyi Mária
Dr. Balogh Ádám
Dr. Benczúr Miklósné
Prof. Dr. Benedek György
Dr. Csada Edit
Prof. Dr. Csanády Miklós
Dr. Csázsár József
Dr. Dankó Lászlóné
Dr. Demeter Éva
Dr. Dibó György
Prof. Dr. Dobozy Attila
Dr. Fabula János
Dr. Farkasné Hódi Ágnes
Dr. Forczek Erzsébet
Dr. Gábor Katalin
Dr. Gecse Árpád
Dr. Greksa Ferenc
Prof. Dr. Hantos Zoltán
Dr. Helembai Kornélia
Dr. Hortobágyi Anna
Prof. Dr. Husz Sándor
Prof. Dr. Janka Zoltán
Dr. Kádas Éva Ildikó
Dr. Kálmán Zoltán
Dr. Karcsú Sarolta
Dr. Karsai Mária
Prof. Dr. Kása Péter
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Dr. Marton János
Prof. Dr. Méray Judit
Dr. Mészáros Gyula
Prof. Dr. Mészáros Tamás
Prof. Dr. Mihály András
Prof. Dr. Nagymajtényi László
Prof. Dr. Pál Attila
Dr. Palkó András
Dr. Pető Éva
Dr. Pető Zoltán
Prof. Dr. Pintér Sándor
Dr. Pogány Magdolna
Dr. Pokorny Gyula
Dr. Ringler András
Dr. Rudisch Tibor
Prof. Dr. Simonka János Aurél
Dr. Sipka Róbert
Dr. Somfay Attila
Dr. Süveges Gábor
Dr. Szabó Endre
Dr. Szász Anna
Dr. Szél Éva
Dr. Tálosi László
Prof. Dr. Telegdy Gyula
Dr. Tráser László
Prof. Dr. Tubolyné Horváth Gyöngyi
Prof. Dr. Turi Sándor
Prof. Dr. Vécsei László
Dr. Vitaszek Lászlóné
i
Farkas Irén
Fehérné Kiss Anna
Futaki Ildikó
Gáspár Erika
Gerencsér Zsuzsa
Gróh Piroska
Győrfi Rita
Herczeg Dóra
Horváth Istvánná

Dr. Keresztes Csilla
Dr. Kiss Mariann
Prof. Dr. Kraszkó Pál
Prof. Dr. Kullmann Lajos
Dr. Lackó Magyar György
Dr. Makk László
Laukó Krisztina
Lőrincz Rita
Nagy Edit
Orosz Angéla
Padosné Dezső Éva
Pártos István
Pusztainé Liptai Ildikó
Rázsó Katalin
Rónyai Edit
Sárköziné Kákonyi Erzsébet
Sinka Szilvia
Sólyom Istvánné
Somogyi Irén
Somogyi Márta
Suti Andrea
Szabó Márta
Tamási Éva
Thékes Lászlóné
Ti 11 Ferencné
Tompa Edit
Varga Márta
Varga Mónika
Várkonyi Andrea
Zettner Györgyné
Zsilákné Serfőző Julianna

Kardos Tünde
Kardosné Kiss Beatrix
Kis Mónika
Kokavecz Mátyásné
Konkolyné Zagyi Gabriella
Kuhn Árpádné

A Gyógytornász Szak korábbi oktatói

Balogh Ildikó
Bárányné Nagymihály Tünde
Békésiné Széli Zsuzsanna
Bodóné Rafael Beatrix
Bordás Anikó
Bremzai Katalin
Désvári Sándorné
Dindicsné Turi Andrea
Dómján Andrásné
Prof. Dr. Bárány Ferenc
Dr. Benkő Sándor
Dr. Benkő Zsuzsanna
Dr. Csabai Márta
Prof. Dr. Dési Illés
Prof. Dr. Fráter Lóránd
Dr. Imre Gabriella
Dr. Jancsikin Ljubomir
Dr. Juhász Katalin
Dr. Katona Ágnes
Dr. Krémer Sándor
Prof. Dr. Lencz László
Dr. Mikházi Imréné
Prof. Dr. Molnár Péter
Dr. Nacsai István
Dr. Papp János
Prof. Dr. Szemere György
Dr. Szentkeresztyné Balogh Emese
Dr. Tajti László
Dr. Tóth János
Dr. Tóth Kálmán
Dr. Török Attila
Durcziné Kónya Zsuzsa
Egri Veronika
Elekes Gyöngyi
Fábián Andrea
Ferenczi Lászlóné
Fodor Valéria
Földi Tamás
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Futó Gabriella
Goldea Krisztina
Györkiné Doma Erzsébet
Hallósyné Halász Erika
Hűvös Judit
Jenei Krisztina
Mészáros Ágnes
Nagy Ágnes
Németh Zoltánné
Panózi Mária
Papp Ágnes
Poczikné Falucskai Éva
Radnai Zsuzsanna
Rojik Tamás
Simonné Varga Gabriella
Sütő Dezsőné
Szabó Katalin
Szücsné Juhász Mária
Tallján Zsuzsanna
Vicze Sándorné

A Gyógytornász Szak jelenlegi hallgatóinak névsora

I. évfolyam:

II. évfolyam:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ablonczy Tímea
Ágoston István
Babos Csaba
Bakacsi Krisztina
Bakos Beáta
Balogh Mónika
Bankovics Anita
Baranyai Ágnes
Bartsch Eszter
Biri Erika
Csapó Zsuzsanna
Csizmadia Gyöngyvér
Domonkos Ildikó
Érdesi Beáta
Farkas Angéla
Fazekas Anita
Galzó Bernadett
Gereben Melinda
Horváth Adrienn
Hermán Ágnes
Illés Márta
Kátai Urbán Judit
Kiss Ágota
Korom Eszter
Köteles Klaudia
Laszk Ágnes
Láng Dóra
Magyar Melinda
Mátyás Rózsa
Mészáros Edit
Orosz Judit
Őr Andrea
Őszi Krisztina
Petróczky Ágnes
Pósa Gabriella
Sanyó Irma
Szegedi Mihály Gábor
Szilágyi Lilla
SzíverEdit
Varga Szilvia
Vozár Márta

Bagyinszki Anna Judit
Bodnár Kitti
Bodor Eliza
Boldizsár Katalin
Burkus Bernadett
Deák Csilla Anett
Erős Erika
Ferenczi Andrea
Fülöp Ágnes
Gajdacsi Mónika
Grósz Mariann
Huszti Enikő
Karsai Eszter
Koncsek Krisztina Judit
Kovács Margit
Krecsák Mária
Lengyel Melinda
Lokodi Emese
Légrádi Anita
Láng Edit
Majó Melinda
Molnár Ildikó
Mucsi Edit Ildikó
Nagy Gabriella
Nemes László
PappÉva
Popovics Gabriella
Pödör Zsuzsanna
Salga Martin
Sipos Katalin
Szabó Éva Katalin
Szondy Judit
Sándor Andrea
Thurzó Krisztina
Tóth Veronika Adél
Varga Zsuzsanna
Várkonyi Edina
VíghÉva
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III. évfolyam:

IV. évfolyam:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Bacsó Ágnes
Bozóki Hajnalka
Bálind Szilvia
Guzi Barbara
Horváth Anita
Jankovics Adrienn
Keskeny Tímea
Köteles Éva Szilvia
Kálló Neszta
Kósa Andrea
Laktos Andrea
Mari Barbara
Marozsán Mónika
Mayer Petra
Neisz Tímea
Okolicsányi Judit
Skita Regina
Szabó Ildikó
Varga Enikő
ZakarZita

Bende Mónika
Bognár Anikó
Bővíz Tibor
Farkas Detre
Farkas Rita
Gonda Bernadett
Homor Norbert
Horváth Edit
Kerekes Szilvia
Kiss Erzsébet
Kiss Nikoletta
Kovács Katalin
Kálya Ágnes
Kinyóné Nagy Szilvia
Lakatos Beáta
Major Anita
Matusik Szilvia
Mizser Andrea
Molitorisz Adrienn Emese
Németh Andrea Gabriella
Obál Annabella
Patkós Erika Katalin
Pópity Tímea
Rácz Barbara
Sebó Katalin
Szabó Gábor
Szegi Mária
Szigeti Edit
Szilágyi Levente
Száraz Zsolt
Sütő Viktória
Torzsás Anikó
Valent Margit
Verbai Tünde Mária
Vágó Rita

A végzett évfolyamok névsora

1993-ben végzettek:

1994-ben végzettek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bihari Vanda
Bremzay Katalin
Elekes Gyöngyi
Gróh Szilvia Felicia
Haviár Veronika
Horváth Andrea
Kertai Borbála
Pelényi Krisztina
Sinka Szilvia
Szabó Katalin
Szrnka Márta Zsuzsanna
Varga Mónika
VerbaiÉva
Canjavec Judit
Dávid Éva
Filó Hajnalka Gabriella
Kalmár Nagy Klára
Kis Judit
Kocsa Marianna
Kocsis Zsuzsa
Kovács Andrea
Kovács Enikő
Lőrincz Rita
Marjai Edit
Molnár Tímea
Oberschall Krisztina

Ádám Andrea
Balázs Angéla
Bányai Andrea
Bodóné Rafael Beatrix
Donauer Adrienne
Fábián Viktória
Fekete Erika
Fetter Andrea
Fridrik Dóra
Göhr Ágnes
Gróh Piroska Ágnes
HalupaDóra
Horváth Erika
Horváthné Sánta Judit
HőritsEdit
Jenei Krisztina
KaucsikÉva
Kenéz Gabriella
Kis Mónika
Kiss Zsuzsanna
Klósz Beáta
Orbán Rita
Paphalmi Rita
Sáfrán Anita
Sánta Edit
Suti Andrea
Szabó Anita
Szatai Andrea
Szántó Mónika
Szűcsné Domonkos Anikó
Tanács Mónika
Tóth Annamária
Varga Rita
Váradi Ildikó
Viszneki Tiborné
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1995-ben végzettek:

1997-ben végzettek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Anschau Annamária
Balogh Emese
Balogh Katalin
Bugyi Zsuzsanna
Farkas Irén
Feldman Renáta
Gábor Györgyi
Hódi Ágnes
Karácsonyi Judit
Kasik Bernadett
Kenéz Beáta Andrea
Kováts Ildikó
Laurinyecz Gabriella
Leidecker Eleonóra
Maass Veronika
Mészáros Ágnes
Molnár Judit
Pomázi Mária
Rojik Tamás
Róka Erika
Rónyai Edit
SutusRita
Takáts Magdolna
Tolvaj Tünde Csilla
Tompa Edit
Tóth Judit
Vetró Adrienn
Vinczéné Szabó Erika

Annus Zsuzsanna
Barbócz Anikó
Bán Roberta
Bársony Krisztina
Berényi Grilla
Dr. Bohnerné Vincze Ilona
Borók Barbara
Czifrák Tímea
Fodor Valéria
Földi Gyula
Gáspár Erika
Halász Erika
Horváth Krisztina
Hűvös Judit
Konkolyné Zagyi Gabriella
Lengyel Judit
Mészáros Orsolya
Rázsó Katalin
Hornyák Mónika
Karnokné Simon Ildikó
Szaszákné Pittner Beáta

1998-ban végzettek:

1999-ben végeztek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Antóniné Blehó Rita
Balogh Katalin
Balogh Melinda
Cseh Hajnalka
Duna Ágnes
Frankó Adrienn
Futaki Ildikó
Hőh Henriette
Jánosik Tímea
Juhász Judit
Molnár Lilla
Nyári Marianna Zita
Pintér Edina
Raáb Tünde
Reizinger Anikó
Strohner Krisztina
Szabó Krisztina Aliz
Tamás Andrea
Tavaszi Brigitta
Varga Anikó
Víg Ildikó
Soós Zsolt

Antal Ildikó
Bablinszki Zsolt
Bagó Márta
Bajnok Ildikó
Baka Viktória
Bali Nikoletta
Balogh Dóra
Bálint Sarolta
Becsei Katalin
Bornemisza Éva
Bracsok Ildikó Tünde
Csonka Natália
Ficzere Anikó
Ficzere Judit
Kökéndy Márta Tímea
Marschalek Edit
Papp Krisztina
Szabó Judit
Szabóné Torma Krisztina
Tóth Beáta
Wittine-Vermes Ágnes
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A Gyógytornász Szak gyakorlati oktató területei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Traumatológiai Klinika, Szeged, Semmelweis u.6.
Ortopédiai Klinika, Szeged, Semmelweis u. 6.
Ideg- és Elmegyógyászati Klinika, Szeged, Semmelweis u. 6.
Idegsebészeti Klinika, Szeged, Semmelweis u. 6.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged, Semmelweis u,l.
Sebészeti Klinika, Szeged, Pécsi u. 4.
I. számú Belgyógyászati Klinika, Szeged, Korányi fasor 8.
II. számú Belgyógyászati Klinika és Bőrgyógyászati Klinika, Szeged, Korányi
fasor 6.
Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged, Korányi fasor 14-15.
Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház, Mosdós, Petőfi u.4.
Hetényi Géza Kórház, Szolnok, Tószegi u. 21.
Hollós József Megyei Kórház, Kecskemét, Nyíri u.38.
Réthy Pál Kórház, Békéscsaba, Gyulai u. 18.
Pándy Kálmán Kórház, Gyula, Semmelweis u.l.
Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk, Alkotmány u. 36.
Országos Reumatológiai Fizioterápiás Intézet, Budapest, Frankéi Leo u. 17-19.
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest, Szanatórium u. 2.

É L E T K É P E K AZ ELMÚLT 10 ÉVBŐL
Oktatás

A gyakorlati munka
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rejtelmei
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Izzadás ", pihenés és úszás
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Amikor a munka már „élesben " megy
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Konferencia...

és a terített asztal
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