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1. BEVEZETÉS
Évezredeken keresztül merev társadalmi szokások és szabályok zárták körbe és
határozták meg a nők által teljesítendő társadalmi szerepeket. Az elmúlt száz évben a
nők munkavégzése sajátos fejlődési szakaszokon ment keresztül, kezdetben az otthontól
eltávolodva, a tömeges és alacsony szakmai szintű munkák elvállalásától az egyre
nagyobb számban határozott karrierigényekkel fellépő diplomás nők megjelenéséig.
Hasonlóan

a

legtöbb

felsőfokú

képzési

ágazathoz,

napjaink

egészségügyi

felsőoktatásában diplomát szerzők között magasabb a nők aránya.
Míg a felsőfokú diplomával rendelkező és karrierépítő nők száma jelentősen
növekedett, változatlanul a nők viselik a házasság és gyermeknevelés terheinek
túlnyomó részét. A nők társadalmi szerepeinek sokszínűsége, szerepkomplexumának
gazdagodása számos pozitív változást eredményezett társadalmunkban, ugyanakkor a
karrier és családi szerepek egyidejű ellátásából eredő feszültségek konfliktushoz
vezethetnek. A munkahelyi és az otthoni szerepekhez kötött társadalmi elvárásoknak
való kényszerű megfelelés negatív hatással lehet az illető személy munkahelyi
teljesítményére, harmonikus családi életére, általános elégedettségi és közérzeti
szintjére.
A szerepkonfliktus a gyógyító és ápolói munka egyébként is fennálló speciális fizikai és
pszichés terheit tovább növelheti, hátrányosan befolyásolhatja az egészségügyi
dolgozók egészségmagatartását, testi és lelki jóllétének szintjét, végső soron hivatásuk
gyakorlásához kötött egészségvédő társadalmi szerepük, példamutatásuk hatékonyságát,
erejét.
Jelen dolgozat legfontosabb célkitűzései:
•

összefoglalást adni a nők társadalmi szerepeinek változásáról;

•

történelmi, demográfiai, statisztikai és szociológiai szemszögből elemezni
diplomás ápolónők és orvosnők társadalmi helyzetének változását, társadalmi
szerepeit, konfliktusait;

•

kvantitatív kutatásaink eredményeinek segítségével feltárni a különbségeket
hallgatói és dolgozói szinten, diplomás ápolónők és orvosnők családi- és
munkahelyi

szerepeiben,

szerepterveiben,

hátterükkel,

elégedettségi

mutatóikkal,

állapotukkal.
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összefüggésben
konfliktusaikkal,

szociális
egészségi

2. TUDOMÁNYELMÉLETI BEVEZETÉS, SZAKIRODALI HÁTTÉR

2.1. Társadalmi szerepek, szerepkonfliktus fogalmi keretei
„Színház az egész világ és színész benne minden férfi
és nő.”
(W. Shakespeare: Ahogy tetszik IV. felvonás
Szabó Lőrinc fordításában)

Jacques híres szállóigévé váló mondatát William Shakespeare (1564-1616) –
feltehetően John of Salisbury (1120?-1180?) közvetítésével – Gaius Petronius Arbitertől
(27?-66) vette át (1). A szerepfogalom a színházi dramaturgia világából került a
társadalomtudományba.

Szociológiai

értelemben

elsőként

angol

és

francia

társadalomtudósok alkalmazták. Magyar szemantikai jelentésben a „szerep” fogalomhoz
elsődlegesen a színlelés, a tettetés, a képmutatás tapad, szemben az angol és francia
nyelvvel,

ahol

a

viselkedés

előírtsága,

meghatározottsága

jelenik

meg.

A

társadalomtudományok területén ez utóbbi értelmezés miatt vált szakkifejezéssé (2).
Mindennapi életünk során átélt emberközi szituációink normák, társadalomban
gyökerező szokások, meghatározott viselkedésformák mentén alakulnak, vagyis
társadalmilag

elvárt

magatartásmintákat

követnek.

Viselkedésünket

mélyen

determinálják társadalmunk szokásai, erkölcsi útmutatói, írott normái. A szociológiai
értelemben vett szerepfogalom a társadalmi szabályozás jelenségéhez kötődik. A jó
színészi

játék

bár

hitelesnek

tűnik,

mégsem

valódi,

ezzel

szemben

a

társadalomtudományi értelemben használt szerepfogalomhoz szervesen hozzátapad a
spontaneitás, valamint az átélés mélysége, hiszen ilyenkor az egyén sajátjaként éli meg
szerepét. A szerep az ember valóságos énjét, tulajdonságait, helyzetét, normáit és
törekvéseit egyesíti (3). Abban az esetben, ha ez nem így történik, az egyén nem tud
megfelelni a társadalom számára előírt szerepkötelezettségeinek, ezáltal konfliktust él
meg önmagával és környezetével szemben.
2.1.1. Társadalmi szerepelmélet tudományelméleti fejlődése
Igen gazdag a társadalmi szerepfogalommal kapcsolatos irodalom, így a teljes irodalmi
áttekintés helyett (mely akár több kötetet is kitenne) az értekezés csak a leglényegesebb
kutatási irányzatokat, megállapításokat foglalja össze. Tudományágak sokasága
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vizsgálja a társadalmi szerepfogalmat, ezek közül azonban mindenekelőtt a
szociálpszichológiát, a szociológiát, valamint a pszichológiát kell kiemelni. Az említett
tudományok elméleteinek közös eredője az egyén és társadalom, valamint az egyén és
társadalmi struktúra kölcsönös viszonyának meghatározási szándéka a szerepfogalom
külön-külön kidolgozott értelmezése révén. Buda Béla, a szerepfogalom fontosságát
hangsúlyozva emeli ki, hogy a szociálpszichológiában ez volt az első olyan komplex
tudományos

elemző

kategória,

amely

egységben

fejezte

ki

a

viselkedés

szabályszerűségeit biztosító egyéni és szociális tényezőket, miközben igazi tudományos
megalapozottságát is megőrizte (2). A szerepelmélet nyomán az emberi kapcsolat
általában egy gazdag, bár többnyire rejtett normatív rendszerben, a szerepviszonylatban
kapja meg keretét, és azon belül válik az "életvilág" szempontjából egyedivé, a
pszichológiai kutatás vagy alkalmazás számára kérdéssé, tereppé (4).
A

társadalmi

szerep

tudományos

igényű

elméleti

kidolgozása

először

a

kultúrantropológiában, valamint a korai német és francia szociológiában történt meg.
Népszerű és gyakori kutatási tárggyá azonban a szociálpszichológia szimbolikus
interakcionizmus elméletével, valamint a strukturalista szerepelmélet szociológiai
irányzatával vált, mely alapirányzatok további iskolákra tagozódtak, tekintettel a
szerepfogalom

sokrétű,

összetett

értelmezési

lehetőségeire.

A

szimbolikus

interakcionizmus elmélet elsődlegesen a társadalomban élő személyek közötti
kommunikációkra, a szociológiai irányultságú strukturalista szerepelmélet azonban a
társadalmi struktúrák közötti és azokon belüli pozicionális különbségekre épül (5).
George Herbert Mead (1863-1931), a szimbolikus interakcionizmus elméleti irányzat
megalapítója szerint a szerep központi magját az interperszonális viselkedés és szociális
szituáció sajátosságai, jellegzetes motívumai képezik. Szerepnek nevezte egy adott
szituáció szabályszerű viselkedéskomplexusait, amelyek egy személy motivációi köré
épülnek, s melyek sajátos célokat követnek, de kollektív normák és elvárások által
meghatározottak (2). Mead elméletében a szerepátvételen olyan alapvető emberi
készséget értett, mely a másik ember jelentéssel bíró gesztusainak értékelésében, az
ezzel összefüggő közös jelentés feldolgozásában, valamint az adaptív jellegű
válaszkészségében nyilvánul meg (5). A szimbolikus interakcionalizmus iskola
képviselői szerint az interakciókban résztvevő személyek folyamatosan figyelembe
veszik a másik személy jellemzőit, elvárásait. Az irányzat chicagói iskolájának
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meghatározó tagja, Herbert Blumer (1900-1987) szerint az interakció során az egyén
nem csak „eljátsza” az adott szerepet, hanem azt módosíthatja, sőt a szerepminta mögött
rejlő jogokra és kötelezettségekre is visszahathat, végső soron a társadalmi struktúrát is
formálhatja (5). Ervin Goffman (1922-1982) a hétköznapi élet szintjén vizsgálta a
szerepfogalmat. Szerepnek tekintette azt a tevékenységet, melyet akkor végeznének az
emberek, ha kizárólag a helyzetükből adódó normatív követelmények alapján kellene
cselekedniük.

Ugyanakkor

a

társadalomban

élők

tényleges

viselkedése

a

szerepmegvalósítás, ez azonban eltávolodik az „ideális”-nak tartott tevékenységtől.
Ehhez kapcsolódik az a megfigyelése is, amely szerint az egy és ugyanazon szerepet
játszó személyekre különbözőképpen hatnak a kulturális csoport-hovatartozások.
Goffman érdekes példával illusztrálja az egyének státuszához kapcsolható szerepek
sokaságát. Szerinte minden ember egyfajta holding-társaság, mely számos, látszólag
egymástól független szerepet fog össze, lényeges azonban az, ahogyan a szerepeit az
adott egyén összefogja, összerendezi (6).
Míg a szimbolikus interakcionista megközelítésben a szerephez kapcsolódó központi
fogalom az interakció és a közvetlen személyközi érintkezés, addig a strukturalista
szerepelméletben a státusz jelenik meg hasonlóan fontos fogalomként. Ralph Linton
(1893-1953) híres amerikai antropológus az egyénnek a sokrétű társadalmi struktúrában
elfoglalt pozícióját nevezte státusznak, mely kulturálisan meghatározott jogokkal bír, és
kötelezettségekkel terhelt. Linton szerint a társadalomban élő egyének többféle
státusszal bírnak, - csak a legfontosabbakat kiemelve - nemük, életkoruk, foglalkozásuk,
társadalmi ranglétrán elfoglalt helyük mind egy-egy státusz helyet jelölnek ki számukra.
A szerep a státusz dinamikus vonatkozása, vagyis a státusz megjelenítése során jogokat
és kötelességeket gyakorolva valamennyi társadalomban élő személy szerepet játszik.
Linton megállapítása szerint nincsenek szerepek nélkül státuszok, mint ahogyan
státuszok nélkül szerepek sem, vagyis a két fogalom elválaszthatatlan egymástól (7, 8).
Státusz és szerep Linton felfogásában tehát olyan fogalmak, amelyek a kulturálisan
meghatározott elvárásokat összekapcsolják a társadalmi struktúrát alkotó ismétlődő
magatartásokkal és viszonyokkal (9).
Lintont a strukturalista szerepelmélet szellemi előfutárai között találjuk, hozzá
hasonlóan Max Webert, Georg Simmelt és Émile Durkheimet, azonban a strukturalista
szerepelmélet szellemi atyjának az irodalom mégis Talcott Parsons (1902-1979),
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amerikai szociológust tekinti. Parsons szerint „ A társadalmi rendszer legcélszerűbb
fogalmi egysége a szerep. A szerep az egyes cselekvő totális cselekvési rendszerének
egy

szektora…

cselekvésegységek

Az

egyén

egység

összetétele,

abban

amelyek

az

viszont

értelemben,
szerepekként

hogy

különböző

jelennek

meg

mindazokban a kapcsolatokban, amelyekben részt vesz. A szerep elsődleges alkotó
része a szerepelvárás. A szerepelvárások értékelési minták; elemi összetevőik
analitikusan származtathatók a mintaváltozó-kombinációkból és a mintaváltozók
származékaiból, ha ezeket kombináljuk a helyzetek sajátos típusaival” (10).
A strukturalista szerepelmélet képviselői szerint a társadalmi rend stabilitását a kultúra
által determinált viselkedési minták, s azoknak való – sokszor kényszerítő erejű –
folyamatos megfelelés teremti meg. Valójában az egyes társadalmi státuszokhoz
kapcsolódó szerepminták befolyásolják a társadalomban élő egyének viselkedését,
illetve ezek segítségével kötődnek a társadalomhoz. A társadalom jutalmazza, illetve
szankcionálja azokat a személyeket, akik az elvárt, vagy éppen ellenkezőleg, nem a
társadalom szokásrendszerébe beágyazódott szerepmintákat követik. A társadalomban,
kultúrában gyökerező szerepminták ily módon szerepelvárásokká fokozódnak, melyek
beépülve az egyénbe, belső kényszerré, morális imperatívusszá válnak (5). A
szerepminta „leírások, előírások” gyökerezhetnek a társadalom szokásrendszerében,
erkölcseiben, írott jogszabályaiban.
Parsons elméletét továbbfejlesztette és kiteljesítette Robert K. Merton (1910-2003).
Merton a szerepelmélethez kapcsolt normák rendszerét a szerepkészlet fogalmával írta
le. Értelmezése szerint szerepkészlet azon szerepviszonyok összessége, amelyekbe
valaki annak révén lép, hogy elfoglal egy bizonyos társadalmi státuszt. Példájában az
orvostanhallgatói státuszt vizsgálja. Az orvostanhallgató (komplementer-) szerepe nem
kizárólag a tanárához kapcsolódik, hanem diáktársaihoz, a kórházakban dolgozó
ápolónőkhöz, orvosokhoz, szociális gondozókhoz, orvosi műszerészekhez, stb. Az
egyén társadalmi státuszainak összességét az illető személy státuszkészletének nevezi,
ahol minden státuszhoz sajátos szerepkészlet tartozik. A státuszok időbeli változását
figyelembe véve (lásd pl. orvostanhallgatóból önálló szakorvossá válás lépcsőit) lehet
státusz-sorról, illetve ehhez kapcsolódóan szerepkészlet-sorról beszélni. Merton szerint
a társadalmi struktúrában jelen levő stabil szerepkészletek ellen hat az, hogy a
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szereppartnerek különböző társadalmi státuszt töltenek be és ezeknek a státuszoknak
bizonyos fokig eltérő társadalmi értékek, erkölcsi elvárások felelnek meg (9).
2.1.2. Szerepelmélet fogalmi keretei (3)
A szerepek rendszerint komplementerek, vagyis egymást kölcsönösen meghatározó
módon jelentkeznek a társadalomban. Teljesen egyértelmű, hogy szülői szerep nincs
gyermek szerep nélkül, mintahogyan az orvosi vagy ápolói szerep sem létezhet a beteg
szerep nélkül. A szerepészleléstől függ, hogy az adott egyén miként fogja fel a tőle
elvárt szerepeket (amennyiben a szerep összhangban van értékeivel, hiedelmeivel
szerepazonosságról beszélünk) és szerepeinek megfelelően viselkedik-e. Szerepkétértelműség esetén bizonytalan abban, hogy mit vár el tőle a környezete. A
társadalomban élő személyek azonban nem egy-egy státuszt töltenek be, ezért az egyén
által

betöltött

különféle

státuszokhoz

kapcsolódó

szerepek

összességét

szerepkomplexumnak nevezi a szakirodalom. A szerepkomplexum növekedése a
személy

társadalmi

betagoltságának

gazdagságáról

szól,

a

szerepkomplexum

zsugorodása viszont a társadalom margójára való kerülést jelenti (9). A szerepviselkedés
az adott pozíciónak megfelelő viselkedésformákat foglalja magában. Ha egy személy
szerepviselkedése önkényessé válik, vagyis nem teljesíti a vele kapcsolatos elvárásokat,
működésbe lépnek a szerepnyomások, amelyek különféle hátrányokozással, büntetéssel
(a „kihágás” súlyosságától függően) szankcionálják a személyt.
A szerepproblémák területe a szerepkonfliktus fogalmával írható le, melynek három
alapfajtája létezik: személy és szerep között fennálló konfliktus, szerepen belüli
konfliktus, valamint szerepek közötti konfliktus (11). A személy és szerepe között
fennálló konfliktus két alapesetét lehet elkülöníteni. Az első esetben az egyén a
szereppel járó kötelezettségek olyan mennyiségét vállalja/kapja, hogy azoknak, csak
azon az áron képes megfelelni, hogy más szerepkötelezettségeit elhanyagolja. A
személy és szerepe között fennálló konfliktus másik esetében a személy számára a
szóban forgó szerep teljesítése azért válik nehézzé, mert a személyiségtípusa és szerepe
kerül összeütközésbe. Egyes orvosok például ezt a fajta konfliktust élhetik át akkor,
amikor vallási meggyőződésük vagy éppen az orvosi etika alapnormái ellenére művi
terhesség megszakítást kell végrehajtaniuk (12, 13). Szerepen belüli konfliktusok egyik
formájában az adott szerephez különféle elvárások fogalmazódnak meg. Tipikus példa
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erre a középszintű vezető és annak szerepe, hiszen egyszerre szeretne megfelelni a
beosztottak és a felső vezetés elvárásainak. A szerepen belüli konfliktus másik esetében
a szerep komplementer szerepének betöltője támaszt ellentmondásos elvárásokat.
Szerepek közötti konfliktus esetén a szerepkomplexum egyes szerepei ütköznek
egymással. Ebben az esetben az egyén nem egy szerepén belül éli meg a konfliktust,
hanem egyazon időben fennálló több szerepe ütközik egymással. A modern társadalmak
a nőktől a produktivitást és a reproduktivitást is elvárják, vagyis legyen karrierjük és
családjuk is, ez viszont a fentebb leírt szerepkonfliktus jelenségéhez vezethet. Johnson
szerint ennek egyik felszínre törő megnyilvánulási formája az ún. premenstruális
szindróma, mely mindkét szerep átmeneti feladását jelentheti (14).
Megállapítható, hogy a szerepek közötti konfliktust könnyebb megelőzni, mint
feloldani, hiszen csak nagyon kevesen képesek a változtatásra, és végső megoldásként
az egyik szerep feladására. A hosszú időn keresztül fennálló szerepkonfliktus az
egyénben feszültséget vált ki, pszichés és szomatikus tüneteket egyaránt okozhat (15,
16, 17). Szervezeti nézőpontból a szerepkonfliktussal küzdő személyek esetében
mindezek mellett teljesítményromlással kell számolni.
Szerepek mindig térben, időben és interperszonális dimenziókban tárgyalhatóak.
Egyszerűbb társadalmakban kevesebb és egyszerűbb szerepminták fordulnak elő (2).
Más szerepet tölt be egy nő pl. az arab országokban, s mást egy nyugati civilizációban.
Más volt a nők szerepkötelezettsége kétszáz évvel ezelőtt, s más ma. Egyes szerepek
lényegi

sajátságukat

figyelembe véve,

azonban

minden

kulturális

közegben

megtalálhatóak (pl. anyaszerep).
A szerep csakis interperszonális dimenzióban értelmezhető, hiszen kifejtése közben
elengedhetetlen valamilyen verbális-, vagy metakommunikációval együtt járó
viselkedés. Ez az interperszonalitás különösképpen jelentkezik ápolók és orvosok
esetében, hiszen a betegekkel és hozzátartozóikkal legtöbbjük folyamatos kapcsolatban
áll, ráadásul a legtöbb szituáció kifejezetten speciális, hiszen a beteg oldaláról
kiszolgáltatott

helyzettel,

gyógyító-ápolói

oldalról

viszont

számos

nehéz

kommunikációs szituációval kell számolni (pl. halálos diagnózist közölni beteggel,
hozzátartozóval).
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2.2. Foglalkozás és „nem” szerepelméleti nézőpontból
Szerepek sokféleképpen csoportosíthatóak. Történelmi nézőpontból vizsgálva a kérdést,
a szerepek két alaptípusát lehet elkülöníteni: a korai és középkori társadalmakat
elsődlegesen a veleszületett (ascribed), míg a polgári társadalmakat a szerzett
(achieved) szerepek jellemezték/jellemzik (11). Szociológiai aspektusból léteznek
magánéletben uralkodó informális és azon túl megjelenő formális szerepek. Sajátságos
csoportot alkotnak a pervazív vagy univerzális szerepek, melyek legfontosabb ismérve,
hogy az adott egyén összes többi szerepviselkedésére kihatnak, ilyen pl. az anyaszerep
(18).
2.2.1. Társadalmi szerepek foglalkozás szerinti megoszlása. Értelmiségi foglalkozások
és hivatásrend
Egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó szerepek különösen fontos csoportot képeznek,
mivel a foglalkozás jellege jelentős hatással lehet az egyén vagyoni helyzetére,
társadalomban betöltött pozícióira, továbbá ezek a tényezők determinálhatják az illető
személy magatartását, attitűdjeit, értékvilágát. A foglalkozási szerepek a társadalom
különféle szervezeteiben elfoglalt pozíciók függvényében alakulnak (11). Bizonyos
foglalkozások esetében viszont nem lehet szerepről beszélni, mert hiányzik a
tevékenység interperszonális jellege (18). Szerep megközelítésben a különböző
foglalkozásokat a szociológia interakcionalista irányzata vizsgálta. Az interakciós
felfogás szerint a foglalkozás a szakértő és kliens közötti szerepkapcsolatok együttese.
Közöttük üzleti kapcsolat áll fenn, amelyben a kliens a szakértő által nyújtott
információ, ismeretátadás, stb. miatt a szolgáltatással egyenértékű díjat fizet (19).
A foglalkozásokon belül sajátos csoportot alkotnak az értelmiségiek. Az értelmiségivé
válás a társadalmi mobilitás egyik lehetséges útja. Nem egységes a szociológiai
szakirodalom abban a tekintetben, hogy kit tekint értelmiséginek. Korábban minden
olyan személyt ide soroltak, akik irányító munkában, elsődlegesen szellemi munkát
végeztek, függetlenül attól, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkeztek vagy sem.
Néhány évtizede azonban már a statisztikai megközelítések és a szociológiai kutatások
zöme is a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezőket tekinti értelmiségieknek
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(20). Ennek ellenére sokan nem diplomához, hanem inkább sajátságos társadalmi
szerephez, létformához kötik az értelmiségi kategóriát. Bibó István (1911-1979) kétfajta
értelmiségi szerepet különített el: a szakmai kompetenciával rendelkező, szervező
értelmiségit, valamint a politikai-morális ideológiákat megfogalmazó értelmiségit (21).
Egy másik felosztás szerint az értelmiségieket foglalkozási tevékenységük minősítése
alapján lehet elkülöníteni szabad értelmiségi (tudósok, művészek, egyetemi oktatók),
technokrata értelmiségi (mérnökök, orvosok, stb.), valamint bürokrata értelmiségi
csoportokra (22). Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor a modernkori értelmiség leírására,
egy nagyon találó analógiát alkotott azáltal, hogy „céhjelleggel” ruházta fel a polgári
társadalom értelmiségét. Értelmezésük szerint létezik egy minden értelmiséget befogadó
alapkör, melyen belül szűkebb csoportot képeznek az aktív, autonóm, alkotó igényű
értelmiségiek, belőlük verbuválódik a legkisebb csoport, az ún. elitértelmiség. Ezt a
három, továbbtagolható kört metszik át az egyes szakmai céhek (pl. humán
értelmiségiek, műszaki értelmiségiek, orvos-értelmiségiek, stb.), továbbá a szakmai
céheket is átmetsző, egyes ideológiai csoportok eszmei-kulturális összetartozásra építő
céheik, s azok alcsoportjai. Az értelmiségiek – az egykori iparos céhekhez hasonlóan –
kifelé relatív zártságot mutatnak (pl. korlátozzák a céhbe bekerülők számát, „kontárnak”
minősítik a kívül maradottakat, stb.), ugyanakkor belülről vertikálisan erőteljesen
tagoltak. Minden egyes, a hierarchia rendjébe tagozódott réteg sajátos fölénytudatot
alakít ki másokkal szemben. Így a „szolgáló” értelmiség a nem értelmiségiekkel
szemben, a humán értelmiségiek aktívabb része a hierarchia alsó hányadát elfoglaló
értelmiséggel szemben („csak az értelmiségi, aki alkot”, csak az értelmiségi aki megőrzi
autonómiáját”, stb.), az elitértelmiségiek pedig mindenki mással szemben alkotnak
ítéletet (pl. „nem értelmiségi, aki nem szerepel a közvélemény-formáló médiában, neves
elitértelmiségi lapokban”). Az elitértelmiségi csoporthoz való tartozásért, valamint a
bekerülteknek (akik egyébként további „mini-céhekbe” tömörülnek) a pozíciók
megőrzéséért igen kemény küzdelmet kell folytatniuk. A szerzőpáros szerint minden
társadalom maga határoz arról, hogy kiket lehet az adott társadalomban értelmiséginek
tekinteni, s kiket nem (23). Szalai Erzsébet két értelmiségi csoportot, „piacot” különít el
a rendszerváltást követő magyar társadalomban: a médiasztár értelmiségieket, valamint
a politikai és gazdasági elitek szakemberszükségletét kielégítő szaktudományos
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értelmiségieket (24, 25). Napjainkban kifejezetten divatos kutatási csoporttá az ún.
közéleti elitértelmiségiek váltak (26).
Mint ahogyan az eddigiekből is kiderült, az értelmiség különleges társadalmi
csoportosulás, melynek igen heterogén az összetétele. Ez a heterogenitás azonban nem
csak a jelen társadalomra érvényes, hanem a korábbi időszakokban is jelentős eltérések
adódtak. A magyar értelmiség szakmai összetétele jelentősen megváltozott 1945 után. A
folyamat fő jellemzője, hogy miközben növekedett a műszaki, a közgazdasági és a
pedagógiai végzettségűek aránya, az összértelmiségen belül csökkent az ún.
„hagyományos értelmiségieké”, a jogászoké, az orvosoké és a papoké (27). A II.
világháború előtti magyar társadalomban kifejezetten alacsony volt a diplomások
száma, szakmai összetételében rendkívül nagy aránytalanságokkal (pl. magas volt a
jogászok, ugyanakkor alacsony az agrár, műszaki értelmiség számaránya). A
mannheimi tudásszociológiai nézetekből kiinduló Bibó világosan körvonalazta 1947-es
tanulmányában a világháború előtti értelmiség helyzetét. Értelmiség alatt különleges,
ún. értelmiségi szerepkört betöltő egyéneket értett, az értelmiségi szerepkörre való
hivatottság legegyszerűbb mutatója Bibó szerint a diploma. Elemezve a sajátos magyar
társadalomfejlődést, arra a következtetésre jutott, hogy a sok esetben szakszerűséget is
nélkülöző, „úriember-értelmiség”kialakulása (lásd pl. kegyelem érettségi, mezei
jogászat intézménye) miatt, a magyar értelmiség egészére nem alkalmazható a
diplomára leszűkített értelmiség definíció (28). Mindezek ellenére, a tiszta értelmiségi
szerepet Bibó összekötötte az elitszereppel. Bibó szerint: az elit (az új demokratikus
rendet megvalósítók) legfontosabb szerepe az, hogy „az élet élésére, az emberi
helyzetekben való erkölcsi viselkedésre s az emberi szükségletek mélyítésére,
finomítására és gazdagítására mintákat, példákat adjon, azaz kultúrát csináljon” (29).
Konrád György és Szelényi Iván 1970-es években írt könyvében a társadalom azon
tagjait minősítette értelmiséginek, akik „a társadalom által transzkontextuális
érvényűnek elfogadott, orientáló értékű tudás monopolisztikus birtokosai”. Szerintük az
értelmiség által birtokolt ilyenfajta tudás mindenkor korfüggő, hiszen a különböző
társadalmak különbözőképpen határozzák meg azt. Konrád és Szelényi jó néhány
évtizeddel ezelőtti előrejelzése szerint az értelmiség egységes, uralkodó osztállyá válik a
magyar társadalomban (22). Napjaink szociológiai tanulmányainak többsége szerint az
1989-es politikai rendszerváltozást megelőzően valóban létrejött egyfajta egységes
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értelmiségi kultúra (30), értelmiségi rend (25), értelmiségi struktúra (31), ez azonban az
1990-es években fölbomlott.
Folytatva az értelmiség belső szerkezeti sajátosságainak történelmi szempontú
vizsgálatát, megállapítható, hogy az egyes foglalkozások nemek szerinti megoszlása
szintén nagy eltéréseket mutat koronként. Az utolsó száz évet leszámítva, világszerte
nagyon csekély számban találunk értelmiségi, szellemi munkát végző nőket (32). A
magyar társadalomban (hasonlóan a fejlett társadalmakhoz) az iskolázottsági szint
tekintetében a XX. század döntő változást hozott, így néhány évtized leforgása alatt
hihetetlen fejlődésnek lehetünk tanúi. (1. táblázat)
1. táblázat Iskolai végzettség Magyarországon 1930 – 2001 között - nemek szerint - a
megfelelő korú népesség százalékában
Iskolai végzettségi
szint

1930

1960

1980

1990

2001

Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi

Általános iskola sincs

11.1 7.4

3.7

2.6

Nyolc általános

11.8 14.1 31.3 34.5 61.6 71.1 73.9 82.8 85.8 92.3

Érettségi

2.1

7.6

6.3 11.6 22.4 24.4 29.8 28.5 40.2 35.9

Felsőfokú

0.3

3.3

1.1

4.5

1.5

4.6

0.7

8.6

1.4

1.0

0.7

0.6

8.7 11.8 11.6 13.8

Forrás: Dóra I, Nagy I, Polónyi K. (szerk.) Nők és férfiak Magyarországon
2002. FMM-KSH, Budapest, 2003.

Az 1. táblázat adatsorait koronként és iskolázottsági szintenként összehasonlítva jól
látható, hogy a fejlődés mindkét „nem” körében egyértelmű az iskolai végzettség
tekintetében. Jócskán lecsökkent az általános iskolai tanulmányokat sem befejezők és
megnőtt a magasabb iskolai szintet teljesítők aránya. A fejlődés üteme azonban nők
körében minősíthető kiugrónak. Az érettségit szerzett nők száma közel húszszorosára
(férfiak esetében négyszeresére), míg a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező nők
száma megközelítőleg negyvenszeresére (férfiaknál négyszeresére) emelkedett a
vizsgált korszakban. Összegezve az elmondottakat, megállapítható, hogy az utóbbi
néhány évtized legdinamikusabb változása a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők
számának növekedésében következett be (27, 33-35).
Tovább elemezve a témához kapcsolódó statisztikai adatokat (2. táblázat) szembeötlő
eredmény,

hogy az

ezredfordulót

követő
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magyar társadalomban

lényegesen

megváltozott a felsőfokú szakképzettséggel rendelkezők nemek szerinti megoszlása,
hiszen az 50 év alattiak minden 20 év feletti korcsoportjában magasabb a női
diplomások számaránya.
2. táblázat 15-64 év közötti nők és férfiak legmagasabb iskolai végzettség szerint
2001-ben (%)
Általános
iskola sincs

Nyolc
általános

Középiskola
Érettségi
/nem érettségi/

Diploma

Életkor
Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

15-19

5.2

7.3

69.7

67.9

7.6

11.1

17.6

13.6

0.0

0.0

20-24

2.0

2.3

16.7

20.1

22.5

34.1

51.6

39.3

7.1

4.2

25-29

2.1

2.1

19.5

21.1

25.3

39.8

35.7

24.9

17.4

12.2

30-39

2.6

2.1

22.3

20.0

22.9

40.5

34.5

23.7

17.7

13.6

40-49

3.1

2.4

32.8

22.1

15.1

40

33.5

21.7

15.5

13.7

50-59

5.3

4.1

44.4

32.1

6.5

24.5

31.5

23.1

12.3

16.2

60-64

15.2

10.7

57.4

57.4

0.1

0.1

20.7

18.4

6.6

13.4

Össz.

4.4

3.6

35.4

35.4

31.0

31.0

33.0

23.8

12.4

11.4

Forrás: Dóra I, Nagy I, Polónyi K. (szerk.) Nők és férfiak Magyarországon 2002.
FMM-KSH, Budapest, 2003.

Bár a keresők nők nagyobb arányban rendelkeznek befejezett középiskolai- és felsőfokú
végzettséggel, mégis fontos kiemelnünk, hogy a felsőfokú végzettségű nők összetétele
kedvezőtlen, hiszen az egyetemi végzettségűek között alacsonyabb az arányuk (36). A
diplomaszerzésen túl fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a nők a tudományos
fokozatot szerzők között is egyre nagyobb hányadban szerepelnek. 2004-ben az
egyetemi doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA) résztvevő nők aránya már
megközelítette a 45%-ot (35).
Az egyes diplomás szakmák nemek szerinti megoszlása szintén nagyon változatos képet
mutat. Egyes felsőfokú szakképzettséget igénylő szakmákban kifejezetten magas a nők
aránya (pl. a pedagógusi pálya), s még mindig vannak olyan tradicionális foglalkozások,
ahol inkább a férfi többség a jellemző (33, 35). A 3. táblázat jól szemlélteti a
nőhallgatók növekvő arányát az egyes képzési ágazatokban.
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3. táblázat Magyar felsőfokú tanintézményben tanulók aránya
nemek és ágazatok szerint (%)
Ágazat jellege

1990

2003

Nők

Férfiak

Nők

Férfiak

Műszaki

15.7

84.3

23.2

76.8

Mezőgazdasági

31.6

68.4

51.5

48.5

Egészségügyi

39.7

61.3

69.1

30.9

Jog

53.8

46.2

62.9

37.1

Bölcsészet

70.0

30.0

70.4

29.6

Természettudományi

41.1

58.6

49.6

50.4

Tanító/Óvónő

91.0

9.0

89.5

10.5

Művészeti

53.8

46.2

56.8

43.2

Katonai

0.0

100

13.9

86.1

Forrás: Bukodi E, Mészárosné Halász J, Polónyi K, Tallér A.
(szerk.) Nők és férfiak Magyarországon, 2004. ICSSZEM-KSH,
Budapest, 2005.

Általánosságban elmondható, hogy a tanítónői és óvónői pályákon kívül valamennyi
területen emelkedett a nők, illetve csökkent a férfiak részvételi aránya. Említésre méltó,
hogy a tipikusan férfiaknak szóló katonai pályán 1990–ben még nem tanult nő, 2003–
ban viszont részvételi arányuk már elérte a 13.9%-ot.
Változás következett be a főiskolai és egyetemi hallgatók rekrutációs környezetében is.
Az 1945 előtti magyar társadalomban az alacsony társadalmi és kulturális közegből
származók közül csak kevesek juthattak diplomához, vagyis alacsony volt a kulturális
értelemben vett, felfelé irányuló, intergenerációs társadalmi mobilitás. Az 1947-es
politikai fordulatot követően azonban a hivatalos kommunista párti ideológiának
megfelelően az első időszakban igyekeztek a felsőfokú tanintézményeket munkás és
paraszt származásúakkal feltölteni, akár azon az áron is, hogy átmenetileg az
értelmiségi,

polgári

családok

gyermekeit

származásuk

miatt

negatív

módon

diszkriminálták. Megállapítható, hogy a XX. századi magyar történelmi fejlődésben a
konzervatív jobb oldal (1921. évi XXV. tc., az úgynevezett numerus clausus törvény),
valamint a szélső baloldali kommunista ideológia egyaránt igyekezett a felsőfokú
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tanintézményekbe bekerülőket származási alapon diszkriminálni (37). Napjainkban
gyakran hangzik el, hogy a magyar társadalomban a világháborút követő politikai
fordulat miatt – az egyébként nem szerves fejlődés eredményeként - elindított
„demokratizálódás”, az 1989-es rendszerváltás után egyre szűkülni látszik, a társadalmi
mobilitás lelassuló tendenciát mutat (38).
Ugyanakkor, ha részletesebb képet szeretnénk alkotni a hallgatók származása és az
egyes főiskolai, egyetemi szakok viszonyában, megállapítható, hogy még mindig
számottevő összefüggés fedezhető fel az értelmiségi foglalkozások és az azokat választó
hallgatók szüleinek iskolázottságának szintje között. Azokra a felsőoktatási helyekre,
ahová kevés számú hallgatót vesznek fel, amelyek társadalmi értelemben nagy
presztízsnek örvendenek, és a diplomásoktól magas szintű, specializált tudást várnak el,
még mindig jóval magasabb arányban kerülnek be értelmiségi szülők gyermekei (ilyen
pl. orvosi egyetem), mint alacsonyabb származásúaké (39). Az értelmiségi
foglalkozások megítélése tehát különböző, ugyanis egyes értelmiségi státuszokért
nagyon komoly versengés folyik a társadalomban. Jól egybevethető szociológiai
mutatói lehetnek a különbségek feltérképezésének az ún. foglalkozási presztízsmutatók:
a foglalkozással együtt járó hatalom, a foglalkozás betöltéséhez szükséges tudásszint, a
munkavégzés eredményeképpen szerezhető jövedelem nagysága, valamint a munka
társadalmi értelemben vett hasznossága (40). Azoknak a csoportoknak, akik magas
társadalmi presztízsre tartanak igényt, speciális életformát kell megvalósítani. A
presztízsteremtő életforma feltételei a megfelelő jövedelem vagy jövedelmet biztosító
vagyon,

a

megfelelő

mennyiségű

szabadidő,

valamint

a

magas

presztízsű

tevékenységgel eltöltött szabadidő (41).
Megállapítható, hogy a társadalom tagjai a gazdasági, kulturális és társadalmi tőke
hozzáférhetőségének

mértéke

alapján

különböző

esélyekkel

indulnak

a

pályaválasztásakor (42). Pierre Bourdieu (1930-2002) francia szociológus szerint a
társadalmi valóság tartós működése a gazdasági, kulturális és társadalmi tőke alapvető
formáival írható le. A gazdasági tőke az összes tőkefajta alapját képezi, a kulturális és a
társadalmi tőke egyaránt gazdasági tőkévé konvertálható. Bourdieu a kulturális tőke
három alapvető típusát jeleníti meg. Az inkorporált kulturális tőke legfontosabb
sajátossága a bensővé tétel, a testre szabottság, melyet egy hosszú elsajátítási folyamat
előz meg. Ezt a fajta kulturális tőkét nem lehet rövidtávon tovább adni, sem
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megszerezni, és mindig társadalmi átörökítés útján hagyományozódik. Az átörökítés
gyakran teljesen láthatatlan marad. A kulturális tőke felhalmozásának gátat szabhat a
család gazdasági tőkével való ellátottsága. Az objektivált kulturális tőke – a kulturális
tőke második fajtája – tárgyiasult állapotban, pl. képek, könyvek, eszközök, gépek
formájában valósul meg, melyhez szorosan kapcsolódnak a kulturális képességek (pl. a
műtárgy ismerete és értékelése). Az objektivált kulturális javak vagy anyagi elsajátítás
tárgyai, ami gazdasági tőkét feltételez, vagy szimbolikusan sajátíthatóak el, ami mindig
feltételezi az inkorporált kulturális tőkét.

Az intézményesült kulturális tőke

tulajdonképpen az inkorporált kulturális tőke titulusok formájában történő objektiválása,
vagyis az iskolai végzettség titulusa vagy a tudományos fokozat intézményes
elismerése. A társadalmi tőke a társadalmi kapcsolatokon, az egy csoporthoz való
tartozáson alapszik. Bourdieu szerint a társadalmi tőke nagyságát két tényező
befolyásolja: a ténylegesen mozgósítható kapcsolatok hálójának kiterjedése, valamint a
kapcsolati hálóban résztvevő személyek gazdasági, kulturális és szimbolikus tőkéjének
nagysága (43).
Bourdieu elméletéhez hasonló alapokkal, de ellentétes értelmezéssel bír a kulturális
mobilitás modell. Az elmélet szerint a kulturális tőke valóban lényeges szerepet tölt be a
társadalmi egyenlőtlenségi rendszer kialakításában, de ezek az erőforrások éppen az
alsóbb rétegek esélyeit javítják, vagyis erősebben hatnak a státuszmegszerzésre, mint a
magas státuszú családból származók esetében. Hazai kutatások szerint a magyar
társadalomban a kulturális tőke mind mobilizáló, mind reprodukciós funkcióval bír
(44).
A pályaválasztás előtt álló fiatalok karrier aspirációit számos tényező befolyásolja,
alakítja: a nemi (45, 46) és az etnikai hovatartozásuk (47); a család társadalmi,
gazdasági státusza; a szülők iskolázottsági szintje, foglalkozása, attitűdje (48); a fiatal
önmagába vetett hite (49); valamint a fiatal számára fontos, befolyásos személy
elvárásai (50).
Nemzetközi kutatások alapján három csoportba lehet sorolni az elsőgenerációs
értelmiségiek többgenerációs értelmiségiekhez képest megmutatkozó sajátos jellemzőit:
1. Szociodemográfiai hátrányok következtében jelentkező különbségek: alacsony
családi jövedelem és támogatás, eltérő pályaválasztási motívumok, elvárások és
tervek a felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatban.
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2. A középiskolai és a felsőfokú képzés színvonala közötti különbségek miatt átélt
szorongások (pl. nehezebb beilleszkedés, tanulási problémák).
3. Felsőfokú tanulmányok alatt és a végzést követő elhelyezkedési lehetőségekben
megmutatkozó különbségek, pl. tanulmányok megszakítása, alacsonyabb
képzési szintek teljesítése, rosszabb karrierindulási esélyek (51, 52).
Számos hazai kutatás is megerősítette, hogy az elsőgenerációs értelmiségiek nagyobb
hátránnyal indulnak, hiszen szüleik általában nem rendelkeznek megfelelő kulturális,
társadalmi tőkével, sőt sokszor gazdasági tőkével sem (27, 42, 53). A gazdasági tőke
hiánya már a tanulmányok megkezdését, illetve azok nyugodt folytatását is
mindenképpen megnehezíti, hiszen a család anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a
tanulmányok

finanszírozását,

másrészről

a

tőkehiány

jellemzően

a

diploma

megszerzését követően jelentkező családalapítás problémáit (pl. lakásgondok) is
felerősíti. Amennyiben hiányzik az a fajta kulturális tőke, amelyet csak otthoni
környezetben, hosszú időszak alatt lehetett volna megszerezni, mind a tanulmányokat,
mind a szakma későbbi művelését és a karrierépítést is megnehezíthetik. A család,
következésképpen az egyén társadalmi tőkéjének hiánya a végzést követően a munka
világába történő belépéskor már azonnal hátrányt jelent az ilyen friss diplomás
személyeknek, hiszen jóval nehezebben találnak jó állást a kedvezőbb helyzetben lévő
kollégáikhoz képest (39). Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy napjaink szociológiai
szakirodalma a szociokulturális tényezők hatása mellett az egyének iskolai pályafutását,
iskolai végzettségét, velük született képességeit és aspirációit, valamint szerencséjét
tekinti fontos tényezőnek (AOLE modell) a státusz megszerzés folyamatában (54).
A foglalkozások sajátos alcsoportját képezik a hivatások, hiszen pervazív jelleget
öltenek, vagyis hatásuk az egyén összes többi szerepére kiterjed (11). Pervazív szerepek
kötődnek pl. az orvosi tevékenységhez. A hivatásukat gyakorló orvosok a gyógyítás
szellemisége, etikai és természetesen büntetőjogi normái miatt, egyetlen pillanatra sem
bújhatnak ki foglalkozásuk adta szerepükből, így civil életükben is „készen kell állniuk”
az orvosi értelemben vett segítségnyújtásra (pl. közlekedési baleset helyszínén
tartózkodva).
Különböző nyelveken, így természetesen magyarul is többféle fogalommal lehet
kifejezni az elsődlegesen jövedelemszerzés céljából folytatott munkatevékenységeket.
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Leggyakrabban a szakma, foglalkozás és hivatás megjelölés fordul elő. Hétköznapi
beszédben ezek a fogalmak gyakran helytelenül, sőt akár szinonimaként is
használatosak, ami tudományos szövegkörnyezetben elfogadhatatlan, hiszen ezek a
szavak más és más jelentéssel bírnak. A szakma leggyakrabban valamely kétkezi, ipari
jellegű tevékenységet jelöl, a foglalkozás pedig a hivatásnál jóval általánosabb és nem
szorosan

értelmezett

fogalom.

Hivatásnak

valójában

csak

nagyon

kevés

munkatevékenységet minősít a társadalom.
Általában a hivatásokkal kapcsolatban egy nehezen meghatározható, több évezred óta
öröklődő szociokulturális hagyományrendszer él a hétköznapi gyakorlatban (55). A
hivatás társadalmi objektum, valósága nem a szabályokban, hanem magában a
tevékenységben jelentkezik (19). Gyakorlói olyan kvalifikált, speciális tudással
rendelkező szakemberek, akik a kliens érdekeit szolgálják. Legtöbbször valamilyen
szakmai kollégium tömöríti az egy hivatáshoz tartozó szakembereket. Legfontosabb
feladatai: megszerezni az adott szakterület fölötti ellenőrzést, képviselni a közös
érdekeket, fenntartani a tudás monopóliumát, megállapítani a tagfelvételi kritériumokat,
védelmet nyújtani a versenytársakkal szemben, valamint felügyeletet gyakorolni a
kollégiumi tagok szaktudása és etikai magatartása felett (56).
A protestantizmus előtt a „hivatás” az egyén isteni eredetű képességét jelentette a hitre,
valamint a közönséges életnél magasabb rendű karizmatikus szolgálat betöltésére.
Kezdetben „hivatást” csak olyan személyek tölthettek be, akiket a természetfeletti
hatalmak „elhívtak”, és egyben különleges testi és/vagy szellemi adottságokkal
(karizma) ruházták fel őket. Hétköznapi foglalkozások esetében tehát maradt a profán
megközelítés. A hivatás értelmezésében döntő fordulatot a protestantizmus kora hozott,
kétféle hivatás modellt alkotva, melyek egyben a hivatás mai alaptípusainak előfutárai
voltak. Luther Márton (1483-1546) újszerű hivatáseszméje következtében korábban
világi foglalkozásnak tekintett munkálkodások is felvételt nyertek a hivatások közé.
Például így alakult át az elhívott laikusok gyógyító tevékenysége küldetéses keresztény
kötelezettséggé. Ugyanakkor az „elhívottak” nem térhettek át más foglalkozásra, hiszen
a hivatást Luther szerint az isteni előrelátás készíti elő az ember számára. Luther
nyomdokain haladva, a puritán protestantizmus a már „demokratizált” elhivatottságot
tovább szélesítette, és azt vallotta, hogy a közösség és egyén érdekeivel összhangban az
emberek, akár foglalkozást is válthatnak. Az angliai puritanizmus elsődlegesen az
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észak-amerikai angol gyarmatokon, míg a lutheri hivatáseszme a kontinentális
Európában határozta meg orvoslás új típusú mitológiáját (57).
A modern értelemben vett hivatás fogalomhoz a szociológiai szakirodalom az alábbi
ismérveket kapcsolja:
•

Specializált ismeretek és készségek, szabványos terminológia, mely
monopolhelyzetet teremt a szakma képviselői számára azzal, hogy a
különleges tudást kizárólagosan birtokolják. A monopólium megszerzéséhez
és fenntartásához a szakma mindenkor felhasználja az adott társadalmi
berendezkedés eszme-, és hiedelemrendszerét, illetve az uralkodó elit
támogatottságát.

•

Tudományos értelemben vett kutatás, vagyis az ismeretek, készségek, s az
ehhez kacsolódó eljárások és eszközök folyamatos korszerűsítése.

•

Intellektuális és karizmatikus tevékenység, mely élesen elválasztja a szakma
képviselőit a profán foglalkozásoktól.

•

Társadalmi szükségesség magas foka, hiszen a társadalom és tagjai számára
a munka tárgya különösen értékes, hasznos. Emiatt kifejezett a közösség
elismerése, s ennek megnyilvánulása a szakma különleges társadalmi
státusza, magas társadalmi presztízse.

•

A szakma képviselői sajátos presztízsteremtő és presztízsfenntartó
életmódja.

•

A szakma tevékenységét jellemző altruizmus, a közösségért végzett szolgálat
(57), a tevékenységgel összefonódó, altruista filozófiát valló szakmai
szervezet.

•

Stabilitás és a hivatás zártsága a hivatást űzők állandósága miatt. A szakma
szigorú belső szabályozottsága, erős hierarchiája, mely a szaktudástól és
hatalmi pozíciótól függ.

•

A szakma rendkívül nagy autonómiája, hiszen nagyrészt függetleníteni
tudják magukat az aktuális politikai viszonyoktól. Feladataikat, a
munkavégzéshez kapcsolódó társadalmi normákat, a tevékenységet végzők
körét önmaguk határozzák meg. Képesek megakadályozni, hogy kívülállók
munkájukat értékeljék.
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•

A szakma képviselői által megalkotott magasabb rendű etikai kódex, mely
elengedhetetlen a szakma monopóliumhelyzete és különleges autonóm
státusza miatt. Általános és kodifikált magatartási szabályrendszer, mely
előírja a tagok viselkedését.

•

Korai pályaválasztás, hosszú, speciális képzési idő, erőteljes szelekcióval
(27, 19, 41).

A foglalkozások túlnyomó többsége nem minősíthető hivatásként, ugyanis részben vagy
egészében hiányoznak a fentebb felsorolt ismérvek, így csak néhány kitüntetett szakma
tartozott, illetve tartozik hivatás körbe. Történelmi megközelítésben – eltekintve ezúttal
a katonai hivatástól – a legrégebbi hivatások közé kizárólag az egyháziak tartoztak,
hiszen a protestantizmus előtti időszakban a hétköznapi foglalkozást űzők nem
részesülhettek a karizmatikus képesség kegyelmi ajándékában (57). Elvileg a
reformáció nyitotta meg az utat az akkori korok magas társadalmi presztízsű világi
(orvosi, jogászi, egyetemi tanári) foglalkozásai számára az egyházi személyek „hivatás”
státuszának elnyeréséhez, azonban a cél elérése az állam és egyház XIX. századi
elválasztásáig váratott magára. Napjainkra a hivatás jelentése teljesen elvilágiasodott,
miközben az utóbbi évszázadban maga a fogalom jelentős értékvesztésen ment keresztül
(55).
Hatályos joganyagunk legtöbbször azt a foglalkozást minősíti hivatásnak, amely sajátos
köztestületi önkormányzattal, vagyis szakmai kamarával rendelkezik. Magyarországon
szakmai kamara csak szűk körűen, kivételes esetekben alapítható. Egészségügyi
területen orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, valamint egészségügyi
szakdolgozók tömörülhetnek szakmai kamarákba.
2.2.2. Társadalmi szerepek „nem” szerinti megoszlása. Nők szerepkötelezettségeinek
módosulása az elmúlt két évszázadban1
„A nő rendeltetése legegyszerűbben kifejezve nem egyéb, mint anyaság.
Ezen célra rendelte őt a természet, erre nem törekednie lehetetlen, mert
léte minden szálaival annyira egybe van fonódva, hogy a természet
szent törvényeinek sérelme nélkül tőle nem szabadulhat. (58)

1

A jelen fejezet anyagának egy korábbi változata „Kékharisnyák szorításában” címmel a Valóság című
folyóirat 2003.évi októberi számában jelent meg.
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A társadalomban élő emberek két szociális kategóriába tagozódnak: nők vagy férfiak
lehetnek. Adott személy esetében a „nem” (sexus) többféle módon értelmezhető:
genetikailag, szomatikusan, lélektanilag és szociálisan. A „szociális nem”-et leginkább a
szociális és kulturális környezet befolyásolja, hiszen meghatározza az egyén számára,
hogy nőként vagy férfiként hogyan kell viselkednie, gondolkodnia, öltözködnie,
cselekednie, stb. (56).
Hosszú időn keresztül a vallások és társadalomfilozófiák biológiai alapokra vezették
vissza a nemek társadalmi megkülönböztetését. A különbségek értelmezése bár
biológiai volt, de tartalmában koronként és társadalmanként változott (2). Minden
korban az uralkodó ideológia határozta meg, hogy a nők milyen szerepet foglalhattak el
a társadalomban. Az alább szándékosan hosszabban idézett, XX. század elején írt mű
elsődlegesen a sokak által hangoztatott biológia alapozású lélektani érveket sorolja fel a
nők hagyományos szerepeinek kizárólagossága mellett. „Lélektaninak mondott alapon
vitatták, hogy a nő nem képes nagyobb szellemi munkára, mint amelyet egy háztartás
vezetése, kisded gyermekek testi ápolása ró rá; pszicho-fizikai mérésekkel
bizonyították, hogy agyveleje a férfi munkáját végezni képtelen. Érzésvilágának
szükségszerű korlátolt voltát bizonyították nemi érdekeinek, anyai kötelességeinek
intenzitásával, egyedül uralkodó voltával. Fiziológiai alkatából magyarázták testi
munkát nem bírását, kényességét, szóval „hölgy”-sorsra való termettségét” (59).
Linton szerint a társadalmi státuszok nemek szerinti elosztása minden társadalmi
rendszerben alapvető, férfiaknak és nőknek eltérő attitűdöket és tevékenységeket ír elő.
Legtöbb szabály illetve norma a nemek fiziológiai különbségeire vagy a szaporodásban
betöltött eltérő szerepére hivatkozva próbálta megindokolni a társadalmi státuszok ilyen
fajta elosztását. Azonban a különböző kultúrákban a nőknek és férfiaknak tulajdonított
státuszok összehasonlító vizsgálata azt mutatta, hogy bár a megoszlás kialakulásának
kiindulópontjául ilyen tényezők szolgálhattak, a tényleges tulajdonítást szinte teljesen a
kultúra határozta meg (7). A társadalmi szerepek biológiai determináltságának első
következetes, tudományos vizsgálaton alapuló kritikáját Margaret Mead (1901-1978)
amerikai antropológus adta. Mead, bár nem tagadta a biológiai magyarázatok lehetséges
szükségszerűségét, mégis a kulturális hatásoknak tulajdonított nagyobb szerepet a
nemek viselkedésmódjában. A nemek számára előírt viselkedésmódok, vagyis a
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szociológiai értelemben vett nemi szerepek Mead szerint elsődlegesen a szocializációs
folyamatok során alakulnak ki (2).
Nők szerepkötelezettségének módosulása az elmúlt két évszázadban.
Magyarországon a felsőoktatási képzésben tanuló és képesítést szerző nők aránya
először az 1980-as évek közepén haladta meg az 50%-ot (60), az elmúlt évtizedben
azonban a nők egyértelműen átvették a vezetést. Ez egy folyamatos növekedés
eredménye volt a XIX. század végétől kezdődően. Az 1899/1900-as tanév I. félévében a
Budapesti Egyetem három karán még csak 0,5% volt a női hallgatók aránya, azonban a
Világháború első évében, az 1914/15-ös tanév I. félévében már 18,88%-ra, tehát közel
negyvenszeresére

emelkedett

(61).

A

második

világháború

utáni

években

Magyarországon a felsőoktatásban tanuló nők aránya már 22% körül mozgott.
Látványos emelkedés azonban, 24%-ról 39,1%-ra, csak 1955 és 1965 között következett
be (33).
A XX. századot megelőző időszakban Magyarországon a női foglalkoztatottság,
amelynek folyamatos emelkedése különben jellemző volt a polgári fejlődésre, igen
alacsony szinten állt a fejlettebb európai államokkal összehasonlítva. Az 1880. évi
népszámlálás adatait elemezve megállapítható, hogy valamivel több, mint minden
negyedik nő rendelkezett pénzkereső, önálló foglalkozással, de ez a legkevésbé sem
jelentette azt, hogy ebből a jövedelemből az illető személy feltétlenül megélhetett volna
(62). Mivel a női ipari és kereskedelmi szakoktatás igen elmaradott volt, a nők
megfelelő képzettség hiányában csak segédmunkásként vagy szakképzettséget
egyébként nem igénylő munkakörökben tudtak elhelyezkedni. A Kiegyezést (1867)
követően indult el a magyar leányszakoktatás intézményes kiépítése, először alap-, majd
azt követően középfokon.
Az analfabéta, valamint az írástudatlan nők magas száma, és a középfokú nőiskolák
hiánya, visszavezethető az egyébként is alulművelt társadalmi miliő érvényesülése
mellett arra a tradicionális társadalmi felfogásra, amely szerint a nők helye és társadalmi
szerepvállalása szűk körben, kizárólag családi környezetben képzelhető el. Ezt a
konzervatív felfogást erősítették a korabeli társadalmi normák, vagyis a jog, a szokás, a
vallás és az erkölcsi szabályok. A XIX. század utolsó évtizedéig egyetlen jogszabály
sem rendelkezett a nők egyetemi tanulmányairól. Kétségtelen az is, hogy a magyar
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jogalkotó felé sokáig nem érkezett számottevő társadalmi nyomás vagy kezdeményezés,
annak ellenére, hogy a XIX. században sorra nyitották meg kapuikat nők előtt az
amerikai, valamint európai felsőfokú intézmények. Elvileg ugyan senki sem tiltotta a
nők egyetemi tanulmányait, mégis távol maradtak a hazai felsőfokú tanintézményektől.
A legfőbb akadályt az érettségi vizsga hiánya jelentette. Magyarországon először az
érettségi vizsga 1851-es bevezetésével korlátozták azoknak a körét, akik bejuthattak az
egyetemre. Érettségi vizsgát kezdetben csak a gimnáziumok, majd később a reáliskolák
tanulói tehettek, ugyanakkor az érettségi vizsgát adó iskolákba viszont csak fiúkat
vettek fel, leánygimnáziumokat illetve reáliskolákat nem alapítottak (koedukált oktatás
pedig szóba sem jöhetett a korabeli szigorú erkölcsi szabályok miatt). Így
Magyarországon a nők, úgynevezett rendes tanulóként a századfordulóig nem is
érettségizhettek (magántanulóként ezt 1883-tól már megtehették). Az első nőkre
vonatkozó összesített érettségi adatokat az 1899/1900-as tanév vallás- és közoktatási
miniszteri jelentéseiben találjuk: 22 érettségiző lányból 13 bölcsészeti, 8 pedig orvosi
pályán tanult tovább (63). Más országokban a szabályok a hazaiaknál lényegesen
liberálisabbak voltak, például így szerezhetett Svájcban diplomát, érettségi vizsga
nélkül gróf Hugonnai Vilma (1847-1922), Magyarország első orvosnője, 1879-ben.
Az első írott jogi forrás, amely a nők kérdésével foglalkozott, csak 1895-ben született
meg. Wlassics Gyula – korának kiemelkedő reformer gondolkodású minisztere – az
1895. évi 65.719. számú rendeletében tette lehetővé, hogy nők egyetemi tanulmányokat
kezdhessenek: „Ő császári és apostoli kir. Felsége Bécsben, f. évi november hó 18.-ikán
kelt legfelsőbb elhatározásával ezen előterjesztésemre legkegyelmesebben megengedni
méltóztatott, hogy a nőknek – a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészeti pályákra való
léphetésök czéljából – a felsőbb tanintézetekbe leendő felvételre – a mennyiben a
szabályszerű feltételeknek megfelelnek – az illetékes felsőbb tanintézet meghallgatása
alapján, esetről-esetre engedély adassék és részükre, miután tanulmányaikat, a fennálló
szabályok értelmében, sikerrel befejezték, a képesítő oklevél kiadassék” (64).
Magyarországon ez a rendelet ismerte el először a nők jogát felsőbb szintű tanulmányok
folytatásához. Kezdetben az engedély csak korlátozott számú hallgatóra vonatkozott,
diszkriminatív módon és kizárólag az orvosi, bölcsész és a gyógyszerészképzésben, de
törvényhozói szinten többé már senki nem kérdőjelezte meg a nők jogát a felsőbb szintű
tanuláshoz. A korlátozás fenntartására sokat hangoztatott korabeli érvként az orvosi és
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gyógyszerészi szakma jellegzetes mondatát alkalmazták, miszerint az esetleges női
„túláramlás a szellemi proletárok új faját teremtené” (65). Jó néhány évtizednek kellett
eltelnie ahhoz, hogy az írott jog birtokában, a nők korlátozás és nemi diszkrimináció
nélkül ténylegesen élhessenek jogaikkal a felsőoktatásban. Az 1946. évi XXII. törvény
mondta ki először, hogy nők „az egyetemek valamennyi karára, valamint a főiskolákra
hallgatókul a megállapított létszám keretén belül minden korlátozás nélkül felvehetők”
(66).
Az általunk vizsgált korszakban felsőbb tanulmányok folytatására elvileg a nemesi és a
vagyonos polgári származású leányok számára nyílt volna lehetőség, mivel a nők csak
ezekben a rétegekben rendelkezhettek a szükséges anyagi forrásokkal és szabadidővel.
Ugyanakkor a hagyomány tisztelete és a konzervatív társadalmi felfogás is leginkább a
nemesi és közép-és nagypolgári rétegeket uralta. Ennek jegyében az volt az általános
vélekedés, hogy a nők legszentebb és egyben kizárólagos kötelessége a feleség, az anya
és a háziasszony szerepkörének ellátása. A Biblia rendelése szerint a nők elsőrendű
kötelessége az engedelmesség. Az évszázadokon keresztül megkérdőjelezhetetlen
keresztény dogmában Éva bűnös tette (vagyis, hogy evett a bölcsesség fájának
almájából) úgy jelent meg, mint a nők ostobaságának és butaságának bizonyítéka.
Ennek hatására a korabeli vallásos társadalmi légkörben elképzelhetetlennek tűnt a nők
tanulása, így a nők hivatásának, végső soron isteni elrendeltetésének egyedül az anyaság
és a feleség szerepe felelt meg. Minden ez ellen irányuló, úgymond haszontalan
próbálkozást a legszentebb kötelességektől való eltávolodásnak tekintettek. A korabeli
erkölcsi szabályok, hasonlóan a szokások és a vallás előírásaihoz, szintén a nők tanulása
ellenében foglaltak állást. Egyrészt a felsőbb körök hölgytagjai számára áthághatatlan
illemszabályok fogalmazódtak meg annak érdekében, hogy erkölcsi értelemben vett
tisztaságukat megőrizhessék. Ez biztosította életük legfontosabb célját, azt hogy
könnyen és minél kedvezőbb feltételekkel köthessenek házasságot. Másrészt a korabeli
felsőoktatás morális alapon eleve elképzelhetetlennek tartotta a férfiak között a női
hallgatók jelenlétét. Ez viszont automatikusan kizárta azt, hogy előkelőbb származású
nők, egyébként férfi hallgatók számára létrehozott közép-és felsőfokú intézményekben,
férfiakkal együtt tanuljanak. Korányi Frigyes (1827-1913) a budapesti egyetem tanára,
aki tagja volt a gróf Hugonnai Vilma külföldi oklevelének honosítási ügyében felállított
bizottságnak, egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy „férfiak és nők közös
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tanulmányaiból különböző hátrányos viszonyok fejlődhetnek ki” (67). Miután az ország
anyagi helyzete nem tette lehetővé nők számára elkülönített orvosi karok létesítését –
így több más érvvel együttesen – a nők orvosi egyetemi tanulmányait Korányi is
ellenezte.
Összefoglalóan tehát megállapíthatjuk a nők felsőfokú tanulmányait illetően, hogy a
XVIII-XIX. századi magyar társadalomban mind az írott jog, mind a szokások, a vallási
és erkölcsi szabályokkal együtt, egyöntetűen a tudós nő, mint típus ellen fordultak.
Egyértelműen normasértő magatartásnak tekintették azt, ha egy nő tanulni kívánt a
társadalomban kijelölt szerepe és társadalmi háttere ellenére. A kékharisnya
(bluestockings) elnevezés – mint igazán nem hízelgő megjelölés – a XIX. században
vált a normaszegő tanult nő kirekesztő címkéjévé. Az elnevezés kezdetben eleveneszű,
tanult személyt jelentett, néhány évtizeddel később azonban a tartalma megváltozott, s
kifejezetten a tanult nők becsmérlő felhangú gúnynevévé változott. A XIX. század
végére már széles körben használták, hiszen ekkora nyílt meg a magasabb szintű tanulás
felé vezető út a középosztálybeli nők számára. „A kékharisnya ronda és rosszul öltözött,
otromba, pimasz és kotnyeles volt, nőietlen, izgága és többnyire szemüveges. (…)
Valakit kékharisnyának nevezni szörnyű sértésnek számított. A nőknek készült korabeli
tanácsadók szigorúan óvták a fiatal hölgyeket attól, hogy a világ előtt műveltségüket
vagy tudásukat megmutassák” (68). A kékharisnya címke kiválóan alkalmas volt arra,
hogy a tanult nő képét számtalan negatív képzettel hozzák összefüggésbe, ami nemcsak
a viselkedésbeli fogyatékosságot és a szerencsétlen külsőt erősítette, hanem
egyszersmind

előítéletes

volt

az

érintett

személyek

társadalmi

helyzetével,

középosztályi vagy dolgozó osztálybéli státuszával szemben.
A magyar polgári nőmozgalom kibontakozásakor a fejlett európai, valamint az északamerikai társadalmak mintaadó szerepet töltöttek be. A mozgalom eszmetörténeti
alapját a Felvilágosodás szellemisége adta, jóllehet a felvilágosult gondolkodók
többsége konzervatív nézeteket vallott a nők taníttatásáról. A magyar egyetemi
nőkérdésben a folyamatokat nem a belső szükséglet, hanem inkább a külső kényszer
vezérelte, hiszen egyre több ország nyitotta meg egyetemeinek kapuit nők előtt és
Magyarország sem akart lemaradni ebben a fejlődésben.
A polgári nőnevelés – egyes szélsőséges nőmozgalmakkal ellentétben – sohasem
kérdőjelezte meg a nők anyai szerepének fontosságát, vagyis a gyermeknevelést.
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Ugyanakkor nem tartotta kivitelezhetetlennek a kettős szerepkötelezettségeknek való
megfelelést sem, vagyis az egyidejű női munkát és a gyermeknevelést, még a felsőbb
végzettséghez kötött munkák esetében sem. Ennek ellenére a polgári nőmozgalom a
XX. század első felében teljesen háttérbe szorult a szélsőséges ideológiák erőszakos
terjeszkedése következtében. A szélsőjobb ideológusok ultrakonzervatív álláspontra
helyezkedtek, a kommunisták pedig a maguk vulgáris emancipációjával zsákutcába
vezették az egész mozgalmat. A II. világháború után a posztindusztriális
társadalmakban kibontakozó ideológiák hétköznapi eredménye pedig mára a „szingli”
életmódot folytató sikeres hölgyek megtévesztő ideálképében összegződött. Ugyanis a
modern társadalomban élő nők döntő hányada továbbra is elismeri, sőt vágyik a
legfontosabb tradicionális női értékre, a családalapításra és a gyermeknevelésre, jóllehet
a hivatás és gyermeknevelés kettős terhének egyidejű ellátása olykor feloldhatatlannak
tűnő szerepkonfliktust eredményezhet.

2.3.

Gyógyítás és ápolás

Napjaink egészségügyi ellátása három területre különül el: populáris, hagyományos,
valamint hivatásos szektor. A populáris szektor egészségügyi ellátásának legfontosabb
helyszíne a család. Tradicionális társadalmi környezetben leginkább a nők azok, akik
elsőként felismerik, definiálják és ellátják a betegségeket. A hagyományos szektorban
található gyógyítók igen heterogén csoportot alkotnak, a teljesen világi, valamilyen
különleges

technikára

szakosodott

emberektől

a

spirituális

gyógyítókig,

a

legkülönfélébb gyógymódok képviselői jellemzik ezt a közösséget. A szervezett,
törvényesen szabályozott hivatásos szektorban tevékenykedő embereket két nagy
csoportra lehet bontani: orvosok és paramedikális szakemberek (56).
2.3.1. Orvos-és ápolóképzés történelmi aspektusból
Hagyományos értelemben vett tudatos gyógyítás és ápolás, az emberi közösségekben
élők nélkülözhetetlen tevékenysége, egyidős az emberiséggel (69). Sokáig az ápolás és
a gyógyítás is, az elsődleges szociális közegnek számító nagycsaládban valósult meg,
szinte mindenütt sajátos női szerepkötelezettségként.
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Mérföldkövek a gyógyítás és orvosképzés történeti útjában. A gyógyítás története a
tapasztalatok megszerzésével kezdődött, melyben fontos szerepet kaphatott a véletlen
választás eredményezte tudás (69). A betegségek már az írott történelmi korok előtt
bevonultak a mitológia világába, hiszen közönséges eszközökkel sok esetben
eredménytelenül törekedtek a gyógyításukra. A természetfeletti és kultikus gyógyítók
mellett, akik „fő- vagy mellékállásban” végezték tevékenységüket, az ún. gyógyító
mesteremberek már az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában is megjelentek (57). Az
orvoslás két területre különült el: a belgyógyászati jellegű betegségeket gyógyító,
intellektuális tevékenységet folytató egyházi és világi orvosokra, valamint a kétkezi
sebészeti beavatkozásokat (pl. sérvek, hályogok, bőrbetegségek gyógyítását) végző, a
középkor folyamán céhekbe tömörült sebészek-mesterekre, vagyis kirurgusokra (57,
70). Érték- és hivatáselméleti szempontból ez a kettősség egészen az 1700-as évek
végéig fennmaradt (57). Az ókori képzőhelyek elsorvadása után, kezdetben a kolostori,
illetőleg káptalani iskolák, majd az egyetemek veszik át a vezető szerepet az orvosok
képzésében. Az egyetem elnevezés az „universitas magistrorum et scholarium”
kifejezésből ered, ami az oktatók és hallgatók összességét, egyetemességét jelentette
(57). A középkori egyetemek működésének legfontosabb feltétele a pápai hozzájárulás
volt, alapítóleveleiket pápáktól, császároktól és királyoktól kapták. Az egyetemeken
kezdetben három, később négy kar működött: a hittudományi (teológiai), bölcsészeti
(filozófiai), jogi, és végül az orvosi kar. A Felvilágosodás korának végéig a legtöbb
egyetemen a kiinduló tananyag a hét szabad művészeten alapult. Az első valódi
egyetemet Bolognában a XI. században alapították. Az ókorig folyamatosan
visszavezethető itáliai Salerno a XIII. század közepéig töltött be vezető szerepet az
orvosok képzésében, a XII. századtól Bolognában és Montpellierben is oktattak
orvosjelölteket. A XIII. században kezdődött az oktatás Párizsban, Páduában,
Oxfordban, Rómában és Cambridge-ben (57, 71).
Főszabályként az „Ecclesia abhorret sanguinem” (=az egyház irtózik a vértől) dogma
következtében felszentelt papok sebészi beavatkozásokat egyáltalán nem végezhettek.
Később jóval szigorúbb szabályozásra került sor, hiszen teljesen felszámolták nemcsak
a papok, hanem a szerzetesek gyógyító tevékenységét is, arra való hivatkozással, hogy a
gyógyítás eltávolította őket eredeti hivatásuktól. Először a szerzeteseknek tiltják meg,
hogy világi javak megszerzése érdekében orvosi gyakorlatot folytathassanak (1163-as

29

toursi zsinat), 1219 után pedig a felszentelt papok sem folytathattak orvosi
tanulmányokat. Szerzetesi körben azonban fennmaradt a hitélettel, a fogadalmak
teljesítésével összhangban álló karitatív tevékenység, amely mind a mai napig jó alapot
teremtett a betegápoló rendek tevékenységéhez (57).
A lakosság egészségügyi ellátásának - minden társadalomban - egyik fontos kritériuma
a korszerű ismeretekkel bíró gyógyító, ápoló személyzet. A hazai orvosképzés hiánya
miatt, leendő orvosaink számára hosszú évszázadokon keresztül csak a peregrináció állt
rendelkezésére, vagyis diplomát csak külföldön szerezhettek (70, 71). Magyarországon
a képzett gyógyítók alacsony száma állandó problémát jelentett, becslések szerint pl.
1720 táján az egész ország területén mindössze 37 orvosdoktor és kb. 120 gyógyítással
foglalkozó borbély, érvágó stb. működött, ráadásul szélsőségesen egyenlőtlen területi
megoszlással (70). Ezt az alapproblémát, s az ebből származó hátrányos
következményeket igyekezett orvosolni Mária Terézia (1740-1780) egészségügyi
programja. Felvilágosult abszolutizmusa igyekezett a személyes egészségügyi ellátás
tárgyi és személyi feltételeit egységesíteni, a szakmai felkészültség színvonalát
megemelni, valamint az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét javítani. Mária
Terézia, mint magyar királynő először 1752-ben rendelte el, hogy minden nemesi
vármegye jól képzett orvost foglalkoztasson, aki a megyeszékhelyen él és a szegényeket
ingyen látja el. Két év múlva (1754-ben) kiadott normája szerint szigorúan büntették
azokat a személyeket, akik gyógyító tevékenységet folytattak anélkül, hogy erre
vonatkozólag diplomájukat előzetesen bemutatták volna az illetékes hatóságnak.
Ugyancsak ebben az évben Mária Terézia kórházépítési alapot létesített. 1770-ben
életbe lépett a Generale Normativum in Re Sanitatis királyi rendelet, mely újkori
történelmünk során elsőként szabályozta átfogó módon a hazai egészségügy helyzetét
(72). Az uralkodónő korábbi rendeleteivel összhangban, a hazai egészségügy
fejlesztésének céljából 1769 végén engedélyezte a nagyszombati egyetem orvosi karral
történő kibővítését (70). Jóllehet, Nagyszombat kezdettől fogva a legesélyesebb jelölt
volt az orvosi fakultás alapítására, a XVIII. században számos kudarcba fulladt kísérlet
folyt orvosi kar létrehozására. Ezek egyike volt a Mária Terézia által engedélyezett egri
orvosi iskola megalapítása (73, 74). Az egri képzőhely hosszú távú működése kezdettől
fogva reménytelennek tűnhetett, hiszen a sikeresen működő nagyszombati egyetemtől
függetlenül kívánta megoldani a hazai orvosképzést. A sok évszázados problémát végül
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Mária Terézia 1769-es vonatkozó rendelete oldotta meg, amely az 1770-es tanévtől
engedélyezte a nagyszombati egyetem orvosi fakultással történő kibővítését (75). A
nagyszombati egyetemen szerzett orvosdoktori oklevél sajátossága az volt, hogy csak
Magyarország területén jogosított gyógyító tevékenységre, az örökös tartományokban
azonban nem ismerték el, és ezt a korlátozást a Habsburg igazgatás egészen 1793-ig
fenntartotta. Nagyszombatban csak 1777-ig maradt az egyetem, először Budára, majd
1784-ben Pestre költözött. Az orvosi kar vonatkozásában a költözést elsődlegesen az
oktató kórház, de a botanikus kert, valamint a megfelelő könyvtár hiánya is sürgette. A
korabeli Magyarország területén csak szórványosan, néhány városban találunk
„kórházról” említést, amelyek legfeljebb néhány szobából álltak, és leginkább szegény
betegek kezelésével foglalkoztak (76). Először az 1710-ben létrejött budai polgári
kórház látott el gyakorló kórházi funkciókat, majd az orvosi kar Pestre történő költözést
követően, a feltehetőleg 1701-ben létesített korábbi kórház vált a kar gyakorló
intézményévé (70, 71, 77).

A Felvilágosodás tanügyi reformjai a sebészmesterek

képzésére is kiterjedtek. Sőt, II József (1780-90) rendeletére 1786-ban az orvosok és
sebészek képzését összevonták, az egységes orvos-és sebészképzés időtartamát négy
évben határozták meg, és a végzett hallgatók doctor medicinae et chirurgiae címen
szerezhették meg diplomájukat. A felsőfokú tanulmányok mellett azonban meghagyták
a kétéves sebésztanfolyamot is (70). 1876-tól végleg eltörölték az egyetemi diploma
nélküli sebészek képzését, így egységessé vált a medicina és a chirurgia egyetemi szintű
művelése (71).
Ápolóképzés a régmúltban (78-83). A XVIII. században az újkori egyetemi struktúra és
állami oktatásigazgatási rendszer kialakítását és megszilárdítását követően a gyógyító,
ápoló és egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenységet végzők képzése hármas jelleget
öltött:
•

egyetemi diplomához kötött orvosképzés,

•

az orvosi fakultás szakmai felügyelete és vizsgáztatási rendje alatt álló
sebészek, bábák, patikusok, valamint

•

az egyetemi szférán kívül álló, gyakorlati tudást átadó, legtöbbször
tanfolyamjelleggel sem bíró (borbély-sebészek, fürdősök, ápolók, stb.)
„képzések”.
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Ezek a képzések biztosították az akkori hivatásos egészségügyi szektor (56)
utánpótlását. Hosszú időn keresztül – gyakorlatilag a legújabb kori szociális ellátó
rendszerek kialakulásáig – az európai és hazai intézményesített betegápolás története
elválaszthatatlan volt a szegények és elesettek gondozásával járó keresztény
elkötelezettségtől. A modern kórházüzem megjelenéséig a betegápolás főként
szegényellátást jelentett. Az egyház önként vállalt társadalmi feladatként vállalta a
szegénygondozást és betegápolást azokban az esetekben, amikor a segítségre szorulónak
nem volt családja, rokonsága, vagy ha volt is, nem állt módjában a hozzátartozóját
ellátni. A köznyelvben gyakran előforduló „nővér” elnevezés utal az ápolók történelmi
múltjára, hiszen hosszú évszázadokon keresztül intézményi keretek között ápolással
szinte kizárólag egyházi szolgálatban álló rendek foglalkoztak.
Nem vitatva az intézményi betegápolás jelentőségét, megállapítható, hogy a XIX-XX.
századig az otthoni, laikus betegápolás jóval nagyobb szerepet töltött be az ápolás
egészében, mint az, amelyet intézményi keretek között folytattak. Jellemző, hogy
legújabb kori egészségügyi normáinkban – miután a közfeladatként teljesített ápolást a
világi kórházakban is női és férfi szerzetesrendek végezték – szabályozandó tárgyként
törvényi szinten csak az 1876. évi XIV. tc.-ben jelent meg az ápolói munka, illetve az
ápoló személyzet.
Az ókeresztény egyház időszakában a diakónusok (férfiak) és diakonisszák (nők) (a
görög diakonia = szolgálat szóból) végezték a közösség liturgikus segédszolgálatát és a
szociális munkát, így a betegápolást is. Később a görögkeleti ortodoxiában a férfiak
tevékenysége átalakult a felszentelt papok szolgálatát segítő munkává. A nyugati
egyházban a nőket már az V. századtól kezdve kiszorították a liturgikus funkciókból, és
a protestantizmus megjelenéséig az egész intézményt az egyházi rend (hatodik szentség)
rövid és átmeneti, legalsó lépcsőjévé (szerpap) sorvasztották. A diakónia őskeresztény,
nem liturgikus funkcióját a középkorban az újonnan alakult egyházi szerzetesrendek
(bencések, ciszterciták, ferencesek, pálosok, irgalmasok rendje, Erzsébet apácák),
valamint lovagrendek (Johanniták, későbbiekben máltai lovagrend, német-lovagrend,
templárius lovagrend, Szent Lázár Rend) vették át. Betegápolással az említett szerzetesés lovagrendek mellett ún. betegápoló egyesületek, világi ápolórendek is foglalkoztak
(Szent Antal rend, Szentlélek-rend, beguinák, beghardok). A XIX. században számos
betegápoló rend alakult át vagy született újjá. A protestantizmus is ebben a században
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újította fel a nők számára a diakonissza közösségek megteremtésével a diakónia ősi
szociális funkcióját. A diakonisszák igen magas szintű betegápolást műveltek, így
Florance Nightingale (1820-1910) - a modern értelemben vett világi ápolói hivatás
megteremtője - is Németországban, a kaiserswerth-i diakonisszáknál szerezte meg
szakismereteit.
Nightingale fellépését megelőzően, az egyházi ápolórendek (római-katolikusok) és
közösségek (protestánsok) tagjaként tevékenykedők mellett, az újkorban egyre
terebélyesebbé vált az ápolók egy sajátos csoportja, az ún. cseléd-ápolónők, akik nem
vallási vagy erkölcsi indíttatásból, tehát hivatás alapon végeztek ápolói munkát, hanem
kifejezetten pénzkereset céljából. Az így elérhető alacsony jövedelmek miatt, azonban
ezek a személyek kifejezetten műveletlen, tudatlan, erkölcstelen életmódot folytató
rétegekből kerültek ki. Nem véletlen, hogy II. József polgári betegápolókkal kapcsolatos
rendelkezéseiben számukra minimum követelményként írta elő az írni-olvasni tudást,
erkölcsös életet és a megfelelő egészségi állapotot.
Egyértelműen Florance Nightingale érdeme volt, hogy felismerte az egyre fokozódó
igényt a nagyszámú képzett ápoló személy iránt. Korábban az elméleti képzés teljes
mértékben hiányzott, az ápolók a gyakorlati képzést is csak munkavégzés közben
sajátíthatták el. A katolikus és protestáns betegápoló rendek és szervezetek felépítéséből
kiindulva Nightingale ápolóképző iskolát hozott létre Londonban, ahol a hallgatókat
elméleti és gyakorlati képzésben egyaránt részesítették, és a végzett ápolók kórházi-,
vagy házi betegápolóként tudtak elhelyezkedni. Iskolája, a későbbi amerikai és európai
ápolóképző központok mintájává vált, a két földrész azonban eltérő mintát alakított ki a
képzésben. Európában az ápolóképzés függetlenítette magát az orvosi karoktól, tehát
önálló szervezetként működött, ezzel szemben az amerikai ápolóképzést szorosan
hozzákötötték az orvosképzéshez. Újabb fejleményként, a XIX-XX. század fordulóján
az európai egyetemek is egyre másra vették át az amerikai modellt, vagyis felügyeletük
alatt működő Ápolónőképző Intézeteket hoztak létre. Magyarországon az I.
világháborút követően valósult meg az amerikai rendszer. Henry Dunant (1828-1910) és
az általa alapított Nemzetközi Vöröskereszt szervezet nagymértékben hozzájárult a
világi ápolók munkájának elismertetéséhez, az ápolóképzés szakosodásához és a
korszerű ápolástudomány kialakulásához. Az új képzési forma visszahatott a
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hagyományos betegápoló rendek ápolóképzésére is, sőt a rendek tagjai is részt vettek
„világi” személyek számára előírt tanfolyamokon.
Magyarországon sokáig a szerzetesrendek adták az ápolók zömét, az egyre növekvő
igényeket azonban nem tudták kielégíteni, így az ápolóhiány szinte állandósult a világi
gyógyító intézményekben. Az egészségpolitika a polgári betegápolás problémáját a
Reformkortól kezdődően folyamatosan napirenden tartotta. Ehhez járult hozzá az
1848/49-es forradalom és szabadságharc során a katonai egészségügyi szolgálat
ugyancsak hangsúlyos ügyének kérdése. Hasonlóan más európai államokhoz,
Magyarországon a XIX. század közepéig az ápolók képzése egyet jelentett a kórházi
ápolási gyakorlattal. A II. világháborút megelőzően egységes, állami irányítású képzés
csak szülésznők és később védőnők számára folyt. Az ápolók és más egészségügyi
segéddolgozók számára állami és egyházi képzéseket tartottak, de ezeket különböző
képzési idő és színvonal jellemezte. Mindezek ellenére a XIX. századtól kezdődően
számos kezdeményezés született. Korányi Frigyes (1821-1913) egyetemi tanár
vezetésével - a Magyar Országos Segélyező Nőegylet szorgalmazására – a Kiegyezést
követően elindult az ápolók képzési tantervének kidolgozása, valamint a képzés
oktatóinak,

helyszíneinek

a megszervezése.

A Magyar Vöröskereszt

(1881)

megalakulása után indult el a hivatásos ápolónők képzése. A jelöltek államilag elismert
oklevelet szerezhettek sikeres vizsga letételét követően. Nemcsak polgári személyek,
hanem szerzetes nővérek számára is biztosítottak helyeket a képzésben. Oktató és
módszertani központként 1885-ben hozták létre a Betegápolónői Intézetet. A XX.
század első évtizedeiben mennyiségében és minőségében is fordulat következett be az
ápolóképzésben, hiszen egyre több és nagyon különböző színvonalú oktatást nyújtó
képzőhely jött létre. Ez tette szükségessé 1927-től az Országos Közegészségügyi Intézet
által kidolgozott, minden intézmény számára kötelező egységes tanterv és
követelményrendszer bevezetését. A II. világháború alatt megszűnt a korábban felépített
egységes követelményrendszer, a képzési idő lerövidült az állandó ápolóhiány miatt, az
Állami Ápoló-és Védőnőképző Intézet beszűntette a működését. A világháborút követő
szélsőbaloldali politikai rendszerváltás első lépéseként 1949-től az ápoló-, szülésznő-,
valamint védőnőképző iskolák az illetékes egészségügyi tárca irányítása alá kerültek,
majd 1950-ben felszámolták a férfi és női szerzetesrendeket (1950. évi 34. tvr.), ezzel
súlyos helyzetet teremtve a betegápolás területén is. Az ápolóhiány enyhítésére
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kezdetben szakképzetlen személyeket vettek fel a munkahelyekre, akiket rövidített
ápolónőképző tanfolyamokra küldtek. Az egészségügyi szaktárca megalakulását
követően egészségügyi szakiskolában, 1965-től pedig egészségügyi szakközépiskolában
képeztek ápolókat, valamint asszisztenseket. Az első szakközépiskolai osztály Győrben
indult 1963-ban, kísérleti jelleggel. Az egészségügyi szakképzést végző iskolák
kezdetben nem illeszkedtek a magyar oktatási rendszerbe, hiszen közvetlenül az
Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt működtek. 1954-től azonban elindult a
decentralizáció folyamata, az 1973. évi 24. számú törvényerejű rendelet értelmében
betagozódtak a magyar iskolarendszerbe, és 1975-től már középfokú oktatási
intézményekként működtek. Magyarországon az első - és 15 éven át az egyetlen egészségügyi főiskola 1975-ben kezdte meg a működését az Orvostovábbképző Intézet
egyik karaként. Közegészségügyi-járványügyi ellenőr, gyógytornász, diétás nővér,
egészségügyi védőnő, mentőtiszt, intézetvezető, valamint egészségügyi szakoktatók
szerezhettek főiskolai oklevelet. Nyugati országokhoz képest több évtizedes
lemaradással (84), az első diplomás ápolóképzést 1988-ban Budapesten, az
Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán alapították meg (85).
Az egészségügyi szakképzés történetében négy lényeges szakaszt lehet elkülöníteni:
•

tanfolyam jellegű képzések,

•

iskolarendszerű oktatás,

•

iskolarendszerben és felnőttképzésben tanulható Országos Képzési Jegyzék
(OKJ) szerinti képzések,

•

főiskolai, egyetemi / BsC, MsC szintű képzések.

EU-tagállamként, a Bolognai Deklaráció (The Bologna Declaration of 19 June 1999)
értelmében Magyarország az egészségügyi szakképzésben is bevezette az oktatás
kétciklusú formáját, az erre épülő doktori képzés lehetőségével együtt. A bolognai
folyamattal elinduló új képzési rendszer nem változtatta meg a főiskolai és egyetemei
képzés rendszerének tagolását, hiszen a korábban főiskolai szintnek a bachelor fokozat
(BSC), az egyetemi szintnek pedig az (MSC) felel meg. 2004-ig a magyar egészségügyi
főiskolai karokon 23.107 diplomát adtak ki, legnagyobb számban védőnőknek (80).
Diplomás ápoló szakon a vizsgált időszakban 4243 fő szerzett főiskolai oklevelet (4.
táblázat).
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4. táblázat Diplomás ápolói végzettséget szerzettek száma évente 1993-2004 között
Év

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fő

19

86

101

159

377

521

311

289

720

569

529

562

Forrás: Sövényi F.-né, Stipkovits S.-né (2007) Az egészségügyi szakképzés rövid
története 1945-2006. Nővér, 20: 4-39.

Az alábbi ábrán (1. ábra) jól érzékelhető a jelenlegi ápolóképzés képzőhelyeinek területi
egyenlőtlenségei: a Duna vonalában húzott képzeletbeli vonaltól nyugatra esik négy,
míg keleti felére három fővároson kívüli képzési hely, az ország középső- és északkeleti megyéiben teljes mértékben hiányoznak a szakindító karok.
1. ábra Diplomás ápoló képzési helyek területi megoszlása
Magyarországon

12345678-

Budapest
Győr
Szombathely
Zalaegerszeg
Pécs
Szeged
Gyula
Nyíregyháza

2.3.2. Gyógyítás és ápolás, mint hivatás. Orvosok és ápolók társadalmi státusza
Az egészségügyi dolgozó hivatástudata minőségében ma is alapvetően különbözik
minden más pénzkereső foglalkozástól és hivatástól (57). A hagyományos értelmezésű
hivatásrend tagjaihoz kezdetektől fogva besorolhatóak a ház körüli munkavégzéstől
eltávolodó, „professzionális” gyógyító, ápoló tevékenységet folytatók, annak ellenére,
hogy hivatásrendi jellegüket nem szakmai munkájuk kiválasztott természete, hanem
vallási elkötelezettségük, „isteni elhívásuk” miatt öltötték magukra (55, 57). A
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szomatikus betegségek gyógyítóit elsősorban iparos mesternek tekintették, ugyanakkor
a mentális-pszichés betegségeket elsősorban a vallási kultuszok szakemberei, az ún.
orvos-papok kezelték. A keresztény, majd az iszlám kultúrkörben megjelenő szervezett
betegellátással,

betegápolással

foglalkozó

intézmények

tagjai

szintén

vallási

elkötelezettségük miatt részesültek „isteni elhívásban” (55). A Protestantizmus
ideológiai hatására indult meg a világi orvoslás hivatásrendjének kialakulása, de csak a
Felvilágosodást követő szekularizáció következtében válhatott a mai, nem vallási
értelemben vett hivatássá, annak minden jellemző jegyével együtt. Az orvosok a
társadalomban kulturális és szociális szempontból elkülönült csoportot alkotnak saját
értékekkel, fogalmakkal, betegségekről szóló elméletekkel, viselkedési szabályokkal és
a gyógyító szerepek hierarchiába szerveződésével (56). A gyógyítással foglalkozó
embereket tevékenységük különleges mivolta jellemzi, hiszen nem terméket állítanak
elő, hanem speciális szolgáltatást nyújtanak, mindezt a fogyasztó, vagyis a beteg ember
szervezetében végzik (57). A gyógyító munka minden társadalomban különleges
értékkel bírt tagjai számára, jellemzően nagy bizonytalansági faktorral, hiszen minden
esetben kérdéses, hogy az illető személy meggyógyul vagy sem, ezért a cselekvés
sikerét nagy érzelmi feszültség kíséri, ahhoz mágikus hiedelmek, misztériumok
kötődnek. Malinowski szerint a mágikus hit alapulhat vallási meggyőződésen, vagy
akár tudományos eredményekbe vetett hiten, attól függően, hogy milyen az adott kor és
társadalom fejlettsége (41). Az orvos karizmatikus hatalmának forrása az, hogy a
legfontosabb individuális érték, az ember egészségének egyedüli őrzője, melynek
objektív alapja az orvos kompetens hatalma (27). Annak ellenére, hogy az elmúlt két
évszázad társadalmi és politikai folyamatai jelentősen „kikezdték” az egységes orvos
képet

(27),

megállapítható,

hogy

az

orvoslás

az

elmúlt

évszázadokban

megkérdőjelezhetetlenül „hivatás” minősítést szerzett (57), ugyanakkor az ápolói
munka hivatásrendi besorolása sok ponton megkérdőjelezhető:
•

az ápolás történelmi, társadalmi fordulat miatt bekövetkező kudarcainak
negatív következményei (pl. a II. világháború után a betegápoló rendeket
felváltó „gyorstalpaló képzések” presztízscsökkentő hatása),

•

az orvoslás térhódításai a paramedikális csoportok hátrányára (lásd pl.
szülészet),

ezzel

együtt

a

szakmai

munka

önállóságának

hiánya.

Gamarnikow szellemes megközelítése szerint a gyógyítás és ápolás még
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mindig a viktoriánus család nemi megoszlását tükrözi, ahol az orvos az apa,
az ápoló az anya, s a beteg a gyermek (56),
•

a kamarai védettség hiánya,2 (bár ennek kapcsán azt figyelembe kell venni,
hogy mivel az ápolók jellemzően alkalmazotti munkakörökben dolgoztak,
érdekvédelmüket a XIX. századtól kezdődően elsősorban a – kamarától
eltérő jellemzőkkel bíró - szakszervezetek látták el),

•

a hosszú időn keresztül hiányzó közép-és felsőszintű képzések fejlődést
gátló hatásai.

Az ápolást sújtó negatív hatások újratermelődnek a presztízs és a jövedelmi mutatók
tekintetében. Egy 1988-ban végzett presztízsvizsgálat szerint a társadalom 156
foglalkozás közül hasznosság szempontjából a 11. helyre sorolta az ápolói munkát,
ezzel szemben a jövedelmezősége a 100. helyre került. Itt találták a legnagyobb
különbséget a hasznosság és a jövedelmezőség között. A munkavégzéshez szükséges
tudás a 38. helyen áll a megkérdezettek szerint (85). 2004-ben orvosi és egészségügyi
diplomával foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresetét az alábbi ábra mutatja be (2.
ábra).
2. ábra Havi bruttó átlagkeresetek 2004-ben egészségügyi dolgozók körében (Ft)

185993

általános orvos

280869

szakorvos

199664

gyógyszerész

162396

diplomás ápoló

132891

dietetikus

125880

gyógytornász

122905

védőnő
0

100000

200000

300000

forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatszolgáltatása alapján
2

A magyar egészségügy legnagyobb taglétszámú hivatásrendi szakmai köztestületének szervező munkája 2004 őszén
fejeződött be, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) megalakulásával szinte az összes
egészségügyi dolgozó kamarai védettséget élvezhetett. Sajnálatos tényként kell megemlíteni, hogy a kötelező kamarai
tagság megszűnése (2006. évi XCVII. tv.) következtében a MESZK jócskán elveszítheti azt az idő rövidsége miatt
még ki sem aknázott potenciális lehetőséget, mely egy kamarai testületi munkában (szakmai érdekképviselet,
közhatalmi jogosítványok, stb.) rejtőzik.
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Elemezve az egészségügyi dolgozók átlagkeresetét megállapíthatjuk, hogy a szakorvosi
fizetésekhez képest kifejezetten alacsony az ugyancsak felsőfokú végzettséggel
rendelkező paramedikális szakemberek átlagjövedelme. A diplomás ápolók fizetése
ugyan 10-40 ezer forinttal megelőzi a nem orvosi végzettségűek havi kereseti szintjét,
de az ápolói munkát terhelő fizikai és pszichés terhek egyáltalán nem állnak arányban
ezzel a különbséggel.
Tovább elemezve az ápolás presztízsmutatóit, itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy a
szociológiai szakirodalom egy szakma elnőiesedését az alacsony vonzóerő és az ennek
következtében fellépő alacsony presztízs egyik legmegbízhatóbb mutatójának tekinti.
A fentiek ellenére, az ápolói munkát számos komoly ismérv alapján, minden vitán felül
hivatásnak lehet és kell tekinteni az alábbi okok alapján:
•

A társadalmi szükségesség magas foka, mely fokozódik a sajátos
demográfiai trendek következtében.

•

Az ápolói tevékenységhez kapcsolt altruista beállítódás, a közösségért
végzett szolgálat.

•

Az ápolók korai pályaválasztása, munka iránti elkötelezettsége.

•

Az egyre specializáltabb és tudományos eredményekkel alátámasztott
szaktudás követelménye.

Orvosok és diplomás ápolók a magyar társadalomban. Az egészségügyi alrendszer
értelmiségi rétege humánpolitikai szempontból bonyolult, nem homogén képződmény.
Tagjai családi háttér, presztízs és szakmaiság tekintetében jelentősen különbözhetnek
egymástól. A laikusok számos rétegspecifikus ismérv alapján (pl. a kizárólag nappali
tagozaton folyó és hosszú képzési idő, a speciális szak- és továbbképzés rendszere, a
szigorúan diplomához, eskühöz, rendtartáshoz kötött működés, a hivatás szolgálat
jellege, stb.) egységes orvostársadalmat feltételezhetnek. Ugyanakkor az elvégzett
kutatások eredményei azt igazolják, hogy erőteljes a belső rétegzettség, vagyis orvosok
„általában” nem léteznek, hanem csak meghatározott intézményben, szakterületen,
konkrét tárgyi - technikai - személyi feltételrendszerben tevékenykedő (rétegspecifikus)
orvosokkal találkozhatunk. Minden egyes esetben jelentős szerepet játszik annak az
intézménytípusnak a jellege, ahol az orvos éppen dolgozik (27). A második
világháborút követő társadalmi, politikai fordulat lényeges változásokat eredményezett
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az orvostársadalom szerkezetében, az orvosi hivatás társadalmi megítélésében. Az
1970-es évekre az orvostársadalom létszáma jelentősen megnőtt, összetétele
minőségileg megváltozott (szélesebb merítési bázis a rekrutációban, első generációs
értelmiségiek

számának

növekedése,

a

nők

nagyobb

arányú

megjelenése),

szerkezetében jellegzetesen átstrukturálódott (86).
Magyarországon az első kérdőíves orvos-vizsgálatot dr. Grósz Emíl kezdeményezésére
1899-ben az Országos Orvosszövetség végezte. Átfogó orvos-kutatást – az értelmiségi
vizsgálatok keretén belül – 1973-ban készítettek (27). Ennek eredményei alapján
megállapítható, hogy pedagógus-jogász-orvos viszonylatban az orvosok körében a
legmagasabb arányú az apa felsőfokú végzettsége (35%), és legalacsonyabb a
pedagógusok esetében (12,1%). Megfordítva a kérdést, orvosok esetében alapfokú
végzettségű apa 40%-ban fordult elő, pedagógusok esetében 65,9%-ban. A három,
különböző diplomás réteg közötti eltérések magyarázatára számos okot találtak a
szociológusok. Legfontosabb szerintük a képzési struktúra sajátossága, hiszen a képzés
hosszú ideig tart, csak nappali tagozaton lehet tanulni, s végzést követően a friss
diplomás a szakvizsgák rendszere miatt még nem tekinthető kész munkavállalónak.
Ezeknek - az elsősorban gazdasági természetű hátrányokat generáló tényezőknek - az
ellensúlyozása megfelelő családi hátteret igényel, vagyis már az oktatásban és a pályán
sem indulnak egyenlő esélyekkel a különböző szociális rétegből származók. Másik ok a
kutatók szerint az orvosi hivatás generációk közötti zárt áthagyományozásának
szabálya, vagyis a hivatás családon belüli újratermelődése. Már a Hippokratészi
esküben megjelent az orvosi tudás, s ily módon a gyógyító foglalkozás generációkon
keresztül történő átadása - „az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és
mesterem fiaira” (Hippokratészi eskü). Ez a maga idejében a tudás ezotérikus jellegének
hangsúlyozását szolgálta. Az orvos szülők gyermekei (arányuk 14,2%) a magas
presztízsű munkaterületekre törekedtek, közöttük nagyon alacsony számban fordultak
elő körzeti orvosok, illetve egészségügyi igazgatási munkakörben foglalkoztatottak. A
felsőoktatásban és kórházban dolgozók közül minden második orvosnak a szülei között
volt valamilyen diplomával rendelkező. 1999-ben a TÁRKI intézet munkatársai (87)
által végzett orvosfelmérés hasonló eredményekkel zárult. A hivatásukat gyakorló
orvosok közel egyharmada olyan családból származott, ahol a szülőknek és/vagy a
nagyszülőknek volt ilyen végzettsége. A hivatás relatív zártságára utal, hogy a
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házasságban élő orvosok megközelítőleg 40%-ának házastársa is orvos volt, 8% jelezte,
hogy házastársa egészségügyben dolgozó diplomás (pl. diplomás ápoló, gyógyszerész,
gyógytornász), míg 6%-uk nem diplomás egészségügyi dolgozó házastársat jelölt meg
válaszában. Sajátos kutatási irányt jelölnek az orvosi hálapénzzel kapcsolatos attitűdök,
a hálapénz elterjedtségével és elfogadásával kapcsolatos elemzések, kvantitatív
szociológiai felmérések (88, 89).
Hasonlóan a fentebb említett orvos kutatásokhoz, ismereteink szerint diplomás ápolók
körében nem készült országos, reprezentatív felmérés. Számos kvantitatív kutatást
végeztek azonban regionális, megyei, illetve települési szinten az adott egészségügyi
intézményben dolgozó nővérekre, ápolókra vonatkoztatva (90-96). Sajnálatos módon, a
felmérések során kapott eredményeket nem lehet összehasonlítani, hiszen a kutatási
módszerek, illetve a célkitűzések részben vagy egészében eltértek egymástól.
Ugyanakkor feltétlenül ki kell emelni azt az országos empirikus kutatást, amely
főiskolai hallgatók (diplomás ápoló-, védőnő- és gyógytornászhallgatók) körében
készült a magyarországi egészségügyi főiskolák összefogásával.3 Az eredményekből
megállapítható, hogy a hallgatók szüleinek iskolai végzettségében a középfokúak
domináltak, megközelítőleg egyharmaduknál szerepelt felsőfokú végzettségű szülő,
tágabb értelemben vett rekrutációs bázisuk az egészségügyben szerveződik és
egzisztenciális értelemben a középosztályhoz sorolhatóak (40).
2.3.3. Gyógyítás és ápolás pszichés és szomatikus terhei összefüggésben az egészségi
állapottal és egészség- és rizikómagatartással
Számos nemzetközi kutatás megerősítette, hogy az iskolázottsági szint és az egészség
között szoros összefüggés mutatható ki, a magasabban kvalifikált emberek körében
általában alacsonyabb mortalitási és morbiditási rátákkal lehet számolni (97-101). 2003ban, 22 európai ország közreműködésével végzett felmérés (European Social Survey)
eredményei szerint
•

a Magyarországon élők esetében általában meghatározóbb az egészségi
állapotban az iskolázottsági szint, mint más országokban,

3

Fontos tartjuk megjegyezni, hogy három szak képviseltette magát a felmérésben, tehát az eredmények
némiképpen torzítanak. Feltételezzük a fentebb említett hazai kutatások eredményei alapján, hogy az
ápoló hallgatók szociokulturális származás, társadalmi státusz tekintetében alacsonyabb rekrutációs
környezetből származnak, mint a gyógytornászok és a védőnők.
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•

az iskolázottsági szint és az egészségi állapot önmegítélése közötti kapcsolat
bár szinte mindenütt erősebb nőknél, mint férfiaknál, de ez különbség
(férfiaknál OR: 2,08; 95%CI: 1,46-2,97; nőknél OR:2,86; 95%CI: 2,04-4,02)
hazánkban fokozottabb (102).

Ennek ellenére nemzetközi és hazai kutatások bizonyították, hogy az egészségügyi
diplomások egészségi állapota, testi és lelki „jól-léte” magas iskolai végzettségük és
speciális szaktudásuk ellenére sem megfelelő szintű.
A segítő foglalkozásúak, így az orvosok és ápolók két jellegzetes kockázata a helferszindróma, illetve a burnout (kiégés) jelenség (103) Az egészségügyi dolgozók életét
•

túlterheltség (104),

•

hivatásuk fokozott pszichés terhei (95, 105-109),

•

speciális munkakörnyezeti és menedzsment problémák (110-113), valamint

•

a privát és szakmai élet elhatárolásának nehézsége jellemzi (114).

Mindezek forrásai lehetnek: fluktuációnak, pályaelhagyásnak (111, 115, 116), magas
pszichiátriai és egyéb morbiditásnak (104), nem kielégítő egészségi állapotnak (109,
117, 118), depressziónak (109, 119), az addikció különféle formáinak (122),
pszichoszomatikus

zavarok

gyakori

előfordulásának

(93),

valamint

magas

öngyilkossági rátának (103, 121-125). A burnout jelenségét 1974-ben Freudenberger
írta le először, jelezve, hogy gyakrabban fordul elő a humán foglalkozásúak körében
(126). A burnout okai az egészségügyben általában a hiányos teljesítménymérés
(kontroll), visszajelzés hiánya, megerősítés hiánya, alacsony jövedelem, extra
igénybevétel melletti nagy felelősség, gyakori krízishelyzet, elégtelen adminisztratív
támogatás, dokumentációs kötelezettségek, korlátozott előrejutási lehetőségek (127). A
magasabb iskolai végzettség, a munkatapasztalat, a társas támogatás csökkenti,
ugyanakkor az éjszakai műszak, a túlmunka, a szerepkonfliktus növeli a burnout
kialakulásának kockázatát (126, 128). Nemzetközi kutatások szerint orvosoknál,
ápolóknál a kiégés előfordulási gyakorisága 10-20% körül mozog (107, 113, 128),
azonban néhány területen (pl. onkológia, pszichiátria) a prevalencia jóval magasabb
(109, 129, 130).
Egy külföldi felmérés szerint az ápolók a három legnehezebb pszichikai és szociális
tényezőnek a haldoklók ápolását, a munkából származó családi konfliktusokat, valamint
a munkaközösségen belüli elégtelen kommunikációt tartják (96).
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Az alábbiakban rövid összefoglalást adunk a fejezet témájában megjelent magyar
kutatások legfontosabb eredményeiről. Magyarországon először egy 1978-as tanulmány
állapította meg, hogy az orvosok halandósága lényegesen magasabb a megfelelő
korcsoport halandóságához képest (131). Simon munkatársaival 1970-79 között elhunyt
orvosok halálozási adatait elemezve hasonló következtetésre jutott, kiemelve, hogy az
orvosnők halálozása kifejezetten magas. Eredményeik szerint az orvosnők 37,7%-a, a
férfi orvosok 23,6%-a nem élte meg a nyugdíjas kort. Az Orvosi Hetilap 1980-1988
közötti halálozási közleményei alapján Mezey megállapította, hogy a férfi orvosok
34,2%-a, a női orvosok 51,5%-a 60 éves koruk betöltése előtt halt meg. A KSH 1980-as
évre vonatkoztatott halandósági elemzései szerint a középkorú orvosok, és ápolók
halandósága felülmúlja a tanárokét, külön kiemelendő az orvosnők kedvezőtlen
mortalitása (132). Tudomásunk szerint az 1980-as évek óta nem történtek a fentiekhez
hasonló statisztikai alapú elemzések, ugyanakkor több szociológiai vizsgálat készült a
jelzett időszakban.
Molnár László vezette munkacsoport 1988-ban pilot study jellegű felmérést készített
fővárosi

orvosok

körében

(N=204)

munkaterhük,

megbetegedéseik,

valamint

egészségmagatartásuk összefüggéseiről. Eredményeik szerint:
•

magas

volt

a

megbetegedések,

különösen

a krónikus

betegségek

előfordulása,
•

az orvosnők kollégáikhoz képest rosszabb morbiditással rendelkeztek,

•

a felmérésben résztvevők egészségi állapotukat 37 %-ban közepesnek vagy
rossznak értékelték, a nők ebben az esetben is rosszabb válaszokat adtak,

•

az egészségi állapot egyértelmű összefüggést mutatott a munkateherre adott
válaszokkal,

•

az orvosok jelentős hányadának egészségmagatartása nem volt kielégítő,
számos vonatkozásban „önpusztító jelleg”-et öltött, kifejezetten magas volt
az egészségkárosító szerek fogyasztása,

•

a magas munkaterhelés mellett jellemző volt annak egyenlőtlensége (132134).

2003-ban életkor, településtípus, valamint szakág szerint reprezentatív kérdőíves
felmérés készült (N=407). A kutatás célkitűzése az volt, hogy megismerjék az
orvostársadalom

egészségi

mutatóit,

egészségmagatartását
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és

életminőségét,

összehasonlítva a „Hungarostudy 2002” elnevezésű adatbázis segítségével létrehozott
diplomás kontrollcsoport eredményeivel. A lekérdezett mintában magasabb arányban
fordultak elő krónikus megbetegedések, egészségre ártalmas szerek (dohányzás,
nyugtató), depressziós jegyek, öngyilkossági gondolatok, ugyanakkor kisebb volt a
sportolók aránya (135).
Számos hazai szociológiai vizsgálat készült ápolók, diplomás ápolók munkaterheivel,
pszichés és szomatikus tüneteivel, egészség- és rizikómagatartásával kapcsolatban,
azonban ezek mindegyike egy-egy régióhoz, városhoz, illetve intézményhez
kapcsolódott. Ezek közül a nagyobb elemszámú kutatásokat az alábbiakban
összefoglaló jelleggel közöljük.

Közvetlenül az 1989-es társadalmi változást

megelőzően 1987 végén és 1989 tavaszán budapesti kórházakban dolgozó ápolónők
munkaterhelését vizsgálták. Az elemzők megállapították, hogy az ápolók fizikai, lelki és
szellemi igénybevétele egyaránt magas volt. Gyakran fordult elő, hogy nem a
képzettségüknek megfelelő szintű munkát láttak el, kifejezetten alacsony, egy betegre
fordítható ápolási idővel. Az átlagterheléseket összevetve a teljes ellátást igénylő
betegekre fordított munkapercekkel kiderült, hogy a fokozott munkaterhelés miatt a
betegellátás nem érte el az optimális szintet (90). A gyulai megyei kórház ápolói
körében (N=222) készített felmérés eredményei azt jelezték, hogy nem kielégítő az
ápolók egészségi állapota és egészségmagatartása. Pozitívnak mindössze 44,1%-uk
minősítette az egészségi állapotát, részletesen pedig számos szubjektív és objektív
egészségi panaszt soroltak fel. Igen magas volt a dohányzás prevalenciája (41,4%), a
többség nem vett részt rendszeres testmozgásban. Egészségügyi végzettségük ellenére
rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatra 26,8%, általános szűrővizsgálatra 7,2% járt
(94). Csongrád megyei ápolók körében készült felmérés (N=218) szerint a magasstressz szinttel jellemezhető ápolók gyakrabban számoltak be pszichoszomatikus
tünetekről, rendszeres alkoholfogyasztásról, altató-és nyugtatószedésről (92). Egy
másik, szintén Csongrád megye területén készített felmérésben, egészségügyi
szakközépiskolában tanuló, valamint regisztrált ápolóként dolgozó középiskolai
végzettséggel rendelkező nővérek (N=420) munkáját vizsgálták magatartástudományi
szemszögből. A kutatók az alábbi eredményeket kapták:
•

gyakori volt a munkahelyi stressz, valamint az érzelmi megterhelést okozó
problémák előfordulása,
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•

a

pszichoszomatikus

tünetek

képződése

összefüggést

mutatott

a

dohányzással, munkahelyi stresszel és érzelmi megterheléssel,
•

a gyakoribb tünetképzésről beszámolók rosszabbnak ítélték meg egészségi
állapotukat,

•

a dolgozók pszichoszomatikus egészségét munkahelyük pszichoszociális
jellemzői erőteljesen befolyásolták,

•

a nagyobb stresszről beszámolók gyakrabban jelölték meg a társas támogatás
hiányát,

•

a felmérésben résztvevők dohányzással kapcsolatos rizikópercepciója,
attitűdjei távol álltak az optimálistól (93, 136).

Szeged két kórházában, ápolók körében készített felmérés (N=201) a pszichoszociális
munkakörnyezet összefüggéseit vizsgálta életelégedettségi skálával (Satisfaction With
Life

Scale,

SWLS).

Megállapították,

hogy

a

válaszadó

ápolók

nagyobb

életelégedettségével együtt járt a pozitívnak értékelt személyes teljesítmény, a munkával
kapcsolatos elégedettség, a hivatás magas presztízs értékelése, a magasabb iskolai
végzettség, az egészségügyben eltöltött hosszabb idő, valamint az érzelmi kimerültség
hiánya. A kiégés faktorai jelentős mértékben összefüggtek az életelégedettséggel (137).
A pszichoszociális munkakörnyezet nagymértékben befolyásolta a kiégésre, a munkával
kapcsolatos elégedettségre, pszichoszomatikus egészségre, valamint a foglalkozási
szereppel kapcsolatos konfliktusra adott válaszokat (138). Pécsi ápolók körében
(N=805) végzett vizsgálatok szerint az ápolók 70,6%-a volt valamilyen fokban érintett a
Burnout-szindróma tekintetében: 33,9% a kiégettséghez közeli, 5,5% egyértelműen a
kiégettség állapotában volt, 0,9% gyógyításra szorult. A szocidemográfiai faktorok
(életkor, iskolai végzettség, munkakör, egészségügyben eltöltött idő) nagyobb hányada
nem mutatott összefüggést a burnout-szindrómával. A mellékállás, illetve a
pályaelhagyás gondolata azonban hatással volt az ápolók kiégésére. Legmagasabb
kiégettségi arány az intenzív osztály dolgozói körében jelentkezett, megközelítőleg
minden tizedik ápoló érintettségével (139). A pécsi eredményekhez képest a burnout
prevalencia magasabbnak bizonyult dializáló ápolók és a kontrollcsoportot alkotó
fővárosi kórházban dolgozó ápolók körében (16% magas kiégettségről árulkodott).
Összefüggés találtak a kiégés szindróma és a csapathatékonyságot vizsgáló kérdések
között is (140).
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Az egészségügyi hivatásokat terhelő fizikai és mentális nehézségek fokozódnak, ha az
egészségügyi szakember súlyos vagy haldokló betegekkel foglalkozik. Ebben
előzetesen elsajátított ismertetek nem támogatják a dolgozókat, hiszen a hosszú
egészségügyi képzésben és továbbképzésben az orvosok és ápolók csak érintőlegesen
szerezhetnek ilyen irányú tudást (127). Hegedűs és munkatársai kétszáz súlyos
betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozó testi-és lelkiállapotát vizsgálták.
Megállapították, hogy a kontrollcsoporthoz képest
•

a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelkiállapota
fokozottabban rossz, magas a depressziósok száma,

•

negatívabban ítélik meg egészségi állapotukat,

•

gyakoribb az öngyilkossági kísérletek száma,

•

magasabb az egészségkárosító szerek prevalenciája,

•

családi állapotuk rendezetlenebb, körükben sok az egyedülálló személy, így
hiányzik a család védő szerepe.

A felmérésben résztvevő összes egészségügyi dolgozó közül az ápolók tartoztak a
legmagasabb

rizikójú

csoportba

egészségi

állapot,

valamint

egészség-

és

rizikómagatartás tekintetében (95)
Ugyanakkor ki kell emelni, hogy még azonos intézményben, munkakörben és közel
azonos betegekkel foglalkozók leterheltsége is nagymértékben eltérhet egymástól,
függően az orvosok és ápolók számától, arányától, az ágykihasználtságtól, stb. (141),
ráadásul a munkát végzők személyiségjegyei, személyiségstruktúrája, illetve az adott
osztály hangulata is meghatározó lehet a véleményformálásban (96).
Nemzetközi és hazai szakirodalmi megállapítások szerint az egészségügyi dolgozók már
pályakezdéskor, fiatalabb életkorukban sem rendelkeznek megfelelő szintű egészséggel,
egészséget megőrző attitűdökkel (142). Különösen fontosnak tartjuk a szakirodalom
ilyen irányú vizsgálatát is, hiszen többek között a felnőttkori pszichés állapot problémáit
előre

jelezheti

a

fiatalabb

életszakaszokban

megmutatkozó

egészségkárosító

magatartásformák prevalenciája (143). Az egészségkárosító magatartások (pl.
dohányzás és alkoholfogyasztás) sok esetben egymást erősítő hatásként jelennek meg a
hallgatók életében, ráadásul a dohányzók, alkoholt fogyasztók, stb. az egészségvédő
magatartások (pl. fizikai aktivitás, táplálkozási szokások, stresszkezelés) tekintetében is

46

rosszabb mutatókkal rendelkeznek (144, 145). A nemzetközi szakirodalom szerint az
utóbbi évtizedekben összességében csökkent a dohányzó hallgatók száma, viszont
arányaiban növekedett a női hallgatók dohányzása, másfelől a teljes hallgatói
populációban abszolút értelemben is növekedett az alkohol és illegális drogokat
használók száma (146). Speciális népegészségtani és egészségpedagógiai tanulmányaik
ellenére a preventív magatartásokról hiányosak a hallgatók ismeretei tekintetében, vagy
pedig saját életükben nem tartják fontosnak a megelőzést (147, 148). Számos kutatás
számolt be arról, hogy medikusok, ápolók a képzés ideje alatt szoknak rá
egészségkárosító magatartásformákra (149).
Tudomásunk szerint Magyarországon ezidáig kevés számú átfogó szociológiai vizsgálat
foglalkozott egészségügyi felsőoktatásban tanulók testi és lelki állapotával,
egészségvédő és egészségkárosító magatartásával. A Semmelweis Egyetemen 7 évvel
ezelőtt medikusok, fogorvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók bevonásával készült
epidemiológiai felmérés egészségükről, egészségkárosító magatartásaikról. A kutatók
megállapították, hogy a női hallgatók inkább lelki, a férfihallgatók viszont testi
panaszokról számoltak be. A válaszadók 19,3%-a dohányzott, 30,2% rendszeresen
fogyasztott alkoholt, 25,4% gyógyszert szedett és 24,9% kipróbált valamilyen drogot. A
gyógyszerfogyasztás

az

egyébként

legnagyobb

ismeretanyaggal

rendelkező

gyógyszerészhallgatók körében volt a legmagasabb. A magas kockázatú csoportban
(vagyis ahol a lelki egyensúly sérült) azt találták a kutatók, hogy minden
egészségkárosító magatartásforma gyakoribb, ezek tehát szorongásoldó szerepet
töltöttek be a hallgatók éltében (150). Összehasonlító vizsgálat készült szegedi medikus
és gyógyszerészhallgatók, valamint középfokú intézményben tanuló ápoló hallgatók
dohányzási prevalenciájával és attitűdjeivel kapcsolatosan. (N=270) Az eredmények
szerint legmagasabb dohányzási arány (48,2%) az egyébként legfiatalabb tanulói
csoportban, az ápolóknál fordult elő, legkevésbé a gyógyszerészhallgatók dohányoztak
(23,3%). Megállapították, hogy bár sikeres volt a dohányzás káros hatásait leíró
biomedikális tudásanyag elsajátítása, a hallgatók nem rendelkeztek megfelelő
ismeretszinttel a dohányzás, mint káros magatartás pszichoszociális összefüggéseivel,
valamint az egészségügyi dolgozók lehetséges intervenciójával kapcsolatban. A
medikusok és az ápolók dohányzással összefüggő attitűdjei kifejezetten toleránsak
voltak, sőt az orvostanhallgatók a dohányzás szociális kapcsolatokban betöltött szerepét

47

is elfogadták (151). Levelező diplomás ápoló hallgatók körében (N=100) készített
felmérés eredményei szerint a hallgatók 40%-ánál a szív és keringési rendszer
megbetegedésének kockázata jelentős. A felmérés időpontjában 46% dohányzott, 30%
egészségtelenül táplálkozott, 45% nem végzett heti rendszerességgel fizikai aktivitást,
49% túlsúlyos volt, 41% naponként idegességről, ingerlékenységről számolt be (152).
2.3.4. Egészségügyi diplomás nők szerepterhei, szerepfeszültségei
Mintahogyan azt korábban említettük, az elmúlt száz évben folyamatos emelkedést
mutat az egészségügyi területen diplomát szerzett nők száma. Az alábbi táblázat (5.
táblázat) jól szemlélteti a női hallgatók arányát néhány európai ország orvosi- és
egészségügyi felsőfokú képzésében.
5. táblázat: A nőhallgatók aránya az egyes képzési ágakban az 1990-es évek első felében,
15 európai országban (%)
Ország

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

Belgium

71,9

61,9

56,7

50,7

50,5

35,9

64,0

18,8

34,1

44,4

Csehország

67,4

57,9

50,4

46,6

50,0

30,2

59,5

20,6

37,5

59,8

Dánia

75,2

70,1

60,1

53,4

42,3

34,0

82,4

22,8

53,0

35,3

Észtország

83,6

69,2

63,5

48,7

58,5

42,5

73,6

17,1

44,8

39,4

Finnország

76,3

72,8

57,8

49,2

58,6

33,3

83,7

14,9

42,2

55,9

Görögország

68,6

76,8

66,2

64,7

55,9

40,0

58,6

23,6

36,7

40,6

Hollandia

63,7

64,4

60,6

48,5

46,6

24,2

66,9

11,5

31,2

44,3

Lengyelország

82,1

72,0

58,1

52,3

63,3

60,2

67,7

21,8

42,3

41,2

Magyarország

71,9

70,0

49,7

53,3

58,2

31,0

58,1

21,2

41,3

27,0

Olaszország

80,1

80,3

64,9

54,6

49,2

48,8

51,4

22,6

36,9

86,0

Spanyolország

73,9

64,7

57,8

56,6

55,4

41,0

67,1

22,6

53,0

56,5

Svájc

70,3

56,4

64,7

42,5

37,9

26,7

54,1

7,9

35,0

20,5

Svédország

79,1

64,6

59,9

53,4

55,7

30,6

73,5

20,1

38,2

59,1

Szlovákia

73,4

62,1

53,0

52,8

57,7

46,7

61,0

28,5

41,8

27,7

Szlovénia

80,2

67,7

59,2

66,2

63,6

51,5

74,4

21,8

50,5

59,9

A) Pedagógiai C) Művészeti
B) Humán
D) Jogi

E) Közgazdasági-társ.tud. G) Orvosi-eü.-i
F) Matematikai-term.tud. H) Műszaki

I) Mezőgazdasági
J) Egyéb

Forrás: Ladányi Andor (1996) Két évforduló / A nők felsőfokú tanulmányainak száz éve. Educatio, 3:
388.
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Valójában mindegyik államban női túlsúly figyelhető meg, azonban legnagyobb
arányban Észak - Nyugat Európa országaiban (Finnország, Dánia, Észtország,
Svédország), valamint Szlovéniában képeznek nőhallgatókat. Magyarország ebben a
tekintetben az utolsó helyek egyikén szerepel.
Az orvosi és ápolói hivatásokon belüli nemi munkamegosztás (orvos=férfi, ápoló=nő) a
mélyreható társadalmi változások ellenére valamelyest még mindig fennáll. Fontosnak
tartjuk azonban megjegyezni, hogy a történelmi fejlődés során kisebb-nagyobb számban
mindig jelen voltak férfiápolók (83, 84, 153), és az orvosnők aránya is folyamatosan
emelkedik az orvosi hivatást gyakorlók körében (32). Az egészségügyi ágazatban
dolgozó nők számára nagy kihívást jelenthet a munkahelyi és otthoni szerepek sikeres
összeegyeztetése. E kettős szerepkötelezettség – amellyel sok esetben felkészületlenül
kerülnek szembe – komoly fizikai és pszichikai terhekkel járhat.
Kitekintve a munkahely kontra család, illetve család kontra munka konfliktus
nemzetközi és hazai szakirodalmára, előzetesen néhány összefoglaló megállapítást kell
tenni. Önmagában az egyént körülölelő társadalmi szerepek száma jótékony hatású,
hiszen a szerepekkel együtt megnő a szociális kapcsolatok száma, s ez végső soron
szociális és gazdasági értelemben vett támogatást nyújthat. Ezt bizonyítja, hogy a
társadalmi szerepek mennyisége negatív korrelációt mutat az álmatlansággal, a hosszú
lefolyású betegségek kialakulásával, valamint a rossz testi és lelki egészséggel (154,
155). Probléma akkor keletkezik, hogy ha egy vagy éppen több társadalmi szerep olyan
mértékben válik hangsúlyossá az egyén életében, hogy azt csak a többi rovására
teljesítheti, ami szükségszerűen folyamatos konfliktusforrássá alakul számára.
Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a szerepkonfliktussal foglalkozó kutatások
száma (156), ennek legfőbb oka a nők munkaerőpiaci szerepének térhódítása (157, 158),
a kétkeresős családmodell elterjedése, valamint az egyedülálló gyermekes szülők
számának növekedése. A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktusok két
formában nyilvánulhatnak meg: egyik esetben a munkahelyi szerepek okoznak a családi
életben konfliktusokat (erről férfiak és nők egyaránt beszámolnak), másik esetben a
családi szerepek miatt él át az illető a munkahelyén konfliktust, ez utóbbiról
egyértelműen nők számolnak be gyakrabban (159).
A munka és családi szerepek közötti konfliktus negatív hatással van a nők
•

harmonikus családi életére, munkavégzésének minőségére (160),

49

•

egészségi állapotára (15), pszichés jóllétére (15, 16),

•

munkával kapcsolatos elégedettségi szintjére (112),

•

alvásproblémáira, amelyek végső soron az egészségi állapotban okoznak
negatív irányú változásokat (17),

•

alkoholfogyasztására, különösképpen magasan képzett nők körében (161).

A konfliktus feloldását gyakran az alternatív részmunkaidőben vélik felfedezni (162).
Férfiakkal összehasonlítva, az egészségügyi dolgozó nőket jobban sújtják a családi és
munkahelyi szerepek összeegyeztetéséből eredő nehézségek, konfliktusok, ezért
bizonyos szakterületeken, intézménytípusokban (pl. kórházakban) kisebb a számuk,
illetve az ott dolgozó nők között magasabb a hajadonok, a gyermektelenek, illetve az
egy gyermeket szülők száma (163-165); valamint körükben gyakrabban fordul elő a
részmunkaidős állás vagy annak igénye (165-166).
Orvosnők esetében bizonyított, hogy más diplomás foglalkozások női munkavállalóihoz
képest

szignifikánsan

tevékenységekkel,

pl.

kevesebb

időt

töltenek

gyermekneveléssel,

házi

családi

szerepeikhez

munkákkal,

stb.

kötött

(167).

A

szerepkonfliktust felerősítheti a házastárs hasonló hivatásválasztása, így pl. orvos
házaspárok esetén legtöbbször a nő kénytelen karrier álmait átmenetileg vagy végleg
feladni a családi szerepek miatt (168). Leggyakoribb konfliktusforrások orvos
házaspárok esetében: az ügyeleti/éjszakai munka, a munka speciális jellege miatti nehéz
etikai döntések, a munkahelyi problémák, feszültségek hazavitele (159).
Kutatások szerint az ápolói pályaelhagyás leggyakoribb oka a várandós állapot, illetve
az anyaságszerep konfliktusa a munkahelyi szereppel (169), ugyanakkor pl.
Svédországban a rugalmas munkaidő lehetősége, a gyermekgondozásra szakosodott
állami és privát szervezetek széleskörű hálózata miatt ez kisebb gyakorisággal fordul
elő a pályaelhagyás okaként (115).
Általánosságban

elmondható,

hogy

más

fejlett

nyugati

államokhoz

képest

Magyarország lemaradást mutat a nőkutatások tekintetében. Valójában az 1990-es
években, a politikai és gazdasági rendszerváltást követően indultak el nagyobb számban
olyan szociológiai felmérések, kutatások, összehasonlító elemzések, melyek kifejezetten
a női populációhoz, annak társadalmi szerepeihez (munka, karrier és család,
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gyermekvállalás szerepekhez), egészségi állapotához és egészségmagatartásához,
családon belüli konfliktusaihoz (sokszor áldozattá válásához), nemi hátrányaikhoz (pl.
közéleti szereplés, vezetői állás betöltés, kereseti hátrányok) kapcsolódtak (170-173).
Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint a magyar nők kifejezetten konzervatív
értékeket vallanak, döntő hányaduk számára a család és/vagy munka viszonyában a
család élvez prioritást (174).
Magyar egészségügyi hivatásokban dolgozó nők családi és munkahelyi szerepeivel
kapcsolatban tudomásunk szerint csak orvosnők körében készültek felmérések. Ezek
legfontosabb eredményeit az alábbiakban összefoglaló jelleggel közöljük. Egy 1991-es
pilot study szerint a család és az otthon elmúlt évtizedekben kialakult feltételrendszere
nem támogatja az orvosi hivatás kiegyensúlyozott gyakorlását, sőt a kutatók
feltételezése szerint az orvosi munka legfőbb stressz forrása nem orvosi-szakmai
természetű, hanem szociális eredetű. Ennek bizonyítéka az, hogy a felmérésben
résztvevő orvosnők nagy hányada számolt be szerepkonfliktusról (134). Ez a kutatás
ösztönözte Szegeden, a klinikai gyakorlatban dolgozó orvosnők körében, 1999-ben
készített kérdőíves felmérésünket (N=108). A résztvevők túlnyomó többsége
házasságban élő (85,9%-ban diplomás férjjel), gyermekes, középkorú (Mean: 39,0
életév) orvos volt. Háromnegyed részük folyamatosan túlórázott, egyharmaduknak
mellékállása is volt, több mint fele részben éjszakai, illetve hétvégi ügyeletet is
teljesített. Mindössze egyötödük jelezte, hogy a hivatáshoz és a családhoz kötődő
szerepek összeegyeztethetőek. A gyermekesek körében a szakvizsga megszerzésének
időpontja kitolódott, minimálisan annak következtében, hogy a mintába bekerültek
gyermekükkel otthon átlagosan másfél évet (GYES) töltöttek. Leggyakoribb
pszichoszomatikus tünetként a kimerültség, a kedvetlenség, a rossz közérzet, valamint
az idegesség jelentkezett (175). Győrffy Zsuzsa és Ádám Szilvia 2002-ben, kvalitatív és
kvantitatív módszerek alkalmazásával strukturált életút-interjút készítettek orvosnők
körében (N=72). Megállapították, hogy a nőies szakválasztás egyértelműen érvényesült
a szakterület, valamint a munkahely jellegét illetően. reményeik szerint helyénvaló az
orvosnők életútját terhelő szerepkonfliktus elmélet, de a szerepakkumulációs elmélet is
leírható, hiszen többen az életük egyik területén elért sikereket, az élet más területeire is
képesek voltak átfordítani (176, 177).
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A „Hungarostudy 2002” elnevezésű országos felmérésben lekérdezett egészségügyi
diplomás nők (orvosnők, gyógyszerésznők, védőnők, diplomás ápolónők és egyéb
végzettségűek)

anyasági

szerepeivel

kapcsolatban

(összehasonlítva

diplomás

kontrollcsoporttal) a kutatók az alábbi eredményeket kapták:
Az egészségügyben dolgozók esélye a munka-stresszre közel kétszeres a

•

nem egészségügyi diplomás nőkhöz képest.
Terhespathológiai

•

problémák

gyakrabban

jelentkeztek,

a

nagy

munkastresszű egészségügyi ágazatokban dolgozó nők háromszor nagyobb
eséllyel meddők, illetve másfélszer több eséllyel végeztetnek abortuszt.
Az egészségügyben dolgozók stressz terhelése legjelentősebb faktorának a

•

munkaidő ritmusa és mennyisége bizonyult.
A munka-stressz befolyásolta a gyermekvállalást (178).

•

Egy 2003-as empirikus adatgyűjtés (N=298) azt bizonyította, hogy az orvosnők
nagyobb hányada (60,2%-a) szerepkonfliktust él át, leggyakrabban az anyasággal
kapcsolatos szerepek ütköznek a munkahelyi elvárásokkal. A kutatók azt találták, hogy
más diplomásokhoz képest orvosnők körében magasabb a terhespathológiai esetek
(művi abortuszok, spontán vetélések, veszélyeztetett terhességek), a daganatos
megbetegedések, a gyomor-és nyombélfekély, a gyomor-és bélrendszeri betegségek, a
nőgyógyászati betegségek és az allergia száma. A megbetegedések szoros kapcsolatban
álltak

a

hosszú

munkaidővel,

a

fokozott

stressz-hatásokkal,

valamint

a

szerepkonfliktussal. Az orvosnők nagyobb arányban és több éven keresztül
dohányoztak (35,8%), szorongásoldó szerekkel éltek (7,8%) és kevesebben sportoltak
(59,6%). Mindezek ellenére saját egészségi állapotukat a kontroll diplomás csoporthoz
képest jobbnak ítélték meg (122, 179).

3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK
Keresztmetszeti vizsgálataink legfontosabb célkitűzése az volt, hogy megismerjük és
összevessük az egészségügyi felsőoktatásban tanuló, valamint fekvőbetegellátásban
dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők társadalmi hátterét, család- és karrier
szerep(terv)eit,

összefüggésben

hivatásképükkel,
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szakmai

és

magánéleti

elégedettségükkel, egészségi állapotukkal, pszichoszomatikus tüneteikkel, valamint
egészség- és rizikómagatartásukkal. A hallgatói és dolgozói felmérés párhuzamos
készítésének hátterében egyrészt az a kutatói kíváncsiság állt, hogy vajon a hallgatók
által megfogalmazott család- és karriertervek, jövőbeni elvárások és félelmek, az
egészségügyi dolgozók konfliktusaiban, szerepterheiben mennyire objektiválódnak.
Másik lényeges kérdésnek tekintettük, hogy az orvosnők és diplomás ápolónők
feltételezett nem kielégítő testi és lelki egészsége, egészség-és rizikómagatartása, ehhez
kapcsolódóan a hivatást jellemző esetleges különbségek, mennyiben és milyen
formában észlelhetők már a hallgatók körében is.
Bár a tervezés időszakában lehetséges kutatási irányként külön női és férfi populációban
is felmerült az objektívált indexek összehasonlítása, azonban a vizsgálat jellegénél és
célcsoportjainál fogva ezt elvetettük, mivel
•

a diplomás ápolói hivatást gyakorlók extrém módon egyenlőtlen nemi
megoszlása következtében a férfi mintanagyság aránytalanul csekély lett
volna az összehasonlításhoz, illetve

•

számos hazai családszociológiai (170-174) kutatás megerősítette a partnerek
családban betöltött szerepeinek hagyományos munkamegosztását, ezzel
bizonyítva a nők férfiakkal szemben megmutatkozó ilyen irányú
szerepkötelezettségének fontosságát, olykor kizárólagosságát.

Célkitűzések:
1. Elemezni a diplomás ápolói, valamint az orvosi hivatást választók társadalmi
hátterében megmutatkozó különbségeket
Az elmúlt időszakban nem történt olyan átfogó vizsgálat Magyarországon, amely
országos szinten vizsgálta volna az egészségügyi felsőoktatásban tanuló, valamint
végzett diplomás ápolók és orvosok szociodemográfiai helyzetét. Kutatásunk – bár női
populációra összpontosított – ebben a tekintetben hiánypótló jellegű.
2. Megismerni és összehasonlítani diplomás ápoló- és orvostanhallgatónők jövőbeni
terveit
Ismereteink szerint nem történtek összehasonlító elemzések ebben a tárgykörben, ezért
a hallgatók jövőbeni családi és munkahelyi terveit komplex megközelítésben igyekeztük
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vizsgálni,

összefüggésben

családi

hátterükre,

nő-

és

családképükre,

hivatáspresztízsükre, valamint félelmeikre adott válaszaikkal.
3. Megvizsgálni a hallgatók és dolgozók testi és pszichés jóllétében, valamint egészségés rizikómagatartásában megmutatkozó azonosságokat és különbségeket
Az

egészségügyi

dolgozók

szerepe

az

egészségmegőrzésben,

a

megfelelő

példamutatásban kiemelkedő fontosságú, ezért kutatásunkban egészségi állapotra,
valamint testi és pszichés jóllétre vonatkozó kérdéseket tettünk fel. Egyik legfontosabb
célunk az volt, hogy megismerjük diplomás ápolónők és orvosnők ilyen irányú
társadalmi szerepkötelezettségének lehetséges konfliktusait.
4. Feltárni az egészségügyi dolgozók hivatással kapcsolatos értékítéleteit, karrier- és
életút elégedettségét
Bár a hétköznapi életben sokszor megjelennek a különböző hivatásokhoz kapcsolt
értékítéletek, ezek azonban mindenfajta tudományos alapot nélkülöznek. Kutatásunkban
különös figyelmet fordítottunk a hivatás értékítéleteinek több szempontú vizsgálatára,
feltételezve, hogy szoros összefüggésben állnak az elégedettséggel. Feltételezésünk
szerint az elégedettségi mutatókra adott válaszok végső soron a testi és lelki panaszokra,
az általános jóllétre, a konfliktusok mennyiségi és minőségi előfordulására hatnak.
5. Megismerni és összehasonlítani diplomás ápolónők és orvosnők családi és
munkahelyi problémáit, a két társadalmi szerepkötelezettség okozta konfliktus
előfordulásának gyakoriságát
Kutatásunk előfutárnak tekinthető ebben a tekintetben, hiszen ezidáig nem készült
országos összehasonlító vizsgálat magyar diplomás ápolónők és orvosnők otthoni és
munkahelyi szerepterheiről, társadalmi szerepeik közti konfliktusok mennyiségi és
minőségi jellemzőiről.
6. Elemezni a szerepkonfliktust jelző válaszok és az egészségi állapotra,
pszichoszomatikus tünetekre adott válaszok közötti összefüggéseket
Többváltozós statisztikai elemzés segítségével igyekeztük feltárni a hazai környezetben
dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők szerepkonfliktusra, egészségi állapotra,

54

valamint

pszichoszomatikus

tünetek

prevalenciájára

adott

válaszok

közötti

összefüggéseket. Tudomásunk szerint – a számtalan nemzetközi felmérés ellenére –
ilyen irányú vizsgálat nem történt Magyarországon.
Kutatásunk hipotézisei:
1) Szociokulturális eredetüket tekintve lényeges különbség áll fenn diplomás
ápolónők és orvosnők között. Nem csökkent a különbség számottevő módon a
hallgatók esetében sem.
2) Feltételezzük, hogy a diplomás ápoló hallgatónők és orvostanhallgatók
jövőbeni

tervei

eltérőek.

Az

orvostanhallgatónők

sokkal

inkább

karrierközpontúak, szemben a diplomás ápoló hallgatónőkkel, akik számára
fontosabbak a családi tervek.
3) A hallgatók külföldi munkavállalási terveit befolyásolja a vagyoni helyzet, a
párválasztás körüli problémák, valamint a családtervek.
4) A két hallgatói csoport egészségi állapota, valamint egészség- és
rizikómagatartása nem tér el számottevően.
5) A hallgatónők döntő hányada a családi és munkahelyi szerepek együttes
vállalását tervezi, elutasítva egyik vagy másik szerep kizárólagosságát.
6) A vizsgálatban résztvevő egészségügyi diplomás nők nagyobb hányada
munkahelyi és családi szerepei ellátása közben szerepkonfliktust él át. A
szerepkonfliktus egyformán sújtja az ápolókat és orvosokat.
7) Azok, akik szerepkonfliktusról számolnak be, elégedetlenebbek az életükkel és
szakmai életútjukkal, rosszabb egészségi állapotról tesznek említést és
magasabb a pszichoszomatikus tüneti prevalenciájuk.
8) Az orvosnők és a diplomás ápolónők hiteles egészségmegőrző társadalmi
szerepe megkérdőjelezhető, hiszen egészség-és rizikómagatartásuk nem
tekinthető példaértékűnek.
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4. MÓDSZEREK

4.1. Vizsgálati populáció
Kvantitatív szociológiai felmérésünk a felsőfokú egészségügyi képzésben résztevő
hallgatónőkre, illetve a fekvőbeteg ellátásban dolgozó egészségügyi diplomás nőkre
összpontosított. A hallgatók körében végzett felmérések esetében alapsokaságnak a
nappali tanrendben tanuló, végzés közelében álló, magyar diplomás ápoló hallgatónőket
tekintettük. A levelező tagozaton tanuló diplomás ápoló hallgatónőket sajátos
szociodemográfiai helyzetük és többségük esetében a már meglévő munkatapasztalataik
miatt nem vehettük fel az alapsokaságba. Az első-, illetve második évfolyamot eltérő
hallgatói szocializációs helyzetük miatt zártuk ki az alapsokaságból. Az egészségügyi
diplomás nők körében végzett felmérésünkben alapsokaságnak a megyei szintű
kórházakban, ténylegesen fekvőbetegellátásban dolgozó, magyar diplomás ápolónőket
tekintettük. Sajátos társadalmi rétegjellemzők miatt, korábbi hazai kutatások
eredményeire hivatkozva (27) zártuk ki azokat, akik az alap-, illetve járóbeteg
ellátásban, valamint a klinikumban, városi kórházakban és az országos intézetekben
dolgoznak.
4.1.1. Hallgatói felmérés
Diplomás ápoló hallgatónők. Nappali tagozaton, harmadik és negyedik évfolyamok
teljes körű, országos lekérdezése 2003. november-december hónapokban történt, az
összes magyarországi egészségügyi főiskolai kar bevonásával. (6. táblázat) A
lekérdezés során önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztunk. A teljes női
populációhoz, összesen 267 hallgatónőhöz juttattuk el a kérdőívet, akik közül 226 fő
(84,64%) adott értékelhető választ. „Értékelhető” minősítést abban az esetben adtunk,
ha a kérdőívet kitöltő személy releváns választ adott a kérdések legalább 90%-ára.
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6. táblázat A szociológiai kutatásba bevont karok diplomás ápoló hallgatónőinek teljes
létszáma, a válaszadók száma és válaszadási aránya, évfolyamok szerinti csoportosításban
Hallgatónői
létszám (fő)

Intézmény
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest
Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar, Pécs
Széchenyi István Egyetem Petz Lajos
Egészségügyi és Szociális Intézet, Győr
Debreceni Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza
Tessedik Sámuel Főiskola
Egészségügyi Fakultás, Gyula
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Szeged
Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar, Szombathely
Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar, Zalaegerszeg
ÖSSZESEN

Válaszadók
száma (fő)

Válaszadási
arány (%)

III.

IV.

Ö.

III.

IV.

Ö.

Ö.

31

21

52

24

18

42

80,76%

-

26

26

-

25

25

96,15%

19

22

41

18

16

34

82,92%

24

28

52

15

21

36

69,23%

15

12

27

14

9

23

85,18%

14

15

29

14

15

29

100 %

11

13

24

11

12

23

95,83%

16

-

16

14

-

14

87,50%

130

137

267

110

116

226

84,64%

Kontrollcsoport – orvostanhallgatónők. A kutatás második hallgatói felmérését –
hasonlóan vizsgaidőszak előtt - 2004. április – május hónapokban, V. évfolyamos női
orvostanhallgatók körében készítettük, a Semmelweis Egyetem, valamint a Debreceni
Egyetem részvételével. A lekérdezés során önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztunk.
Összesen 253 hallgatóhoz (a teljes célpopulációhoz) juttattuk el a kérdőívet, akik közül
117 fő (46,24%) a kérdések legalább 90%-ára értékelhető választ adott (7. táblázat).
7. táblázat A szociológiai kutatásba bevont karok orvostanhallgatónőinek teljes létszáma,
a válaszadók száma és válaszadási aránya, képzőhelyek szerinti csoportosításban
Intézmény

Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Debreceni Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
ÖSSZESEN

Teljes
hallgatónői
létszám (fő)

Válaszadók
száma
(fő)

Válaszadási
arány
(%)

166

78

46,98%

87

39

44,82%

253

117

46,24%

Az eredmények releváns értékelése miatt a célpopuláció, valamint a kontrollcsoport
közötti összehasonlításkor kizárólag a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem
diplomás ápoló hallgatói alpopulációit vettük figyelembe.
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4.1.2. Dolgozói felmérés
2005-ben, rétegzett, kvantitatív szociológiai felmérést készítettünk a fekvőbetegellátásban dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők körében. A személyek kiválasztását
megelőzően, első lépésben minden földrajzi régióból véletlenszerűen kiemeltük azokat a
megyei kórházakat, amelyek ezután a minta alapját képezték. Rétegképző változónak
tekintettük a kórházak nagyságát, valamint földrajzi elhelyezkedésüket. Mivel
egészségügyi dolgozók körében az intézménytípus az egyik legfontosabb belső
differenciáló tényező, korábbi kutatások eredményei alapján feltételeztük, hogy az
egyetemi klinikákon dolgozók (különösen az orvosok) sajátos réteghelyzetűek a többi
egészségügyi dolgozóhoz képest (27). Általános szabályként tehát azt az elvet
alkalmaztuk, hogy figyelmen kívül hagytuk a klinikai központokat (Debrecen, Szeged,
Pécs) az eredmények torzításának elkerülése végett. A véletlenszerű kiválasztás
eredményeként minden régióból4 egy-egy megyei fekvőbeteg-ellátó intézetet jelöltünk
ki (3. ábra).
3. ábra A kutatásban résztvevő fekvőbeteg ellátó intézmények régiónként

1.
2.
3.

régió Budapest
régió Észak - Nyugat Magyarország
régió Dél – Nyugat Magyarország

4.
5.
6.

régió Dél – Kelet Magyarország
régió Észak – Kelet Magyarország
régió Közép - Magyarország

Így öt vidéki megyei kórház került a végleges mintába: Győr, Zalaegerszeg, Gyula,
Eger és Salgótarján. Budapest egy nem klinikai fekvőbeteg-ellátó intézményét azért
vontunk be kutatásunkba, hogy a főváros mellőzéséből esetleg bekövetkező torzítást

4

Tekintettel arra, hogy az egyetemi képzőhelyek nem kerültek be a vizsgálatba, a regionális beosztásnál
nem alkalmaztuk az Országgyűlés Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III.20.) ogy-t.
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elkerülhessük. A lekérdezett populációba - a kórházak által szolgáltatott adatok alapján minden aktív, diplomás ápolónőt és orvosnőt felvettünk (8. táblázat).
8. táblázat A kiválasztott kórházak kutatásba bevont dolgozóinak (N=898) válaszadási
aránya
Orvosnői,
diplomás ápolónői létszám (fő)

Intézmény

Szent János Kórház
Budapest
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Győr (Észak- Nyugat Magyarország)
Zala Megyei Kórház
Zalaegerszeg (Dél–Nyugat Magyarország)
Pándy Kálmán Kórház
Gyula (Dél- Kelet Magyarország)
Markhot Ferenc Kórház
Eger (Észak- Kelet Magyarország)
Szent Lázár Megyei Kórház
Salgótarján (Közép-Magyarország)
ÖSSZESEN

Válaszadók
száma∗
∗ (fő)

Válasz
adási
arány (%)

O

DÁ

Ö

O

DÁ

Ö

Összesen

132

30

162

40

11

51

31,48%

131

68

199

47

41

88

44,22%

n.a.

n.a.

200

50

79

129

64,50%

n.a.

n.a.

185

20

37

57

30,81%

82

25

107

31

20

51

47,66%

38

7

45

16

4

20

44,44%

n.a.

n.a.

898

204

192

409

45,54%

O= orvosnők, DÁ= diplomás ápolónők, Ö=összesen;
∗ 13 fő nem adta meg, hogy melyik városban dolgozik

A véletlenszerűen kiválasztott kórházakban teljes körű volt a lekérdezés, amely postai
önkitöltős kérdőív segítségével történt. Végül 45,54%-ban (N=409) jutottunk
értékelhető válaszokhoz. Összesen 200 diplomás ápolónő és 209 orvosnő adott
értékelhető választ a kérdőívünkre. Értékelhetőnek abban az esetben minősítettük a
kérdőívet, ha a kérdőívet kitöltő személy a kérdések legalább 90%-ára válaszolt.
Az alábbi 10. táblázat összefoglalóan tartalmazza az elkészült kvantitatív kutatások
adatfelvételi szakaszára jellemző legfontosabb adatokat.
4.2. Kutatás során alkalmazott mérőeszközök
Jelen szociológiai felméréseink kérdőívtervezésénél nagymértékben támaszkodtunk a
korábban

végzett

kutatásunk

önkitöltős

kérdőívére

(175).

Tervezetünket

próbainterjúkon teszteltük. A hallgatói és dolgozói próbatesztelés során összesen 20-20
interjúalanyt vontunk be. A próbavizsgálat módszertani és tartalmi tekintetben is
eredményes volt. Elsősorban azt kívántuk meghatározni, hogy melyek azok a kérdések,
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kérdéscsoportok, amelyek nehézséget jelentettek a kitöltők számára. Így kiszűrhettük
azokat

a

kérdéseket,

amelyek

a

tényleges

lekérdezésnél

ellentmondást

eredményezhettek volna a válaszokban. Ezeket megfelelőképpen módosítottuk, sőt
egyes esetekben kihagytuk a végleges kérdőívből.
Elvégeztük a kutatás során alkalmazott kérdőívek reliabilitási és validitási vizsgálatát is.
A kérdőív belső konzisztenciájának mérésére a Cronbach-féle alfa (megbízhatósági
koefficiens) mutatót alkalmaztuk. A kérdőívekben szereplő és jelen vizsgálatban közölt
skálák Cronbach-féle alfái 0,703 és 0,832 közötti értékeket vettek fel. Validitási
vizsgálatunkat az ún. „tesztre teszt” módszer segítségével végeztük, amelybe a hallgatói
kérdőívnél 28 főt, a dolgozói kérdőívnél pedig 10 főt vontunk be. Eredményeinket a
Persons-féle korrelációs együtthatóval értékeltük. A személyi adatok (pl. életkor, családi
állapot, lakóhely) maguktól értetődően magas stabilitást mutattak, így a korrelációs
együttható a maximum értéket vette fel. A további, maximum értékekhez közeli
eredményeink is a lekérdezés pontosságát és a válaszlehetőségek egyértelműségét
támasztják alá. Logikusan összetartozó kérdések között statisztikailag is bizonyítható
összefüggést találtunk.
4.2.1. Hallgatói kérdőív
A hallgatói kutatásokban alkalmazott kérdőívek (Melléklet I.) egységesek voltak az
ápolói és orvostanhallgatói felmérésben, a változók struktúrája mindössze néhány
hallgató-specifikus kérdés miatt tért el egymástól. Mindkét kérdőív 35 zárt és 4 nyitott
kérdéscsoportot tartalmazott (kutatásba bevont változók száma: 150, ill. 152). Az alábbi
felsorolás a hallgatói adatbázis felépítésének tartalmi logikáját kívánja bemutatni:

•
•
•
•
•

Kérdezett alapadatai (életkor, lakóhely, testvérszám, családi állapot, szülők foglalkozása, iskolai
végzettsége, nevelő hatás, szülői válás, kereső tevékenység, ingatlantulajdon)
Pályaválasztás (felvételi jelentkezés, pályaválasztási motivációk, hivatáspresztízs értékelés, pálya
elégedettség)
Karriertervek (végzést követő elhelyezkedési tervek, újabb diplomaszerzés, külföldi
munkavállalás)
Női szerepek, családi tervek (anyai minta, női szerepekhez kapcsolódó attitűdök, preferált
családforma, ideális házasodási kor, preferált gyermekszám, GYES tervek)
Életmód, egészségmagatartás (szabadidő eltöltés, egészségi állapot önmegítélése, egészség-és
rizikómagatartás, pszichoszomatikus tünetek előfordulásának gyakorisága)
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4.2.2. Dolgozói kérdőív
Diplomás ápolónők és orvosnők körében ugyanazt a kérdőívet alkalmaztuk (Melléklet
II.). A kérdőív összesen 45 zárt és 6 nyitott kérdéscsoportot tartalmazott (kutatásba
bevont változók száma: 204).
A dolgozói felmérés adatbázisa az alábbi kiemelt témák köré rendeződött:

•

•
•

•
•

Kérdezett alapadatai (szakterület, beosztás, életkor, lakóhely, testvérszám, családi állapot,
szülők és házastárs/partner foglalkozása és iskolai végzettsége, nevelő hatás, szülői válás,
ingatlantulajdon)
Foglalkozás, karrier (hivatáspresztízs értékelés, pálya- és karrier elégedettség, külföldi
munkavállalási tervek, munkateher, éjszakai műszak, munkahelyi problémák)
Női szerepek, családi tervek (női szerepekhez kapcsolódó értékek, attitűdök, preferált
családforma, gyermekvállalás/gyermekvállalási tervek, gyermekszám/tervezett gyermekszám,
GYES-en eltöltött idő, partnerkapcsolat minősége)
Szerepkonfliktusok (szerepterhek, családi okból eredő konfliktusok, munkahelyi okból eredő
konfliktusok, elégedettség, mindennapos problémák)
Életmód, egészségmagatartás (szabadidő eltöltés, alvásidő, egészségi állapot önmegítélése,
szűrővizsgálatok, egészség- és rizikómagatartás, pszichoszomatikus tünetek előfordulásának
gyakorisága, szociális kapcsolatok)

Adatbevitel. A kitöltött kérdőíveket általános kitöltés kontroll alá vettük, ezt követően
történt a nyitott kérdések kódolása. Az adatok rögzítése az SPSS for Windows 13.0
statisztikai

programcsomag

Data

Entry

moduljába

történt.

Kihasználva

a

programcsomag adta lehetőséget, megakadályoztuk az extrém értékek rögzítését, ezáltal
is csökkentve az adatrögzítés közbeni elcsúszás veszélyét. A nyers adatbázis
elkészülését követően ismételten ellenőriztük az adatsorokat, és az ellentmondásosnak
tűnő adatokat összevetettük a kitöltött kérdőíveken található eredményekkel.
4.3. Kiértékeléskor alkalmazott statisztikai módszerek
Az adatok elemzését az SPSS programcsomag segítségével végeztük, leíró statisztikai
módszerek alkalmazásával. A megoszlási vizsgálatok mellett, a változók közötti
kapcsolatok mérésére Pearson chi2 próbát (p<0,05), a hallgatói és dolgozói csoportok
összehasonlításánál esélyhányadost (EH, vagy angol rövidítéssel az odds ratio-ból OR)
becsültünk, 95%-os konfidencia intervallum mellett. Többváltozós elemzésként a
STATA programcsomag segítségével logaritmikus regressziót alkalmaztunk, mivel a
legtöbb függő változó kategorikus változó volt (180-183).
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5. EREDMÉNYEK I. - Hallgatói felmérések
5.1. Szociodemográfiai jellemzők a hallgatói felmérésben
Elsőként a kutatásban felhasznált személyes alapadatok gyakorisági megoszlását
közöljük (9. táblázat). A diplomás ápoló hallgatónők döntő hányada hajadon státuszú
volt a felméréskor. Legtöbbjük középfokú iskolai végzettségű szülőktől származott,
felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők aránya 12,5-14,7% volt. Megközelítőleg
minden negyedik válaszadó szülei elváltak, a szülők válásakor 10,08 életév volt az
átlagos életkor, de megközelítőleg egyharmad részben a gyermekek 6 éven aluliak
voltak. A legtöbb diplomás ápoló hallgató közép-és kisvárosban vagy falun élt, a
budapestiek és megyeszékhelyen élők aránya mindössze 35,1% volt. Minden ötödik
hallgatónak már saját tulajdonú lakása volt a vizsgálatkor. Egyharmaduk kereső
tevékenységet folytatott tanulmányai mellett, döntő hányaduk egészségügyi területen
dolgozott.
9. táblázat Szociodemográfiai jellemzők diplomás ápoló hallgatónők körében (N=226)
Átlag életkor évben
(Hallgatók 88,8%-a 25 év alatti)
Lakóhely 14 éves kor előtt
1- Budapest
2- megyeszékhely
3- város, amely nem megyeszékhely
4- község
5- tanya
Családi állapot
1- hajadon
2- hajadon, élettárssal él
3- férjezett, együtt él férjével
4- elvált/külön él férjétől és egyedül
5- elvált/külön él férjétől, de élettárssal
Apa iskolai végzettsége
1- kevesebb, mint 8 általános
2- 8 általános
3- középfok
4- felsőfok
Tanulás mellett dolgozik
Egészségügyi területen dolgozik

Szülői válás

23,0
11,5%
22,1%
35,0%
37,2%
1,3%
78,8%
16,4%
3,5%
0,4%
0%
0%
9,4%
78,1%
12,5%
34,5%
28,3%
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Jelenlegi lakóhely
1- Budapest
2- megyeszékhely
3- város, amely nem megyeszékhely
4- község
5- tanya
Testvérek száma
1- 0 testvér
2- 1 testvér
3- 2 testvér
4- 3 testvér
5- 4 testvér
Anya iskolai végzettsége
1- kevesebb, mint 8 általános
2- 8 általános
3- középfok
4- felsőfok
Saját tulajdonú lakása van
1- 5 éven belül lesz
2- 5-10 éven belül lesz
3- 10-20 éven belül lesz
4- 20 éven túl lesz
5- soha nem lesz

23,0%
13,3%
21,8%
34,7%
30,2%
0%
12,4%
62,3%
19,9%
4,0%
1,3%
0%
15,6%
69,8%
14,7%
19,9%
22,6%
38,9%
10,2%
1,3%
5,8%

Diplomás ápoló hallgatók szociodemográfiai jellemzői számos esetben statisztikailag
szignifikáns különbséget adtak a kontrollcsoport jellemzőihez képest.5
4. ábra Szülők iskolai végzettsége hallgatói csoportok szerint (%) (N=195)
80

80

57,4

60
40

40

16,9

20

20

0

0

apa (ápoló)
8 általános

apa (medikus)
középfok

58,1

60

16,9

anya (ápoló)

felsőfok

8 általános

anya (medikus)
középfok

felsőfok

Megállapítható, hogy az orvostanhallgatónők szüleinek iskolai végzettsége mindkét
szülő esetén magasabb, a különbség statisztikailag (p<0,001) alátámasztott (4. ábra).
Jóval kisebb az esélye annak, hogy egy ápolóhallgató értelmiségi családból származzon,
mintahogyan azt az alábbi ábra (5. ábra) mutatja.
5. ábra Szülői iskolai végzettségi szint esélye a két hallgató csoportban
(N= 195 fő)
3,7

Apa iskolai végzettsége és hallgató típusa között
kapcsolat:

95% CI apa iskolai végzettség

3,6

3,5

3,4

OR: 0,197; 95%CI: 0,059-0,657

3,3

Jóval kisebb az esélye, hogy egy ápoló
hallgatónőnek felsőfokú végzettségű apja
legyen.

3,2

3,1

3,0
2,9
diplomás ápoló

orvostanhallgató

hallgató típusa

5

Fontos megjegyeznünk, hogy az ápoló hallgatók és a kontrollcsoport eredményeinek összehasonlításakor, a diplomás ápolói mintát leszűkítettük a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem hallgatóira.
(N=195 fő)
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95% CI anya iskolai végzettség

3,7

Anya iskolai végzettsége és hallgató típusa között
kapcsolat:

3,6

3,5

3,4

OR: 0,131; 95%CI: 0,043-0,397

3,3

Jóval kisebb az esélye, hogy egy ápoló
hallgatónőnek felsőfokú végzettségű anyja
legyen.

3,2

3,1

3,0

2,9
diplomás ápoló

orvostanhallgató

hallgató típusa

A kontrollcsoportban kisebb arányú volt a szülők válása, erre gyenge statisztikai
bizonyítékot is kaptunk (p=0,094). Az állandó lakóhely típusa eltért a két hallgatói
csoportban (p=0,016). A diplomás ápoló hallgatónők második helyen (Budapestet
jelezték legtöbben) községet (29,5%) jelöltek meg, ezzel szemben az orvostanhallgatók
több mint kétharmada a fővárosban vagy megyeszékhelyen élt a kérdőív kitöltésekor.
Meglepő eredmény, hogy ingatlan tulajdon tekintetében viszont lényeges eltérést
(p=0,315) nem találtunk a hallgatói válaszokban. A diplomás ápoló hallgatónők 20,8%a, az orvostanhallgatónők 28,2%-a rendelkezett ingatlannal a lekérdezéskor. Statisztikai
különbséget kaptunk a két hallgatói minta között a családi állapot tekintetében
(p=0,058). Az orvostanhallgatónők 24,3%-a élettársi, 9,6%-a házastársi kapcsolatban élt
a lekérdezés pillanatában. Legtöbben hajadonok voltak, akik nem éltek élettársi
kapcsolatban (64,3%).
5.2. Pályakép és hivatáspresztízs a hallgatói felmérésekben (184)
5.2.1. Diplomás ápoló hallgatónők pályaválasztása és hivatásképe
Az „embereken való segítés” bizonyult a hallgatói pályaválasztási motiváció legerősebb
faktorának, a diplomás ápoló hallgatónők 96,9%-át egyértelműen befolyásolta a
döntésben (6. ábra). Második helyre a „biztos munkahely” került, bár ennél a tényezőnél
már jócskán kiegyenlített válaszokat találtunk. A család és barátok hatása közel azonos
arányban érvényesült. A karrier lehetősége a hallgatók többségét kevésbé vagy
egyáltalán nem befolyásolta.
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6. ábra Pályaválasztási motivációk (%) (N=226)
80
60
40
20
0
példakép

családi hatás

nagyon befolyásolta

karrierlehetőség

befolyásolta

biztos állás

kevésbé befolyásolta

embereken
segítés

egyáltalán nem befolyásolta

A munka humán jellege és a segítés szándéka meghatározó szakmaválasztási
motívumként szerepelt. A pályaválasztás megalapozottságát mutatja, hogy a kutatásban
résztvevők 82,2%-a egészségügyi főiskolai szakot jelölt meg első helyen. Akik nem így
választottak, legmagasabb arányban orvosi, illetve pedagógus pályára készültek. Az
ápolói munkát terhelő negatívumok között a hallgatók leginkább a leendő ápoló
kollégák magatartásától (67,3%), és a végzettségüknél alacsonyabb szintű munka
végzésétől (51,3%) tartottak.
A tanult pályán történő megmaradás motivációját erőteljesen befolyásolja a főiskola
által nyújtott értékrenddel való azonosulás, vagyis a pályaszocializáció sikere. A
megkérdezettek

65,5%-át

Összehasonlítva

az

egyes

tanulmányai
főiskolán

megerősítették
kapott

a

pályaválasztásában.

eredményeinket

(10.

táblázat)

megállapítható, hogy a Szegeden tanuló hallgatók jeleztek legnagyobb arányú sikeres
pályaszocializációt. Ennek sikerét, avagy kudarcát jelezheti a hallgatók elhelyezkedési
szándéka. A vizsgálatban résztvevők 78,3%-a diplomás ápolóként kíván elhelyezkedni.
A pályaszocializáció sikeréről beszámoló hallgatók közel hétszeres eséllyel választják
végzést követően a diplomás ápoló hivatást (OR: 6,923; 95%CI: 3,320-14,435). A
hallgatók 56,2%-a tervezte, hogy külföldön helyezkedik el, és ennek érdekében a
kérdőívet kitöltők 20%-a már előkészületeket is tett. Kiemelendő, hogy a nyugatmagyarországi régiók hallgatói a legnagyobb, a keleti régiók főiskoláin viszont a
legkisebb arányban terveztek külföldi munkát. Két főiskolával kapcsolatos eredmény
eltért a fentiektől.
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10. táblázat A hallgatók véleménye a pályaszocializáció sikeréről (N=225 fő), a végzést
követő elhelyezkedési (N= 220 fő) és külföldi munkavállalási terveiről (N= 223 fő)
Képzőhely

Változó
Sikeres pályaszocializáció

Budapest

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
Sikeres pályaszocializáció

Győr

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
Sikeres pályaszocializáció

Pécs

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
Sikeres pályaszocializáció

Szombathely

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
Sikeres pályaszocializáció

Zalaegerszeg

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
Sikeres pályaszocializáció

Szeged

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
Sikeres pályaszocializáció

Nyíregyháza

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
Sikeres pályaszocializáció

Gyula

Diplomás ápolóként
Külföldi munkavállalási
terv
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Megoszlás %
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem

73,8
26,2
82,1
17,9
53,7
46,3
61,8
38,2
73,5
26,5
66,7
33,3
52,0
48,0
84,0
16,0
50,0
50,0
52,2
47,8
73,9
26,1
69,6
30,4
23,1
76,9
61,5
38,5
92,9
7,1
89,7
10,3
92,9
7,1
65,5
34,5
66,7
33,3
86,1
13,9
41,7
58,3
78,3
21,7
77,3
22,7
34,8
65,2

N
31
11
32
7
22
19
21
13
25
9
22
11
13
12
21
4
12
12
12
11
17
6
16
7
3
10
8
5
13
1
26
3
26
2
19
10
24
12
31
5
15
21
18
5
17
5
8
15

Legkevésbé a zalaegerszegi képzési hely hallgatói jeleztek sikeres pályaszocializációt,
körükben a legalacsonyabb a diplomás ápolóként elhelyezkedni kívánók aránya,
miközben legmagasabb arányban terveztek külföldön – feltehetően nem ápolóként munkát vállalni. A szegediek után a nyíregyházi főiskola hallgatói tervezték, hogy
diplomás ápolóként helyezkednek el, annak ellenére, hogy egyharmaduk negatívan
ítélte meg a pályaszocializációt.
A kutatásban résztvevők szerint a társadalom az ápolói pályát alulértékeli, a betegorvos-nővér értékítéleten belül leginkább az orvosok (7. ábra).
7. ábra Ápolói presztízspontok prevalenciája (%) a hallgatói véleményekben (N=226)
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Önmagukat értékelve, 52,2%-uk az ápolói munkát magas presztízsűnek minősítette, és a
jövőbe vetett optimizmusukat tükrözi, hogy szerintük ez a közeljövőben még
kedvezőbbé válik (57,1%). Ugyanakkor érdekes ellentmondás is felfedezhető a
válaszokban, ugyanis a megkérdezettek 69,5%-a ennek ellenére sem ajánlaná
gyermekének az ápolói pályát.
5.2.2. Hallgatói különbségek
A fentiekben részletezett pályaválasztással és hivatásképpel kapcsolatos eredményeink
az orvostanhallgatói csoportban számos eltérést mutattak.
Az orvostanhallgatónők döntő hányada (93,2%-a) felvételi jelentkezésekor első helyen
az orvosi egyetemet jelölte meg. Összehasonlítva a két hallgatói csoport felvételi
stratégiáját,

megállapíthatjuk,

hogy

az

orvostanhallgatók

jóval

biztosabbak

pályaorientáció tekintetében (OR: 5,020; 95%CI: 2,092-12,043). A „karrierlehetőség”, a
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„biztos állás”, valamint „az embereken segítés” pályaválasztási motivációk adták a
legnagyobb hallgatói különbségeket. A diplomás ápoló hallgatókat sokkal jobban
motiválta a biztos állás, valamint az embereken segítés, ugyanakkor kevésbé volt fontos
a karrierlehetőség. A medikák nagyobb százalékban tervezik a tanult hivatás
gyakorlását (91,5%), valamint a külföldi munkavállalást (63,5%), mint a diplomás
ápoló hallgatónők.
Megállapítható eredményeink alapján, hogy mindkét hallgatói réteg kifejezetten
alacsony presztízspontokat adott tanult hivatásának, a medikusok azonban mindegyik
presztízs-skálán valamivel magasabban értékeltek. Jövőbeni presztízsemelkedést inkább
ápoló hallgatók jósoltak (OR: 3,615; 95%CI: 1,764-7,408), az orvostanhallgatónők
ebben a tekintetben jóval pesszimistábbak voltak.
5.3. Jövőkép: család-és karriertervek a hallgatói felmérésekben
5.3.1. Diplomás ápoló hallgatónők család- és karriertervei (185, 186)
Saját jövőkép tekintetében egyértelműen optimista volt lekérdezéskor a hallgatónők
27,4%-a, borúlátóak voltak 5,3%-ban, vegyes, vagyis részben optimista, részben
borúlátó jövőképpel rendelkezett a megkérdezettek 67,3%-a (8. ábra).
8. ábra Diplomás ápoló hallgatónők jövőképe (%)
(N=226)

80

67,3
60

40

27,4
20

5,3
0
optimista

változó

68
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Hivatástervek. Diplomás ápolóként – mint ahogyan a fentiekben említettük - a
válaszadók 78,3%-ának állt szándékában elhelyezkedni. Nagyobbik hányaduk (52,0%)
további felsőfokú szakirányú tanulmányokat folytatna. Az ápolói karrierrel kapcsolatos
jövőbeni félelmek közül legtöbben a középfokú végzettségű ápolók negatív
magatartását jelölték meg. Akik egyértelműen elutasították az ápolói pályát, ennek fő
okaként ugyanolyan százalékban jelölték meg az alacsony megbecsültségi szintet
(58,1%), mint az ápolás családi élettel kapcsolatos összeegyeztethetetlenségét (58,1%).
Erős statisztikai bizonyítékot kaptunk arra nézve, hogy az ápolóként történő
elhelyezkedés tervét jelentősen befolyásolja a hivatáshoz kapcsolt presztízsérték,
(p<0,001) valamint a jövőbeni presztízsnövekedésre adott válasz (p=0,006).
Az összes válaszadó 57,0%-a tervezett külföldi munkavégzést, az ápolói hivatást
választók között az arány 57,4% volt. A külföldi munkavállalás motiváló tényezői
között leggyakrabban (92,9%) a kedvezőbb kereseti lehetőségek szerepeltek. Erős
statisztikai

bizonyítékot

kaptunk

arra,

hogy

a

vagyoni

értelemben

vett

egzisztenciateremtés, a saját otthon megszerzése jelentősen motiválja a hallgatók
külföldi munkavállalási tervét. (p<0,001) Második helyen (84,3%-ban) a nyelvtanulás
lehetőségét emelték ki. Magasabb szintű szakmai tudás megszerzését 65,4%-ban
tartották kiemelendőnek a külföldi munkavállalási tervekben. Ezeket a terveket nem
befolyásolta az, hogy a hallgató a tanult hivatásában kívánna elhelyezkedni, ugyanakkor
számos más változóval kapcsolatban összefüggés mutatkozott.
•

A felsőfokú tanulmányok helyszíne befolyásolta a külföldi munkavállalási
tervekre adott válaszokat (p<0,001), Magyarország nyugati régióiban, a
határhoz közeli főiskolák hallgatói jóval nagyobb arányban terveztek
külföldi munkavállalást, mint a keleti országhatár közelében fekvő
tanintézményekben tanulók.

•

A családi állapot és a külföldi munkavállalási tervek között szintén
statisztikai összefüggés mutatkozott (p=0,014).

•

Azok a hallgatónők, akik párválasztási nehézségekkel számoltak a jövőben,
inkább terveztek külföldi munkát (p=0,07).

•

Statisztikai értelemben erős bizonyítékot kaptunk arra, hogy azok a
hallgatónők, akik az anyaságot elsődlegesnek tartják jövőbeni életükben,
sokkal kevésbé motiváltak külföldi munkára, mint azok, akik a karriert
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tartották a fontosabbnak (p<0,001) Köztes helyet foglaltak el azok, akik
számára a karrier és család egyaránt fontos.
•

Statisztikailag bizonyítható volt, hogy az első gyermek vállalásának tervezett
időpontja nem független a külföldi munkavállalás szándékától (p=0,027),
vagyis későbbre tervezik az első gyermek szülését azok, akik foglalkoztak
ezzel a gondolattal.

•

Megállapítható, hogy a külföldi terveket a negatívan megítélt jövő (p<0,001)
is befolyásolja.

Megvizsgáltuk, hogy mely szempontok (változók) lehetnek a legfontosabb motivációk a
külföldi munkavállalásban. Az egyváltozós analízis során statisztikailag igazolható volt,
hogy az alábbi három kérdésre adott válaszok és a külföldi munka tervezése
kapcsolatban állnak egymással:
•

„Van saját tulajdonú lakása?”

•

„Számol párválasztási nehézségekkel a jövőben?”

•

„Reálisan hány gyermeket tervez?”

A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy a külföldi munkavállalásban motivációként
szóba jöhető változók együttesen hogyan befolyásolják az egyének, azaz a hallgatók
esetében a külföldi munkavállalás tervezését. Mivel az eredményváltozónak két
lehetséges kimenetele van, az előrejelzéshez (klasszifikációhoz) a dichotom logisztikus
regressziós modellt választottuk. A fent említett, szeparáló szerepű kategoriális
magyarázó változókat dummy változóként építettük be a modellbe. A modell felépítése
során azt találtuk, hogy a „Reálisan hány gyermeket tervez?” magyarázó változóra
vonatkozó dummy változók nem mindegyike bizonyult 5%-os szinten szignifikánsnak.
A változó elhagyása a modellből nem csökkentette szignifikánsan a loglikelihood
függvény értékét (a likelihood arány teszt statisztikája LR chi2(4)=7.26, p=0,12),
továbbá kivétele a modellből csak elhanyagolható módon változtatta a többi becsült
paramétert. A fentiek figyelembe vételével az eredményváltozó kategóriáinak
bekövetkezési valószínűségét a „Van saját lakása?”, és a „Végzés utáni párválasztás
nehézségei” magyarázó változókat tartalmazó modell illesztésével határoztuk meg. A
referenciacsoport mindkét magyarázó változó esetén az „Igen” kategória volt. A
modellnek a nullmodelltől való eltérését kifejező chi2 statisztika értéke LR
chi2(2)=11.66, ami szignifikáns (p<0,001). A becslés tehát releváns modellre utal,
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amelyben a magyarázó változók mindegyike szignifikáns a szokásos 5%-os szinten. A
11. táblázat a külföldi munkavállalási terv választási valószínűségét mutatja be a
fentebb részletezett két magyarázó változó függvényében.
11. táblázat Külföldi munkavállalási terv választási valószínűsége a magyarázó változók
függvényében
Az eredmény változó
kategóriáinak becsült
bekövetkezési, választási
valószínűsége (%)
60
52
75
34

Ingatlan tulajdonnal
Fél a végzés utáni
rendelkezik
párválasztás nehézségeitől
Magyarázó változók adott értékei
nem
igen
nem
igen

nem
igen
igen
nem

A megkérdezett hallgatónők 39,1%-a (45 fő) a tervezésen túl konkrét előkészületet is
tett annak érdekében, hogy külföldön vállaljon munkát. Az ápolói hivatást tervezők
között az arány 37,4% (34 fő) volt.
Családi tervek. A felmérés idején a III. és IV. éves hallgatónők 96,0%-a hajadon volt.
Minden ötödik hallgatónő (22,8%) számol a jövőben párválasztási nehézséggel. Erős
statisztikai bizonyítékot kaptunk arra vonatkozólag, hogy a családi állapot és a
párválasztási félelmek nem független változók (p<0,001). A felmérésben résztvevők
közül mindössze 10 hallgatónak (4,4%) volt gyermeke (többségüknek 1, egy-egy főnek
volt 2, illetve 3 gyermeke). A nem gyermekes hallgatónők 94,2%-a szeretne gyermeket,
legtöbben két gyermeket terveznek (Mean=2,03, SD=0,61).
9. ábra Ideális esetben és ténylegesen tervezett gyermekszám (fő) a diplomás ápoló
hallgatók esetében (N=202)
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Eltérést mutatott azonban az ideális esetben és a ténylegesen tervezett gyermekszám (9.
ábra), vagyis több gyermeket szeretnének (Mean=2,35, SD=0,80), de ésszerű
megfontolás miatt a ténylegesen tervezett gyermekszámot alacsonyabban határozták
meg.
A tervezett gyermekszám ellenére a minta 79,9%-a gondolta úgy, hogy a gyermeket
nevelő nők karrierépítési lehetőségei korlátozottabbak, 17,9% szerint csekély mértékű a
korlátozás, 2,2% szerint pedig egyáltalán nem áll fenn. A még nem szült hallgatónők
60,7%-a törvényes házasságkötésen kívül is, 39,3%-a csak házasságban vállalkozna
szülésre. Az utóbbi kérdésre adott válaszok és a családi állapot között gyenge
statisztikai összefüggést találtunk (p=0,091). Nagy többségük (96,0%) 30 éves kor alatt
tervezte az első gyermek vállalását. Ugyancsak nagy részben (81,4%) gondolják úgy,
hogy a teljes, boldog élethez elengedhetetlen a gyermekvállalás, ugyanakkor közel fele
részük (47,3%) úgy vélekedik, hogy az egyedülálló, gyermekes nők társ nélkül is teljes
életet élhetnek. Vagyis inkább a gyermektelenség, mintsem az egyedülálló státusz jelent
kizáró okot a teljes élethez. Csonka, vagyis egyszülős családból (szülői halál, illetve
válás miatt) származott a hallgatónők 26,7%-a, és több mint egyharmaduk (36,5%) 6
éven aluli volt az egyik szülő elvesztésekor vagy a szülők válásakor. A szülők válása és
a megkérdezettek család-, karriertervei, valamint női szereppel kapcsolatos attitűdjei
között azonban nem találtunk összefüggést.
Család-és

karriertervek összevetése.

A szélsőséges

karrier- vagy bezárkózó

családközpontú terveket a hallgatónők nagy százalékban elutasították. Jövőjüket
tekintve a kizárólagos háztartásbeli státuszt mindössze 3,2% tartja elképzelhetőnek,
87,1% egyértelműen elvetette. Hasonló eredmény született a kizárólagos munka
orientációjú jövőkép tekintetében, amelyet 8,6% helyeselt, 73,3% viszont egyáltalán
nem tudott elfogadni. A lekérdezett ápoló hallgatónők 37,8%-a az anyaságot, 17,8%-a a
karriert, 34,2%-a az anyaságot és karriert egyaránt fontosnak tartotta jövőbeni életében
(10,2% sem a karriert, sem az anyaságot nem találta elsődleges életcélnak). A
szerepterveket nem befolyásolták szociodemográfiai tényezők: apa iskolai végzettsége
(p=0,546), anya iskolai végzettsége (p=0,889), testvérszám (p=0,573), lakóhely
(p=0,431), kérdezett családi állapota (0,743) és lakóhelye (p=0,431), jobb anyagi
státusza (ingatlantulajdon) (p=0,933).
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Az egyváltozós analízis során statisztikai bizonyítékot kaptunk arra, hogy az anyaság
és/vagy karrier változó és az alábbi kérdésekre adott válaszok között kapcsolat van,
azaz a jövőbeni szerepvállalásukat az alábbi „változóhármas” befolyásolhatja:
„Ha gyermeke(kei) vannak nehezebb sikeres szakmai karriert építeni?”

•

(p=0,03),
•

„Lehet- teljes élete egy nőnek gyermek nélkül?” (p=0,02)

•

„Bekövetkezhet a jövőjében, hogy csak a munkájának éljen” (p=0,05)

A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy a „változóhármas” együttesen hogyan
befolyásolja az egyének, azaz a hallgatók esetében a jövőbeli szerepek közötti
választást.

Mivel

az

eredményváltozó

diszkrét,

több

kategória-kimenetű

az

előrejelzéshez (klasszifikációhoz) a multinomiális logisztikus regressziós modellt
választottuk. A fent említett, szeparáló szerepű kategoriális magyarázó változókat
dummy változóként építettük be a modellbe. A modellnek a nullmodelltől való eltérését
kifejező

chi2

statisztika

értéke

LRchi2(12)=-2(logLnull-logLminta)=-2(-213,57-(-

198,29))=30,57, amely szignifikáns (p<0,001). A becslés tehát releváns modellre utal. A
modellben szereplő magyarázó változók mindegyike szignifikáns a szokásos 5%-os
szinten. A modell illesztésének eredményeként a szerepvállalások bekövetkezési
valószínűségeit tudjuk előre jelezni a magyarázó változók adott kovariánsa mellett (12.
táblázat).
12. táblázat Szereptervek bekövetkezési valószínűsége a táblázatban szereplő magyarázó
változók mentén
Az eredmény változó kategóriáinak becsült
bekövetkezési, választási valószínűsége (%)

Magyarázó változók adott értékei

Pr(anyaság+kar
rier)

Pr(anyaság)

Pr(karrier)

17

50

33

50

33

17

70

17

13

77
34

20
50

3
16
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Ha
gyermeke(kei)
vannak
nehezebb
sikeres szakmai
karriert
építeni?

Lehet-e teljes
élete egy
nőnek
gyermek
nélkül?

Bekövetkezhete a jövőjében,
hogy csak a
munkájának
éljen?

Sokkal
nehezebb
Kicsit
nehezebb
Kicsit
nehezebb
Nehezebb
Nem nehezebb

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Talán

Igen
Nem

Talán
Nem

Szakmai karrierépítést 52,0%-ban terveznek, közülük 87,0% szeretne, jellemzően két
gyermeket vállalni. A minta 62,2%-a szerint inkább női feladat a gyermekek gondozása,
ugyanakkor

a

főfoglalkozású

családanya

szerepet

egyértelműen

(87,1%-ban)

elutasították. Minden harmadik hallgatónő a tanult szakma gyakorlásán túl a
karrierépítést és az anyaságot egyaránt fontosnak tartja. Jellemző azonban, hogy a teljes
minta 28,3%-a szerint az egészségügyi pályán lehetetlen a család és a munka
összeegyeztetése. Összefüggést találtunk a pályaelhagyást tervezők és az egészségügyi
pálya szerepkonfliktusát jelző válaszok között is. A válaszadók 50,9%-a számol a
jövőben azzal, hogy a család és a munka összeegyeztetése konfliktushoz vezethet a
választott hivatás és a család között.
5.3.2. Orvostanhallgatónők család-és karriertervei (187)
Szakmai preferenciák. A hallgatónők 91,5%-a orvosként kíván elhelyezkedni. Sőt, a
teljes minta többsége (52,6%) elképzelhetetlennek tartja, hogy későbbi életpályáján ne
orvosként dolgozzon. Szakképzés tekintetében a válaszok jelentős szóródást mutattak,
mivel 16 különböző szakirány fordult elő a hallgatói válaszokban. Legkedveltebbnek
(24,1%) a belgyógyászat bizonyult, amely a gyermekgyógyászatot is megelőzte
(20,4%). Harmadik és negyedik helyre került az általában női hivatásként számon tartott
bőrgyógyászat (9,3%), valamint a szemészet (8,3%). A kérdőíven megadott öt
szakorvosi hivatás (traumatológus, szívsebész, szülész-nőgyógyász, plasztikai sebész,
szemész) között rangsorolva, a hallgatók preferencia listát állították össze a legvonzóbb
pályától a legkevésbé vonzóig. Első helyen legtöbben a szemészetet (36,8%) és az
egyébként férfiak által dominált szülészet-nőgyógyászatot (30,8%), utolsó helyen a
traumatológiát (38,5%), valamint a szívsebészetet (21,4%) jelölték meg. Többszörös
elemzési szempontok bevonásával, a traumatológiát és a szívsebészetet első helyen
megjelölő hallgatónők (12,8%) vállalkoznának legnagyobb arányban külföldi munkára,
és ők adták a leghomogénebb válaszokat a tervezett gyermekszám vonatkozásában is
(egy válaszadót leszámítva, mindannyian két gyermeket terveznek). Munkahelyként a
többség az egyetemi klinikákat (40,4%) vagy az önkormányzati kórházakat (39,4%)
választaná. Kevesen jelöltek meg országos intézeteket (12,0%), valamint járóbetegszakrendeléseket (5,1%).
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Külföldi munkavállalást a válaszadók 63,5%-a tervez, sőt tízből négyen (39,7%) ennek
érdekében már konkrét előkészületet is tettek. A külföldre igyekvők közel 60%-a a
hosszabb időtartamot (több év) is elképzelhetőnek tartja. Erre egyértelműen elutasító
választ csak 2 fő adott. Leggyakrabban a kedvezőbb jövedelmi lehetőségek (83,8%),
valamint a szakmai tudásbővítés (71,6%) szerepelt a határon túli munkavégzés
motivációi között. A karrierépítés, mint motivációs tényező szignifikánsan magasabb
számban jelent meg azok válaszában, akik egyébként is becsvágyóbbak a szakmai
életpályájuk tekintetében. Esetükben 83,3% tervez rövidebb-hosszabb időtartamú
külföldi munkát, szemben azokkal, akik számára kisebb a szakmai karrier jelentősége.
Közülük csak 56,5% jelezte szándékát a külföldi munkavállalásra. Feltehetőleg a
külföldi munkavégzést a hallgatók a szakmai karrierépítés egyik szükségszerű
állomásának, pontosabban ugródeszkájának tekintik. Első gyermekének megszületését a
külföldi elhelyezkedést mérlegelők 78,4%-a tervezi 30. életévének betöltése előtt. A
gyermekvállalás tervezett időpontját az sem módosítja, ha a válaszadó már konkrét
lépéseket is tett a külföldi munkavállalás irányába.
Család és karrier. A teljes kontrollcsoport válaszait értékelve, az anyaság, a tanult
szakma gyakorlása és a karrier-központú életstratégia között rangsorolva, legtöbben az
anyaságot (85,5%), legkevesebben a karrierépítést (26,5%) jelölték meg (10. ábra).
10. ábra Jövőbeni célok fontossága a hallgatói vélemények alapján (%)

85,5

anyaság

szakma
gyakorlása

61,5
26,5
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Az orvosi hivatás gyakorlását tervezők 23,4%-a tartja elengedhetetlennek jövőbeni
életpályája során a szakmai karrier tudatos építését. A teljes minta 10,25%-a mind a
három jövőbeni feladatot közel azonos fontosságúnak ítélte meg. A szakmai karriert
tervezők körében szignifikánsan magasabb volt a fájdalomcsillapítót szedők, a rossz
közérzetről és depressziós tünetekről beszámolók aránya (p<0,001). A bizonytalan
jövővel és párválasztással szembeni félelmek is fokozottabb mértékben jelentkeztek. A
hallgatónők 86,2%-a utasította el, hogy orvosként kizárólag a munkájának éljen,
ugyanakkor 84,5%-ban a főfoglalkozású családanyaságot is egyértelműen elvetették. A
szakmai karrierépítést fontosnak tartók 83,3 %-a két vagy három gyermeket szeretne
vállalni. Egyébként a nagy többség (88,0%) úgy vélekedik, hogy a teljes és
kiegyensúlyozott női léthez elengedhetetlen a gyermekvállalás, ugyanakkor csak 34,2%ban gondolják úgy, hogy az egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő nő is teljes életet
élhet.
Két hallgatónak volt már gyermeke a mintában, a többiek átlagosan 28 éves korban
tervezik az első gyermek születését, vagyis ezt az eseményt döntő többségben (81,5%) a
30 éves életkor elé helyezik. Később szándékoznak gyermeket vállalni a szakmai
karriert építők, szemben azokkal, akik ezt nem kezelik kiemelt célként a jövőben.
Eltérést mutatkozott az érzelmi és a racionális alapon tervezett gyermekszám között,
vagyis egyesek több gyermeket szeretnének, de ésszerű megfontolás miatt
alacsonyabban adták meg (11. ábra) a ténylegesen tervezett gyermekszámot.
11. ábra Ideális esetben és ténylegesen tervezett gyermekszám (fő)
(N=109)
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Akik több gyermeket terveznek, korábbi életkorban gondolnak az első gyermek
születésére. A gyermektelen hallgatónők 36,8%-a akár házasságon kívül, viszont
55,7%-a csak házasságon belül vállalna gyermeket. A teljes minta 52,8%-a azt tervezi,
hogy majdan születendő gyermekével 3 évig marad otthon, de 45,3% már most
elutasítja ezt az egyébként törvény kínálta lehetőséget. Összefüggés mutatkozott az
otthonmaradás és a karrierépítésre adott válaszok között. Azok, akik otthon maradnának
gyermekük 3 éves koráig, kevésbé motiváltak a szakmai karrierépítésben.
5.3.3. Összehasonlító elemzés a két hallgatói csoport között (186)
Karriertervek. Az orvostanhallgatók és az ápoló hallgatók külföldi munkavállalási
tervezése között különbség áll fenn. Statisztikai bizonyítékot kaptunk (p=0,033) arra
vonatkozólag, hogy az előbbiek nagyobb arányban terveznek külföldi munkát. A
motiváló tényezőkre adott válaszok a két csoportban megközelítőleg azonos arányban
fordultak elő, kivételt ez alól a „nyelvtanulási lehetőség” változó jelentett.
Statisztikailag bizonyítható, hogy a diplomás ápoló hallgatónők ezt gyakrabban jelölik
meg válaszaikban (p=0,030). Mindkét hallgatói csoportban legerősebb motiváló
tényezőként a magasabb jövedelemszerzés lehetősége jelent meg, megközelítőleg 85%ban. Azok, akik külföldi munkavállalást terveznek, közel azonos arányban már konkrét
előkészületeteket is tettek. Mindkét hallgatói csoportban arra is statisztikai bizonyítékot
kaptunk, hogy a külföldi munkavállalási terveket jövőbeni párválasztási félelmek is
motiválják (p = 0.027). A külföldi munkavállalási attitűdöket regressziós modellel
hasonlítottuk össze. Először egy olyan logaritmikus modellt illesztettünk, amellyel
összehasonlíthattuk a diplomás ápoló hallgatónők külföldi munkavállalásra vonatkozó
terveit a kontrollcsoportéval. Az eredményváltozónak (külföldi munka vállalás terve) 2
kategóriája van (dichotom), amelyeket a modell illesztéséhez úgy kódoltunk, hogy
referenciacsoportnak a külföldi munkavállalást nem tervezőket választottuk.
Az illesztett modell indexek nélkül, a változók feltüntetésével a következő:
LOGODDS(KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS TERVE) = KONSTANS +HALLGATÓ

A modell matematikai formában:
 π 
log it (π ) = log
 = β o + β1 x ,
1− π 
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ahol az x a hallgató magyarázó változónak megfelelő dummy változót jelöli, amelynek
értéke – kódolásunk szerint – 0 az orvostanhallgatók esetén és 1 a dipl. ápoló hallgatók
esetén, a referenciacsoport az orvostanhallgatók. A π a külföldi munkavállalási terv
bekövetkezésének feltételes valószínűsége az

x

magyarázó változó rögzített

kovariánsa mellett.
A logaritmikus regressziós modellel a következő eredményt kaptuk:

log Ω külföl dim unkavállalásterve (hal lg ató) = log it (π ) = 0,58 − 0,63x
A modellben a „hallgató” (x) változó 5%-os szinten szignifikáns. Ezzel statisztikai
bizonyítékot kaptunk arra, hogy a diplomás ápoló hallgatók külföldi munkavállalási
terve különbözik a kontrollcsoportétól. A hallgatói csoportok esetében a modellel
becsült valószínűségeket mutatja be az alábbi 13. táblázat.
13. táblázat: Külföldi munkavállalás esélye a hallgatói csoportokban
Tervez-e
külföldi
munkavállalást?

Valószínűségek
jele

Valószínűségek %
Orvostanhallgatók

Diplomás
ápoló
hallgatók

Igen

π

64

48

Nem

1− π

36

52

Összesen

100

100

Ezek a valószínűségek közel azonosak a mintából nyert gyakoriságokkal.

Ha a

számított modellben meghatározzuk a változó együtthatójának anti-logaritmusát, vagyis
az esélyhányadost, akkor a következőt állapíthatjuk meg: a diplomás ápolónő hallgatók
a kontrollcsoporthoz (az orvostanhallgatókhoz) viszonyítva közel fele akkora eséllyel
tervezik a külföldi munkavállalást (OR=0,53).
Az alábbiakban a hallgatói csoportok külföldi munkavállalási tervét hasonlítjuk össze a
„Várhatóak párválasztási nehézségek végzés után”, a “Reálisan hány gyermeket

tervez?” és a “Van saját lakása?” változók multinomiális modellbe építésével.
A “várhatóak párválasztási nehézségek a végzés után “ változó beléptetésével a
“hallgató” változóra vonatkozó esélyhányados majdnem változatlan maradt (0,54), a
beléptetett változó esélyhányadosa 0,47. Ez azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akik nem
félnek a párválasztás nehézségeitől, közel fele akkora eséllyel tervezik a külföldi
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munkavállalást, mint azok, akik félnek. A modellben mindkét független változó
szignifikáns 5%-os szinten (phallgató=0,04, 95%-os CI (0,30;0,98), ppárválasztás=0,03, 95%os CI(0,23;0,95) Ha a “Reálisan hány gyermeket tervez?” és a “Van saját lakása?”
változók hatását egyenként vizsgáljuk, azt találjuk, hogy egyik sem változtat a
“hallgató” változóra vonatkozó esélyhányadoson, és ellentétben a “párválasztás”
változóval, egyik sem szignifikáns 5%-os szinten. Ha mindhárom változót
szerepeltetjük a modellben, a hallgató és a párválasztás szignifikáns hatása megmarad,
a másik két változó nem szignifikáns 5%-os szinten.
14. táblázat Külföldi munkavállalási tervet befolyásoló tényezők esélyhányados értéke
Magyarázó változók
Hallgató
Esélyhányadosok

0,5

1

Párválasztástól
tart2

Saját
lakás3

0,47

1,45

Két gyermeket
tervez4
1,08

Három vagy több
gyermeket tervez4
0,54

1 referencia csoport: orvostanhallgatók
2 referencia csoport: fél a párválasztástól
3 referencia csoport: nincs saját lakása
4 referencia csoport: nem tervez/egy gyermeket tervez

A fenti 14. táblázat eredményeiből látható, akinek nincs saját lakása – figyelembe véve
a hallgató egyéb attitűdjeit – közel másfélszer nagyobb eséllyel tervezi a külföldi
munkavállalást, mint a lakással rendelkező. Aki 3 vagy több gyermeket tervez, csak fele
akkora eséllyel tervezi a külföldi munkavállalást, mint az, aki nem vagy csak egy
gyermeket tervez. A két gyermeket tervezők közel azonos eséllyel tervezik a külföldi
munkát, mint azok, akik nem vagy csak egy gyermeket terveznek.

Családi tervek. A két hallgatói réteg között a reális gyermekszám tekintetében gyenge
(p=0,091), míg a szívesen vállalt gyermekszám tekintetében erős (p<0,001) statisztikai
bizonyítékot kaptunk a különbségre. Diplomás ápoló hallgatónők szívesen és reálisan
tervezett gyermekszáma megegyezett, vagyis legtöbben a két gyermeket jelölték meg.
Ezzel szemben az orvostanhallgatónők legnagyobb hányada három gyermeket vállalna
szívesen, reálisan azonban két gyermeket terveznek (15. táblázat).
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15. táblázat Szívesen és reálisan tervezett gyermekszám diplomás ápoló hallgatónők és
orvostanhallgatónők válaszaiban (N=175)
Diplomás ápoló
Hallgatónők
Szívesen
Reálisan
%

N

%

10,6
60,6
18,2
9,1
1,5

7
40
12
6
1

12,1
68,2
15,2
4,5
0

OrvostanHallgatónők
Szívesen

Tervezett

N

Reálisan

gyermekszám

%

N

%

N

Egy
Kettő
Három
Négy
Öt

1,8
36,7
44,0
14,7
2,8

2
40
48
16
3

8,3
64,2
23,9
3,6
0

9
70
26
4
0

8
45
10
3
0

Az orvostanhallgatók kevésbé vállalkoznának házasságon kívüli gyermekszülésre, mint
az ápoló hallgatók. Erre gyenge statisztikai bizonyítékot szerezhettünk (p=0,075). A
gyermekszám preferenciákban megmutatkozó különbségek ellenére a diplomás ápoló
hallgatónők 3,7-szeres eséllyel tervezik, hogy gyermekükkel három évig otthon
maradnak (OR: 3,786; 95%CI: 1,814-7,900, p<0,001). Az anyaság és a karrier tervek
tekintetében (p=0,002) ugyancsak meghatározó különbség áll fenn (12. ábra).
12. ábra Anyaság és/vagy karriertervek a hallgatói válaszokban (fő) (N=174)
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Megállapítható az eredmények alapján, hogy az orvostanhallgatók nagyobb százalékban
választották a „csak anyaság” szerepet. Az anyasági és karrier terveket multinomiális

regressziós modellel vizsgáltuk. Először összehasonlítottuk a diplomás ápoló
hallgatónők várható szerepválasztását a kontroll-csoport szerepválasztásával. Az
eredményváltozó (anyaság/karrier) 3 kategóriáját úgy kódoltuk, hogy referenciaként a
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legnagyobb esetszámú, „csak anyaság” csoportot választottuk. Kétszeresen indokolta a
választásunkat az a körülmény, hogy mindkét hallgatói csoportban ennek volt a
legnagyobb a gyakorisága. Az illesztett modell indexek nélkül, a változók
feltüntetésével a következő:
LOGODDS (ANYASÁG/KARRIER) = KONSTANS +HALLGATÓ

Mivel a kimenetelnek három kategóriája van, a „hallgató” magyarázó változónak pedig
kettő, a multinomiális regressziós modell egyenletei a következők:
(a )
(b )

log Ω
log Ω

1 2

3 2

( x ) = log
( x ) = log

P ( y = 1 x)
P ( y = 2 x)
P (y = 3 x)
P ( y = 2 x)

≡ log

p1
= β
p2

≡ log

p
p

3

=β

0 ,1 2

0 ,3 2

+ xβ
+ xβ

1 ,1 2

,

1,3 2

2

ahol az x a 2 kategóriájú „hallgató” magyarázó változónak megfelelő dummy változó,
amelynek értéke – kódolásunk szerint – 0 az orvostanhallgatók esetén és 1 a diplomás
ápoló hallgatók esetén (az orvostanhallgatók a referenciacsoport).
A multinomiális logaritmikus regressziós modellel a következő eredményt kaptuk:
(c )

log Ω

(d )

log Ω

anyaság

csakkarrie

+ karrier

csakanyasá

r csakanyasá

g

g

( hal lg ató ) = log

( hal lg ató ) = log

p1
= 0 , 88 − 1 ,1 x
p2

p3
= 1 , 58 − 2 , 53 x
p2

A modellben a „hallgató” (x) változó 5%-os szinten szignifikáns. Ezzel statisztikailag
bizonyítottuk, hogy a diplomás ápoló hallgatók szerepvállalása különbözik a
kontrollcsoportétól. A hallgatói csoportok esetében a modellel becsült valószínűségeket
a 16. táblázat mutatja be.
16. táblázat: Anyaság és/vagy karrier szereptervek hallgatói csoportonként előforduló
valószínűsége
Valószínűségek
Jele
Szereptervek

Valószínűségek %
Orvostanhallgatók

Diplomás ápoló
hallgatók

Anyaság és karrier

p1

23

37

Anyaság

p2

71

46

Karrier

P3

6

17

Összesen

100

100
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Ezek a valószínűségek közel azonosak a mintából nyert gyakoriságokkal. Ha a számított
modellben meghatározzuk a változók együtthatóinak anti-logaritmusát, azaz az
esélyhányadosokat, a következő lesz az eredmény: diplomás ápolónő hallgatók a
kontrollcsoportokhoz (az orvostanhallgatókhoz) viszonyítva 2,4-szer nagyobb eséllyel
választják együttesen a karriert és az anyaságot, mint csak az anyaságot, illetve 4,8-szor
nagyobb eséllyel csak a karriert, mint csak az anyaságot.

5.4.Hallgatónők egészségi állapota, egészség- és rizikómagatartás

5.4.1. Diplomás ápoló hallgatónők egészség- és rizikómagatartása (188)
A mintába felvett diplomás ápoló hallgatónők egészségi önértékelését a WHO által is
javasolt, ötfokú skála segítségével mértük. Mindössze a válaszadók 8,5 %-a választotta
a kiváló minősítést, legtöbben (61,2%) jó minősítést adtak az egészségi állapotukra. A
válaszadók 28,6%-a gondolta úgy, hogy egészsége kielégítő, 1,7%-a rossz, illetve
nagyon rossz minősítést adott. Meglepő módon a kérdezettek szociodemográfiai
jellemzői (lakóhely, szülők iskolai végzettsége, szülői válás) nem befolyásolták az
egészségi állapot eredményeit. A hallgatói jövőkép megítélése és az egészségi állapot
között azonban statisztikailag erős kapcsolatot találtunk, (p=0,002) vagyis az optimista
hallgatók jobb egészségi állapotot jeleztek.
A pszichoszomatikus tünetek mérésére hét változót alkalmaztunk. Ezeket külön-külön,
egy ötfokú skálán kellett értékelnie a hallgatóknak, akik a „soha” és a „naponta”
előforduló gyakoriságok közötti skálaértékek között választhattak (17. táblázat). A teljes
mintából mindössze 6 fő (2,7%) nem jelzett pszichoszomatikus tüneteket. Heti vagy
annál gyakrabban előforduló idegességről 41,3%, kimerültségről 25,5%, rossz
közérzetről 19,2%, fejfájásról 16,9%, szorongásról 14,6%, álmatlanságról 11,3%,
depresszióról 10,7% számolt be. Legritkábban előforduló tünetként az álmatlanság
jelentkezett, ugyanis erről a válaszadók 60,8%-a egyáltalán nem tett említést.
„Álmatlanság”-ot leszámítva valamennyi pszichoszomatikus tünet erős statisztikai
összefüggést mutatott az egészségi állapottal, valamint a jövőképpel. Ugyanakkor a
szociodemográfiai

változókra

adott

válaszok

pszichoszomatikus tünetek prevalenciájával.
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nem

mutattak

összefüggést

a

17. táblázat Pszichoszomatikus tünetek prevalenciájának (%) összefüggése az egészségi
állapottal és a jövőképpel (N=224)
Tünetek

Soha

Évente
többször

Havonta

Hetente

Naponta

Rossz közérzet
Erős fejfájás
Tartós
álmatlanság
Idegesség
Kedvetlenség,
depresszió
Kimerültség
Szorongás,
félelem

12,1
27,6
60,8

37,5
29,8
18,5

31,3
25,8
9,5

17,4
12,9
7,2

1,8
4,0
4,1

p<0,001
p<0,001
p=0,042

p<0,001
p=0,004
p=0,486

7,1
29,0

23,6
34,8

28,0
25,4

28,9
7,6

12,4
3,1

p=0.003
p=0,001

p=0,016
p=0,001

11,2
28,0

36,6
40,0

26,8
17,3

17,0
10,2

8,5
4,4

p=0,001
p=0,006

p<0,001
p=0,012

Egészségi
állapot
Hallgatói
önmegítélése jövőkép

Hat változó bevonásával kerestük a választ arra, hogy a diplomás ápoló hallgatónők az
élet

mely területén

észlelnek

stressz-hatásokat.

Ezek

közül érthető

módon

leggyakrabban a tanulást jelezték, szám szerint 81,4%-ban. Az időhiányt a hallgatók
55,8 %-a, az anyagi gondot 54,9 %-a jelezte. Megközelítőleg minden harmadik
válaszoló jelzett párválasztási problémákat (35,4%), valamint családi konfliktusokat
(33,2 %). A stressz tényezők száma és a pszichoszomatikus tünetek előfordulásának
gyakorisága között összefüggés mutatható ki (p<0,001), vagyis minél több stressz-hatást
említettek a hallgatók, annál gyakrabban fordultak elő pszichoszomatikus tünetek.
Fontosnak tartjuk külön kiemelni, hogy a párkapcsolati, párválasztási problémákról
beszámoló hallgatók gyakrabban említettek pszichoszomatikus tüneteket (18. táblázat).
18. táblázat Pszichoszomatikus tünetek prevalenciája és a párkapcsolati, párválasztási
problémákat jelző válaszok közötti összefüggések (N=226)
Pszichoszomatikus tünetek

Párkapcsolati, párválasztási
problémák

Rossz közérzet

p=0,087

Erős fejfájás

p=0,483

Tartós álmatlanság

p=0,208

Idegesség

p=0,027

Kedvetlenség, depresszió

p=0,096

Kimerültség

P=0,127

Szorongás, félelem

P=0,204
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A vizsgálati populációba bevont diplomás ápoló hallgatónők mindegyike az utolsó vagy
az utolsó előtti tanévet kezdte a főiskolán. Feltehetően a munkaerőpiacra való közeli
kilépés érzete bizonytalanságot fokozó tényező volt a jövőkép tekintetében. Stressz
tényezőként a bizonytalan jövőt a hallgatónők 37,6%-a jelezte. Zárt kérdések
segítségével (megadva a nyitott válasz lehetőségét is) vizsgáltuk, hogy a válaszadók
milyen jövőbeni nehézségekkel számolnak a magánélet és a majdani hivatásuk
területén. A magánélet vonatkozásában legnagyobb félelemként a szabadidőhiány jelent
meg (79,9%-ban), megelőzve az anyagi gondokat (63,8%), a család és a munkavégzés
közötti konfliktust (50,9%) és a párválasztás (22,8%) problémáját. Az évfolyam szerinti
helyzet (utolsó vagy utolsó előtti), nem befolyásolta a jövőképet, a stressz tényezők
számát, illetve a pszichoszomatikus tünetek előfordulásának gyakoriságát.
Felmérésünkben a mindennapos testmozgás előfordulását is vizsgáltuk. Mindössze 8 fő
sportolt versenyszerűen, ez a teljes minta 3,5%-a. A szabadidős sportolás gyakoriságát a
13. ábra mutatja.
13. ábra Szabadidős sportolás gyakorisága (%) (N=222)

80

58,3
60

40

19,0

16,7

20

4,2

1,9
0
naponta

hetente
többször

hetente
egyszer

havonta
egyszer

soha

Hetente több alkalommal sportolnak 20,9%-ban, rendszertelenül (kevesebb, mint havi
egy alkalom) vagy soha nem mozog a válaszadók 58,3%-a. Igazolható, hogy a sportolás
mennyisége és az egészségi állapot önmegítélése között kapcsolat áll fenn, vagyis minél
rendszeresebben mozog valaki, annál jobbnak ítélte meg az egészségi állapotát
(p<0,001).
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Hat változó bevonásával vizsgáltuk az egészségkárosító magatartásformákat. Felmértük
a legalább heti rendszerességgel egészségkárosító vagy annak minősíthető szert
használók számát. Heti rendszerességgel dohányzik a hallgatók 31,9%-a, hozzávetőleg
minden

ötödik

hallgató

(20,8%)

szed

fájdalomcsillapítót,

rendszerességgel

fogyaszt

alkoholt

7,5%-uk.

Kutatásunkban

ugyancsak
erős

heti

statisztikai

bizonyítékot kaptunk arra vonatkozólag, hogy a dohányzás és az alkoholfogyasztás
egymást erősítő egészségkárosító szerként jelenik meg (p<0,001).

5.4.2. Hallgatói különbségek
Egészségi állapot szubjektív megítélése tekintetében a kontrollcsoport válaszai
statisztikailag megalapozott eltérést mutattak a diplomás ápoló hallgatók válaszaihoz
képest, (p=0,055) a medikusok pozitívabb minősítést adtak saját egészségükre.
Két pszichoszomatikus tünet mutatott statisztikai különbséget a hallgatói válaszokban.
Ápoló hallgatók gyakrabban számoltak be napi, heti rendszerességgel rendelkező erős
fejfájásról (p=0,058), illetve tartós álmatlanságról (p=0,002).
Az egészségkárosító szerek bizonyított vagy lehetséges használatát illetően számottevő
különbség a dohányzásban és a fájdalomcsillapító-szedésben figyelhető meg (14. ábra).
Az ápoló hallgatók nagyobb eséllyel dohányoznak, mint a medikushallgatók (OR:
2,948; 95%CI: 1,449-5,999). A fájdalomcsillapító-szedésben szintén különbség
figyelhető meg, hasonlóan a dohányzáshoz, az ápoló hallgatók nagyobb eséllyel
szednek fájdalomcsillapítót heti rendszerességgel (OR: 2,378; 95%CI: 0,963-5,872).
14. ábra Egészségkárosító szerek használata a két hallgató csoportban (%) (N=194)
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A rendszeres szabadidős sport tevékenységgel foglalkozók aránya jóval alacsonyabb
volt diplomás ápoló hallgatónők körében (19. táblázat), erre statisztikai bizonyítékot
kaptunk. (p=0,010) Legtöbben havi gyakoriságnál ritkábban vagy egyáltalán nem
sportolnak. Valamivel ugyan jobb a helyzet a medikusok esetében, de kiemelendő, hogy
megközelítőleg csak egyharmaduk sportol a kívánatos mértékben.
19. táblázat Szabadidős sportolás prevalenciája a hallgatói mintában (N=185)
Diplomás ápoló hallgatónők
Gyakoriság
Naponta
Hetente többször
Hetente egyszer
Havonta egyszer
Rendszertelenül
Soha

Orvostanhallgatónők

Összesen

%

N

%

N

%

N

2,7

2

5,5

6

4,3

8

21,3

16

37,3

41

30,8

57

8,0

6

14,5

16

11,9

22

2,7

2

0,9

1

1,6

3

56,0

42

36,4

40

44,3
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9,3

7

5,5

6

7,0

13

Összefoglalóan megállapítható, hogy a diplomás ápoló hallgatónők a kontrollcsoporthoz
képest kedvezőtlenebb egészségi állapottal bírnak, körükben magasabb néhány
egészségre káros szer fogyasztása, ugyanakkor rosszabb az egészségvédelem
szempontjából fontos szabadidős testmozgást folytatók aránya.

6. EREDMÉNYEK II.
Dolgozói felmérés
6.1. Szociodemográfiai jellemzők a dolgozói felmérésben
A válaszadó személyek átlag életkora 39,7 életév volt. Lényeges különbség állapítható
meg azonban a diplomás ápolónők és orvosnők életkorát tekintve (15. ábra), erre erős
statisztikai bizonyítékot is kaptunk (p<0,001).

86

15. ábra Életkori megoszlás diplomás ápolónők és orvosnők körében (%) (N=406)
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A legtöbb diplomás ápolónő (47,5%) és orvosnő (68,4%) férjezett volt a felméréskor, de
családi állapot tekintetében statisztikai különbséget kaptunk a két csoport között
(p<0,001). Sokkal több hajadon diplomás ápolónő (40,5%) volt, mint orvosnő (17,6%),
ami nyilvánvalóan az életkori megoszlás különbségeire vezethető vissza. Legtöbbjük
szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzett szülőktől származik, a felsőfokú
végzettségű szülők aránya 10% alatt volt. Az orvosnők legnagyobb hányada felsőfokú
végzettségű apától (48,3%) és közép- vagy felsőfokú (34,4%, ill. 31,1%) iskolai
végzettségű anyától származik. A különbség statisztikailag itt is releváns (p<0,001).
A legtöbb diplomás ápolónő és orvosnő megyeszékhelyet jelölt meg állandó
lakóhelyként, ez azonban nem meglepő a lekérdezésben résztvevő intézménytípusok
miatt. Statisztikai bizonyítékot (p<0,001) kaptunk arra, hogy több diplomás ápolónő él
közép-és kisvárosban vagy falun, mint orvosnő.
Lényegesen eltért a kérdezettek partnerének iskolai végzettségi szintje, a különbség
statisztikailag szignifikáns (p<0,001). Az orvosnők több mint négyötödének partnere
felsőfokú végzettségű volt, mindössze 2,8%-ban fordult elő érettséginél alacsonyabb
iskolai végzettségű férj, azonban a diplomás ápolónők csak valamivel több, mint
egynegyede jelölt meg diplomás partnert, közel egyharmaduk pedig érettséginél
alacsonyabb szintet végzett partnerről számolt be (16. ábra).
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16. ábra Partner iskolai végzettsége a hivatás típusa szerint (%)
(N=344)
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érettségi

felsőfokú diploma

Ingatlan tulajdon (20. táblázat) tekintetében szintén erős statisztikai különbséget
kaptunk (p<0,001), diplomás ápolónők kisebb eséllyel rendelkeznek lakás-, illetve
háztulajdonnal (OR: 0,311; 95%CI: 0,182-,0529).
20. táblázat Ingatlantulajdon hivatástípus szerint (N= 404)
Ingatlantulajdonlás

Rendelkezik
Nem rendelkezik

Diplomás ápolónők száma

Orvosnők száma

(%)

(%)

140 fő (71,4%)
56 fő (28,6%)

185 fő (88,9%)
23 fő (11,1%)

6.2. Hivatás- és önértékelés egészségügyi dolgozók körében (189)

6.2.1. Hivatással kapcsolatos értékítéletek
Megállapítható, hogy a diplomás ápolónők és orvosnők döntő hányada alacsony
presztízsű pályának ítélte hivatását. Statisztikailag szignifikáns különbség mutatkozott a
két csoport között (p=0,010), a diplomás ápolónők 97,4%-a, míg az orvosnők 88,0%-a
minősítette hivatását közepes vagy alacsony presztízsűnek.
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A hivatás-presztízsre adott negatív válaszok összefüggést mutattak:
• saját életúttal (p<0,001) és szakmai karrierrel (p<0,001) kapcsolatban
megfogalmazott kritikákkal,
• negatív jövőképpel (p<0,001),
• pályaelhagyási tervekkel (p<0,001),
• rosszabb egészségi állapottal (p<0,001) és
• pszichoszomatikus tünetek előfordulásának gyakoriságaival (p<0,001).
A felmérésben résztvevő személyeket arra kértük, hogy háromfokú skála segítségével
hasonlítsák össze az egészségügyi és nem egészségügyi területen dolgozó diplomás nők
munka, és szociális terheit (17. ábra). A megkérdezett orvosnők kétharmada (66,5%) az
egészségügyi pályán dolgozó diplomás nők terheit sokkal magasabbnak ítélte, diplomás
ápolónők ezt kisebb arányban (29,1%) gondolták. Azok, akik fokozottabbnak vélték az
egészségügyi pályán dolgozó diplomás nők terheit, magasabb arányban jelezték a
munkahely és család között fennálló konfliktusokat (p<0,001), nehezebbnek ítélték meg
a munkahelyi és családi szerepek összehangolását (p<0,001).
17. ábra Vélemény az egészségügyi diplomás nők munka-és szociális
terheiről összehasonlítva a nem egészségügyi diplomás nők terheivel (%)
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A gyógyító és ápoló munka nehézségeit összehasonlítva, a teljes minta 62,3%-a szerint
a nagyobb terheket az orvosnők viselik. A diplomás ápolónők kevesebb, mint fele, az
orvosnők több mint háromnegyede gondolta úgy, hogy az orvosnők nagyobb
nehézségekkel néznek szembe. Egyforma terheket kapcsolt a két hivatáshoz az
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orvosnők 23,4%-a, a diplomás ápolónők 45,0%-a. A válaszadó személyek 4%-a
(közöttük mindössze egy orvosnő) gondolta úgy, hogy az ápolói munka nehezebb. Erős
statisztikai bizonyítékot kaptunk arra, hogy a gyógyító és ápoló munka nehézségeinek
megítélését a hivatás típusa befolyásolja (p<0,001).

6.2.2. Önértékelés és hivatással kapcsolatos elégedettség
A két hivatáscsoportban a szakmai előmenetellel kapcsolatos elégedettségi mutatókban
hasonló eredmények születettek, vagyis nincs összefüggés a két változó között.
(p=0,613) Egyértelműen elégedett volt az eddigi szakmai előrejutásával a diplomás
ápolónők 40,6%-a, az orvosnők 44,0%-a. A szakmai karrierrel és az életúttal
kapcsolatos elégedettség között statisztikai összefüggést (p<0,001) állapítottunk meg.
Akik elégedettek a szakmai előmenetelükkel, azok 72,9%-a általában az élet más
területein is elégedettebbek.
Hivatástípus szerint összehasonlítva a vezető pozíció elnyerését, megállapítható, hogy a
diplomás ápolónők közül kétszer többen kerültek vezető beosztásba, ez azonban
mégsem hatott negatív módon az orvosi réteg szakmai előrejutással kapcsolatos
elégedettségére. Sőt, a diplomás ápolónők sokkal nagyobb hányada fontolgatta, hogy
elhagyja a hivatását (66,5%), mint ahogyan azt orvosnők jelezték (49,8%), a
különbségre erős statisztikai bizonyítékot kaptunk (p=0,004). Vagyis a hivatás jellege és
a szakmai előrejutással kapcsolatos elégedettségi szint között nem találtunk
összefüggést (p=0,613). A vezető beosztásban dolgozók valamivel nagyobb hányada
jelzett szakmai karrierjével kapcsolatos elégedettséget, ez azonban nem gyakorolt
kedvező hatást a pályaelhagyási tervekre, hiszen erre arányaiban megközelítőleg
ugyanúgy gondoltak mind a vezetők, mind a beosztottak.
A választott hivatással kapcsolatos elégedettséget két közvetett, elméleti kérdéssel is
mértük: a megkérdezett személyek újra a hivatásukat választanák-e, illetve szeretnék-e,
hogy ha pályaválasztás előtt álló leányuk lenne, az a foglalkozásukat követné. A
válaszadók megközelítőleg kétharmada mindkét csoportban ismételten a jelenlegi
hivatását választotta, azt viszont lényegesen kisebb arányban szeretnék, hogy
feltételezett leányuk foglalkozás tekintetében az anyai mintát kövesse (a diplomás
ápolónők közül 13,9%, az orvosnők közül 20,5%). Akik nem választanák újra a
hivatásukat, illetve nem szeretnék, ha leányuk foglalkozásukat követné, kevésbé
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elégedettek a szakmai karrierjükkel és az életútjukkal, magasabb arányban tervezték,
hogy elhagyják a foglalkozásukat, alacsonyabb presztízsűnek tekintik pályájukat,
magasabb arányban számoltak be munkájuk és családi életük összehangolásának
nehézségeiről. (21. táblázat)
21. táblázat Statisztikai összefüggések a hivatással kapcsolatos elégedettségi mutatók
között
Motivációs tényezők

Hivatás újraválasztása

Hivatás „átörökítése”

Szakmai karrierrel kapcsolatos elégedettség

p=0,010 (N=399)

p<0,001 (N=402)

Életúttal kapcsolatos elégedettség

p<0,001 (N=395)

p=0,001 (N=398)

Hivatáshoz kötött presztízsérték

p=0,003 (N=399)

p=0,017 (N=401)

Munka és családi élet összehangolásának nehézsége

p=0,018 (N=397)

p=0,021 (N=400)

Az elégedettséget a hivatás speciális jellegéből adódó nehézségek is befolyásolhatják,
jellemzően az ügyeleti munka, illetve a három műszakos beosztás, a magasabb
munkaterhek (túlórázás, mellékállás), valamint a munka és a családi feladatok
ellátásából eredő szerepek közötti feszültségek, szerepkonfliktusok. A válaszadók
kétharmada rendszeresen látott el ügyeleti munkát, a hétköznapi ügyeletek száma
átlagosan 4,17 nap/hónap, a hétvégi ügyeleti napok átlaga 2,24 nap/hónap volt. Egyesek
átlagosan havonta 15 hétköznapi és 7 hétvégi napot ügyeltek, vagyis gyakorlatilag
minden második napot ügyeletben töltöttek. A minta 19,9%-a nem végzett túlórát,
ugyanakkor minden negyedik válaszadó heti szinten legalább 8 órát dolgozott többlet
munkaidőben. Mellékállással a válaszadók 43,1%-a rendelkezett. Szignifikáns
különbség adódott a hivatás típusa, valamint az éjszakai és hétvégi ügyeletek/műszakok
száma (p<0,001), a túlmunka (p<0,001) és a mellékállás (p<0,001) tekintetében. Az
ápolói végzettségűek 56,3%-a, az orvosi diplomával rendelkezők 77,4%-a látott el
éjszakai műszakot, illetve ügyeletet, a diplomás ápolónők általában több napot ügyeltek
havi szinten, mint az orvosnők. A diplomás ápolónők 68,4%-a, az orvosnők 91,3%-a
rendszeresen túlórázott, az orvosnők közel 40%-a minimum 8 órával dolgozott többet
hetente. A diplomás ápolónők 30,1%-a, az orvosnők 55,6%-a rendelkezett
mellékállással. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a diplomás ápolónők kevesebbet
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túlóráztak, statisztikailag kisebb eséllyel rendelkeztek másodállással (OR: 0,345;
95%CI: 0,229-0,519) és vállaltak éjszakai műszakot (OR: 0,377; 95%CI: 0,245-0,579).
Az elégedettségi mutatókra, valamint a munkaterhet mérő kérdéseinkre (ügyelet, túlóra,
mellékállás) kapott válaszok között meglepő módon nem találtunk statisztikai
értelemben vett összefüggést.
Összehasonlítottuk, hogy ápolók és orvosnők milyen munkahelyi problémákkal
szembesültek leggyakrabban. Megállapítható, hogy diplomás ápolónők és orvosnők
egyaránt ugyanazokat a problémákat emelték ki a mindennapos munkában: túlzott
adminisztráció, eszközhiány és a gyógyítás korlátaiból adódó nehézségek.
A karrierépítés vagy éppen az elégedettség egy másik mutatója a külföldi munkavállalás
szándéka. A teljes minta közel egynegyede tervezett külföldi munkavégzést,
megközelítőleg 10% (vagyis a külföldi munkát tervezők fele) ennek érdekében már
előkészületet is tett. A hivatás típusa nem befolyásolta a külföldi munkavállalási
terveket (p=0,315). Elsöprő hányad (97,9%) a jövedelmi lehetőségek, illetve sokan a
nyelvtanulás (84,8%), illetve a szakmai tudás bővítése (76,5%) miatt tervezték így a
jövőt. Legkevésbé a párválasztás motiválta a kérdezetteket. Bár diplomás ápolónők és
orvosnők közel azonos arányban terveztek külföldi munkát, mégis diplomás ápolónők
2,6-szor nagyobb eséllyel tettek már előkészületet (OR: 2,619; 95%CI: 1,248-5,496). A
motivációk közül a nyelvtanulás (p=0,066), valamint a karrierépítés (p=0,035)
tekintetében tértek el a válaszok, mindkettőt többen jelölték meg a diplomás ápolónők
között.

6.2.3. Önértékelés és jövőkép
A felmérésben résztvevők általános jövőképének vizsgálatára egy háromfokú skálát
alkalmaztunk: optimista, változó és borúlátó. Egyértelmű különbség adódott a vizsgált
hivatások között. A diplomás ápolónők fele annyian voltak pesszimisták és többen
voltak egyértelműen optimisták, mint az orvosnők. A hivatás jellege erősen
meghatározza a jövőről alkotott elképzeléseket. (p=0,018) Az orvosnők és diplomás
ápolónők nagyobb hányada egyáltalán nem volt optimista hivatásának jövőbeni
helyzetével sem, hiszen 56,7%-uk véleménye szerint az egyébként jelenleg is alacsony
presztízspontokat kapott pályák megbecsültsége a jövőben sem fokozódik, hanem a
válaszolók 28,6%-a szerint tovább csökken. Ugyanakkor valamivel több diplomás
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ápolónő (17,4%), mint orvosnő (12,1%) gondolja úgy, hogy hivatása megbecsültebbé
válik. A saját jövőképre, valamint a hivatás jövőbeni presztízsére adott válaszok között
nem találtunk összefüggést.
A jövőképhez és az elégedettséghez szorosan hozzátapadó kérdés a saját élet
irányításának képessége, pontosabban ennek a képességnek az önértékelése. Értékelés
céljából egy 10 fokú skálát adtunk meg a kérdőíven (az 1-hez az „egyáltalán nem”, a
10-hez a „csak tőlem függ” jelentést kapcsoltuk). A diplomás ápolónők 50,3%-a
legalább nyolcas minősítést adott önmagának, szemben az orvosnőkkel, akik ugyanezt
csak 37,3%-ban jelölték meg. Négyes vagy annál alacsonyabb értéket adott a diplomás
ápolónők 5,1%-a, az orvosnők 13,2%-a. Az alábbiak szerint jellemezhetők azok, akik
kevésbé érzik úgy, hogy tőlük függ az életük irányítása:
•

kevésbé elégedettek az életükkel (p<0,001), szakmai előrejutásukkal
(p=0,003),

•

negatívabban ítélik meg szakmájuk (p=0,003) és önmaguk (p<0,001)
jövőbeni helyzetét,

•

rosszabbak az egészségi állapotukra adott értékek és

•

magasabb

számban

jelezték

a

munkahelyi

és

az

otthoni

élet

összeegyeztetéséből eredő konfliktusokat (p=0,001).
Érdekes jelenségként vettük tudomásul, hogy a fenti jellemzők között a pályaelhagyási
tervek (p=0,493) nem szerepeltek.
A jövőkép megítélését a kérdezettek életében jelentkező problémák is befolyásolhatják.
Megvizsgáltuk, hogy a felmérésben résztvevő egészségügyi dolgozók milyen
feszültségekről számoltak be. Az alábbiakban a leggyakoribb problémák prevalenciáját
(18. ábra) mutatjuk be. Legkevésbé a partnerrel kapcsolatos problémák, illetve a
gyermeknevelés okozott nehézséget a kérdezettek életében. A gazdasági státusz kapcsán
már nem ilyen kedvező a helyzet, hiszen az időhiány után közvetlenül az ebből adódó
gondok vezetik a listát. A válaszadók életében nehézséget okozott mind a napi kiadások,
mind pedig a súlyosabb anyagi terhek (pl. lakásvásárlás) viselése. Részben ugyan, de
komoly feszültséget jelentett a munkahelyi problémák megfelelő kezelése és megoldása,
illetve a hivatás és magánélet összeegyeztetése. Bár ez utóbbi kapcsán fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy ezt a kérdést a válaszadók a legnagyobb arányban (33,8%) a „nem
igazán probléma” kategóriába sorolták.
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18. ábra: Leggyakoribb problémák előfordulási gyakorisága (fő) (N=385)
200
150
100
50

súlyos probléma
nem igazán probléma

probléma
egyáltalán nem probléma

Problémapartner

Időhiány

Munka - család

Problémamunkahely

Gyermeknevelés

Súlyos anyagi
gondok

Napi anyagi
gondok

0

részben probléma

Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk az ápolók és az orvosnők közötti megoszlást kiderül,
hogy a különbségek számos esetben statisztikailag bizonyíthatók. (22. táblázat)
22. táblázat A kérdezett személyek életében jelentkező problémák
és a hivatás típusa közötti összefüggések (N=399)
Felmerülő problémák

Hivatás jellege

Mindennapos pénzügyi gondok

p<
<0,001

Egyéb súlyos pénzügyi gondok (pl. lakáshoz jutás)

p=0,003

Gyermeknevelés

p=0,192

Munkahelyi problémák

p=0,676

Munka és a családi élet összehangolása

p=0,002

Időhiány

p<
<0,001

Egészségi állapot

p=0,147

Házastárssal, élettárssal kapcsolatos problémák

p=0,141

Az adatok összehasonlító elemzése alapján megállapítható, hogy a diplomás ápolónők
inkább pénzügyi gondokkal, az orvosnők pedig elsősorban szerepkonfliktussal, s ezzel
összefüggésben állandó időhiánnyal küzdenek.
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6.3. Család- és karrier szerepek

6.3.1. Nemi hátrányok, női szerepekről alkotott vélemények
A kérdőívet kitöltő személyek 15,2%-a sokszor élte meg hátrányként női mivoltát.
Statisztikailag erős bizonyítékot kaptunk arra vonatkozólag, hogy a hivatás típusa
befolyásolja a vonatkozó kérdésre adott válaszokat (p<0,001), a különbséget az alábbi
ábra szemlélteti (19. ábra).
19. ábra Nemi hátrányok befolyásoló szerepére adott válaszok a hivatás típusa szerint (%)
(N=402)
80

52,6

60

39,6
40

20

7,8

0
sokszor

ritkán
ápolónők

nem

orvosnők

Megállapítható, hogy a diplomás ápolónők kisebb eséllyel számoltak be „nemük”
okozta hátrányról, mint orvosnő kollégáik, különösen szembeötlő különbség ez a
„sokszor” kategória esetében (OR: 0,190; 95%CI: 0,098-0,368). Az életkor szintén
befolyásolta a „nemi” hátrányra adott válaszokat (p=0,030), leginkább a 41-60 éves
korosztály számolt be erről a problémáról. Statisztikailag erős bizonyítékot kaptunk
arra, hogy azok a személyek, akik a szakmai előrejutásukkal elégedetlenebbek,
gyakrabban

jeleznek

„nemük”-nek

tulajdonított

hátrányt

(p=0,001).

A

szerepkonfliktusra adott válaszok szintén statisztikai bizonyítékot adtak arra nézve,
hogy a válaszadók által jelzett nemi hátrányok összefüggésben állnak a családi és
munkahelyi szerepek összeegyeztethetőségének problémájával (p<0,001).
A válaszadók 79,5%-ának véleménye szerint a nők mindennapi élete sokkal nehezebb a
férfiakéhoz képest. A hivatás típusa nem befolyásoló tényező ebben a tekintetben,
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vagyis megközelítőleg ugyanannyi diplomás ápoló, mint orvosnő jelezte nehezebbnek a
nők életét (p=0,356). Érthető módon azonban azok, akik hátrányt éltek meg nemükkel
kapcsolatban, nehezebbnek ítélik meg a nők életét, vagyis erős statisztikai összefüggés
figyelhető meg a két változó között (p<0,001). A 23. táblázat eredményeit elemezve
megállapíthatjuk, hogy a női szerepekkel és értékekkel kapcsolatos állítások között
számos ellentmondás fedezhető fel.
23. táblázat Nők társadalmi helyzetével, szerepeivel kapcsolatos állításokkal egyetértők
száma hivatástípus szerint, összefüggés a két változó között
Női szerepekkel kapcsolatos állítások

N∗

∗∗

Diplomás
ápolónők
47,6%

N
%
Inkább a nők feladata a gyerekekről
400 336 84,0
gondoskodni nap, mint nap.
Női munkatársakkal sokkal jobb dolgozni,
397 28
7,1
46,4%
mint férfiakkal.
Egészségügyi pályán lehetetlen a család és a
391 108 27,6
38,9%
munka összeegyeztetése.
A nők a férfiakhoz képest jobban be tudnak
393 116 29,5
43,1%
illeszkedni egy munkahelyre.
397 174 43,8
Kevesebb lenne a válás, ha a nők a
47,7%
gyermekneveléssel, háztartással
foglalkoznának.
Háziasszonynak lenni ugyanolyan
393 159 40,5
45,3%
önmegvalósítás, mint egy jó karrier.
A társadalom jobban megbecsüli azt a nőt,
400 253 63,3
44,3%
Aki dolgozik.
∗ N= Az adott kérdésre válaszolók száma főben megadva.
∗∗N=Állításra „igen” választ adók száma főben és százalékban megadva.

Orvosnők
52,4%

Hivatás
típusa
p=0,419

53,6%

p=0,853

61,1%

p=0,07

56,9%

p=0,140

52,3%

p=0,682

54,7%

p=0,317

55,7%

p=0,050

A válaszadók döntő hányada (84,0%) szerint női szerepkötelezettség gondoskodni a
gyermekekről, miközben közel kétharmaduk szerint a társadalom jobban megbecsüli
azokat a nőket, akik az otthoni feladatok ellátásán kívüli munkát végeznek. A
válaszadók nagyobb hányada eleve elutasító a kizárólagos háziasszonyi szereppel
szemben. Ugyanakkor 43,8% szerint kevesebb lenne a társadalomban a válások száma,
ha

a

n ők

kizárólag

hagyományos

társadalmi

szerepkötelezettségükkel,

a

gyermekneveléssel és a háztartás vezetésével foglalkoznának. A fenti táblázat
eredményeiből megállapítható, hogy a válaszadókat a - nők társadalmi helyzetével,
szerepével kapcsolatos kérdések nagyobb hányadánál nem befolyásolta hivatásuk
típusa. A legnagyobb különbséget a családi és munkahelyi konfliktusok megítélésénél
észleltük: a diplomás ápolók kisebb eséllyel jelezték, hogy lehetetlen az egészségügyi
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pályán a család és munka összeegyeztetése (OR: 0,564; 95%CI: 0,359-0,887).
Egészségügyi területen a családi és munkahelyi szerepek viszonyát kifejezett
konfliktusként élte meg a válaszolók 27,6%-a, s elutasította ezeknek a társadalmi
szerepeknek az összeegyeztethetőségét. A vezető státusz (p=0,780), az életkor,
(p=0,586), a családi állapot (p=0,207), az éjszakai műszak (p=0,355), valamint a
mellékállás (p=0,249) kérdésekre adott válaszok nem mutattak összefüggést a fenti
változóval. Ugyanakkor a túlmunkát végzők esetében összefüggést találtunk (p=0,038),
vagyis jóval nagyobb arányban jelöltek meg hivatáshoz kapcsolt szerepkonfliktust azok,
akik az előírt munkaidőhöz képest 4 vagy annál több extra órát dolgoztak hetente
munkahelyükön. Erős statisztikai bizonyítékot (p<0,001) kaptunk a pályaelhagyás és az
egészségügyi hivatáshoz kapcsolt szerepkonfliktus változók között (20. ábra).
20. ábra Egészségügyi hivatáshoz kötött szerepkonfliktus és pályaelhagyás összefüggései
(%) (N=402)
80

71,6

60

40

51,1

48,9
28,4

20

0
elhagyná hivatását

nem hagyná el hivatását

szerepkonliktus van

szerepkonfliktus nincs

Megállapítható, hogy azok körében, akik szerint egészségügyi területen lehetetlen a
munka és a családi szerepek összeegyeztetése, közel 2,5-szer nagyobb eséllyel jelent
meg a pályaelhagyás gondolata. (OR: 2,412; 95%CI: 1,497-3,885)

6.3.2. Családi szerepek diplomás ápolónők és orvosnők körében (190)
A felmérésben résztvevők nagyobb hányada (69,5%) egyformán fontosnak tartotta a
családi és munkahelyi szerepeket, ugyanakkor a kérdezettek 25,5%-a a családi
szerepeket, 5,0%-a viszont a szakmai karriert helyezte előtérbe. Bár némiképpen több
diplomás ápoló (73,8%) jelezte, hogy számára mindkét szerep egyaránt fontos és több
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orvosnő jelölte meg kizárólagosan a családi szerepeket (29,8%), ennek ellenére a
hivatás típusa és a szerepválasztás között statisztikai értelemben nem találtunk
összefüggést (p=0,129).
A válaszadók 85,6%-a úgy vélte, hogy egy nőnek nem lehet teljes az élete gyermek(ek)
nélkül. A kérdezettek hivatása a válaszokat nem befolyásolta. A vizsgált személyek
36,8%-a szerint akkor sem szabad lemondani egy nőnek az anyaságról, ha egyedülálló.
Ugyanakkor a kérdőívet kitöltők nagy hányada (hozzávetőleg 90%) negatív véleményt
fogalmazott meg a gyermekes lét és a jelenlegi munkavállalás kapcsolatáról.
24. táblázat Gyermekesek nehézségeinek megítélése a két hivatáscsoport alapján
IGAZ
(%)

Állítások gyermekes nők nehézségeiről

1. A gyermekesek nehezebben találnak
munkát. (N=404)

DÁ

O

50,3

38,8

RÉSZBEN
IGAZ
(%)
DÁ
O

NEM IGAZ
(%)
DÁ

O

48,2

1,5

6,2

2,6

6,8

8,8

10,6

9,4

8,2

7,3

5,8

55,0

p=0,008
2. A gyermek(ek) betegsége miatti
hiányzás veszélyezteti az állást. (N=403)

60,0

51,9

37,4

41,3

p=0,109
3. GYES után bizonytalanabb a
munkahely. (N=402)

55,7

40,8

35,6

48,6

p=0,010
4. A munkáltatók könnyebben bocsátják el
a gyermeket szülő vagy szülni szándékozó
munkavállalót. (N=399)
5. Aki hosszú ideig otthon marad
gyermekével, nem számíthat jelentősebb
karrierre. (N=401)

44,8

48,3

45,8

43,5

p=0,805
43,5

53,4

49,2

40,9

p=0,179

DÁ= diplomás ápolónő
O= orvosnő

A kapott eredmények értelmében (24. táblázat) a gyermekesek nehezebben találnak
munkát, de ha mégis sikerül, a gyermek(ek) betegsége miatti hiányzás veszélyezteti az
állást. A munkáltatók könnyebben bocsátják el a gyermekes vagy szülni szándékozó
munkavállalókat, illetve GYES után bizonytalanabb a munkahelyre való visszatérés.
Aki pedig hosszú ideig otthon marad gyermekével, eleve nem számíthat jelentősebb
karrierre. A két foglalkozási csoport fenti változókkal kapcsolatos véleményét
összehasonlítva a következőket állapíthatjuk meg: a diplomás ápolónők nagyobb
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hányada gondolja úgy, hogy a gyermekes nők nehezebben találnak munkát, valamint a
gyermekkel szülés után eltöltött idő bizonytalanabbá teszi a munkahelyet.
A kutatásba bevont és válaszoló személyek közel 40 éves átlagéletkora ellenére 37,7%uk még gyermektelen volt. Átlagos 1,76-os gyermekszám mellett egyötödüknek egy,
egyharmaduknak kettő, és mindössze 7,1%-uknak volt három vagy több gyermeke. A
megkérdezettek 16,7%-a még tervezett gyermeket, 8,4% nem tudta, miként dönt majd a
későbbiekben, azonban háromnegyedük elzárkózott a további gyermekvállalástól. Erős
statisztikai bizonyítékot kaptunk arra, hogy a hivatás típusa befolyásolja a
gyermekszámot (p<0,001), mivel a diplomás ápolónőknek kevesebb gyermekük volt a
lekérdezéskor. Ennek egyik magyarázataként mindenképpen az ápolók fiatalabb
életkorát kell számításba venni. Eredményeink meggyőzően bizonyítják ezt a
feltételezést, továbbá azt is, hogy a különbséget dinamikusan kell értelmezni, hiszen a
még nem szült diplomás ápolónők magasabb arányban (83,5%) terveztek gyermeket,
mint az orvosnők (70,4%) (p=0,020). A lekérdezés pillanatában gyermektelen
válaszadók 8,4%-a nem tudta megmondani, lesz-e valaha gyermeke, 15% egyértelmű
nemmel válaszolt a kérdésre, és 78,8% tervezte, hogy szülni fog valamikor a jövőben.
Amint az alábbi gyakorisági eloszláson jól látható (21. ábra), legtöbben 30 éves
korukban tervezték az első gyermek születését. Kiemelkedik még a 32 és a 35 éves kor
gyakorisági értéke, az utóbbi életkor fölött azonban jelentősen csökken a gyermeket
tervezők száma.
21. ábra: A kérdezett első gyermek születésekor tervezett életkora (fő) (N=113)
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Gyenge statisztikai bizonyítékot kaptunk arra, hogy az első gyermekvállalás időpontja
nem független a hivatás típusától (p=0,068). Az orvosnők közül senki sem tervezte 28
éves kor előtt a gyermekszülést, ezt inkább 29-31 éves koruk közé helyezték. A
diplomás ápolónők sokkal kiegyenlítettebb válaszokat adtak ebben a tekintetben.
A szívesen és reálisan tervezett gyermekszám eltért egymástól. Az előbbire
vonatkoztatva legtöbben kettő (57,6%) vagy három (28,0%) gyermeket adtak meg
válaszként, de csekély számban olyanok is akadtak, akik négy vagy öt gyermeket is
szívesen vállaltak volna. Reálisan megítélve háromszor annyian terveztek egyetlen
gyermeket (32,2%), mint amennyien ezt így is szerették volna, viszont négyszer annyian
szerettek volna három gyermeket, mint ahányan ennek megvalósítását tervezték (6,8%).
A válaszadók 66,4%-a tervezte az otthonmaradást a gyermek három éves koráig. Az
adatokat elemezve megállapítható, hogy a diplomás ápolónők nagyobb eséllyel
tervezték az otthonmaradást, mint az orvosnők. (OR: 2,762; 95%CI: 1,214-6,285).
Jóllehet, a tervek szintjén nagyobb hányad tervezte az otthonmaradást, úgy tűnik, végül
a nők rákényszerülnek, hogy valamilyen okból mégis előbb visszatérjenek
munkájukhoz. Ezt támasztják alá azok az adatok, amelyek azon válaszadóktól
származnak, akik már maguk mögött tudják a GYED és a GYES időszakát. Eszerint az
első gyermek esetében mindössze 26,5% maradt otthon három évig, 32,1% kettő év
után tért vissza dolgozni, és 37,1% már egy év után újra munkába állt. Összehasonlítva
a két hivatáscsoport válaszait (22. ábra), erős statisztikai bizonyítékot kaptunk arra,
hogy a két hivatáshoz kapcsolódó eltérő szerepek, elvárások befolyásolják az első
gyermekkel GYED-en, GYES-en eltöltött idő mennyiségét (p<0,001).
22. ábra Első gyermekkel otthon töltött GYED-GYES idő, hivatás szerint (%) (N=143)
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Az ápolónők 41,3%-a, míg az orvosnők csupán 16,3%-a maradt otthon gyermekével
három vagy annál több évet.
Megközelítőleg azonos eredmények érkeztek a második, illetve a harmadik gyermek
kapcsán is, mindössze annyi különbséggel, hogy néhány százalékkal tovább csökkent a
három évig otthon maradók aránya. Az otthoni szerepek ellátásának könnyítésére a
válaszadók 69,4%-nak egyáltalán nem volt segítsége. A fennmaradó részt 12,0%-ban
bejárónő, 18,1%-ban valamelyik nagyszülő vagy egyéb rokon, és elenyésző arányban
szomszéd vagy barát tette ki. Valamivel kisebb arányban számoltak be diplomás
ápolónők külső segítségről (26,5%), de ez a különbség statisztikailag nem bizonyítható
(p=0,130). A kérdésre adott választ nem befolyásolta az életkor (p=0,138), ugyanakkor
a pénzügyi problémák jelentkezése erős összefüggést jelzett (p<0,001). Megállapítható,
hogy akik segítségre számíthattak családi szerepeik ellátásában, azok sem jeleztek
kisebb számban feszültséget a család és a munkahely között, vagyis a háztartáskörüli
segítség (p=0,649) a szerepkonfliktusra adott válaszokat nem befolyásolta.

6.3.3. Családi szerepek és munkahelyi szerepek összeegyeztethetősége diplomás
ápolónők és orvosnők életében (190)
A feldolgozott adatok szerint lényegesen gyakrabban alakul ki családi konfliktus
munkahelyi okokból, mint fordítva (19,4%). Munkahelyi okra visszavezethető családi
konfliktusról a teljes minta 44,8%-a számolt be, leggyakrabban az ügyeleti szolgálatot,
az időhiányt, valamint a jelentős munkaterheket (25. táblázat) említették. Diplomás
ápolónők kisebb eséllyel jelöltek meg munkahelyi okra visszavezethető családi
konfliktust orvosnőkhöz képest (OR: 0,524; 95%CI: 0,351-0,782).
25. számú táblázat Leggyakrabban előforduló munkahelyi okokra
visszavezethető családi konfliktusok
Családi konfliktust okozó
munkahelyi okok

Orvosnők

Diplomás
ápolónők

Összesen (N=170)
N

%

1. Ügyeleti beosztás

53 fő

16 fő

69 fő

40,58 %

2. Időhiány

28 fő

21 fő

49 fő

28,82 %

3. Nagy munkateher

20 fő

19 fő

39 fő

22,94 %

4. Munkahelyi probléma hazavitele

10 fő

16 fő

26 fő

15,29 %
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Családi okból eredő munkahelyi konfliktust megközelítőleg minden ötödik válaszadó
(19,5%) jelölt meg, hasonlóan a fenti eredményekhez, az orvosnőkhöz képest kisebb
eséllyel a diplomás ápolónők (OR: 0,374; 95%CI: 0,219-0,638). Az orvosnők nagyobb
hányada (61,0%) jelzett hivatása és magánélete összehangolásából eredő konfliktusokat,
a diplomás ápolónők 56,8%-a egyáltalán nem vagy csak elhanyagolható mértékben
tekintette ezt problémának, a különbség statisztikailag is alátámasztott (p<0,001).
Fontos azonban megjegyezni, hogy a diplomás ápolónők között alacsonyabb volt a
társas kapcsolatban élők aránya, valamint magasabb volt a gyermektelenek száma,
ebből következően őket kevésbé érintették a család és munkahely közötti feszültségek.
Azok, akik az otthoni és munkahelyi szerepek ellátása miatt konfliktus helyzetekbe
kerültek: kevésbé elégedettek az életükkel és szakmai előrejutásukkal, nagyobb
számban éltek meg munkahelyi konfliktusokat, valamint kevésbé érzik úgy, hogy
képesek életük irányítására.

6.4. Egészség, egészség-és rizikómagatartás egészségügyi diplomás nők körében
(190, 191)

6.4.1. Diplomás ápolónők és orvosnők egészségi állapota, egészség-és
rizikómagatartása
A hivatás típusa és az egészségi állapot szubjektív alapú megítélése között nem
találtunk statisztikailag bizonyítható összefüggést (p=0,725). A WHO által ajánlott
ötfokú skálán pozitív (kiváló, jó) minősítést adott saját egészségi állapotára a diplomás
ápolónők 62,9%-a, az orvosnők 67,6%-a. Negatív (rossz, nagyon rossz) értéket a teljes
minta 4,2% adott. Valamivel rosszabbak a diplomás ápolónők mutatói. Ezt kutatásunk
egy másik eredménye is megerősítette, ugyanis megközelítőleg minden ötödik diplomás
ápolónő (a válaszadók 22,0%-a) problémaként tartotta számon egészségi állapotát
(orvosnők esetében az arány 13,3%). Nem találtunk statisztikai összefüggést a
munkahelyi beosztás, a kórházi osztály típusa, valamint az egészségi állapotra adott
válaszok között. Nem számítottunk arra, hogy az egészségi állapotot az ügyeletek
száma, a túlórázás, valamint a mellékállás sem befolyásolja. További elemzéseket
végezve arra a megállapításra jutottunk, hogy az egészségi állapot szubjektív értékelését
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valójában az életkor befolyásolta. Az életkor viszont negatív irányú összefüggést
mutatott az ügyeleti munkával, a túlórával, valamint a mellékállással, vagyis a
magasabb életkori csoportba tartozó személyek kevesebbet ügyeltek, túlóráztak, és
ritkábban láttak el mellékállásokat, ami a szolgálati hierarchiában elfoglalt magasabb
pozíció következménye.
Az életkor, a családi állapot, a pszichoszomatikus tünetek gyakorisága, valamint a
szabadidős mozgás mennyisége egyértelmű kapcsolatban áll a válaszadók egészségi
állapotával. A rosszabb egészségi állapotot jelzők között magasabb volt a munkahely és
család közötti konfliktusokról (p<0,001), a negatív jövőképről (p<0,001), valamint a
partnerrel kapcsolatos problémákról beszámolók aránya (p=0,001). Kevésbé voltak
elégedettek életükkel (p<0,001) és szakmai előmenetelükkel (p=0,013). Kedvező
értékelés ellenére a minta 62,1%-a mégis megjelölt legalább egy egészségi problémát,
illetve 54,5%-uk pontosan meghatározott fájdalomra panaszkodott. Leggyakoribb
problémákat a gyakori fejfájás, az izület – és mozgásszervi betegségek, a
gerincbántalmak, illetve a túlsúly okozzák. Ezekből következik, hogy a fájdalmak is
leggyakrabban mozgásszervi természetűek voltak. A válaszadók 14,6%-ának okozott
egészségi problémát a túlsúlya. Bár a minta átlag BMI-indexe (23.95) a normál
tartományba esett, ennek ellenére 21%-uk ezen besorolás alapján a túlsúlyos, 11% az
elhízott és 5% a súlyosan elhízott kategóriába tartozik. A válaszolók nagyobb hányada
egészségesen táplálkozik, rendszeresen reggelizik és naponta többször, kevesebbet
étkezik.
A 23. ábra mutatja be a dolgozók pszichoszomatikus tüneteinek prevalenciáját. A
feldolgozott adatok alapján napi rendszerességgel senki sem küzdött erős fejfájással,
heti gyakorisággal azonban 13,3%. A leggyakrabb tünet a fáradtság volt. Fáradtságot
minden nap érzett a minta közel egyharmada, 41%-uk hetente, és itt volt a legkisebb a
„soha” válaszok aránya. Rossz közérzet, kedvetlenség, kimerültség és idegesség
ritkábban jelentkezett (havonként vagy még kevesebb alkalommal). Ugyancsak
kedvezőbb a szorongás és félelem prevalenciája, mivel leginkább a „ritkán” (36%) vagy
„soha” (34%) válaszok fordultak elő. Legkedvezőbb tünetnek a tartós álmatlanság
gyakorisága bizonyult.
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23. ábra Pszichoszomatikus tünetek előfordulásának gyakorisága∗
∗ (fő) (N=398-404)
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∗A naponta előforduló pszichoszomatikus tünetek esetszámát az ábrán feltűntettük.

A pszichoszomatikus tünetek előfordulásának gyakorisága és a hivatás típusa között
nem találtunk statisztikai különbséget. Elengedhetetlen viszont megjegyezni, hogy a
diplomás ápolónők életkora szignifikánsan alacsonyabb volt, így fiatalabb életkorukhoz
viszonyítva relatíve rosszabbnak kell tekintenünk a tünetek előfordulásának
gyakoriságát.

6.4.2. Egészségvédő, betegség megelőző faktorok, egészségkárosító szerek gyakorisága
A válaszadók hétköznapokon átlagosan 6,5 órát, ügyelet nélküli hétvégén közel 8 órát
alszanak, 15,2% szinte soha nem ébred pihenten, és csak 12,5% jelezte, hogy mindig
pihenten ébred reggelente. Kiemelendő az eredmények közül, hogy hétköznaponként a
válaszadók több mint fele 6 órát vagy annál kevesebbet alszik, és több mint 80%-uk
hétvégenként sem alszik többet nyolc óránál. A két hivatáscsoport alvásra adott válaszai
mennyiségileg nem, de minőségileg eltértek egymástól (p=0,002). Diplomás ápolónők
kisebb hányadban jelezték, hogy „szinte mindig pihenten ébred”-nek, de válaszaikban a
„sohasem ébred pihenten” kategória is ritkábban fordult elő. Orvosnők ezzel szemben
sokkal inkább a két szélsőséges kategóriát jelölték meg.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a válaszadók fele vesz részt évente
általános szűrővizsgálaton, fogászati szűrésre 64,4% megy el. A nőgyógyászati
szűrővizsgálatok kapcsán valamelyest kedvezőbb az arány (68,8%). A 26. táblázat
eredményei szerint az általános- és nőgyógyászati szűrővizsgálatokon a megjelenések
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száma alacsonyabb orvosnők körében, ugyanakkor mentesebbek az egészségre káros
szenvedélyektől, valamint nagyobb eséllyel utaznak el évente többször kikapcsolódás
céljából. A fogászati szűrés, valamint a táplálkozási szokások tekintetében
statisztikailag szignifikáns különbséget nem találtunk.
26. táblázat Összefüggések az egészség megelőző, egészséget támogató és kikapcsolódást
elősegítő magatartásformák és a hivatás típusa között (N=409)
Egészség megelőző és
egészséget támogató
magatartásformák
Nőgyógyászati szűrővizsgálatra
jár évente

Igen
(%)

Összefüggés
a hivatással

Ápolónők esélye

p=0,002

DÁ
76,5

O
62,7

Nem
(%)
DÁ
O
23,5 37,3

Általános szűrővizsgálatra jár
évente

59,5

45,4

40,5

54,6

p=0,004

Rendszeresen jár fodrászhoz
Rendszeresen jár
kozmetikushoz

70,5
41,5

68,4
33,5

29,5
58,5

31,6
66,5

p=0,648
p=0,094

Tartózkodik az egészségre
káros szenvedélyektől

73,5

86,1

23,5

13,9

p=0,001

Egészségesen táplálkozik
Évente többször elutazik
kikapcsolódás céljából

63,5
21,0

74,1
47,9

36,5
79,0

25,9
52,1

p=0,020
p<0,001

Rendszeresen reggelizik
53,5
Naponta többször, keveset
53,5
étkezik
Évente részt vesz fogászati
61,5
szűrésen
DÁ= diplomás ápolónő, O= orvosnő

58,4
61,8

46,5
46,5

41,6
38,2

p=0,321
p=0,092

OR: 1,908
95%CI:1,2372,942
OR: 1,936
95%CI:1,2343,036
OR: 1,633
95%CI:0,9742,738
OR: 0,530
95%CI:0,2970,944
OR: 0,277
95%CI:0,1690,455
-

68,4

38,5

31,6

p=0,142

-

Gyakorlatilag 20% alatt van azok aránya, akik a kívánatos mértékben szabadidős
sporttevékenységet folytatnak. A diplomás ápolónők helyzete ebben a tekintetben még
kedvezőtlenebb, ugyanis közel 70%-uk egyáltalán nem sportol. Statisztikai bizonyítékot
kaptunk arra vonatkozólag, hogy határozott összefüggés van (p=0,024) a hivatás jellege
és a testmozgás gyakorisága között.
A dohányzás (p=0,035), kávé-, (p=0,004) és alkoholfogyasztás (p<0,001) tekintetében
statisztikailag szignifikáns különbség mutatkozott ápolónők és orvosnők között. Minden
ötödik ápolónő és minden tizedik orvosnő napi rendszerességgel dohányzik, a diplomás
ápolónők közel 60%-a, az orvosnők több mint 70%-a minden nap kávézik, azonban az
alkoholfogyasztásra nem jellemző a napi gyakoriság (másfelől az ápolónőknek csak
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42,3%-a, az orvosnőknek pedig csak 53,9%-a absztinens). A kikapcsolódási, szabadidő
eltöltési formák közül legtöbben baráti összejövetelekre (82,1%), illetve kirándulni
(77,4%) járnak, de a kérdezett személyek egynegyede legalább egyszer moziba és
színházba is eljutott a kérdőívek kitöltését megelőző két hónapban. Erős statisztikai
bizonyítékot (p<0,001) kaptunk arra, hogy a színház és hangverseny látogatás
gyakorisága összefügg a kérdezett hivatásával. Orvosnők többen és gyakrabban járnak
színházba, illetve hangversenyre, mint a diplomás ápolók.

6.5. Családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetéséből eredő konfliktusok hatása
az egészségi állapotra, pszichoszomatikus tünetek előfordulására

6.5.1. Szerepkonfliktus hatása az egészségi állapotra
Logaritmikus regressziós modell segítségével megvizsgáltuk, hogy a magánélet és a
hivatás összeegyeztetésének konfliktusa hogyan befolyásolja az egészségi állapot
megítélését, figyelembe véve az életkor és a foglalkozás hatását is. Az illesztett
logaritmikus regressziós modell indexek nélkül:
Logodds(Egészségi állapot)=const. + (Hivatás vs. Magánélet) +Korcsoport+Foglalkozás

Az eredményváltozónak (egészségi állapot megítélése) 2 kategóriája van (dichotom),
amelyeket a modell illesztéséhez úgy kódoltunk, hogy az egészségi állapotát
kiválónak/jónak minősítő csoportot választottuk referenciacsoportnak.
A modell matematikai alakja:
 π 
log it (π ) = log
 = β o + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x3
1− π 
x
ahol az x1 “hivatás vs. magánélet”, x 2 a “korcsoport” és 3 a “foglalkozás” magyarázó

változóknak megfelelő dummy változókat jelöli. A “hivatás vs. magánélet” (jelölés:
hm) változó esetén a könnyen összeegyeztethető/összeegyeztethető, a “korcsoport”
(jelölés: kcs) változónál a 22-30 éves korcsoport, a “foglalkozás” (jelölés: fgl)
változónál az orvosok csoportja a referenciacsoport. A π az egészségi állapot
bekövetkezésének feltételes valószínűsége az

x

magyarázó változók rögzített

kovariánsa mellett. A modell illesztését a STATA 8.2 statisztikai programcsomaggal
végeztük el. A logaritmikus regressziós modellel a következő eredményt kaptuk:
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log Ω egéstségiállapot (hm, kcs, fgl ) = log it (π ) =
− 2,31 + 0,86hm2 + 1,18hm3 − −0,99kcs2 + 1,09kcs3 + 1,55kcs4 + 1,15 fgl 2 ,

ahol

hm2

a

részben

összeegyeztethető,

hm3

a

nehezen/egyáltalán

nem

összeegyeztethető csoportoknak, kcs2 a 31-40, kcs3 a 41-50, kcs4 az 51-66 éves
korcsoportoknak, fgl2 az ápoló dolgozók csoportjának megfelelő dummy változó. A
modellben a kcs2 dummy változó kivételével valamennyi változó 5%-os szinten
szignifikáns. A modellnek a nullmodelltől való eltérését kifejező chi2 statisztika értéke
LRchi2(6)=47,19, amely szignifikáns 5%-os szinten (p<0,001). A becslés releváns
modellre utal. Ha összehasonlítjuk a modell által becsült valószínűségeket azzal, hogy a
mintában szereplő dolgozók hány százaléka esik az egyes eredményváltozó csoportokba
(65,77 illetve 34,23), akkor azt találjuk, hogy ezek kerekítés után megegyeznek, ami
arra utal, hogy a modell „jól” becsüli a valószínűségeket.
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24. ábra Foglalkozás szerint becsült valószínűségek

ŘŘȬřŖȱ
řŗȬŚŖȱ
ŚŗȬśŖȱ
śŗȬŜŜȱ
ŘŘȬřŖȱ
řŗȬŚŖȱ
ŚŗȬśŖȱ
śŗȬŜŜȱ
ŘŘȬřŖȱ
řŗȬŚŖȱ
ŚŗȬśŖȱ
śŗȬŜŜȱ

.Řȱ
Ŗȱ
ǯŜȱ
ǯŞȱ
ŗȱ
ǯŚȱ
£ȱ·£·ȱ¤ȱǯȱȦàȱæÇ·ȱûȱ¤ȱà£Çÿ·ȱ
àȱ

ȱ

A 24. ábrán jól látható, hogy a hivatás vs. magánélet csoportokban, mindegyik
korosztályban alacsonyabbak a diplomás ápolókra vonatkozó egészségi állapotot
kiválónak/jónak becslő valószínűségek.
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A 27. táblázat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy
aki a hivatás és a magánélet összeegyeztetésével kapcsolatosan problémát jelez,

•

nagyobb eséllyel ítéli egészségi állapotát közepesnek vagy annál rosszabbnak,
40 éves kor után nagyobb eséllyel ítélik a dolgozók egészségüket közepesnek

•

vagy rosszabbnak, mint a fiatalabb korosztály,
a diplomás ápolónők nagyobb eséllyel ítélik közepesnek vagy annál rosszabbnak

•

egészségüket, mint az orvosnők.
27. táblázat Esélyhányadosok a szerepkonfliktus, életkor és foglalkozás változók
összefüggései alapján
Magyarázó változók
Korcsoport

Hivatás vs.
magánélet
Könnyen
ö./összee
gy

OR
95 %CI

6.5.2.

1,00

Részben
összeegy.

Nehezen
ö./egyált.
nem egy.
ö.

2,37

3,26

1,39-4,04

1,82-5,85

Pszichoszomatikus

21-30

1,00

tünetek

Foglalkozás

31-40

41-50

51-66

0,82

2,98

4,71

0,44-

1,54-

2,24-

1,53

5,76

5,49

jelentkezése

a

Orvos

hivatás

Ápoló
3,15

1,00

1,815,49

és

magánélet

összeegyeztetésének nehézségei hatására
A hivatás és magánélet összeegyeztetése változóval (változó rövidített neve: „szerep”) a
fáradtság, az idegesség, a kedvetlenség, a kimerültség, a szorongás változók
kapcsolatára statisztikai bizonyítékot kaptunk, a chi-négyzet próbák mindegyike 5%-os
szinten szignifikánsnak bizonyult. A fáradtság pszichoszomatikus változóval (a változó
rövidített neve: „fáradt”) viszont az idegesség, a kedvetlenség, a kimerültség, a
szorongás változók mindegyike kapcsolatban van, erre statisztikai bizonyítékot kaptunk,
a chi-négyzet próbák mindegyike szignifikáns volt 5%-os szinten. Ennek alapján
kiválasztottuk a „fáradtság” pszichoszomatikus változót, mint reprezentánst és a
multinomiális logaritmikus regressziós modellel azt becsültük meg, hogy a hivatás és
magánélet

összeegyeztetésének

nehézségei

hatására

mekkora

valószínűséggel

jelentkezik a fáradtság, mint pszichoszomatikus tünet. Az illesztett modell indexek
nélkül, a változók feltüntetésével a következő:
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Az eredményváltozónak („fáradt”) 3 kategóriája van, „naponta” (1-es kód), „hetente”
(2-es kód), „havonta/évente többször/soha” (3-as kód). Ezeket úgy kódoltuk a modell
illesztéséhez, hogy referenciacsoportnak a „havonta/évente többször/soha” kategóriát
választottuk. A „szerep” magyarázó változónak szintén három kategóriája van:
„könnyen

összeegyeztethető/összeegyeztethető”

(1-es

kód);

„részben

összeegyeztethető” (2-es kód); „nehezen összeegyeztethető / egyáltalán nem
egyeztethető össze” (3-as kód). Referenciakategóriának a „könnyen összeegyeztethető /
összeegyeztethető” csoportot (1-es) választottuk. Mivel a kimenetelnek 3 kategóriája
van, a „szerep” magyarázó változónak szintén 3, a multinomiális regressziós modell
egyenletei a következők:
(a )

log Ω 1 3 ( x ) = log

(b )

log Ω 2 3 ( x ) = log

P ( y = 1 x)
P ( y = 3 x)

≡ log

p1
= β 0 ,1 3 + x 1 β 1,1 3 + x 2 β 2 ,1 3
p3

≡ log

p2
=β
p3

P ( y = 2 x)
P ( y = 3 x)

0,2 3

+ x1 β 1, 2 3 + x 2 β 2 , 2 3

,
ahol az x1 és az x2 a 3 kategóriájú „szerep” magyarázó változónak megfelelő dummy
változók. A multinomiális logaritmikus regressziós modellel a következő eredményt
kaptuk:
(c )

log Ω naponta havonta / év.többször / soha ( szerep) = log

p1
= −0,81 − 1,11szerep2 + 1,80szerep3
p3

(d )

log Ω hetente havonta / év.többször / soha ( szerep) = log

p2
= −0,06 + 1,00 szerep2 + 0,39szerep3
p3

.
A modellben a „szerep” változó – a második egyenletben levő szerep3 dummy változó
kivételével - 5%-os szinten szignifikáns. Ha összehasonlítjuk a modell által becsült
valószínűségeket azzal, hogy a mintában szereplő dolgozók hány százaléka esik az
egyes eredményváltozó csoportokba, akkor azt találjuk, hogy ezek kerekítés után közel
megegyeznek, tehát a modell „jól” becsüli a valószínűségeket. A 25. ábrán látható, hogy
aki a hivatását és a magánéletét össze tudja egyeztetni, annak kisebb valószínűséggel
kell naponta fáradtságra panaszkodnia, mint azoknak, akik nehezen egyeztetik össze a
hivatásukat a magánéletükkel.
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25. ábra A fáradtság megjelenésének becsült valószínűsége a szerepkonfliktussal
összefüggésben
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7. MEGBESZÉLÉS

7.1. Hallgatói kutatás

7.1.1. Szociokulturális háttér
Lényeges különbséget tapasztaltunk a diplomás ápoló hallgatók és orvostanhallgatónők
szociokulturális hátterében. A medikusok többsége felsőfokú iskolai végzettségű, míg
az ápolók nagyobb hányada középiskolai végzettségű szülőktől származott. Ebből
következik, hogy a kulturális és kapcsolati tőke hozzáférésének lehetősége és az ebből
keletkező hátrányok (43) nagyobb eséllyel sújtják az ápoló hallgatókat. Ugyanakkor
nem számítottunk arra, hogy vagyon, illetve jövőbeni anyagi félelmek tekintetében nem
lesz lényeges eltérés a két hallgatói csoport között.
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A diplomás ápoló hallgatók társadalmi státuszában kettős hátrány figyelhető meg.
Többségük, mint leendő elsőgenerációs értelmiségi, előnytelenebb pozícióból indul már
a tanulmányok megkezdése előtt, de ez a kedvezőtlen helyzet a későbbiekben is
nyilvánvaló nehézségeket okoz számukra (27, 39, 42, 51-53). Hivatásuk magas szintű
oktatásának lehetősége alig két évtizedes múltra tekint vissza, és míg az orvosi hivatást
a társadalom évszázadok óta és magától értetődően értelmiséginek tekinti, ez
legkevésbé sem érvényesül a diplomás ápolói hivatás esetében.
Úgy tűnik, hogy a hallgatók számoltak az utóbb említett problémával, hiszen jövőbeni
munkájuk kapcsán leginkább felsőfokú szakképzettségük devalválódásától, illetve el
nem ismertségétől tartottak. Ugyanakkor a presztízskérdésre adott válaszaik hivatásuk
jövőben megerősödő társadalmi helyzetét (legalábbis ebbe vetett hitüket) jelezték.

7.1.2. Pályaválasztás, hivatástervek
Kutatásunk eredményei összhangban állnak hazai kutatásokkal abban a tekintetben,
hogy a gyógyító és ápoló hivatás kiválasztásában elsődlegesek az altruisztikus
motivációk, a választott hivatás humán irányultsága (192-194). Ugyanakkor második
legfontosabb motivációs tényezőként az ápoló hallgatók a biztos állást jelölték meg,
azonban az egészségügyi ágazatot érintő legutóbbi reformok feltehetőleg ez utóbbi
tényezőt

sem

fogják

érintetlenül

hagyni.

Hasonlóan

a korábbi

vizsgálatok

eredményeihez (192, 195), a felmérésben résztvevő hallgatónők döntő hányada
választott

hivatásában

kívánt

elhelyezkedni.

Érdekes

különbséget

találtunk

pályaválasztás, pályaszocializáció és elhelyezkedési tervek tekintetében. Miközben az
ápoló hallgatók kevésbé voltak csalódottak tanulmányaikat illetően, körükben magasabb
volt a „pályaelhagyás”-t tervezők száma. A medikusok elég nagy hányadánál a
tanulmányok nem erősítették meg a pályaválasztást, holott jóval biztosabbak voltak a
választás tekintetében, ennek ellenére mégis nagyobb arányban tervezték a pályára
belépést. Feltehetőleg az orvostanhallgatók a biztosabb pályaválasztással együtt
túlidealizálták az előttük álló egyetemi éveket és/vagy minőségében más elvárást
fogalmaztak meg a képzéssel szemben, így negatív minősítést adtak az egyetemi
képzésre. Ilyen irányú kutatást azonban nem végeztünk.
A külföldi munkavállalást, mint lehetséges alternatívát többen elképzelhetőnek tartották.
Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozását (2004. május 1.) követően – az
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Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal kimutatásai6 szerint - egyre
nagyobb számban vállalnak munkát magyar orvosok, fogorvosok és szakképzett
egészségügyi dolgozók az Unió más – elsősorban Magyarországnál fejlettebb –
országaiban. A külföldi munkavállalást legerősebben a magasabb jövedelmek
motiválták. Miután az OECD statisztikai kimutatásai alapján megállapítható, hogy a
magyar ápolónők relatív jövedelem tekintetében az OECD országok körében az utolsó
három hely egyikén találhatóak7, nem okozott meglepetést számunkra a külföldi
munkavállalásban megmutatkozó erős jövedelemszerzési motiváltság. A külföldi
munkavállalási tervet egyértelműen befolyásolta a hallgató lakástulajdoni helyzete,
illetve párválasztási nehézsége. Az elemzések során sikerült egy olyan logisztikus
regressziós modellt felállítani, melynek segítségével előre lehet jelezni a külföldi
munkavállalás esélyét az előbb említett két magyarázó változó bevonásával.

7.1.3. Családi tervek
Az adatgyűjtés idején a hallgatónők döntő hányada még a családalapítás előtti
életszakaszban volt. Az utóbbi évtizedek hazai társadalmi változásai erre az
eredményünkre magyarázattal szolgálhatnak, ugyanakkor arra már kevésbé, hogy
kevesen éltek élettársi kapcsolatban. A szakirodalom szerint a fiatal diplomás vagy
diplomát szerző nők általában szívesebben választják a lazább kötöttséget jelentő
együttélést, részint a tanulás, részint a karrierépítés miatt (196). Ennek ellenére, a
házasságkötés előtti „kipróbálási” stratégia nem jelent meg számottevően a mintában.
Bár a felmérés időpontjában több medika élt élettársi kapcsolatban, mégis a
gyermekvállalás tekintetében lényegesen konzervatívabbnak bizonyultak, mint a
diplomás ápoló hallgatónők, hiszen nagy többségük csak házasságban vállalkozna
gyermekszülésre. A gyermekvállalást az orvostanhallgatónői mintában senki sem, az
ápoló hallgatói mintában is mindössze négy fő utasította vissza. Ez az eredményünk
egyezik a hazai átlagos adatokkal, hiszen más országokkal összevetve a magyar
fiataloknak csak elenyésző hányada nem akar gyermeket vállalni (197), legfeljebb a
tervezett gyermekszámot csökkentik. A reálisan tervezett gyermekszám (többnyire
kétgyermekes családterv) megközelítőleg megegyezett a magyar népesség hasonló
adataival. Az elmúlt évtizedek hazai kutatásai azt igazolták, hogy a tervezett
6
7

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal www.eekh.hu (letöltés időpontja: 2007-05-10)
Health at a Glance: OECD Indicators. ISBN 92-64-012621 OECD 2005.
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gyermekszámot nem csupán anyagi tényezők határozzák meg, hanem ez kiegészül a
későbbiekben elérendő családi és egyéni célokkal, különösen a szakmai előmenetellel és
a karrierépítéssel. A gyermekszám csökkenését (mely számos hazai demográfiai eredetű
problémát vetít előre) tehát nem a gyermekcentrikus értékrend hanyatlása okozza,
hanem a jelenség sokkal inkább a megváltozott életkörülményekkel, diplomás nők
esetében pedig egyértelműen a karrierépítési tervekkel magyarázható (197). Ezt
kutatásunk eredményei is alátámasztották, ugyanis a válaszadók szívesen vállaltak volna
több gyermeket, de racionális megfontolásból mégis a kevesebb mellett döntöttek (185,
187). Megállapítható, hogy azok a hallgatók, akik számára nem elsődleges életcél a
karrier, illetve a külföldi munkavállalás: több gyermeket terveznek, huzamosabb otthon
tartózkodást terveznek a gyermekszülést követően, korábbi életszakaszban szeretnének
gyermeket vállalni.
Korábbi szociológiai felmérések eredményeihez hasonlóan (198), a hallgatónők
véleménye a partnerek közötti családi szereposztásról is hagyományosnak minősítendő,
hiszen

a

gyermekek

gondozását

a

minta

kétharmada

elsődlegesen

nő i

szerepkötelezettségnek tekintette. Azonban ez az önként és egyedül vállalt kötelezettség
hosszú távon szerepkonfliktust eredményezhet, ami állandó stresszhelyzetet jelent a
család és a munka között.
Az anyaság és házasság nem egyenlő súllyal szerepelt a hallgatói jövőképben, az előbbit
egyértelműen fontosabbnak tartották. Nem tudjuk tehát megerősíteni korábbi kutatások
eredményeit (199-201), mivel a karrier – házasság - anyaság a hallgatónők jövőképében
egymással nem egyenrangú értékrendet képviselnek. Nem várt eredmény, hogy az
orvostanhallgatónők nagyobb hányada anyaság-orientált jövőt tervezett, egyértelműen
karrier-orientált

csekély

számban

fordult

elő.

Ezt

jelzi

az

is,

hogy

az

orvostanhallgatónők – a hosszú évek óta megfigyelhető magas évfolyami arányszámuk
és ezzel együtt megnőtt esélyeik ellenére – továbbra is konzervatív felfogásúak a
szakirány választása tekintetében és elsődlegesen a „női” szakorvosi pályákat részesítik
előnyben (187). Eltért a két hallgatói csoportban az „érzelmi alapú” gyermekvállalás is,
hiszen diplomás ápoló hallgatókkal szemben az orvostanhallgatónők szívesebben
vállalkoznának három vagy több gyermekre. Orvostanhallgatókkal szemben, a diplomás
ápoló hallgatónők sokkal kiegyenlítettebb válaszokat adtak a jövőbeni szereptervekkel
kapcsolatban. Megközelítőleg egyharmaduk számára egyaránt fontos az anyaság és a
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karrier, ugyanakkor a karrier-orientált jövőt háromszor annyian jelölték meg.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az orvostanhallgatói mintával szemben az ápoló
hallgatónők számára fontosabb, hogy együtt vállalják a családi életet és a karrierépítést
(185). Meglepő eredménynek találjuk azt, hogy a jövőbeni anyaság és karrier
szerepterveket nem befolyásolta a hallgatók szociodemográfiai helyzete, vagyis
lakóhelyük településtípusa, családi állapotuk, szüleik iskolai végzettsége, valamint
jövedelmi helyzetük. Felmérésünk eredményei szerint a szerepszocializáció, a családi
mintakövetés sok esetben elégtelen volt, de ez sem hatott ki a gyermekvállalási tervekre,
és a családalapítási hajlandóságra.

7.1.4. Család- és karriertervek, szerepkonfliktus
A fentebb részletezett különbségekkel együtt a válaszadók többsége elfogadja az anyai
és a munkahelyi szerep párhuzamosságát, bármelyik szerep hiányát csak kevesen tudják
elképzelni (185-187). Ez azonban mindenképpen konfliktust okozhat számukra, hiszen
a hallgatónők végzést követően szembesülnek a munkavállalás és karrierépítés valós
feszültségeivel (eredményeink szerint a hallgatók nagyobb hányada nem számol a nagy
munkaterheléssel), miközben a társkeresés, házasságkötés, gyermekvállalás nehézségei
is a fiatal éveikre esnek. A felmérésben résztvevők összességében nem számoltak a
szerepkonfliktus lehetőségével. Barnett és munkatársai szerint a dolgozó anyák
gyermekei körében alacsonyabb a munka-család probléma előrevetítése (199), ezt a
kapcsolatot azonban Weer munkacsoportja nem tudta megerősíteni. Ugyanakkor azt
igazolták, hogy a szerepkonfliktust előrejelző hallgatók halogatják a házasságkötést,
illetve elzárkóznak a gyermekvállalástól, de mindenképpen kevesebb gyermeket
vállalnának, mint azok, akik nem számítanak jövőbeli szerepkonfliktusra (202).
Eredményeink nem tudták megerősíteni Weer munkacsoportjának azon állítását, hogy a
szerepkonfliktus befolyásolná a hallgatók tervezett gyermekszámát. Fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy Magyarországot igen sajátos helyzet jellemzi az anyák munkavállalása
tekintetében, hiszen már az 1970-es években a nők ideológiai alapon történt tömeges
munkába állítása miatt a 25-54 éves női korosztály foglalkoztatottsága a 80%-ot is
meghaladta (174). Szükségszerűen életkori sajátosság tehát, hogy a jelenleg hallgatói
státuszban levők döntő hányada kisgyermekkorától kezdve a „dolgozó anya” mintát
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láthatta, ezért elfogadva Barnett és munkatársai eredményeit (199), érthető, hogy nem is
számoltak különösebb szerepkonfliktussal.
Megállapítható, hogy a hallgatók egy jelentős hányadánál a jövőbeni terveikben számos
ponton ellentmondás figyelhető meg, ami a későbbi életszakaszban állandó
frusztrációhoz vagy éppen szerepkonfliktushoz vezethet. Legtöbben a végzést követő
években tervezték az első gyermek megszületését, ez azonban egybeesik az
elhelyezkedés, a szakvizsga felkészülés (orvosnők esetében), valamint a külföldi
munkavállalás kedvező időszakával. Ezen túlmenően, a diplomás ápolók nagy hányada
szükségszerűen, az orvosi minta döntő hányada pedig elhatározása szerint, a fekvőbeteg
ellátásban kíván elhelyezkedni, viszont ez az a terület, ahol a legtöbb konfliktus (pl.
ügyelet, túlórák miatt) keletkezik a családi és munkahelyi szerepek ellátásában (163,
164). Miközben a családalapítás és a gyermekvállalás fontosabb életcél, a hallgatónő
egy

része

(különösen

figyelemkeltő

az

orvostanhallgatók

eredménye)

már

gyermekvállalás előtt elutasítja, hogy gyermekével 3 évig otthon maradjon, vagyis kicsi
gyermek(ek) mellett szándékozik teljes értékű munkát végezni (185-187).

7.1.5. Egészségi állapot, egészség-és rizikómagatartás
Egészségi állapot, pszichoszomatikus tünetek prevalenciája, valamint egészség- és
rizikómagatartás tekintetében mindkét hallgatói csoport hátránnyal indul nemük és
speciális szaktudásuk ellenére, azonban a diplomás ápoló hallgatónők összességében
rosszabb

mutatókkal

rendelkeztek,

ez

mindenképpen

megkérdőjelezi

leendő

egészségvédő társadalmi szerepük hatékonyságát. A kutatásokban egyik leggyakrabban
előforduló egészségi állapot indikátor az „egészségi állapot önbecslése” (self-rated
health = SRH). Korábbi kutatások eredményei szerint az SHR szoros kapcsolatot mutat
az egyébként objektív morbiditási és mortalitási mutatókkal, így fontos jelzőszám a
tényleges egészségi állapot tekintetében (203, 204). Mindkét kutatásunkban az SHR
értékelésére a WHO által ajánlott ötfokozatú skáláját alkalmaztuk. Felmérésünk
egészségi önértékeléssel kapcsolatos eredményei lényegében egybeestek az elmúlt
évtizedben a fiatal női populáció körében végzett vizsgálatok eredményeivel (205, 206).
Megismétlődött a megközelítőleg kétharmados pozitív válasz (kiváló, jó), szemben az
egyharmados közepes, valamint határozottan negatív (rossz, nagyon rossz) válaszokkal.
Hozzá kell tennünk azonban, hogy az általunk vizsgált populáció viszonylag szűk minta
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a teljes korosztályon belül, hiszen nem tartalmazza az alacsonyabb képzettségű,
társadalmi státuszú és feltehetőleg rosszabb egészségi állapotú fiatal nőket. Bár
összehasonlító adat csak a kontrollcsoporttal kapcsolatosan áll rendelkezésünkre, mégis
feltételezzük, hogy a diplomás ápoló hallgatónők egészségi állapota rosszabb a
felsőoktatási

populáció

fiataljainak

átlagánál

(188).

Az

egészségi

állapottal

összefüggésbe hozható pszichoszomatikus tünetek a lekérdezettek fiatal kora (átlag
életkor 23 év) ellenére nagy gyakorisággal fordultak elő. Bizonyított, hogy az ápolói
pályán ezek a tünetek minőségben és mennyiségben is fokozottabban jelentkeznek a
munkába állást követően (93). Az álmatlanság, az idegesség, a depresszió és a
szorongás tünetcsoport egyértelmű összefüggést mutatott a jövőtől való félelemmel.
Kiemelkedő helyet foglalt el a hallgatói válaszokban a jelenlegi és a jövőben várható
stressz faktorok között az időhiány, ami az anyagi gondokat mindkét idősávban
megelőzte. Az utóbbi körülmény számunkra is meglepetést jelentett.
A vizsgált kockázati magatartások közül a dohányzás fordult elő leggyakrabban.
Kiemeljük, hogy a nem dohányzó hallgatók általában kedvezőbb egészségmegőrző
viselkedést mutatnak, illetve kifejezettebb hatást gyakorolhatnak környezetük
egészségtudatosabb magatartásának fejlesztésében (144). A többi között ezért is fordult
számos nemzetközi kutatás figyelme az ápoló hallgatók dohányzási gyakorisága felé.
Nemzetközi irodalmi összefoglalás alapján a dohányzás prevalenciája ápoló hallgatók
körében 17,7% és 46,0% közé tehető (207). A 2000 áprilisában végzett Gallup felmérés
szerint Magyarországon a 18-24 éves korú nők 42%-a dohányzott (208), egy másik,
ápolók körében végzett felmérés hasonló eredménnyel zárult, körükben 41,4%-os volt a
dohányzók aránya (94). Így bár felmérésünkben a nemzetközi és a hazai vizsgálatok
eredményeihez képest alacsonyabb dohányzási gyakoriságot állapítottunk meg, az
ápolók speciális egészségvédő szerepe miatt nem lehet a problémát kisebb jelentőséggel
kezelni. Megállapítható, hogy a hallgatónők - életkori sajátosságaiknál fogva - már túl
vannak a kipróbálás időszakán, vagyis esetükben inkább jellemző a valódi rászokás,
illetve

a

függőség,

amely

már

csak

tudatos

magatartással,

odafigyeléssel

eredményezheti a sikeres leszokást. Kifejezetten magas volt a válaszadók körében a
fájdalomcsillapítót hetenként szedők aránya, ami érzékeny mutatója lehet a hallgatói
körben előforduló pszichés és/vagy szomatikus problémáknak (188).
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Az utóbbi évtizedek kutatásai bizonyították, hogy szoros összefüggés áll fenn a fizikai
aktivitás, valamint az egészségi állapot és a morbiditás, illetve mortalitás között (209,
210). Az egészségmegőrző programokban kulcsfontosságú szerephez jutnak a fizikai
aktivitást, mozgást előtérbe helyező jelszavak. Ezen a területen is hangsúlyozott tehát az
egészségügyi dolgozók felelőssége, a megfelelő színvonalú tudásanyag átadása és a
személyes példamutatás (211). Eredményeink szerint a diplomás ápoló hallgatónők
fizikai aktivitása kifejezetten kedvezőtlen, hiszen közel 60%-ban semmilyen szabadidős
sportolási

tevékenységet

nem

folytatnak.

Összehasonlítva

az

Országos

Egészségfelmérés (OLEF) 2000-es adataival, rosszabbak az eredményeink, hiszen az
OLEF 2000 szerint a 18-30 éves korosztályba tartozó nők 59,3%-a hetente többször,
8,2%-a hetente legalább egyszer sportolt (206). Nyilvánvaló, hogy idővel (a munka és a
család okozta leterheltség miatt) egyre csökken a fizikai aktivitás. Sajnos, a diplomás
ápoló hallgatónőket e tekintetben is halmozott hátrányok terhelik.
Összegezve elmondható, hogy a tanulmányaik befejezése előtt álló diplomás ápoló
hallgatónők nagyobb hányada eleve rosszabb egészség-, és rizikómagatartással, továbbá
számottevő pszichoszomatikus tünettel kezdi pályáját, és ez a hátrányuk csak fokozódik
a munkába állásukat követően (188).

7.2. Dolgozói kutatás

7.2.1. Szociokulturális háttér
A hallgatói felmérésünkhöz hasonlóan jelentős különbség adódott a két hivatáscsoport
társadalmi hátterét illetően. A diplomás ápolónők döntő hányada elsőgenerációs
értelmiségi, főként középiskolai végzettségű házastárssal. Korábbi szociológiai
vizsgálatokban megfigyelt jelenség, miszerint a diplomás nők elsősorban diplomás
társat választanak, nem érvényesült a diplomás ápolói mintánkban (27). Ennek
magyarázata az lehet, hogy a felsőfokú diplomás ápolóképzés viszonylag rövid múltra
tekinthet vissza, így a korábban középfokú végzettséget szerzők közül sokan levelező
tagozaton, munkábaállást követően, házasságuk alatt szerezhettek magasabb iskolai
végzettséget, illetőleg az ápolói réteget az orvosnőkhöz képest sokkal inkább sújtja az
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azonos végzettségű pár választásának nehézsége, mivel ezen a pályán túlnyomó
többségben nők dolgoznak.
Szociodemográfiai jellemzőik alapján nemcsak a kulturális és kapcsolati tőke
hozzáférhetősége korlátozott a diplomás ápolónőknél, hanem vagyoni tőke tekintetében
is statisztikai különbséget mértünk, hiszen kisebb eséllyel jutottak ingatlantulajdonhoz
és jóval gyakrabban számoltak be pénzügyi nehézségekről. Nehezíti helyzetüket, hogy
választott hivatásuk presztízs és „értelmiségi hivatás” szempontú megítélése kifejezetten
kedvezőtlen az orvosi hivatáshoz képest (hasonlóan a hallgatóknál leírtakhoz). Az előző
szempontok együttes figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a diplomás ápolónők
társadalmi értelemben vett hátránya fokozottabb orvosnőkhöz képest. Ugyanakkor a
hallgatói felmérés eredményeivel egybehangzóan, a diplomás ápolónők a jövőben
pozitív változást remélnek hivatásuk vonatkozásában.

7.2.2. Hivatás-és önértékelés (189)
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26.
ábra
Hivatással,
összefüggések

• Jövőkép
• Életúttal
elégedettség
• Családmunkahely
konfliktus

életúttal

kapcsolatos

változók

közötti

• Egészségi állapot
• Életúttal
elégedettség
• Család-munkahely
konfliktus

statisztikai

• Egészségi
állapot
• Jövőkép
• Életúttal
elégedettség

MUNKAHELYI PROBLÉMÁK

HIVATÁS PRESZTÍZS

ÚJRA HIVATÁSÁT VÁLASZTANÁ

ELHAGYNÁ HIVATÁSÁT

SZAKMAI ELŐMENETEL

• Egészségi
állapot
• Életúttal
elégedettség
• Családmunkahely
konfliktus

• Egészségi állapot
• Jövőkép
• Életúttal
elégedettség
• Család-munkahely
konfliktus

Kutatásunkban hivatás-és önértékelési szempontok egyidejű felhasználásával árnyaltabb
képet igyekeztünk adni a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők
elégedettségéről, konfliktusaik természetéről. Megállapítottuk, hogy a szakmai életúttal,
hivatással kapcsolatos elégedettségi mutatók (hivatáspresztízs, szakmai előmenetel,
munkahelyi problémák, pályaelhagyási tervek) összefüggésben állnak a megkérdezettek
jövőképével, családi és munkahelyi konfliktusaival, egészségi állapotával (26. ábra).
Felmérésünk megerősítette a korábbi presztízskutatások eredményét (91, 212, 213),
vagyis az egészségügyben dolgozók kifejezetten alacsony presztízsű pályának tekintik a
hivatásukat. A negatív értékelés azoknál jelentkezett fokozottabban, akik egyébként is
elégedetlenebbek voltak az életükkel. A gyógyítás és ápolás egyébként valósan létező
fizikai és pszichés terheit felerősíthetik a dolgozók hivatással kapcsolatos szubjektív
értékítéletei. Alacsony szintű megbecsültség érzésük állandó konfliktusforrássá válik,
végső soron magas fluktuációhoz, pályaelhagyáshoz vezethet. A kutatásunkban
résztvevő személyek pályaelhagyási tervekre adott válaszai egyértelműen jelzik mindkét
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hivatás gyakorlóinak problémáit. Kvantitatív felmérésünk lényeges különbségeket talált
a diplomás ápolónők és orvosnők válaszai között. Általánosságban megállapítható, hogy
az orvosnők nagyobb munkahelyi és családi terhekről számoltak be, sokkal
borúlátóbbak jövőjüket tekintve, kevésbé érzik úgy, hogy képesek lennének az életük
irányítására. Ezzel szemben a diplomás ápolónők alacsonyabb munkahelyi terhekről
számoltak be, közöttük kisebb arányban fordultak elő a családi és munkahelyi szerepek
ellátásából adódó feszültségek, magasabb számban voltak vezető beosztásúak, mégis
körükben gyakrabban vetődött fel a pályaelhagyás gondolata.

7.2.3. Családi- és hivatásszerepek konfliktusa
A TÁRKI 1500 fős országos reprezentatív mintán, 2001-ben végzett felméréséből
kiderül, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál nagyobb
konfliktust érez munkahelyi és családi szerepei között (214). Hazai kutatások szerint a
nők nagyobb hányada napjainkban nehezebbnek ítéli meg a kereső tevékenység és az
otthoni

feladatok

összeegyeztetését,

mint

korábban.

A

hagyományos

szerepmegosztással az egyetemi, főiskolai diplomával rendelkezők kevésbé értenek
egyet, körükben kisebb a „csak” háziasszonyi szerepkör elfogadása. Mivel az aktív
korban levő nők az utóbbi két évtizedben egyre nagyobb arányban váltak
főfoglalkozású háziasszonnyá az elhelyezkedési problémák miatt (36), pozitív irányú
változás következett be ennek megítélésében. Még akkor is, ha ez az attitűdváltozás
egyfajta önigazolásként fogható fel, a nők többsége azonosulni kezd a megváltozott
társadalmi szerepével, és nem kudarcként éli meg ezt a helyzetet (174) Kutatásunk nem
erősítette meg ezt, hiszen a felmérésben részvevő egészségügyi dolgozók nagyobb
hányadának egyaránt fontosak a családi és karrierhez kötött szerepei (189, 190).
A kisgyermeket nevelők helyzete különösképpen nehéz az adott munkaerő-piaci
feltételek között. Egy 1988-ban, kérdőíves reprezentatív felmérésben a 18-40 év közötti
férfi és női korosztály munka és családi élet összeegyeztetésének főbb problémaköreit
vizsgálta. Eredményeik szerint a vizsgált témakörök többségében a diplomások kevésbé
fejezték ki aggodalmukat, feltételezésük szerint a magasan képzett nők munkaerő-piaci
esélyei lényegesen jobbak. Az 1991-es felmérésben kisgyermeket vagy kisgyermekeket
nevelő nők 81%-a elsődlegesen az anyaságot emelte ki, senki nem jelölte meg csak a
munkát, 19% jelezte, hogy a család és munka egyaránt fontos számára, ugyanakkor
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16% arról számolt be, hogy nehézséget okoz a szerepek összeegyeztetése. Ugyancsak
kiemelendő, hogy 1978-ban és 1991-ban készített felmérések eredményei szerint, a
gyermekes anyák számára szimpatikusabbá és elfogadhatóbbá vált a részmunkaidős
foglalkoztatás, míg majdnem közel felére esett vissza azok száma, akik teljes
munkaidős foglalkoztatási aspirációkkal rendelkeztek (174). Megerősítést nyert külföldi
kutatások alapján, hogy különösen kisgyermeket nevelő egészségügyi dolgozók is
szívesebben választják lehetőség szerint a részmunkaidős állást (215, 216), erre azonban
hazánkban alig van lehetőség.
Kutatásunkba az 1991-es magyarországi felmérés munka és gyermekvállalás
konfliktusára kidolgozott változóit vontuk be, ami lehetővé tette a két kutatás
eredményeink összevetését. Összevetve a két felmérés eredményeit (28. táblázat)
megállapítható, hogy diplomás ápolónők minden esetben rosszabbnak ítélték meg a
gyermeket

vállalók

munkaerő-piaci

helyzetét,

orvosnők

azonban

a

szakmai

előmenetellel és a már meglevő állás biztonságával kapcsolatban fejezték ki inkább
félelmüket, az álláskeresés problémájával számolnak legkevésbé.
28. táblázat A munka és a gyermekvállalás konfliktusára kapott eredmények
összehasonlítása egy 1998-ban készített felmérés adataival
TELJES
MÉRTÉK-BEN
EGYETÉRT
(%)
Jelen kutatás
DÁ
O

Állítások gyermekes nők nehézségeiről

AGGÓDI
K
(%)
1998-as
kutatás

1. A gyermekesek nehezebben találnak munkát.
(N=404)

50,3

38,8

48,2

2. A gyermek(ek) betegsége miatti hiányzás
veszélyezteti az állást. (N=403)

60,0

51,9

45,4

55,7

40,8

43,7

44,8

48,3

39,1

43,5

53,4

34,4

3. GYES után bizonytalanabb a munkahely. (N=402)
4. A munkáltatók könnyebben bocsátják el a
gyermeket szülő vagy szülni szándékozó
munkavállalót. (N=399)
5. Aki hosszú ideig otthon marad gyermekével, nem
számíthat jelentősebb karrierre. (N=401)
DÁ= diplomás ápolónő, O= orvosnő

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az adatfelvétel az egészségügyi ágazatot érintő,
2006/07. évi átfogó reformok előtt született, ebben az értelemben valószínűsítjük, hogy
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a

jövőben

a

fenti

problémák

mindkét

hivatás

tekintetében

fokozottabban

jelentkezhetnek.
Hasonlóan más kutatások eredményeihez (161) a munkahely okozta családi
konfliktusok száma mintákban is magasabb volt, mint a családi konfliktus okozta
munkahelyi feszültségek. Kutatásunk eredményei szerint hivatással, saját életúttal,
egészségi állapottal kapcsolatos értékelések egyértelműen összefüggnek a munkahelyi
és családi életükben előforduló konfliktusok számával. A munkahelyi és családi
szerepek konfliktusáról beszámolók körében magasabb volt a túlmunkát végzők száma,
inkább terveztek pályaelhagyást, kevésbé voltak elégedettek életükkel és szakmai
előrejutásukkal, kevésbé érezték úgy, hogy képesek saját életük irányítására, rosszabb
volt az egészségi állapotuk. A szerepkonfliktus kialakulásának legveszélyeztetettebb
időszaka a fiatal életkor. Eredményeink szerint orvosnők és diplomás ápolónők a
gyermekvállalás, valamint a kisgyermek gondozás és nevelés szempontjából kitüntetett
időszakban (22-40 életév között) látnak el legnagyobb arányban éjszakai munkát,
túlmunkát és vállalnak mellékállást. Ez azonban hosszú távon károkat okoz az egészségi
állapotban. A több műszakos rend, az éjszakai munka rendkívül nagy megterhelést
jelent általában az egészségügyi dolgozóknak, szakirodalmi forrásra hivatkozva
megállapíthatjuk, hogy a nők a férfiakhoz képest kevésbé tűrik az éjszakai műszak
megterheléseit (217).

7.2.4.Egészségvédő társadalmi szerep
A hivatás minőségi szintű gyakorlásához, az alapos szakmai felkészültségen túl,
elengedhetetlen volna a hivatást gyakorlók jó fizikai és pszichés állapota.
Összehasonlítva eredményünket egy 2003-ban, 15 európai ország bevonásával készített
felmérés idevonatkozó magyar adataival, megállapíthatjuk, hogy a kutatásunkban
résztvevő orvosnők és diplomás ápolónők jobb egészségi állapotot jeleztek (218).
Hasonló eredmény született a „Hungarostudy 2002” elnevezésű országos felmérésben is
(219). Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az említett kutatások mindegyike a 15,
illetve 18 év feletti teljes populációt reprezentáló mintában kérdezte meg az SRH-t,
ugyanakkor bizonyított tény, hogy a magasabb iskolai végzettségű nők nagyobb eséllyel
adnak pozitív minősítést egészségi állapotukra (218). Nem számítottunk arra, hogy a
diplomás ápolónők fiatalabb átlagéletkoruk ellenére rosszabb egészségi állapotot
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jeleznek, és ebben a tekintetben az egészségi állapottal egyértelműen összefüggésbe
hozható pszichoszomatikus tünetek némelyike is nagyobb gyakorisággal fordul elő. Egy
korábbi kutatásunkhoz hasonlóan (175) ismételten megerősítést nyert, hogy nem
kielégítő a regenerálódást elősegítő pihentető alvás mennyisége és minősége, miközben
bizonyított, hogy a minőségi alvás szoros összefüggést mutat a jó egészségi állapottal
(220).
Meglepő eredmények születtek a szűrővizsgálatok tekintetében. Számos nemzetközi
kutatás bizonyította, hogy általában a nők hamarabb és gyakrabban vesznek igénybe
egészségügyi szolgáltatásokat (221), ami egészségi állapot tekintetében a férfiakhoz
képest fokozottabb védettséget eredményez. Eredményeink szerint az egészségügyi
dolgozók jelentős hányada neme, speciális szaktudása, kapcsolati tőkéje és a
munkavégzést terhelő jogszabályi előírások ellenére sem vesz részt szűrővizsgálatokon.
Ebben a tekintetben a diplomás ápolónők esetében kedvezőbbek eredmények születtek,
hiszen az orvosnők - magasabb átlagéletkoruk ellenére - kisebb eséllyel látogatnak el
általános és nőgyógyászati szűrővizsgálatra, erre nyilvánvalóan gyógyító hivatásuk
speciális jellege ad magyarázatot, bár ilyen irányú vizsgálatot nem végeztünk.
A kérdezett személyek fizikai aktivitása kifejezetten kedvezőtlen, miközben az utóbbi
évtizedek kutatásai szerint szoros összefüggés áll fenn a fizikai aktivitás, valamint az
egészségi állapot és a morbiditás, illetve mortalitás között (209, 210). A rendszeres
fizikai aktivitás számos krónikus megbetegedés prevenciójában és intervenciójában
meghatározó szerepet tölt be. A „Hungarostudy 2002” országos reprezentatív vizsgálat
szerint a rendszeresen sportolók általában jobb életminőségnek örvendenek,
alacsonyabb pontszámot adnak a depressziós és vitális kimerültségi skálákon, sőt a
fizikai aktivitás már a kialakult depresszió kezelésében is fontos szerepet játszik (222).
Korábbi

kutatásunk

eredményével

összevetve

megállapítható,

hogy

mindkét

hivatáscsoportban rosszabb a szabadidős sporttevékenységet folytatók aránya (175).
Sajnos, a diplomás ápolónőket e tekintetben is halmozott hátrányok terhelik.
A vizsgált kockázati magatartások közül (a kávéfogyasztás után) a dohányzást találtuk a
leggyakrabban előforduló változónak. Európai országokban az ápolók dohányzási
prevalenciája közel hasonló a teljes női populációhoz (223). Felmérésünkben a teljes
minta tekintetében a nemzetközi és hazai vizsgálatok (224) eredményeihez képest is
alacsonyabb dohányzási gyakoriságot állapítottunk meg, ez azonban ápolónők körében
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megegyezik a 18 éven felüli női lakosság dohányzási prevalenciájával. Körükben sem a
diploma, sem a speciális egészségi szaktudás nem jelent védőfaktort, emiatt
elengedhetetlennek tartjuk ilyen irányú kutatások folytatását. Megállapítható, hogy a
lekérdezettek személyeknél - életkori sajátosságaiknál fogva - már csak tudatos
magatartással, odafigyeléssel lehet eredményes a sikeres leszokás. Sajnos a stressz, a
hivatást jellemző nagyfokú terhelés (107, 114, 118) mind a leszokás ellen hatnak.

7.3. A vizsgálat korlátai

Az értekezésben bemutatott kvantitatív szociológiai kutatások vizsgálati korlátai az
alábbiakban foglalhatóak össze.
1.

A kutatás keresztmetszeti jellege miatt nem tudtunk következtetni a téma
szempontjából fontosnak ítélt lényeges hatásokra, illetve eredményeink nem
alkalmasak ok-okozati összefüggések feltárására.

2.

A kutatási módszerként alkalmazott önkitöltős kérdőív a téma speciális
jellege miatt helyesnek bizonyult, ugyanakkor a válaszadási arány nem
minden esetben volt optimális. Miután a legkisebb válaszadási arány is
közelített az 50%-hoz, így a kapcsolódó szakirodalom alapján az arányokat
megfelelő szintűnek tekintjük (225), de nem tudjuk teljesen kizárni a nem
válaszolók miatti torzítás lehetőségét.

3.

A társadalmi szerepekhez és konfliktusokhoz kapcsolódó kérdéseket a
szubjektív megítélések szintjén vizsgáltuk, így a szerepkonfliktust közvetett
módon, az egészségi állapotban, pszichoszomatikus tünetek prevalenciájában
megmutatkozó negatív következményeiben objektivizáltuk.

4.

Az

egészségi

állapotra,

pszichoszomatikus

tünetek

előfordulásának

gyakoriságára vonatkozó skálák nem alkalmasak valós morbiditási
prevalenciák meghatározására.
5.

A kiválasztott célpopulációk miatt, eredményeink sok esetben egyáltalán
nem, vagy csak korlátozottan teszik lehetővé az összehasonlítást más
vizsgálati eredményekkel, hiszen kevés a nemzetközi és hazai szakirodalmi
forrás a disszertáció témájának tárgykörében.
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7.4. Hipotézisek és eredmények

1)

Szociokulturális eredetüket tekintve lényeges különbség áll fenn diplomás
ápolónők és orvosnők között. Nem csökkent a különbség számottevő
módon a hallgatók esetében sem.
Lényegesen hátrányosabb szociokulturális környezetből származnak a
diplomás ápolónők. Ugyanakkor a két hallgatói csoport esetében a
szociokulturális származás tekintetében kisebbek a különbségek.

2)

Feltételezzük, hogy a diplomás ápoló hallgatónők és orvostanhallgatók
jövőbeni

tervei

eltérőek.

Az

orvostanhallgatónők

sokkal

inkább

karrierközpontúak, szemben a diplomás ápoló hallgatónőkkel, akik
számára a családi tervek fontosabbak.
A jövőbeni tervekben meghatározó különbség áll fenn a két hallgatói csoport
között. Hipotézisünkkel szemben az orvostanhallgatónők egyértelműen
családorientáltabb jövőképpel rendelkeznek, a diplomás ápoló hallgatónők
számára fontosabb a család és karrier, vagy a kizárólagosan karrierorientált
jövő.

3)

A hallgatók külföldi munkavállalási terveit befolyásolja a vagyoni helyzet,
a párválasztási problémák, valamint a családtervek.
Bizonyítottuk, hogy egyértelműen nagyobb eséllyel tervez külföldi
munkavállalást az a hallgató, akinek nincs lakástulajdona, számol
párválasztási nehézségekkel, kevesebb gyermeket és magasabb életkorban
vállalna.

4)

A két hallgatói csoport egészségi állapota, valamint egészség- és
rizikómagatartása nem tér el számottevően.
Megállapítható, hogy diplomás ápoló hallgatónők egészségi állapota,
pszcihoszomatikus

tüneteik

prevalenciája,

valamint

egészség-és

rizikómagatartásuk tekintetében is egyértelműen nagyobb hátránnyal

125

indulnak a munkába állást követően, vagyis különbség áll fenn a két
hallgatói csoport között.

5)

A hallgatónők döntő hányada a családi és munkahelyi szerepek együttes
vállalását tervezi, elutasítva egyik vagy másik szerep kizárólagosságát.
Hipotézisünket kutatásunk eredményei alátámasztották.

6)

A vizsgálatban résztvevő egészségügyi diplomás nők nagyobb hányada
munkahelyi és családi szerepei ellátása közben szerepkonfliktust él át. A
szerepkonfliktus egyformán sújtja az ápolókat és orvosokat.
Hipotézisünkkel szemben a szerepkonfliktus problémája az egészségügyi
dolgozók kisebb hányadát érinti. Különbség adódódott a két hivatás között,
hiszen diplomás ápolónők kisebb arányban számoltak be munkahelyük és
családi szerepeik között fennálló feszültségekről.

7)

Azok, akik szerepkonfliktusról számolnak be, elégedetlenebbek az életükkel
és szakmai életútjukkal, rosszabb egészségi állapotról számolnak be,
magasabb a pszichoszomatikus tünetek prevalenciája.
A hipotézis mindegyik feltevését bizonyították kutatásunk eredményei.

8)

Az orvosnők és a diplomás ápolónők hiteles egészségmegőrző társadalmi
szerepe megkérdőjelezhető, hiszen egészség-és rizikómagatartásuk nem
tekinthető példaértékűnek.
Részben igazolódott feltevésünk, hiszen összességében alacsony szintű volt
az egészségmegőrzés érdekében kifejtett diplomás ápolói és orvosnői
magatartás. Összehasonlítva a két hivatáscsoportot, megállapítható, hogy
diplomás ápolónők esetében általában kedvezőtlenebb mutatókat kaptunk,
kivételt képeznek ez alól a szűrővizsgálatok.
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8. KÖVETKEZTETÉSEK

I. Ismereteink szerint kevés nemzetközi és hazai kutatás foglalkozik az egészségügyi
felsőoktatás hallgatóinak jövőkép vizsgálatával, azt viszont bizonyossággal állíthatjuk,
hogy Magyarországon diplomás ápoló és orvostanhallgatók körében ez idáig nem
történt olyan átfogó összehasonlító vizsgálat, amely a hallgatók család- és karrier
terveivel egyidejűleg foglalkozott volna. Felmérésünk eredményei lehetővé tették, hogy
betekintést nyerjünk a diploma megszerzése előtt álló hallgatónők szakmai és
munkahelyi elképzeléseibe, különös tekintettel a külföldi munkavállalásra, valamint
megismerjük családi szerepelképzeléseiket, összefüggésben a női szerepekről alkotott
elképzeléseikkel. Azonosítottunk továbbá lehetséges feszültség forrásokat, amelyek
szereptúlterheltséghez vezethetnek a szakmai és magánéleti vállalások konfliktusában.
Ugyancsak nem találtunk olyan összehasonlításra alkalmas hazai kvantitatív kutatást,
mely egyidőben, országosan, azonos munkahelyi környezetben, ugyanazon változók
segítségével vizsgálta volna diplomás ápolónők és orvosnők családi és munkahelyi
szerepeit, összefüggésben életút- és hivatás elégedettségükkel, egészségi állapotukkal.
A téma fontossága miatt elengedhetetlennek tartjuk, hogy további kutatások történjenek
ebben a tárgykörben.
II. Az elméleti szakirodalom áttekintése alapján egyértelműen megállapítható, hogy
speciális jellemzői miatt a gyógyítás és ápolás egyértelműen hivatásnak tekinthető.
Ugyanakkor lényeges különbségnek tekintjük azt, hogy míg az orvoslás szuverén
hivatásként értelmiségi jellegével együtt már sok évszázaddal ezelőtt erős társadalmi
pozíciót szerzett magának, addig az ápolás történeti fejlődésében megfigyelhető
„törések”, a hivatás autonóm jellegének hiánya, a sokszintű képzés, valamint a
felsőfokú tanulmányok lehetőségének kései megjelenése miatt bizonytalan az ápolók, de
különösképpen a diplomás ápolók társadalmi megítélése. Szerencsétlen módon akkor
indult el a diplomás ápoló képzés Magyarországon, amikor egyébként is megugrott a
felsőfokú tanulmányokat folytatók száma és emiatt sokan általában a diploma
devalválódásáról beszélnek. Mivel a diplomás ápolói hivatást gyakorlók jobbára
elsőgenerációs értelmiségiek, körükben hiányoznak azok az előnyök, amelyek az
értelmiségi családban felnövekvők természetes sajátjai. Ráadásul a diplomás ápolókat
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külön sújtja hivatásuknak az a jellege, hogy az orvosok, valamint az alacsonyabb iskolai
végzettségű ápolók közötti szakmai térben dolgoznak, a gyógyítók paramedikális
személyzetnek tekintik őket, és nem különböztetik meg a többi ápolótól. Bizonyított,
hogy különösen kórházi ápolók körében a foglalkozási stressz jelenlétének egyik fő oka
a munkavégzés autonómiájának hiánya (107, 112). Felmérésünkből egyértelműen
kiderült, hogy a leendő és a már dolgozó diplomás ápolói réteg – szemben a medikákkal
és orvosnőkkel - arra számít, hogy hivatásának megbecsültségi szintje, társadalomban
elfoglalt

helye

pozitív

irányban

változik

a

jövőben.

Véleményünk

szerint

elengedhetetlen lenne, hogy az ápolói hivatást magasszinten művelők visszakaphassák
munkájuk történelmi gyökerekre visszavezethető autonómiáját. Ebben a folyamatban
nagy felelősség terheli a felsőoktatási intézményeket és az ott oktató tanárokat, hiszen

ők képzik az ápolói hivatás leendő vezetőit.
III. Eredményeink szerint a hallgatók és a már dolgozó egészségügyi diplomás nők
egyszerre kívánnak megfelelni a (majdani) családanyai szerepből fakadó, valamint a
munkahely felől érkező elvárásoknak, vagyis többségüknél egyik társadalmi szerep sem
jelenik meg kizárólagosan. A diplomás ápolónők pályájuk elején számos nehézséggel
néznek szembe. El kell fogadtatniuk diplomás státuszukat a középfokú végzettséggel
rendelkező

ápolókkal,

valamint

az

orvosokkal,

és

meg

kell

küzdeniük

a

tapasztalatlanságuk miatt kapott kemény kritikákkal. A rugalmatlan és gyakran
megterhelő munkaidő beosztás miatt kevés idő jut az aktív kikapcsolódásra, az
egészségi állapot megóvására. Mindezeken túl a hivatás gyakorlati elsajátítása, a karrier
építése, a szakmai tudás elmélyítése egybeesik a családalapítás időszakával, vagyis a
saját otthon megteremtésével, a párválasztással, a gyermekvállalással, ami a munka és
család között is konfliktust eredményezhet. A reprodukciós korban levő nők,
amennyiben úgy érzik, hogy gyermek(ek) mellett nehezebben tudnak elhelyezkedni,
munkahelyi hátrányokat szenvednek el, belső késztetésükkel, igényükkel szemben
korlátozzák

reprodukciós

lehetőségeiket,

ezzel

azonban

frusztrációt

okoznak

önmaguknak és környezetüknek. A reprodukciós funkció korlátozásának stratégiájával
szemben, a társadalmi szerepek konfliktusai miatt, valamint az egészségügyi dolgozók
munkáját

jellemző

speciális

fizikai

és

pszichés

többletterhek

kompenzálása

következtében, elengedhetetlen lenne az egészségügyben dolgozó nők esetén a 4-6 órás
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részmunkaidős foglalkoztatás állami eszközökkel történő fokozott támogatása. Számos
kutatás megerősítette, hogy a lakosság, illetve az egészségügyi dolgozók nagyobb
hányada ebben látná a kereső tevékenység és gyermekvállalás összeegyeztetésének
garanciáját (174, 215, 216).
IV. Mind a tradicionális, mind a modern társadalmakban, a nők kitüntetett helyet
foglaltak el a betegségek kialakulásának megelőzésében, az egészséges állapot minél
hosszabb idejű fenntartásában. Hagyományos szerepük miatt mindig is törekedtek az
életképesebb,

egészségesebb

utódok

világra

hozására,

gyermekük

megfelelő

gondozására, egészségtudatos magatartásának kialakítására, egészséges életmódra
nevelésére, valamint partnerük egészségmegőrzésére. Megkettőződik a felelősség, ha a
nő

nem

kizárólag

anyaként,

társként,

hanem

egészségügyi

dolgozóként,

élethivatásszerűen dolgozik a gyógyítás, az ápolás és az egészségmegőrzés területén.
Köztudott, hogy az egészségfejlesztő munkában kétfajta nevelés különíthető el
egymástól: egyrészt a tudatosan felvállalt nevelés, amelynek során az egészségmegőrzés
folyamatában nyíltan jelenik meg az egészségnevelő szándék, másrészt a nem tudatos,
úgynevezett látens hatás, amelynek körülményei között a nők anyaként, társként vagy
éppen egészségügyi hivatást gyakorlójaként a saját viselkedésükkel nyújtanak példát a
környezetüknek. Az egészségnevelő szerep gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges
megfelelő ismeret-, és tudásszinttel rendelkezni. Korábbi kutatások bizonyították, hogy
az

egészségügyi

főiskolai

hallgatók

többségének

egészségfogalma

közelít

a

biopszichoszociális szemlélethez (226), vagyis a legkorszerűbb egészségfogalmat
alkalmazzák. Más vizsgálatok azt is megerősítették, hogy általában véve az
egészségügyi

dolgozók

megfelelő

szintű

egészségmegőrzéssel

kapcsolatos

tudásanyaggal rendelkeznek (94). Ugyanakkor kiemelten fontos a tudást átadó személy
hitelessége is, tehát a saját egészségéhez való viszonya, hiszen az egészségügyben
dolgozók szerepmodellként jelennek meg a laikusok számára. Az egészségügyi dolgozó
személyes tanácsadása (227, 228) és ezzel együtt megfelelő egészségtudatos
magatartása jóval nagyobb hatékonyságú, mint bármilyen más egészségmegelőző
módszer.
Sajnálatos módon mindkét felmérésünk azt bizonyította, hogy nem megfelelő a
hallgatók és dolgozók saját egészségükhöz való viszonya, így a minden tekintetben
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hatékony egészségvédő társadalmi szerep ellátása korlátozott. Eredményeink szerint az
egészség, mint érték a hallgatók és az egészségügyi dolgozók körében a gyakorlati élet
szintjén nem jelenik meg. Lényeges feladatnak tekintenénk a jövőben:
•

a hallgatók felkészítését az egészségtudatosabb magatartásra és életmódra,
ennek azonban nem az elméleti, biomedicinális tudásanyag további
elmélyítésében kell megjelennie, hanem az ápoló- illetve orvosszereppel és a
majdani családi szerepekkel kapcsolatos azonosulás előkészítésében,

•

pályaszocializáció,

életvezetés,

konfliktuskezelés

kérdéseinek

és

megoldásainak hangsúlyozása az egészségügyi felsőoktatási képzésben,
hiszen ezek ismeretében a leendő egészségügyi dolgozók a pályára lépve
felkészültebben szembesülnének a nemükből és választott hivatásukból
adódó nehézségekkel,
•

kiemelt jelentőségű további kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok készítése és
ezek eredményeire alapozva hatékony és a nehézségeket is számításba vevő
egészségfejlesztési stratégia kidolgozása, amely hosszabb távon elvezet az
újabb nemzedékek egészségtudatosabb magtartásához,

•

az egészségügyi dolgozók munkavégzési körülményei, valamint a mindkét
hivatást terhelő nehézségek (melyek súlyos mentális és fizikális problémákat
okozhatnak) következtében fellépő stressz megelőzését, leküzdését elősegítő
preventív, illetve stressz csökkentését szolgáló terápiás eljárásokat
bevezetését.

Felmérésünk probléma feltáró jellegű előtanulmány, és ebben a kutatási irányban
elkerülhetetlennek tartjuk a további szociológiai felméréseket.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomás életpályákon

A gyógyító és ápoló munka fizikai és pszichés terheit női munkavállalók esetében
fokozzák a gyermekvállalás és a családi szerepek ellátásából következő kötelezettségek.
A magyar egészségügyi viszonyok között dolgozó nők további hátrányokkal is
küzdenek: alacsony jövedelem, rugalmatlan időbeosztás, elégtelen munkafeltételek,
eszközhiány és a munkavégzéssel járó lelki terhelés. Kutatásunk célkitűzése az volt,
hogy megismerjük és összehasonlítsuk hallgatói és dolgozói szinten a diplomás
ápolónők és orvosnők család- és karrierszerep(terv)eit, összefüggésben testi és lelki
jólétükkel, konfliktusaikkal.
Keresztmetszeti vizsgálatainkat egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló- és
orvostanhallgatónők körében, valamint fekvő-betegellátásban dolgozó diplomás
ápolónők és orvosnők körében készítettük. Eredményeink szerint a hallgatónők leendő
családi és munkahelyi szerepeiket egyaránt nélkülözhetetlennek tartják, ugyanakkor a
diplomás ápolónők sokkal inkább fontosnak tartják a munka melletti karrierépítést.
Gyermekszám terveik nem térnek el a magyar populáció hasonló eredményeitől,
azonban az orvostanhallgatónők szívesebben vállalkoznának több gyermekre. Egészségés rizikómagatartásuk nem kielégítő szintű, diplomás ápoló hallgatók kifejezett
hátránnyal indulnak. Diplomás ápolónők és orvosnők számára fontosak a családi és
munkahelyi szerepek. A szerepek közötti konfliktusok összefüggésben állnak a
karrierrel

és

életúttal

kapcsolatos

elégedettségükkel,

egészségi

állapotukkal,

pszichoszomatikus tüneteik prevalenciájával. Társadalomban betöltött modell értékű
egészségmegőrző szerepük megkérdőjelezhető, ugyanis nem megfelelő egészség-és
rizikómagatartásuk.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a leendő és a már magyar egészségügyi viszonyok
között dolgozó egészségügyi diplomás nők szerepterveiben, szerepeinek ellátásában
számos ponton feszültség, ellentmondás figyelhető meg. Sok esetben nem kielégítő a
társadalmi szerepeik adta kötelezettségek teljesítése. Diplomás ápoló hallgatók és
dolgozók hátránya kifejezettebb, ezért fontosnak tartjuk további elemző és
összehasonlító vizsgálatok végzését.
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ABSTRACT
Women’s roles and conflicts in careers of healthcare professionals

The burdens of caring and curing professions are increased in the female workforce by
duties becoming a child and serving a family as well. Working women in Hungary’s
healthcare system have to cope with further disadvantages too: low income, inflexible
time schedules, insufficient workplace conditions, lack of means, and job related mental
stress factors. The objective of our research was to study and compare future and
present family and career planes of students, respectively active professionals (nurses
and female doctors), related to their physical and mental health and conflicts.
Our cross-section research was carried out among female nursing college students,
female medical students, and among diploma nurses and female doctors in hospitals.
According to the results, students consider parallel their future family and workplace
roles, however diploma nurses prefer career-building in their professional activity. The
number of children planned is the same as in the general population, but female medical
students would like to have more children than the average. Their health and risk
behaviours are at a substandard level, but nursing college students are more
disadvantaged in this respect. Diploma nurses and female doctors estimate high both the
family and workplace roles. Role conflicts are interrelating with their career and life
satisfaction, health condition, and the prevalence of psychosomatic symptoms. Their
roles as a social model in health promotion are rather questionable, for their insufficient
health and risk behaviours.
In a summary, we can state that there is a considerable tension and contradiction in
planned and actual roles of future and present female workforce of Hungary’s health
care system. In many cases they are unable to fulfil requirements based on their social
engagement. Relevant handicaps of nursing college students and female diploma nurses
are more prevalent, therefore we propose further analytic and comparative research in
the future.
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