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ELŐSZÓ 

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 

Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport oktatóiként az Európai Unió EFOP-3.4.3-16-

2016-00014 pályázatának keretében arra vállalkoztunk, hogy intézményünkben kidolgozott és 

elsőként indított dentálhigiénikus szakirány hallgatói számára olyan kétkötetes jegyzetet 

készítsünk, amelyek az Orális egészség fejlesztése két féléves kurzus keretében segítségére 

lehet a hallgatóknak pácienseik orális egészséget támogató egészségtudatos magatartásának 

kialakításában, fenntartásában, illetve fejlesztését célzó elméletek, módszerek, illetve 

technikák elsajátításában. 

Az Orális egészség fejlesztése I-II. kurzusok célja a hallgatók egészség-releváns szakmai 

kompetenciájának fejlesztése olyan rendszerszemléletű aktív tananyag feldolgozási módszerek 

alkalmazásával, melyek magatartástudományi alapelveken, kognitív és szociálpszichológiai 

ismeretrendszereken, valamint személyközpontú stratégiákon keresztül reflektív módon 

járulnak hozzá a szakmájukban végzendő egészségfejlesztési feladatok ellátásához szükséges 

cselekvőképes tudás elsajátításához a primer, szekunder és tercier prevenció területén. 

A kötet témáinak részben önálló hallgatói munkát igénylő, részben szemináriumi feladatok 

segítségével történő feldolgozása révén, a két féléves kurzus végére a hallgató tudása, 

képességei, attitűdjei és autonómiája az alábbiakban megfogalmazott céloknak megfelelően 

fejlődik. 

Az Orális egészség fejlesztése II. kurzus végére elvárt kimeneti követelmények (a 

kialakítandó konkrét tanulási eredmények): 

Ismeret (tudás): 

- Ismerteti a betegoktatás történetét. 

- Definiálja a betegoktatás fogalmát. 

- Felsorolja a betegoktatás tárgykörébe tartozó tevékenységeket. 

- Felidézi a betegoktatás jellemzőit, céljait. 

- Bemutatja a betegoktatás céljait segítő beavatkozásokat. 

- Különbséget tesz a betegcentrikus és orvoscentrikus betegoktatás között. 

- Összefoglalja a betegoktatás hátterében álló, azt megalapozó elméleteket, modelleket. 

- Kifejti az egyes életkorok tanulási sajátosságait a betegoktatásra vonatkozóan. 

- Meghatározza a dentális edukáció fogalmát. 



 

 

 

 

 

- Felidézi a dentális edukáció célját. 

- Bemutatja a dentális edukáció jelentőségét az orális egészség szempontjából. 

- Összefoglalja a dentális edukáció során megvalósítandó feladatok és azok megvalósításához 

használható oktatási módszereket. 

- Jellemzi a dentális oktatás ajánlott lépéseit, fázisait. 

- Elmagyarázza azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyek a dentális edukáció 

hatékonyságának hátterében állnak.  

- Definiálja az egészség coaching fogalmát, felsorolja jellemzőt és alkalmazási területeit. 

- Összefoglalja a káros szenvedélyek szerepét az orális egészség romlásában. 

- Ismerteti a dentálhigiénikus feladatait káros szenvedéllyel küzdő betegek támogatásában. 

- Bemutatja a minimális intervenció modelljét, megnevezi alkalmazási lehetőségeit, 

indikációit, valamint legfontosabb jellemzőit. 

Képesség: 

- Képes a mindennapi gyakorlatban a dentális edukáció egyénre szabott alkalmazására a 

páciens és hozzátartozóik oktatási szükségleteihez igazítottan különböző életkorú, egészségi 

állapotú, szociális és kulturális háttérrel rendelkező egyének esetében. 

- Dentálhigiénikus-beteg interakciók során alkalmazza az egészség coaching irányelveit. 

- Alkalmazza a minimális intervenció modelljét pácienseinek dohányzásról való leszokásának 

támogatásában. 

Attitűd: 

- Munkáját a preventív szemlélet jellemzi. 

- Fontosnak tartja a páciens belső motivációjának növelését a viselkedésváltozás 

fenntarthatóságának sikeressége érdekében. 

- Holisztikus, reflektív szemlélete meghatározza a döntéseit. 

Autonómia/felelősség: 

- Önállóan, valamint más szakterületek képviselőivel együtt egyéni dentális betegoktatási 

feladatokat lát el. 

- Autonóm módon és kezdeményezően működik, felelősséget vállal saját cselekedeteiért. 

- Felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülő páciensek egészségtudatos 

magatartását. 

- Felelősséggel, szakmai kompetenciáihoz mérten minimális intervenciót végez.  
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BEVEZETÉS 

A WHO (World Health Organization - Egészségügyi Világszervezet) szerint a szájhigiénia 

oktatása fontos kérdés, amelyet fejleszteni kell a lakosság körében azzal a céllal, hogy 

csökkentsék a szájbetegségek prevalenciáját (WHO, 2003). 

A fogak és a szájüreg egészsége számos szociokulturális és pszichológiai tényezővel hozható 

összefüggésbe, ilyen többek között a szájhigiéné, a táplálkozás, a dentális edukáltság, a 

szociális gazdasági háttér, az életmód, bizonyos egészségmagatartási szokások, a stressz -

mindezek jelentős hatással lehetnek az orális egészségi állapotra. 

A dentálhigiénikusok háromféle szolgáltatást nyújtanak pácienseiknek: 1) a szájüreg 

egészségének fenntartását és javítását szolgáló megelőző szolgáltatások - preventív szájhigiéné; 

2) olyan oktatási szolgáltatásokat, amelyek segítik a páciensek szájüregi egészségének javítását 

elősegítő magatartás alakítását és segítenek megérteni az orális egészségmagatartás 

gyakorlásának fontosságát − betegoktatás a helyes szájhigiéniáról; 3) terápiás szolgáltatások, 

amelyek az egészség megőrzését, illetve a betegségek kezelését, vagyis az egészség 

helyreállítását  szolgálják − szájüregi betegségek terápiás ellátása. 

Annak érdekében, hogy a dentálhigiénikusok oktatói szerepükben is hatékonyak legyenek, 

meg kell érteniük a betegoktatás elméleti alapjait, hogy kiaknázhassák képességeiket és 

gyakorlati munkájukban a leghatékonyabb oktatási stratégiákat valósíthassák meg. A 

dentálhigiénikusok minél nagyobb tudással rendelkeznek a betegoktatás elméletéről és 

gyakorlatáról, annál több eszközzel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban folytatható hatékony 

dentális oktatás biztosításához. Az Orális egészség fejlesztése II. kurzushoz tartozó 

tananyagtartalom elsajátítása elsősorban a hatékony dentális oktatás megvalósításához, 

valamint a dohányzásról való leszokás támogatásához nyújt megfelelő tudásalapot. 

 
 

Felhasznált irodalom 

World Health Organization (2003): WHO information series on School-health. Oral health 
promotion: An essential element of health-promoting schools. Document 11. Geneva
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1. BETEGOKTATÁS 

A betegoktatás elengedhetetlen eleme a hatékony egészségügyi ellátásnak. A betegoktatás 

szorosan kapcsolódik az egészségügyi ellátáshoz, annak minden szintjéhez, kezdve a primér 

prevenciótól a gyógyításon át a rehabilitációig. Az ellátás valamennyi szintjén betegoktatást 

végez valamennyi egészségügyi szakember. Ennek megfelelően a betegoktatás mindig is az 

egészségügyi ellátás szerves része volt. Az egészségügyi ellátás orvosbiológiai fejlődése új 

diagnosztikai és kezelési (pl. DNS-diagnosztika és géntechnológia, precíziós műtét és 

radiológiai fejlesztés, MRI, IVF, ICSI és így tovább) lehetőségekhez vezetett, mely jobb 

koordinációt és folytonosságot igényel a kommunikációban a szakosodott szakemberek, 

szakembercsoportok és a betegek között, ami szorosan összefügg a betegek egészségügyi 

ellátásával való elégedettségével (Rodin és mtsai, 2009; Bridges és Flatley, 2010 idézi Hoving 

és mtsai, 2010) Az utóbbi évtizedekben az életvitel átalakulásával a betegségtípusok 

gyakorisága is megfordult, azaz a krónikus betegségben szenvedők aránya nőtt, akiknél az 

életminőség előtérbe kerülésével fontossá vált felkészítésük az életmódváltásra, arra, hogy 

hogyan tud saját maga is aktívan hozzájárulni ehhez a változáshoz. Az egészség/betegség 

felfogás biomedikális modelljétől való eltávolodás a biopszichoszociális modell 

érvényesülésével, az orvos-beteg viszony átalakulása, a paternalista (atyáskodó), autoriter 

orvos-beteg kapcsolat háttérbe szorulása és a betegközpontú orvos-beteg együttműködésen 

alapuló betegellátás előtérbe kerülése szintén hozzájárult, hogy a betegoktatásban reformok 

történjenek. Ugyanis megnőtt a betegek igénye egyrészt a teljes körű tájékoztatásra, másrészt a 

segítségre abban, hogy az internet terjedésével a könnyen elérhető hatalmas mennyiségű 

egészségügyi tájékoztató anyagban eligazítást kapjon. A betegek érdekérvényesítő készségének 

javulása és a betegjogokkal járó felelősség kötelezettsége, a betegjogok megismerésével a 

tájékozott beleegyezés joga mellett a betegek igény tartanak önrendelkezési joguk 

érvényesítésére is, amelyek úgyszintén hozzájárultak a betegoktatás szerepének változásához 

(Oroszi, 2013, 2014). Mindezekhez még hozzáadódik a születéskor várható élettartam 

növekedése, mely a krónikus betegségek arányának növekedését is eredményezi egyben. Ezen 

betegségtípus igényli a betegek széleskörű informálását, mely hozzájárul a megfelelő 

életminőséghez. Gazdaságossági törekvések is szerepet játszanak a betegoktatás terjedésében, 

mivel a betegeket otthonukban kezelni kifizetődőbb, mint kórházakban, ehhez azonban 

elengedhetetlen a megfelelő edukációjuk. Nem utolsó sorban pedig a betegek 



 

 

 

 

 

információigényének növekedése okán a betegek is egyre inkább igénylik a teljeskörű 

tájékoztatást, köszönhetően az egyre fokozódó egészségtudatnak (Elekes, 2006). 

 

1.1. A betegoktatás története 

A betegoktatás története az utóbbi száz évben jelentős változáson és átalakításon ment 

keresztül, melyből - terjedelmi korlátok miatt - az alábbiakban csak a téma szempontjából két 

meghatározó földrajzi területre (Európa és az Egyesült Államok), a fejlődés néhány lényeges 

szakaszára, illetve időszakára van lehetőségünk kitérni. 

 
1.1.1. 1950 előtt 

Az Egyesült Államokban az 1800-as évek közepéig a betegek jelentős része a kórházakban 

uralkodó állapotok, illetve nem megfelelő feltételek miatt (pl. kicsi ágyméretek, magas 

halálozási arány, elhanyagoló ápolás) nem volt hajlandó a kórházakat használni, azokat csak a 

halál előtti végleges állapotok kezelési helyének tekintették. Ennek okán a betegápolás jelentős 

részét a családtagok szolgáltatták, akiknek az ápolásra való felkészítése az egészségügyi 

szolgáltatók feladata volt. Abban az időben a betegoktatást leginkább ápolók és orvosok 

végezték. Az ápolók megtanították a családtagokat a betegek gondozására, a megfelelő 

egészségügyi óvintézkedésekre és a betegségek megelőzésére. Ezenkívül azoknak az 

ápolóknak, akik kapcsolatba kerültek a pácienssel és a beteg családjával, feladatuk volt 

értelmezni az orvos utasításait a beteg számára (Barlett, 1986b). 

Az 1900-as években az Egyesült Államokban az egészségügyi oktatást, mint eszközt 

kezdetben a közegészségügyben fejlesztették ki, és olyan témákra összpontosított, mint a 

higiénia, az immunizálás, valamint az anya és a gyermek egészsége. Ezekben az években a 

közegészségügyi nővérek megelőző és oktatási tevékenységét tekintették a közegészségügyi 

munka alapvető elemének.  Az 1900-as években nyújtott oktatás a modern egészségügyi és 

betegoktatás előfutárává vált (Barlett, 1986b). 

 

1.1.2. Az 1950-1960 közötti évtized 

A betegoktatás kifejezést az irodalomban az 1950-es években dokumentálták először. Az 1960-

as évekre az egészségügyi oktatást (a közösség számára) és a betegoktatást (az egyének 



 

 

 

 

 

számára) külön területnek tekintették. Az egészségügyi oktatás fogalmába a betegségmegelőzés 

és a krónikus betegségek és fogyatékosságok kezelésére is beletartozott. A betegoktatás viszont 

az egyes betegek egyéni igényeire alapult. A különbségtétel az egészségügyi oktatás és a 

betegoktatás között nem egyértelmű, és valószínűleg két célnak tekintették azokat folytonos 

spektrummal (Barlett, 1986b). 

Az 1950-es évek vége óta számos olyan változás történt, amelyek Európában, valamint más 

iparosodott országokban érintették az egészségügyet (pl. fizikai és szociális fogyatékossággal 

járó krónikus betegségek számának növekedése; az egészségügy technológiai rendkívüli 

mértékű evolúciója mellett az ellátás új paradigmájának, a holisztikus modellnek a 

megjelenése; az etikai szempontok növekvő befolyása: pl. az élet végi döntések, a genetika, 

szűrés, személyes felelősség, az önrendelkezés, részvétel stb.; a betegek elvárásai az 

egészségüket érintő döntésekben (tájékozott beleegyezés) való részvételre; politikai szinten 

egyre fontosabbnak tartják a polgárok jogait az információkhoz való hozzáférés, a részvétel és 

az egészségügyi ellátás minősége tekintetében). Az egészségügyet érintő változások okán a 

kórházak szervezésének tehát alkalmazkodniuk kellett az új kihívásokhoz pl. az átlagos 

tartózkodási idő lerövidüléséhez, a krónikus vagy többszörös betegségben szenvedő betegek 

bonyolultabb nyomon követéséhez, a kórházi fertőzések kezeléséhez és megelőzéséhez. A 

kórházakon kívül a háziorvosoknak és a szakorvosoknak is igazítaniuk kell gyakorlatukat a 

betegek hosszú távú nyomon követésének egyre növekvő igényéhez, valamint az egészségügyi 

ellátás minőségének és hatékonyságának javítására irányuló igényére (Deccache és Aujoulat, 

2001). 

 
1.1.3. Az 1960-1970-es évek 

Az Egyesült Államokban a betegszervezetek, az ápolói szakma és az orvos-beteg 

kommunikációra irányuló tanulmányok figyelembevétele ösztönözte a betegképzés fejlődését 

(Roter és mtsai, 2001 idézi Hoving és mtsai, 2010). Például Etzweiler 1966-ban azt az 

elképzelést írta elő, hogy a betegek kezelésének során több lehetőség kínálkozik a betegek 

oktatására, és erre valóban szükség van (idézi Hoving, 2010). 

Az 1960-as évektől néhány európai ország vezető szerepet töltött be a betegoktatás korai 

fejlesztésében, például Hollandia, hangsúlyozva a betegoktatás szerepét az elsődleges 

egészségügyi ellátásban, a kórházakban működő betegoktatási intézmények kormányzati 

ösztönzésében és annak hatékonyságának kutatásával (Visser, 1984 idézi Hoving, 2010). Az 



 

 

 

 

 

1970-es évek elején fejlesztették ki az első kommunikációs kurzusokat az egészségügyi 

szakemberek számára (Bensing, 1991 idézi Hoving, 2010). Mindazonáltal az egészségügy 

szakemberei között az ellátás során továbbra is a gyógyszerközpontúság érvényesült, és a 

betegek továbbra sem voltak aktív szereplők a betegoktatás területén. Nyugat-Európában a 70-

es években kezdtek foglalkozni terápiás betegoktatással Akkor a tanácskozás a betegoktatás 

szervezésére a társas környezet szerepére, egyéni kompetenciákra és a speciális problémákkal 

(öregedés, szexualitás) kapcsolatos nehézségekre irányult. 

 Az 1970-es évekre a betegoktatás az egészségügyi szakember felelősségévé és a beteg 

jogává vált. Mivel a betegoktatást elismerték betegjogként és a minőségi betegellátás szükséges 

részeként, az egészségügyi szakembereket jogi felelősség terhelte mulasztásokért a betegek és 

családtagjaik oktatása terén (Hoving és mtsai, 2010).  
 
1.1.4. Az 1980-as évek 

Az 1980-as években a betegképzés párhuzamosan fejlődött a betegek jogainak növekvő 

társadalmi hangsúlyával és a betegvédő szervezetek növekedésével. Számos ország 

jogszabályokat alkotott a betegek törvényes jogairól az egészségi állapotukkal és a kezelési 

lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz (Deccache, 2001 idézi Hoving, 2010). A betegek 

most már aktívan reszt vehettek az egészség javításában az életmódjuk, illetve 

egészségmagatartásuk megváltoztatásával, amelyet az egészségügyi szakemberek támogattak a 

betegoktatásban. Ebben az időszakban új információs technológiákat, például diavetítéseket és 

videókat is fejlesztettek és használtak fekvőbeteg-oktatási programokban. Hollandiában a 

háziorvosi és kórházi rendszerbe is szervesen beépült a betegoktatás. Az 1980-as évektől 

speciális koordinátorok jelentek meg a kórházakban; új módszereket dolgoztak ki, képezték, 

motiválták a szakembereket. Betegfelvételnél mindenütt betegoktatásra szakképzett nővérek és 

önálló betegoktatók vannak. A háziorvos képzésnek is része a betegoktatás. A háziorvosok 

részére kiadott holland kézikönyvekben mindegyik fejezet után van egy betegoktatási rész. 

Ezeket a betegoktatási függelékeket komputeres anyagokba, szoftverekbe is beillesztik. 

1.1.5. Az 1990-es évek 

Az 1990-es években már alapvető igény volt, hogy a betegek részt vegyenek egészségük 

előmozdításában, és felelős döntéseket hozzanak a kezelés és a kezelés céljai terén. Ahol a 

betegek korábban alig voltak felelősek az egészségükért és a tüneteikért, a betegeket most 

felelősségre lehet vonni a betegségükkel kapcsolatos döntéseikért (Van den Borne, 1998 idézi 



 

 

 

 

 

Hoving, 2010). Ezenkívül egyértelműen felismerték, hogy a kezelések eredményessége 

szempontjából elengedhetetlen az önellátásra, öngondoskodásra való képesség - nemcsak 

kórházi, hanem otthoni körülmények között is -, amelyek kialakítását, illetve növelését egyre 

nagyobb mértékben építették be a betegoktatási programokba. Ez a folyamat végül megosztott 

döntéshozatalhoz vezetett, ahol a betegek aktívan részt vettek az ellátójukkal kapcsolatos 

döntésekben az egyenlőség alapján, egyre inkább eltávolodva a paternalisztikus modelltől 

(Emanuel és Emanuel, 1992; Roter, 1997 idézi Hoving, 2010). Ezenkívül felismerték a beteg 

körüli fontos emberek - például a partner, a gyermekek és a szélesebb társadalmi hálózat – 

befolyását is (Cohen és mtsai, 1999; Kvíz és mtsai, 1994 idézi Hoving, 2010). Anglia önálló 

ambuláns központokat, ún. „walk-in” centrumokat hozott létre, amelyekben a páciens a 

diagnózissal és a kezeléssel kapcsolatos információkért, tanácsért fordulhatott a 

szakemberekhez. Svédországban tanulócsoportokat hoztak létre a majdani oktatást végző 

személyek képzésére. Franciaországban a háziorvosi rendszer részét képezi a betegoktatás, és 

kezdeményezések indultak meg arra vonatkozóan, hogy az egészségnevelés országos 

hálózatához kapcsolódva az ellátás egyéb területein is elterjedjen a betegoktatás. 1994 óta jelen 

vannak a francia orvos- és egészségtudományi képzésben a betegoktatási ismeretek, 1998 óta 

egy posztgraduális program is létezik (Terbéné, i.n.). 

 

1.1.6. A 21. század 

A 21. században a betegoktatás a modern egészségügyi ellátás alapvető és elismert 

alkotóelemévé vált. Az internet egyre gyakoribbá vált, és a betegek maguk is gyűjthetnek 

egészségügyi információkat a hagyományos orvos-beteg interakciótól távol, még a saját 

otthonukban is. Az internet, továbbá a mobiltelefonok elterjedése az egészségügyi 

szolgáltatókat arra késztetik, hogy proaktív szerepet vállaljanak abban, hogy segítsék betegeiket 

a weboldalakon található orvosi információk megtalálásában és megértésében. Az 

egészségügyi és betegoktatás jövője az, hogy az egészségügyi szolgáltatók saját digitális 

könyvtárakat és webhelyeket építsenek fel (Hoving és mtsai, 2010). 

 

1.2. A betegoktatás néhány fogalma 

Az alábbiakban a betegoktatás néhány olyan fogalmával ismerkedhetnek meg, amelyek a 

mindennapi gyakorlati munka szempontjából fontos kiindulópontot jelenthetnek. 



 

 

 

 

 

Barlett (1985) szerint a betegoktatás olyan tervezett tanulási tapasztalat, mely során olyan 

módszerek oktatás, tanácsadás és viselkedés módosítására, illetve változtatására irányuló 

technikák kombinációjának alkalmazására kerül sor, amelyek segítségével befolyásolják a 

beteg egészséggel kapcsolatos tudásszintjét, egészségkulturáltságát/egészségműveltségét és 

egészségmagatartását.  

Terbéné (i.n.) megfogalmazásában: „A betegek nevelő célú oktatása az a folyamat, 

amelynek során a beteg korábban megszerzett gyakorlatára, tudására és hozzáállására alapozva 

megszerzi az egészségi állapota által igényelt gyakorlatot, tudást és szemléletet, továbbá a 

beteggel kölcsönös kapcsolatba (interakcióba) lépve oldjuk szorongását, enyhítjük félelmét és 

segítjük a gyógyulását.” 

A WHO megfogalmazása szerint a terápiás betegoktatás a betegek képzésére irányul abból 

a célból, hogy képesek legyenek önellátásra, vagy alkalmazkodni a kezeléshez, és 

megbirkózzanak a krónikus betegség okozta kihívásokkal, feladatokkal. Képessé teszi a 

betegeket (vagy családjukat) az elkerülhető komplikációk megelőzésére, valamint az 

életminőség fenntartására vagy javítására (WHO, 1998). 

Van den Borne (1998) megfogalmazásában a betegoktatás egy olyan szisztematikus 

gyakorlat, melyben különböző oktatási módszerek kombinációit alkalmazzák. Ezek magukban 

foglalhatják az információs-, tanácsadási-, és viselkedésváltoztatási technikák alkalmazását, 

melyek befolyásolhatják a betegek betegséggel kapcsolatos ismereteit, gondolatait, és 

egészség-viselkedését. Ennek segítségével képesek lesznek a (többnyire) krónikus 

betegségekkel való megbirkózásra, az állapotuk javítására, és a betegség súlyosabbá válásának 

megakadályozására. 

1999 májusában európai találkozót tartottak Párizsban a betegoktatás alakulásáról és 

fejlődéséről, ahol a betegoktatás következő definíciójáról állapodtak meg: “Betegoktatásnak 

tekinthető minden, a beteg felé irányuló oktatási tevékenység, beleértve a terápiás tájékoztatást, 

az egészségnevelést és a klinikai egészségmegőrzést.” (Deccache és mtsai, 2001:8). 

A betegoktatást úgy lehetne meghatározni, mint azt a folyamatot, amelynek során a beteg 

felfogja egészségi állapotát és képessé válik az öngondoskodásra különböző tanulási 

tapasztalatok felhasználásával (Redmon, 2001 idézi Syx, 2008).  

A betegoktatás egy olyan eszköz, amellyel a szakember oktatás révén pozitívan befolyásolja 

a betegek életét, segíteni tudja a beteget abban, hogy fokozza és kibővítse képességét arra, hogy 



 

 

 

 

 

hatékony öngondoskodást folytathasson, potenciálisan hosszan tartó változásokat okozva a 

betegek életében (Bastable, 2006 idézi Syx, 2008). 

 

1.3. A betegoktatás körébe tartozó tevékenységek  

1999-ben Párizsban a betegoktatás definíciójának meghatározásakor a betegoktatás körébe az 

alábbi három tevékenységet sorolták (Visser és mtsai, 2001). 

1. Terápiás tájékoztatás 

A terápiás tájékoztatás egy folyamat, amely során több módszert kombinálunk. Informálás, 

tanácsadás, döntéstámogatás, viselkedésmódosítás. A terápiás tájékoztatásnak információs, 

jogi, etikai és pszichés vonatkozásai vannak. Információs, mert csak az informált beteg tud 

valódi partnerré válni. Jogi, ugyanis a legtöbb műhiba per oka az, hogy a beteg úgy érzi nem 

kapott elég tájékoztatást és odafigyelést. A tájékoztatáshoz való jog alapján joga van 

felhatalmazni az orvost egy kezelés elvégzésére, illetve joga van bármilyen orvosi beavatkozás 

visszautasítására, de erre csak alapos tájékozott beleegyezés alapján van lehetősége. A 

tájékozott belegyezéshez a beteget a következőkről kell tájékoztatni: a diagnózisáról és annak 

kezelés nélküli és kezelés melletti prognózisáról; a kezelés alternatíváiról, azok előnyeiről és 

kockázatairól, várható hasznáról, korlátairól, a tervezett beavatkozás természetéről, céljáról, 

veszélyeiről, szövődményeiről, azok bekövetkezésének valószínűségéről és várható 

időpontjáról, mellékhatásairól, költségeiről, valamint a megelőzéssel kapcsolatos 

lehetőségekről, teendőkről. Etikai, hiszen az ellátásban érvényesülniük kell a szakmai etikai 

alapelveknek. Pszichés, mert a szakembereknek a betegséggel, annak kezelésével kapcsolatos 

információkon túlmenően támogatást kell nyújtaniuk a gyógyuláshoz. 

2. Egészségnevelés 

Mint ahogyan azt már az Orális egészségfejlesztés I. jegyzet nyolcadik fejezetében kifejtettük 

az egészségnevelés komplex, direkt és indirekt módszereket alkalmazó nevelő tevékenység, 

amely kiterjed a szocializáció minden színterére. Változatos (célcsoport-, életkor- és 

személyiségspecifikus) kommunikációs és kooperációs, illetve tanítási-tanulási formákat 

használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, mely fejleszti az egészséggel 

kapcsolatos tudást (ismereteket, attitűdöket, képességeket), azon keresztül pozitív módon 

alakítja az életmódot, az egészségmagatartást, végső soron az egyén és a közösség egészségi 

állapotát. A korszerű egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység, a pozitív 



 

 

 

 

 

egészségképre épít, a természeti – társadalmi környezetbe integrált egyén kerül a 

középpontjába, a rövidtávú magatartásváltoztatás helyett az életvezetési készségek fejlesztése 

a célja (Benkő és mtsai, 2019). 

Az egészségnevelés fő feladata az egészség megőrzésére és fejlesztésére irányuló tudás 

átadásán túl, a meglévő értékek megtartására irányuló pozitív, aktív prevenciós szemlélet 

kialakítása, melyben az egészségtámogató magatartásformák és az egészségtudatos döntések 

kerülnek előtérbe. Az egészségnevelés specifikus feladati az egyes életkornak, nemnek, 

foglalkozásnak, egészségi állapotnak megfelelő tennivalók. 

Az egészségnevelés célja: 1) lehetőséget adni és felkészíteni az embereket arra, hogy 

megfelelő információk birtokában maguk választhassák meg követendő életmódjukat; 2) 

segíteni az egészség kialakítását, megtartását, a betegségek megelőzését; 3) előmozdítani a 

megbetegedettek egészségi állapotának javítását, helyreállítását.  

Az egészségnevelés területei: 1) szomatikus nevelés (pl. szájhigiéné, profilaxis, 

szűrővizsgálatok, fogászati balesetek megelőzése, egészséges táplálkozásra nevelés); 2) 

pszichohigiénés nevelés (pl. élvezeti szerek elkerülésének támogatása, fogászati félelem 

oldása); 3) szociálhigiénés nevelés (pl. társadalmi izoláció megelőzése, egészségpropaganda). 

3. Klinikai egészségmegőrzés 

Az egészségmegőrzés fogalmát Marc Lalonde használta elsőként 1974-es jelentésében: „az 

egészségmegőrzés olyan közvetítő stratégia, amely hidat képez az emberek és a környezetük 

között, valamint az egyéni választás és a társadalmi felelősség szintézisét valósítja meg” 

(Naidoo és Wills, 1999:78). 

Az egészségmegőrzés egy egészségnevelési tevékenység, mely képessé teszi az egyént, 

hogy fellépjen, tegyen saját egészsége érdekében. Magában foglalja az egyének, csoportok és 

közösségek készségeinek, képességeinek és jártasságainak megerősítését. Az 

egészségmegőrzés aktív folyamata során az egészséges egyének növelik az ellenőrzésüket 

egészségük felett, készek kedvezőbbé tenni, megváltoztatni életmódjukat, életvitelüket és 

környezetüket (EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001). 

Az egészségmegőrzés célja: 1) egyenlő lehetőséget biztosítani mindenkinek a jó egészségi 

állapotra; 2) meghosszabbítani az átlagos élettartamot; 3) minőséget adni azokhoz az évekhez, 

amit az átlagos élettartam meghosszabbításával nyerjük. 

Az Ottawa Charta alapján három út vezet az egészségmegőrzéshez: a felvilágosítás; a 

jogosultság és érdekvédelem, valamint a közbenjárás és egyeztetés. A felvilágosítás az 



 

 

 

 

 

egészséggel és az egészségi állapotot befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos információk átadását 

és terjesztését szolgálja. A jogosultság és érdekvédelem a különbségek és egyenlőtlenségek 

mérséklését, tehát mindenki számára egyenlő lehetőségek megteremtését jelenti. A közbenjárás 

és egyeztetés alatt a különböző szervezetek és szektorok hatékony együttműködését értjük 

(WHO, 1986). 

 

1.4. A betegoktatás céljai 

Általában a betegoktatás célja, hogy a beteg ne csak megértse jelenlegi egészségi állapotát, 

hanem képes legyen megfelelő egészségügyi döntéseket hozni és szükség szerint 

változtatásokat eszközölni az optimális egészségi állapot elérése érdekében (Redmon, 2001 

idézi Syx, 2008). 

A modern betegoktatási programok célja a viselkedés tartós változásainak elérése azáltal, 

hogy megfelelő ismeretekkel látják el a betegeket, hogy önálló döntéseket hozzanak, amelyek 

javítják betegségük kimeneteleit. Végül az oktatásnak fel kell hatalmaznia a betegeket arra, 

hogy képes legyen pozitívan befolyásolni a betegség megelőzését, javítását, fenntartását vagy 

módosítását (Redman, 2004; Wick és Robbins, 1998 idézi Wingard, 2005). 

Számos előnye van a beteg számára, ha hatékony oktatásban részesül, beleértve a 

megnövekedett betegelégedettséget, a megnövekedett életminőséget, az ellátás jobb 

folytonosságát, a szorongás csökkenését, a lehetséges szövődmények csökkenését, az ellátási 

terv betartásának elősegítését, a maximális függetlenséget, és felhatalmazást (Bastable, 2006 

idézi Syx, 2008). 

A betegoktatás céljainak összefoglalása egyrészt a beteg, másrészt az egészségügyi 

szolgáltatók szempontjából: 

1. A beteg egészségét fenntartani, állapotromlását megakadályozni, egészségi állapotát, illetve 

életminőségét javítani, betegségével való optimális együttélését segíteni: 

- Növelni a beteg akut és krónikus rendellenességek kezelésének képességét  önellátási 

képesség fokozása. 

- A kezelésekkel és a prevencióval kapcsolatos közös döntéshozatalt elősegíteni. 

- Lehetőséget adni a beteg számára egy egészségesebb életmód kiválasztására és a 

betegségek, illetve állapotromlások megelőzésre. 

- Képessé tenni a beteget az optimális és tudatos életvezetésre. 



 

 

 

 

 

- Állapotával kapcsolatos téves elképzeléseket kiigazítani. 

- Rávezetni a beteget saját szerepének tisztánlátására. 

2. Megalapozni a beteg tájékozott döntését, hozzásegíteni a tájékozott beleegyezéshez.  

3. Felkelteni a beteg terápiás együttműködési igényét, illetve javítani a beteg terápiás 

együttműködését (adherencia). 

4. Növelni a beteg motiváltságát, aktív és tudatos részvételét egészségének megőrzésében, 

egészségkárosodásának megelőzésében (prevenció), gondozásában, az egészségi állapota 

javításában (self-management). 

5. Növelni a beteg ön-újraszerveződési képességet/rugalmas ellenállási képességét 

(reziliencia). 

6. Megnyugtatni a beteget, biztonság- és komfortérzetüket növelni. 

7. Lehetőséget adni a betegek számára, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak saját 

egészségügyi ellátásukért. 

8. Növelni a betegek elégedettségét az ellátással, ezzel egyidejűleg csökkenteni a szolgáltató 

felelősségét. 

9. Kockázatot kezelni (alacsonyabb a műhiba kockázata) azzal, hogy a betegek reális 

elvárásokkal rendelkeznek. 

10. Hatékonyabban használni az egészségügyi szolgáltatásokat (pl. kevesebb felesleges 

telefonálás és látogatás). 

11. Csökkenteni az egészségügyi ellátás költségeit. 

 

1.5.  A betegoktatás céljait segítő beavatkozások 

Ahogyan azzal a betegoktatás fogalmának leírásánál már találkozhattunk a betegoktatás 

magában foglalhatja a betegséggel kapcsolatos információk átadását, a tanácsadást, vagy 

viselkedésmódosító technikák alkalmazását (Van den Borne, 1998).  

A betegoktatás középpontjában az információszolgáltatás áll. A betegeknek az alábbi 

területeken van szükségük információra (Coulter és mtsai, 1999):  

- megérteni, hogy mi a baj (egészségi állapotukat, diagnózisukat, betegségüket vagy 

fogyatékosságukat); 

- reális elképzelést szerezni a prognózisról; 

- a lehető legtöbb konzultációt megkapni a kezelés során; 



 

 

 

 

 

- megérteni a kezelés folyamatát, és a lehetséges vizsgálatok és kezelések várható 

eredményeit; 

- segíteni őket abban, hogy képesek legyenek az önellátásra; 

- megismerni az elérhető szolgáltatásokat és a segélyforrásokat; 

- segítséget kapni a betegséggel való megküzdésben; 

- segíteni, hogy másokkal is megértethessék magukat; 

- legitimálni a segítségkérést és az aggodalmak kifejezését; 

- megtanulni, hogyan lehet megelőzni a további betegségeket; 

- felkutatni további információkat és önsegítő csoportokat; 

- azonosítania „legjobb” egészségügyi szolgáltatókat. 

A betegoktatásban az információátadás és a tanácsadás kiegészítik egymást. A 

betegoktatásban a tanácsadás célja, hogy segítsen a betegeknek olyan megoldásokat találni 

betegségükkel kapcsolatos napi problémákra, amelyek negatívan befolyásolják a terápiás 

együttműködést, segíteni a kezelési terv betartását, támogatni az egészség megőrzésében, 

illetve visszaszerzésében szükséges szokások kialakítását, illetve változtatását és fejleszti azon 

képességüket, hogy meg tudjanak birkózni az egészségügyi problémákkal, valamint érzelmi 

támogatást nyújtani a betegség okozta nehéz helyzetben (Finset, 2007). A tanácsadás módját 

nagymértékben meghatározza, hogy a beteg motivált-e vagy sem a változásra.  

A viselkedés módosítása, megváltoztatása fontos folyamat a betegségek megelőzésében és 

kezelésében. Számos elméleti modell került kidolgozásra a viselkedésben szerepet játszó 

folyamatok tisztázására. Ezek az elméleti modellek nélkülözhetetlenek a hatékony 

viselkedésmódosítási beavatkozásokhoz. Egyes modellek a viselkedés változásának 

előrejelzőire összpontosítanak egyéni szinten; ugyanakkor a hatékony és fenntartható 

változáshoz fontos figyelembe venni a viselkedésre gyakorolt környezeti és strukturális 

hatásokat, valamint a viselkedés tulajdonságait is. Az egyes elméleti modellek fázisai 

minőségileg eltérőek és különböző tényezők vezérlik (Wideman és mtsai, 2013). 

 

1.6. A betegoktatás típusai 

A betegoktatás esetében megkülönböztethetünk orvos-és betegcentrikus oktatási típusokat. Az 

orvoscentrikus vagy tekintélyelvű betegoktatás során konkrét utasításokat határoz meg a 

szakember az általa felmért, majd priorizált szükségletek tekintetében. A szakember hozza meg 



 

 

 

 

 

önállóan a döntéseket a legjobb tudása szerint, a tervezés folyamatának csak passzív résztvevője 

a kliens, akinek azonosulnia kell az előírásokkal és követni azokat. Függőségi kapcsolat alakul 

ki a páciens és az egészségügyi személyzet között. Ebben a betegoktatási típusban nincs 

beleszólása az egyénnek a tervezés folyamatába, ezáltal nem veszi figyelembe az egyéni 

különbségeket, szempontokat. Középpontjában a viselkedés megváltoztatásának előidézése, 

megvalósítása áll. A betegcentrikus vagy demokratikus betegoktatás esetében a beteg 

autonómiája kitűntetett figyelmet kap. A tervezésnek aktív részese, saját prioritásait ismertetve 

az egészségügyi személyzettel, közösen hozzák meg az egyén egészsége szempontjából fontos 

döntéseket. A folyamat során a páciens képes önállóan reagálni, megoldani egyes helyzeteket 

a szakember közvetlen bevonása nélkül (függetlenség). Az egészségügyi személyzet 

támaszként szolgál, de a páciensnek kell a konkrét lépéseket megtennie a változás érdekében. 

A betegcentrikus oktatás célja az erőgyűjtés; felvértezni, képessé tenni a pácienst, hogy aktívan 

fellépjen egészsége érdekében (Csabai és mtsai, 2008). 

A betegoktatás esetében megkülönböztetünk paternalista (atyáskodó), konzum (fogyasztói), 

valamint humanista (emberséges) oktatási módokat. A paternalista mód esetében a szakember 

önállóan hozza meg a páciens oktatásával kapcsolatos döntéseket, meghatározza, hogy milyen 

módszerrel, milyen résztvevők bevonásával, mikor és hogyan tanuljon. Az egyéni igények és 

sajátosságok háttérbe szorulnak ennél a módszernél, ezért nem javasolt alkalmazásuk. A 

konzum módozat során a kliens határozza meg, hogy miről szeretne tanulni, milyen ismereteket 

kíván elsajátítani, az oktató pedig ennek fényében végzi a betegoktatást. Ebben az esetben az 

oktató szakmai véleménye (mire lenne szüksége a páciensnek) háttérbe szorul. Ennek a 

módszernek az alkalmazása sem javasolt, hiszen hiába veszi figyelembe a kliens kívánságát, a 

laikusok nem tudják minden esetben megfelelően felmérni, hogy mire is van pontosan 

szükségük. Betegoktatás során a humanista módozatot javasolt alkalmazni, mely az oktatást 

végző szakember és az egyén közötti partneri viszony kialakulásán alapszik. Az oktatási 

folyamat során az egyéni igényeket, sajátosságokat figyelembe véve, közösen hozzák meg a 

releváns döntéseket. Kapcsolatukat a szoros együttműködés jellemzi (Németh, 2015). 

 

1.7. A betegoktatást megalapozó elméletek és modellek 

Néhány szakember kifejezi annak szükségességét, hogy egységes elméletre van szükség a 

betegoktatás hatékony megvalósításához. Mások viszont azt állítják, hogy egyetlen elmélet nem 



 

 

 

 

 

képes rá, hogy magyarázza, illetve megalapozza a klinikai vagy közösségi tanulási helyzeteket. 

A dentálhigiénikusoknak saját megítélésükre, belátásukra kell támaszkodniuk, amikor a 

betegek viselkedésének módosítását célzó megfelelő stratégiákról döntenek. Mindig az a 

leghatékonyabb stratégia, amely a páciens egyedi szükségleteihez, igényeihez igazodik, azaz 

személyre szabott. 

Egyetlen elmélet, illetve modell sem tud kiszámítható módon klinikailag jelentős 

viselkedésmódosulást elérni, ezért a dentálhigiénikusok az alábbi alfejezetekben ismertetett 

elméletek, modellek bármely kombinációjával oktathatják pácienseiket és családjaikat a 

legjobb eredmények elérése érdekében, alkalmazásukat az adott betegre jellemző helyzethez 

igazítva. Az elméletek biztosítják azt a keretet, amelyből a szakemberek, köztük a 

dentálhigiénikusok az egyes páciensek számára a legjobban megfelelő oktatási stratégiákat, 

eszközöket használják, oktatási tervüket személyre szabva. Mindezek révén lehetőség nyílik a 

páciensek optimális oktatási eredményeinek elérésére. 

Az alábbi alfejezetekben az emberi viselkedés változását magyarázó elméleteket mutatjuk 

be, amelyek útmutatásként szolgálnak a betegoktatáshoz. Az elmélet egy általánosított 

szabályrendszer, amely segíthet megválaszolni a beteg oktatását és motiváltságát, továbbá 

előrevetítheti a konkrét betegoktatási beavatkozások következményeit. Egy szakember minél 

többet tud a betegoktatást megalapozó elméletekről, annál több eszközzel rendelkezik a 

hatékony betegoktatási beavatkozások tervezéséhez és kivitelezéséhez. A betegoktatásban 

alkalmazható elméletek a kommunikáció, a szervezetfejlesztés, a szociológia, a pszichológia és 

a felnőttképzés tudományterületeiről származnak. A betegoktatáshoz használt elméletek - 

többek között - magukban foglalják az önellátási/öngondoskodási elméletet, az énhatékonyság 

modellt, a diffúzió elméletet, tanult tehetetlenség elméletét, atrribúcióelméletet, kontrollhely 

elméletet, megküzdési elméleteket, a kognitív disszonancia elméletét, a különböző 

motivációelméleteket, szalutogenetikus modellt, viselkedésváltozást célzó modelleket, 

tanuláselméleteket, valamint a felnőttkori tanulás elméletét és a tanulási létrát. Lehetséges, 

hogy egyes elméletek jobban alkalmazhatók közösségi szinten, míg mások hasznosabbak az 

egyéni tanácsadásban. 

 
1.7.1. A betegoktatás alapját képező önellátási/öngondoskodási elmélet 

A betegoktatás egyik alapja Dorothea Orem (1980) önellátási/öngondoskodási elmélete 
(McIntyre, 2015).  A modell alapját képező fogalmat (önellátás/öngondoskodás) Lewin és 



 

 

 

 

 

munkatársai (1979) a következőképpen határozták meg: „az önellátás folyamat, amelyben a 

laikus személy saját egészsége érdekében cselekszik az egészség előmozdítása és megőrzése, a 

betegség korai felismerése és kezelése céljából (idézi Pearson és Vaughan, 1996:78). Az 

önellátásba vetett hit szoros kapcsolatban áll azzal a törekvéssel, hogy az embereket alkalmassá 

tegyük, hogy egyrészt vállaljanak felelősséget egészségük gondozásáért, másrészt 

önellátásuk/öngondozásuk (az egyén saját magának nyújtott ellátása/gondoskodása) révén 

legyenek kezdeményezők és aktívak saját egészségük gondozásában. „Az önellátás tehát az 

egyén saját magának nyújtott gondoskodása, melynek legtágabb értelemben vett célja a 

„hatékony élethez” szükséges specifikus, egyéni igények kielégítése; megtanult magatartás, 

melyet az intellektuális kíváncsiság, a mások részére adott oktatás és ellenőrzés, valamint az 

önellátás terén szerzett tapasztalat hajt.” (Pearson és Vaughan, 1996:79). 

Az önellátási/öngondoskodási elmélet három egymással összefüggő elméletből áll: (1) az 

önellátás/öngondozás elméletéből, (2) az önellátás/öngondoskodási hiány elméletéből és (3) az 

ápolási rendszerek elméletéből. Az elméletek, továbbá a modell hátterében álló nézetek, értékek 

és célok, valamint gyakorlati ismeretek és jártasságok bemutatásától eltekintünk, hisz azokról 

tanulmányikban a korábbiakban már megismerkedtek. 

Orem az ellátási célok megvalósítása érdekében többek között olyan ápolási módszereket 

tartott fontosnak, mint oktatni, tanácsot adni és támogatni a beteget vagy ügyfelet (Pearson és 

Vaughan, 1996). Mindezek a módszerek egybeesnek a betegoktatás céljait segítő 

beavatkozásokkal. 

Orem fontosnak tartotta, hogy a betegoktatás a beteg érkezésétől a távozásáig tartson, a beteg 

komplex felmérését követően személyreszabott oktatási terv alapján történjen, az 

eredményesség érdekében kövesse a cselekvési terv lépéseit, és szisztematikus értékelésen 

alapuljon (McIntyre, 2015).   

 
1.7.2. Énhatékonysági modell 

Az énhatékonyság fogalmát Albert Bandura vezette be a pszichológiai tudományba, amikor 

1977-ben publikálta az „Énhatékonyság - A viselkedésváltozás egyességes elmélete felé” (Self 

efficacy - Toward an unifying theory of behavioral change) című cikkét. Ezzel fordulat 

következett be a pszichológia területén, mivel Bandura olyan keretrendszert hozott létre és 

olyan modellt alkotott, amely képes megmagyarázni és előre jelezni az emberi viselkedés 

változását. 



 

 

 

 

 

Az énhatékonyság a személy saját viselkedése hatékonyságára vonatkozó szubjektív 

elvárásait jelenti, a meggyőződést, hogy (akár nehézségek ellenére is) képes a vágyott cél 

eléréséhez szükséges cselekvések végrehajtására. Minél erősebb az egyén énhatékonyság 

érzése, annál aktívabbak a megküzdő erőfeszítések (Bandura és Adams, 1977). Az 

énhatékonyságnak központi szerepe van az emberi működés önszabályozó mechanizmusaival 

kapcsolatban: az embereknek az a hite, hogy a tetteikkel elérhetik a kívánt hatást, befolyásolja 

a döntéseiket, törekvéseiket, és a bizonyos cselekvésekkel kapcsolatos erőfeszítések szintjét és 

mértékét (Bandura, 1998, 1999, 2000). Ezzel összefüggésben az emberek a saját 

életkörülményeinek „előállítói”, nem pedig azok „termékei” (Bandura, 2006a, 2006b). Az 

énhatékonysági modell tehát arra összpontosít, hogy a beteg meggyőződjön saját képességeiről, 

hogy változásokat és pozitív eredményeket hozzon létre és tartson fenn saját életében. Például, 

ha a beteg úgy véli, hogy képes lesz felhagyni a dohányzással, akkor valószínűbb, hogy sikerül 

is, amikor megpróbálja. 

Az énhatékonyság szintje különböző információs forrásokon keresztül befolyásolható. 

Bandura (1994) a források négy fajtáját különíti el: megküzdési tapasztalatok (mastery 

experience), behelyettesítő tapasztalatok (vicarious experience), szociális meggyőzés vagy 

szóbeli megerősítés (social/verbal persuasion), fiziológiai állapotok (physiological states). 

Bandura (1977) szerint az énhatékonyság érzése az önbizalomra épül, és jó mutató a 

viselkedésbeli változásokra való motivációhoz. Az énhatékonyság elmélete a készségek 

elsajátításán, a készségek különösen mások általi modellezésén, mások társadalmi 

meggyőzésén alapul. A környezet szerepet játszhat az egyén által érzett énhatékonyság 

mértékében is. Bandura (1977) úgy fogalmazott, hogy az általános önhatékonyság önmagában 

nem feltétlenül lesz hatékony, a betegnek a sikeréhez speciális tervekre van szüksége. Például 

a helyes fogmosás tanításakor a dentálhigiénikusnak kezelhető lépésekre kell bontania a 

készségeket, támogatnia és ösztönöznie kell a pácienst a siker megfogalmazására. A páciensnek 

szembe kell néznie az öngondoskodási készségek elsajátításával, ezeknek a készségeknek a 

sikeres modellezésével, és az egészségügyi szakemberek támogatásával. A páciens az 

önbizalomhiánytól és a szorongástól a kényelemig a saját képességeiben való bizalom felé 

halad, hogy hatékonyan gondoskodhasson önmagáról. A dentálhigiénikusnak képesnek kell 

lennie a páciens önbizalmának mértékétől függően felismerni és alkalmazni a megfelelő 

beavatkozást. 



 

 

 

 

 

Az énhatékonyság az egyén képességeiben való hitének mértékére utal. Mivel az 

énhatékonyság önbizalom és kontroll érzésén alapul, ez jó előre jelzi a motivációt és a 

viselkedést. Kutatások kimutatták, hogy az egészségügyi szakemberek hatással lehetnek az 

énhatékonyságra, és hogy az énhatékonyság változásai összefüggenek a viselkedés 

változásával. Bandura nevéhez fűződő énhatékonyság elmélet négy fő információforrást 

azonosít, melyek az énhatékonysági ítéletek által hatnak a viselkedésre A páciens 

énhatékonysága ezeken az információforrásokon keresztül növelhető: a készségek 

elsajátításával (mint megküzdési tapasztalattal), a modellezéssel (mint behelyettesítő 

tapasztalattal), társas meggyőzéssel (más néven szóbeli megerősítéssel), illetve a stresszre 

adott reakciók (fiziológiai állapotok) csökkentésével. 

Az elsajátítási tapasztalatok, a teljesítménnyel kapcsolatos eredmények a korábbi sikerek 

és kudarcok személyes értékelésén alapulnak.  A sikeres teljesítmény-tapasztalatok általában 

növelik az énhatékonyságot, míg a kudarcok csökkentik (Bandura, 1977, 1994, 1995; Wood és 

Bandura, 1989).  Ahhoz, hogy rugalmas hatékonyságérzet alakuljon ki az egyénben, fontos 

megtapasztalnia, hogy az akadályok legyőzéséhez erőfeszítésre van szükség, vagyis néhány 

nehézség és akadály hasznos annak megértésében, hogy a siker gyakran kitartó erőfeszítést 

igényel. Ha az egyén csak könnyű sikereket tapasztal, akkor hajlamos arra, hogy gyors   

eredményeket   várjon   el, illetve tapasztalható, hogy   könnyen   elkedvetlenedik   a kudarctól.   

A   rugalmasság   épülésében   alapvető   fontosságú   a   kudarcok   kezelésének megtanulása 

(Bandura,1994, 1995, 2009; Wood és Bandura, 1989). 

A készségek elsajátítása a megtanulandó készségek nagyon apró, kezelhető feladatokra 

bontásának technikájára utal, így valószínűleg a feladatot a páciensek sikeresen fogják 

elvégezni. A páciensek nagyobb valószínűséggel alkalmaznak egy új egészségmagatartást, ha 

úgy gondolják, hogy sikeresek lesznek ebben. Így a beavatkozásoknak növelniük kell a 

bizalmat azáltal, hogy a páciensnek sok apró „sikert” adnak a viselkedésváltás folyamatában. 

Helyettesítő tapasztalatokra mások megfigyelése által tesz szert az egyén, miközben 

erőfeszítéseik eredményeként sikert érnek el (Bandura, 1994; Bandura és Adams, 1977). A 

modellek a társas összehasonlítási folyamaton keresztül hatnak az énhatékonysági 

vélekedésekre, az emberek ugyanis részben úgy döntenek képességeikről, hogy másokkal 

összehasonlítják magukat (Wood és Bandura, 1989).  Megfigyelni mások sikerét növelheti az 

énhatékonyságot, abban az esetben, ha az egyén a másikat, mint lehetséges, reális modellt 

érzékeli (Bandura, 1995). A kompetens modellek tudást, készségeket, a feladatok teljesítéséhez 



 

 

 

 

 

megfelelő stratégiákat közvetítenek, valamint követendő példát adnak a kihívásokkal szembeni 

viselkedéshez.  A megfigyelő személyhez hasonló emberek sikerességét látva az egyénben 

növekszik a hit saját képességeiben (Bandura, 1994; Bandura, 2009). 

A modellezés egy olyan énhatékonyságot növelő technika, amellyel a páciens tudatában van 

annak, hogy valaki mást lát hasonló problémával. A támogató csoportok és az önsegítő 

betegcsoportok, például ilyen modellezésen alapulnak, ahol a páciensek lehetőséget kapnak 

arra, hogy megfigyeljék egy másik embert egy tevékenységben, így tapasztalatra tesznek szert, 

anélkül, hogy a cselekvést valóban átélnék és az ezzel együtt járó kockázatokat viselniük 

kellene. A modellezés során próbálja meg összehangolni a betegeket olyan modellekkel, 

amelyek életkoruk, nemük, etnikai származásuk és társadalmi-gazdasági helyzetük 

szempontjából a lehető legjobban hasonlítanak rájuk. Fontos, hogy kerüljük a “szuperemberek” 

bemutatását, akik drámai módon győzték le a problémákat. Bár az ilyen emberek inspirálóak, 

nem mindig a legjobb modellek, ha a páciens irreálisnak tartja eredményeit. 

A társas meggyőzés a harmadik forrás.  Ha az egyént meggyőzik arról, hogy higgyen 

magában, képes lesz nagyobb erőfeszítést tenni, mely a siker elérésének esélyét növeli 

(Bandura, 1994; Bandura, 2009; Wood és Bandura, 1989).  Fontos azonban, hogy a meggyőzést 

alkalmazó személy hihető, hiteles legyen, melybe többek között beletartozik, hogy jól 

informáltnak és jártasnak kell lennie abban, amiről beszél. Továbbá a meggyőzés valós 

útmutatás nélkül kis hatásfokú, így ez is fontos feladatnak tekinthető e terület befolyásolása 

szempontjából (Bandura, 2009). 

A társas meggyőzés a viselkedés befolyásolására irányuló egyéni erőfeszítésekre utal. A 

meggyőzés egyik olyan szempontja, amely különösen hatékony, tartalmazza a páciens 

sürgetését és ösztönzését arra, hogy valamivel többet tegyen, mint most. E stratégia 

alkalmazásakor arra kell törekedni, hogy a tanítási célok rövid távúak és reálisak legyenek, és 

nem sokkal azon túl, amit a beteg úgy gondol, hogy reálisan képes megvalósítani. 

Az, hogy az egészségügyi szakember bemutatja-e a tananyagot, nagy hatással lehet az 

énhatékonyság növelésére. Ha a beteget elárasztja a megtanulandó anyag mennyisége vagy az 

ezzel járó feladatok összetettsége, akkor kevésbé valószínű, hogy hajlandó lenne új készségeket 

kipróbálni. Az információk reális szegmensekre bontása mellett hasznos hangsúlyozni az új, 

megtanulandó feladat hasonlóságát azzal, amit a páciens már sikeresen teljesített, azzal, hogy 

elmagyarázza és megerősíti, hogy a feladatot akár egyszerűen rá lehet építeni az előző feladatra, 

vagy lehetőséget adni olyan páciensekkel való találkozásra, akik már megtanulták az új 



 

 

 

 

 

készségeket. Az énhatékonyság kiépítése érdekében az első lépés egy összetett feladat vagy 

komplexum felosztása olyan részfeladatokra, amelyek a beteg számára könnyűnek tűnnek. A 

második lépés az, hogy minden lépés után visszajelzést/megerősítést kínálunk. Elegendő idő 

biztosítása a páciens számára az új készségek gyakorlásához elősegíti az énhatékonyság 

kialakítását. A páciens részfeladatok teljesítésének felismerése és jutalmazása fontos az 

énhatékonyság alapját képező megbecsülés kiépítéséhez. Az elismerés különösen fontos az 

alacsony iskolázottságú páciensek körében. Életük során ezek az egyének gyakran tapasztaltak 

kudarcot, és ezért valószínűbb, hogy alacsony az önbizalmuk abban, hogy el tudják végezni a 

tőlük kért feladatokat. Esetükben nagyon fontos a pozitív megerősítés (pl. „Jól csinálja.”). 

A fiziológiai és érzelmi állapotra is támaszkodnak az emberek, amikor a képességeikről 

döntenek.  A magas hatékonyságérzettel bíró egyének az érzelmi arousal szintjüket 

hajlamosabbak, mint energetizáló, facilitáló tényezőt tekinteni, míg azok, akik kételkednek 

önmagukban, úgy tekintenek az arousal szintjükre, mint debilizáló tényezőre (Bandura, 1994, 

1995). A lelkiállapot is befolyásolja, hogyan ítélik meg az emberek hatékonyságukat.  A pozitív 

hangulat növeli a hatékonyságérzetet, míg a lehangolt lelkiállapot csökkenti azt (Bandura, 

2009). 

A kutatások alapján a hatékonysági vélekedések négy fő pszichológiai folyamaton 

(kognitív, motivációs, érzelmi és döntési) keresztül szabályozzák, irányítják az emberi 

működést (Bandura, 1994). 

Tehát az énhatékonyság által aktivált folyamatok egyike a kognitív folyamatok beindítása. 

A céltudatos emberi viselkedést általában előre megfontolt célok vezérlik, mely célok 

felállítását befolyásolja a képességekkel kapcsolatos személyes értékelés. Természetesen a 

személyes célok megválasztását döntően az határozza meg, hogy az egyén hogyan ítéli meg 

saját képességeit a vágyott eredmény elérésével kapcsolatban. Ez azzal van összefüggésben, 

amit már fentebb említettünk: az emberek általában olyan célokat igyekeznek kitűzni, és olyan 

tevékenységekben részt venni, amelyekről azt gondolják, hogy képesek helyt állni, és elkerülik 

az olyan helyzeteket, amelyekről úgy ítélik meg, hogy nem képesek teljesíteni. Szintén volt szó 

arról is az erős énhatékonyságról szóló bekezdésben, hogy minél erősebb az egyén hite abban, 

hogy képes valamely cselekvésre, tehát minél erősebb az énhatékonysága, annál kihívóbb 

célokat tűz ki maga elé, mivel úgy érzi, hogy megvan a képessége, hogy helyt álljon az adott 

megmérettetésen. A legtöbb cselekvés elsőként gondolati szinten szerveződik. Ez azt jelenti, 

hogy amikor valaki előre gondolkodik egy bizonyos cselekvéssel kapcsolatban, a tervei között 



 

 

 

 

 

nagy valószínűséggel szerepel egy olyan cél, ami fontos számára. A helyzetek felmérése abból 

a szempontból, hogy mire vagyunk képesek, befolyásolja, hogy milyen forgatókönyveket 

alakítunk ki a fejünkben, illetve, hogy mit kísérelünk meg megtenni. Azok, akiknek magas 

hatékonyságérzetük van sikeres forgatókönyveket alkotnak, mely pozitív útmutatást ad a 

cselekvéshez, és támogatja a teljesítést. Azok, akiknek kétségeik vannak hatékonyságukkal 

kapcsolatban, sikertelen forgatókönyveket képzelnek el, és azon időznek el, hogy mennyi 

minden alakulhat rosszul a cselekedet során, mely eredményességüket negatívan befolyásolja. 

Az emberek nem csak megalkotják ezeket az előzetes forgatókönyveket, de gondolatban „el is 

próbálják”, tehát kognitív szinten megpróbálják átélni, hogy milyen lesz, amikor az adott 

szituációba kerülnek. Láthatjuk, hogy a gondolkodásnak fontos funkciója van az előrelátásban 

és problémamegoldásban: a gondolkodás segítségével a személyek előre átélhetik az adott 

tevékenységet, és így módjuk van irányításuk alá vonni az adott szituáció azon elemeit, amelyek 

befolyásolják az életét. Vagyis, az emberek a gondolkodás, az előrelátás segítségével hatékony 

eszközzel rendelkeznek saját életük pozitív befolyásolásában. A fő funkciója a 

gondolkodásnak, hogy képessé teszi az egyént előre jelezni az eseményeket, és kontrollt 

kifejleszteni az életükre ható tényezők felett. Erős hatékonyságérzet szükséges ahhoz, hogy az 

egyén célorientált tudjon maradni olyan helyzetekben, melyekben nehézségek és akadályok 

jelentkeznek. A gondolkodás során az egyének az előrelátást és irányítást segítő szabályokból 

merítik a tudásukat, hogy véleményt tudjanak alkotni, hogy súlyozzák és integrálják az 

előrelátást segítő faktorokat, hogy kipróbálják és kijavítsák döntéseiket, látva a rövid- és hosszú 

távú eredményeket, és végül, hogy emlékezzenek arra, hogy mely faktorokat tették próbára, és 

hogy melyik hogyan működött. E helyzetekben a rugalmas hatékonyságérzet támogatja a 

teljesítmény elérését (Bandura, 1994, 1995). 

Az énhatékonysággal kapcsolatos meggyőződés a motivációs folyamatokra is hatással van. 

Motivációs szempontból az énhatékonysági meggyőződések közvetlen hatással vannak arra, 

hogy milyen hosszan próbálkozunk egy feladattal.  A legtöbb emberi motiváció kognitív síkon 

létrehozott konstruktum. A motivációk többsége kognitív szinten keletkezik: az emberek az 

előre gondolkodás segítségével előzetesen motiválják önmagukat és irányítják cselekvéseiket. 

Kialakítják elképzeléseiket arról, hogy milyen tevékenységet képesek elvégezni és előre látják 

a várható cselekvés kívánatos kimenetelét. Célokat tűznek ki maguk elé, és megtervezik a 

cselekvés menetét, hogy a jövőbeni számukra értékes teljesítményeket megvalósítsák. Az 

egyéni tapasztalatok befolyásolják a személyes vélekedéseket arról, hogy mit képes megtenni, 

milyen várható kimenetellel jár az adott viselkedés (Bandura, 1994, 1995). 



 

 

 

 

 

A hatékonysági vélekedések több módon jelenhetnek meg a motivációs folyamatokban. 

Meghatározzák: a) a célokat, melyeket az egyén felállít önmagának, b) a ráfordítandó 

erőfeszítés mértékét, c) milyen hosszan tartanak ki a nehézségekkel szemben, d) a 

sikertelenséggel való megküzdést, rugalmasságot. 

Akadályokkal és sikertelenséggel való szembesülés esetén, azok az egyének, akik nem 

bíznak a képességeikben, csökkentik az erőfeszítéseiket, vagy gyorsan feladják a küzdelmet.  

Azok, akiknek biztos a hitük a képességekben, nagyobb erőfeszítést tesznek, amikor nem 

sikerül teljesíteniük egy kihívást. Az erős kitartás hozzájárul az eredmények eléréséhez 

(Bandura, 1994, 1995). 

Kísérletek sora bizonyítja, hogy a kihívó célok kitűzése, és az, hogyha az egyén nagyra 

értékeli a saját maga által elért teljesítményt, jelentős motiváló erőként hat. A célok kitűzése 

indirekt módon hat a motivációra, leginkább azon keresztül, hogy az egyén saját magát 

befolyásolja. Az egyén az önmagával való elégedettség feltételeként az adott cél elérését adja 

meg, ezzel utasítást ad saját viselkedésének, hogy biztosítsa addig az erőforrásokat a 

cselekvéshez, amíg a kívánt célt el nem éri. Ha a teljesítmény színvonala nem felel meg a 

megszabott feltételnek, ez arra ösztönzi a személyt, hogy további erőfeszítéseket tegyen addig, 

amíg a feltételt nem teljesíti.  

Az érzelmi folyamatok a harmadik tényező, amelyet az énhatékonyság befolyásol. Az 

egyén megküzdési képességeibe vetett hite erős hatással van arra, hogy milyen szintű stresszt 

él át, ha bonyolult szituációba kerül, valamint kihat a motivációra is. Az énhatékonyságnak 

fontos szerepe van a stressz és az aggodalom kialakulásában, mivel az észlelt énhatékonyság 

segítségével az egyén irányítása alá tudja vonni a stresszt okozó tényezőket. A hangsúly ismét 

a szemléletmódon, a helyzet személyes (szubjektív) értékelésén van: azok a személyek, akik 

úgy vélik, hogy eredményesek tudnak lenni egy olyan helyzetben, ami valamilyen szempontból 

fenyegetést jelent a számukra, nem rendelkeznek olyan gondolkodási mintával, amely 

eltántorítaná őket ettől a hozzáállástól, tehát gondolataik nem terelődnek el negatív irányba. 

Viszont akik úgy ítélik meg, hogy nem képesek megküzdeni a helyzet adta feladatokkal, többet 

aggódnak, tehát nagyobb stressznek teszik ki saját magukat. Ezek az alacsony 

énhatékonysággal rendelkezőemberek nem a megoldás kitalálásával töltik az időt, hanem azzal, 

hogy saját hiányosságaikat elemezzék. Felnagyítják a környezetükben fellelhető 

veszélyhelyzeteket, és az őket körülvevő világot általában fenyegetőnek észlelik. Úgy 

gondolják, hogy azok a dolgok, amik valójában ritkán történnek meg, figyelemre méltó és 



 

 

 

 

 

komoly fenyegetést jelentő tényezők. Ez a hozzáállás fokozza a stressz kialakulását, és ez által 

csökken a teljesítményük is, mivel mérséklik a kifejtett erőfeszítés mértékét (Bandura, 1994, 

1995). 

A döntési, szelekciós folyamatokat illetően elmondható, az emberekre jellemző, hogy 

megpróbálják elkerülni azokat a tevékenységeket és környezeteket, melyek - vélekedésük 

szerint - felülmúlják megküzdési kapacitásukat. De vállalják a kihívást, ha úgy ítélik meg, 

képesek megbirkózni vele. Az egyén meggyőződése személyes hatékonyságáról közvetlenül 

befolyásolja, hogy mit választ. A hozott döntések alapján az egyének különböző 

kompetenciákat, érdeklődést és társas hálózatot fejlesztenek ki, mely meghatározza az életük 

irányát, folyamatát (Bandura, 1994, 1995). A fentiek alapján kirajzolódott, hogy a rugalmas 

énhatékonyság-érzet számos előnnyel bír, fontos összetevője az emberi működés szintjének és 

minőségének (Bandura, 1995). 

Az énhatékonyság érzése az egészségmagatartás központi tényezőjének tekinthető; az 

életmód számos vonatkozásának – pl. a nem-dohányzásnak és az egészséges táplálkozásnak – 

hatékony előrejelzője. Az énhatékonyságot megélő emberek nagyobb célokat tűznek ki, 

korábban odafigyelnek egészségükre, nagyobb energiákkal küzdenek, kevésbé könnyen adják 

fel, ha nehézségekkel szembesülnek, s a visszaesések elbizonytalanító hatását is könnyebben 

kiheverik. Az énhatékonyság érzését erősíti az a tapasztalat, hogy hasonló helyzetet egyszer 

már képesek voltunk megoldani. Ezért az egészségmagatartás megváltoztatását támogató 

programokban fontos szerepe van a próbálkozások ösztönzésének, a hatékony 

viselkedésformák megtanulásának és gyakorlásának, valamint a korábbi sikeres 

problémamegoldások tapasztalatainak. 

 
1.7.3. Diffúzióelmélet (Diffusion of Innovations - DOI) 

A diffúzió „az a folyamat, amelynek során az innováció bizonyos csatornákon keresztül, idővel 

kommunikálódik a társadalmi rendszer tagjai között” (Rogers, 2003:35). Az innováció egy 

"ötlet”, gyakorlat vagy tárgy, amelyet egy egyén vagy más újnak tekint" (Rogers, 2003:36). 

Tekinthetünk az innovációra úgy is, mint egy kreatív ötletből születő folyamatra, amely 

megvalósítja az ötletet. 

A diffúzió elsődleges fogalma az, amikor az innováció elterjedése nem tervezett és 

informális, míg az aktív terjesztés az előbbi ellentéte, ahol az innováció terjesztése egy 



 

 

 

 

 

szervezeti hierarchián keresztül történik, tervezett, formális módon (Greenhalgh és mtsai, 

2004).  

A Rogers (2003) diffúzióelmélete kiemeli azokat a kommunikációs csatornákat, amelyeken 

keresztül egy adott környezetben változás történik. Ez a folyamatmodell öt csatornából áll: a) 

tudás, b) meggyőzés, c) döntés, d) végrehajtás és e) megerősítés. Elengedhetetlen, hogy a 

szakemberek az innovációs folyamat legelején megértsék a döntéshozatalt befolyásoló 

tényezőket: pl. a társadalmi-gazdasági státusz, személyiségjegyek és az egyének/szervezetek 

kommunikációs viselkedése. A meggyőzési csatorna az innováció erejére összpontosít (azaz 

kompatibilis vagy összetett). Minél kompatibilisebb az innováció, annál valószínűbb, hogy az 

új viselkedés fog bekövetkezni. Ezután következik a döntéshozatali folyamat. Ha a felhasználók 

úgy döntenek, hogy elfogadják az innovációt, az innováció megvalósítása folytatódik. Végül, 

ha ez az innováció sikeres, a befogadók felismerik a benne rejlő lehetőségeket, majd az 

innováció felhasználóivá válnak. 

Az innovációk diffúziójának elméletét több évtizedig arra használták, hogy elmagyarázzák 

az új ötletek és gyakorlatok széles skálájának elterjedését sokféle környezetben. A modellt 

kezdetben olyan területeken alkalmazták, mint az antropológia, a szociológia, a marketing, az 

üzleti, a mérnöki, a kommunikációs, a földrajzi és a technológiai területek (Rogers, 2003; 

Greenhalgh és mtsai, 2004). 

A diffúzióelmélet az egészségfejlesztésben és a betegoktatásban is az egyik legelterjedtebb 

elmélet, amely segíthet elmagyarázni az emberi viselkedést, és útmutatást nyújt a viselkedés 

megváltoztatásához szükséges beavatkozások tervezéséhez. 

A következőkben a diffúzióelmélet egy lehetséges aspektusát mutatjuk be a betegoktatásban. 

A diffúzióelmélet - többek között - arra a megfigyelésre utal, hogy egyesek könnyebben 

próbálják ki az új magatartást, mint mások. A diffúzióelmélet megértése és használata 

különösen megfelelő az egyes páciensek és családtagok tanításakor, valamint egy közösség 

oktatásakor, mivel azok az emberek, akik hajlandóbbak a változásra befolyást gyakorolhatnak 

másokra a változásban. A családban vagy a közösségben elsőként próbálják ki és alkalmazzák 

az új ötleteket azok az újítók, akik elég biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy jól érezzék 

magukat a változásban. Ezek az emberek modellként szolgálhatnak követőik számára vagy 

megváltoztathatják a környezetükben lévőket. A következő csoport, amely elfogadja a 

változást, az úgynevezett korai befogadók/alkalmazók. Mind az újítók, mind a korai 

befogadók/alkalmazók hajlamosak racionális gondolkodás és tapasztalatok alapján dönteni. 



 

 

 

 

 

Ahhoz, hogy ezeket az embereket rábírjuk az egészségmagatartásuk megváltoztatására, a 

változás üzenetének logikusnak kell lennie, és tartalmaznia kell a változás okát és az 

eredmények igazolását. Azok a személyek, akik később hajlandóak megváltozni - a késői 

befogadók/alkalmazók - valószínűleg konzervatívabbak és kevésbé érzik magukat 

biztonságban. A késő befogadókat/alkalmazókat inkább a társadalmi hatások motiválják, mint 

például a barátok vagy a helyi szervezetek, nem pedig a racionális gondolkodás. Például egy 

bulin hallott egészségügyi információ valószínűleg nagyobb hatással lesz a későn 

befogadókra/alkalmazókra, mint a televízióban látott egészségügyi szakértő tanácsai. Az 

egészségügyi szakemberek a diffúzióelmélet segítségével segíthetik a csoporton vagy 

közösségen belüli egyéneket. Az egészségügyi üzenet kezdeti célpontja a csoport újítói és korai 

befogadói/alkalmazói. Ezek az emberek lehetnek politikai figurák, tanárok vagy sportemberek. 

Amikor a korai befogadók/alkalmazók elérték a kívánt viselkedésmódokat, az üzenet 

felülvizsgálható a kívánt viselkedés társadalmi hatásainak hangsúlyozása érdekében. 

 

1.7.4. Tanult tehetetlenség 

A tanult tehetetlenség (learned helplessness) azt az állapotot írja le, amikor a kontrollvesztettség 

megtapasztalása passzív, tehetetlen, kiváró állapot állandósulását idézi elő. Ez az állapot 

lényegében nagyon alacsony önhatékonysággal jellemezhető, ahol az egyén úgy véli, hogy saját 

cselekedeteinek semmilyen hatása nem lesz egy esemény kimenetelére. A tanult tehetetlenség 

elméletét állatkísérletekkel támasztották alá, ahol az állatok olyan traumatikus sokkokat kaptak, 

amelyek felett nem volt irányításuk (Seligman és Maier, 1967; Seligman, 1975). A tanult 

tehetetlenség fogalma a pszichológia egyik alapfogalmává vált. Mint minden tudományos 

modellnek, ennek is megvannak a korlátai, a jelenség nem mindenkinél működik egyformán, 

és néhány embernél szinte egyáltalán nem, de így is a pszichológia egyik legjobb magyarázó 

erejű fogalmának bizonyult a tanult tehetetlenség.  

A tehetetlenség a korai szocializációs tapasztalatok következményének tekinthető. 

Pontosabban, a családi rendszereinkben hangsúlyozott merevség és negativizmus valószínűleg 

befolyásolja a gyermek kompetenciájának fejlődését. Számos szociokulturális jellemző is 

szerepet játszhat, ezért elengedhetetlen a szocializáció szerepének feltárása, mivel az összefügg 

a gyermek tehetetlenségének kialakulásával (Mohanty, 2015 idézi Nuvvula, 2016). 

A tanult tehetetlenség elmélete segít megérteni bizonyos, a fogorvosi betegeknél megfigyelt 

nem megfelelő viselkedéseket. A betegek a tehetetlenség és az áldozattá válás érzése miatt 



 

 

 

 

 

veszítenek önértékelésükből, vagy a gyanú és kétség merül fel abban, amit a száj-egészségügyi 

szolgáltató mond vagy tesz, ami kommunikációs kudarchoz vezethet (Gadbury-Amyot, 2000 

idézi Nuvvula, 2016). 

 A különféle bántalmazáshoz és elhanyagoláshoz kapcsolódó gyermekkori és felnőttkori 

traumák története jelentősen összefügg a magas fogászati félelemmel, bár annak kialakulásában 

több egyéb tényező is kulcsszerepet játszik. Ezek a betegek különböző fokú tehetetlenségről és 

a kontroll hiányának eseményeiről számoltak be a fogászati kezelések során. Beszámoltak 

többek között klausztrofóbiáról, a fulladásérzésről és a fogorvosi kezelést zavaró fulladásos 

panaszokról vagy súlyos öklendezésről, hányingerről (Walker, 1996 idézi Nuvvula, 2016). 

Tanult tehetetlenség esetén a fogorvosi gépek által keltett zaj kiváltja, fokozhatja az izgalmat, 

megváltoztathatja a feladat megközelítésének megválasztását és csökkentheti a betegek 

figyelmét (Kadanakuppe, 2011 idézi Nuvvula, 2016). 

A fogászati team tagjai fontos szerepet játszhatnak a tanult tehetetlenségben “szenvedő” 

betegek esetében a nem kívánatos állapot és annak következményeinek megelőzésében vagy 

visszafordításában. A szakemberek javíthatják pácienseik észlelt kontrollját azáltal, hogy 

állapotuk azonosítása után reális és praktikus választási lehetőségekről tájékoztatják őket, 

amelyek javítják sikerélményüket. A szakembereknek támogatniuk kell a páciensek önállóságát 

és önellátási képességét, azok életkorának/készségeiknek megfelelő egyénileg teljesíthető 

feladatokkal. A szakemberek felhasználhatják ezeket az irányelveket a pácienseikkel folytatott 

kommunikáció minőségének javítására, és befolyással lehetnek a tanult tehetetlenséggel 

kapcsolatos viselkedési eltérések megelőzésében vagy csökkentésében (Shipman, 1985 idézi 

Nuvvula, 2016). 

 
1.7.5. Atrribúció elmélet és kontrollhely elmélet 

A szociálpszichológiában az attribúció-elmélet és a kontrollhely elmélet két fontos elmélet, 

amelyek összefüggenek egymással, ezért szükséges a két elméletet együtt tárgyalni, illetve a 

köztük lévő különbséget bemutatni. Mindkét elmélet arra ad magyarázatot, hogy hogyan 

értelmezik az emberek az eseményeket. Az attribúció-elmélet magyarázatot ad arra, hogy az 

emberek hogyan értelmezik az eseményeket a viselkedés megértése érdekében, és hogyan 

kapcsolódik egymáshoz gondolkodásuk és a viselkedésük. A kontrollhely elmélete viszont 

megmagyarázza az attribúció okait. A két elmélet összekapcsolva megmagyarázza az 

események egyéni értelmezésének különböző dimenzióit.   



 

 

 

 

 

Az attribúció elméletét először Heider (1944, 1958) dolgozta ki, majd Kelley (1967, 1971) 

és Weiner fejlesztették tovább. Heider szerint egy adott személy viselkedését két szempontból 

próbáljuk megmagyarázni: külső (az egyént körülvevő világ) vagy belső okok (pl.: 

személyiségjegyek, belső tulajdonságok) alapján, és ha belső az ok, akkor szándékolt vagy 

szándékolatlan-e az illető cselekvése. Az attribúció oktulajdonítás, az az alapvető emberi 

törekvés, amellyel az ember próbálja azonosítani, megérteni mások és saját maga 

viselkedésének hátterében meghúzódó okokat. Tehát az attribúció az a folyamat, amelynek 

során a személy azonosítja, hogy mások vagy saját viselkedését mi okozta. Először mindig a 

külső okokat keressük, ha ilyet nem találunk, akkor belső okot keresünk. Az oktulajdonításhoz 

számos információt fel lehet használni, például, hogy a viselkedés külső vagy belső 

motivációjú-e, szándékos (ha társadalmilag nem kívánatos, kis hatása van, korlátozott a 

személy saját érdekei ellenére cselekszik) vagy szándékolatlan-e; gyakran megjelenik-e, vagy 

csak az adott helyzetben, az adott viselkedésmintázat megfelel-e a személy más helyzetben 

tanúsított magatartásának, illetve mindenki így viselkedik-e, vagy csak a megfigyelt személy. 

A viselkedés változtatásában a személy saját tulajdonságainak van fő szerepe, ugyanis a 

személy saját felfogása változtatja meg viselkedését a különböző helyzetekkel szemben (Ross, 

1997). 

Az attribúciót számos hiba torzíthatja. Az attribúciós hibák egyik csoportját képezik a 

kognitív torzítások (melyek létrejöhetnek a hibás információ-feldolgozás miatt): 1) okozás 

irányában történő torzítás (véletlen esemény mögött is okot tételezünk fel); 2) torzítás belső 

attribúciók irányában (alapvető attribúciós hiba); 3) cselekvő-megfigyelő torzítás (saját 

viselkedésnek külső, mások viselkedésének belső okot tulajdonítunk inkább) (Nisbett, 1980 

idézi Rozgonyi T-né, 2001). Az attribúciós hibák másik csoportját képezik a motivációs 

torzítások (jutalom maximalizálása miatt): 1) önkiszolgáló torzítások (siker-kudarc 

attribúciója); 2) hamis konszenzus, vagyis az a feltételezés, hogy mások ugyanazt gondolják, 

mint mi (Ross, 1997); 3) az igazságos világba vetett hit (Lerner, 1980). 

Weiner (1979, 1985) szerint, különösen, ha az eredményekről beszélünk, négy fő tényező 

befolyásolja attribútumainkat. Ezek a képességek, az erőfeszítések, a feladat nehézségei és a 

szerencse. Weiner úgy vélte, hogy az attribúció okai háromdimenziósak. Ezek a kontroll 

(valóban befolyásolható-e az eredmény) illetve a kontroll helye, a stabilitás (a kudarc csak 

egyszer vagy ismétlődő esetekben fordul-e elő) és globalitás (az egyik területen bekövetkező 

kudarc valószínűsíthet-e egy másik területen bekövetkező kudarcot). Ez rávilágít arra, hogy a 

kontrollhely elmélete része az attribúció-elméletnek. Most nézzünk egy példát a fentiekre: a 



 

 

 

 

 

fogínysorvadás balszerencse vagy a dohányzás miatt alakult ki? (oktulajdonítás); a dohányzás 

abbahagyása saját erőtől, személyes akaraterőtől vagy mások segítségtől függ? (a kontroll 

helye); amennyiben egyszeri alkalommal nem sikerül abbahagyni a dohányzás ez azt jelzi, hogy 

mindig kudarcot fog vallani? (stabilitás); a dohányzás abbahagyásának sikertelensége azt 

jelenti-e, hogy lefogynia és több mozgást végeznie sem fog sikerülni? (globalitás). Ezeknek a 

kérdéseknek mindegyike a páciens felfogását tükrözik a siker esélyéről. 

A „kontrollhely” fogalma az 1950-es évek közepén került Rotter (1954) érdeklődésének 

középpontjába. A külső és belső kontroll fogalma 1966-ban publikált cikkében jelent meg, 

melyben korábbi években végzett kutatási eredményeit összegezi (Rotter, 1966). Az angol 

irodalomban használt „locus” szó latin eredetű, jelentése: hely, elhelyezkedés. Az alapmodell 

„kontrollhely-elmélet” néven vált ismertté a magyar szakirodalomban, és az egyén azon 

meggyőződését fejezi ki, hogy mennyiben tekinti élete eseményeinek befolyásolását saját 

hatalmában levőnek: amennyiben úgy érzi, ő maga befolyással bír, az belső kontrollos; ha az 

eseményeket saját hatókörén kívülinek véli, olyannak melyekre nincs befolyása saját 

viselkedésének, vagy úgy véli, hogy a vele történteket más személyek vagy külső események 

alakítják, akkor az egyén jellemzően külső kontrollal rendelkezik. Az egészségtudatosság 

növelését célzó társadalmi célú marketingkampányokban és népegészségügyi programokban 

az egészséggel kapcsolatos kontrollhely-modell változatot alkalmazzák, melyet Wallston és 

Wallston (1978) fejlesztették ki az egészségügyi területre.   

A kontrollhely elmélet leírja, hogy az emberek mennyire hiszik, hogy saját egészségük felett 

uralkodnak. Az elmélet alapján azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy saját egészségi 

állapotuk felett ők maguk gyakorolnak befolyást, nagyobb valószínűséggel változtatnak 

viselkedésükön az egészségügyi információkra reagálva, mint azok, akik nem hiszik, hogy 

rendelkeznek ilyen kontrollal. Azok a személyek, akik úgy gondolják, hogy egészségüket olyan 

tényezők vezérlik, amelyeket nem tudnak irányítani, például, hogy egészségük Isten vagy a 

sors, vagy az orvosok kezében van, és nincsenek befolyással saját viselkedésükre (külső 

kontroll), kevésbé hajlamosak megelőző egészségi intézkedéseket tenni. Azok az emberek 

viszont, akik úgy érzik, hogy felelősek az egészségi állapotukért (belső kontroll), nagyobb 

valószínűséggel jellemzi őket optimális egészségmagatartás, illetve alkalmaznak megelőző 

egészségi intézkedéseket (Rotter, 1966). A kontrollelmélet helyszíne különösen alacsony 

egészségműveltségű személyeknél lényeges szempont. Ha nehézségeik vannak az 

egészségügyi utasítások megértésével, úgy érezhetik, hogy saját egészségük „kezelése” 

meghaladja tudásukat. Az egészségügyi szakemberek abban segíthetik őket, hogy képesek 



 

 

 

 

 

legyenek ellenőrizni az egészségügyi eseményeket, és segítsék őket döntéshozási képességeik 

fejlesztésében. A belső kontrollhellyel rendelkező személyek hatékonyabban kezelik a 

betegségüket és jó egészséggel rendelkeznek. Tehát a szakembereknek segíteniük kell 

betegeiket a belső kontrollhely kialakításában.  

A fentiekben leírtak miatt az egészségügyi szakembereknek, közöttük a 

dentálhigiénikusoknak, érzékenynek kell lenniük arra, hogy a páciensek hol helyezik el kontroll 

helyüket, hogy a legeredményesebben oktathassák őket. A dentálhigiénikus több kérdést is 

feltehet a páciensnek, hogy felmérje kontrollhelyét. Pl. Ön szerint mi okozta a problémáját, 

mennyire súlyos a betegsége és milyen eredményeket remél a kezeléstől? (Bastable, 2006). A 

külső kontrollhellyel rendelkező páciensek kevésbé valószínű, hogy fogékonyak lennének 

ugyanazon betegoktatásra, mint a belső kontroll hellyel rendelkező páciensek. 

 
1.7.6. Megküzdési elméletek 

Az elmúlt évtizedekben különböző pszichológiai modellek születtek a megküzdés fogalmának 

megértésére. Megküzdésnek nevezzük a stresszhelyzet megoldását szolgáló alkalmazkodási 

próbálkozásokat. A klasszikus pszichoanalitikus értelmezés szerint a megküzdés azokat az 

egomanővereket jelenti, melyekkel az ego a külvilágból származó fenyegetéseket kezeli. Amíg 

a megküzdés tárgya a külvilágból származó külső veszély és fenyegetettség, addig az elhárító- 

vagy védekező mechanizmusok a belső veszélyek ellen védik az egot. A legfontosabb szempont 

a megküzdés (coping) és az elhárítás megkülönböztetésében, hogy a megküzdés a veszéllyel 

szembeni tudatos szembeszállás (vagy annak tudatos elkerülése), míg az elhárító 

mechanizmusok tudattalanul működnek bennünk. A pszichoanalitikus irodalom klasszikus 

vonala a megküzdés elemzésével csak érintőlegesen foglalkozott, érdeklődésének 

középpontjában az elhárító mechanizmusok működése, kategorizálása és patológiás 

folyamatokkal való összefüggésének tanulmányozása állt (Oláh, 2004). 

„A megküzdés célirányos, szándékos, akaratlagos erőfeszítés, egy olyan személy kognitív 

és viselkedéses erőfeszítése az alkalmazkodásra, aki úgy értékeli a helyzetet, hogy az 

meghaladja aktuális erőforrásait.” (Oláh, 2005, 75.o.). A megküzdéses válaszok a stresszorra 

adott szándékos fizikai vagy mentális reakciók, amelyek a környezetre és/vagy a belső állapot 

megváltoztatására irányulnak (Oláh, 2005). Az egyén megküzdési képességei nem állandók, az 

idő múlásával változnak az új helyzetekre adott válaszként. A személyes és a szituációs 

tényezők egyaránt befolyásolják az észlelt stressz mennyiségét és a megküzdési erőfeszítéseket. 



 

 

 

 

 

A személyes tényezők azok a dolgok, amelyeket az egyén hoz a helyzethez, például személyes 

élettapasztalatai. A szituációs tényezők arra utalnak, hogy a személy hogyan érzékeli, értelmezi 

és értékeli az egyes egyedi helyzeteket. Az értékelésre összpontosító megküzdés 

problémaközpontú megküzdés vagy érzelemközpontú megküzdés formájában valósulhat meg 

(Lazarus és Folkman, 1984).  

A problémaközpontú konfliktusmegoldás során pedig az egyén aktívan tesz: a probléma 

feloldásáért, a megfelelő döntéshozatalért vagy a céltudatos cselekvésért. Az érzelemközpontú 

problémamegoldás során az egyén: a problémát minimalizálja, ráhagyatkozik az eseményekre, 

csatlakozik nála erősebb személyekhez vagy próbálja a helyzetet értelmezni.  

− Lazarus és Folkman (1984) nyolc pozitív megküzdési stratégiát különített el: 

Konfrontáció: a problémával való szembehelyezkedést, aktív megküzdést jelenti. 

− Problémamegoldás-tervezés: kifejezetten kognitív, racionális stratégia, azoknak a 

lehetőségeknek a kiértékelését jelenti, amelyek a helyzet megoldását elősegíthetik. 

− Eltávolodás: a helyzettől való érzelmi és mentális eltávolodás jelent, hogy energiát 

gyűjthessen az egyén a további megküzdésre. 

− Érzelmek és viselkedések szabályozása: ez az adott helyzet megoldását legjobban segítő 

viselkedési mód és viselkedés megtalálását jelenti. 

− Társas támogatás keresése: a társas környezet részéről rendelkezésre álló erőforrások, 

támogatások keresését és kihasználását jelenti. A támogatást kereső faktornál azt 

találták, hogy a nők hajlamosabbak ezt a megoldást választani a férfiakhoz képest, ez 

megmutatkozik abban is, hogy a nők pl. hamarabb mennek el orvoshoz, ha panaszaik 

vannak. 

− A felelősség vállalása: az észlelt, tulajdonított kontroll vállalása kerül előtérbe ebben az 

esetben. 

− Elkerülés-menekülés: olyan helyzeteket jelent, ahol nem vállalja az egyén a 

konfrontációt, kilép a szituációból. 

− Pozitív jelentés keresése: a negatív jelentésű esemény kihívásaként, bizonyos 

szempontból pozitívként való értékelése történik meg. 

Az érzelemközpontú megoldási módot akkor tekinthetjük valódi megküzdésnek: 1) ha a 

személy csak addig használja, amíg meg nem találja az optimálisabb problémamegoldást; 2) ha 

a stresszhelyzet nem változtatható meg. Folkmann és Lazarus érzelemközpontú és 



 

 

 

 

 

problémaközpontú konfliktusmegoldási elmélete szerint az érzelmi egyensúly helyreállítása a 

hatékony problémamegoldás előfeltétele, így együtt járhat a kétféle konfliktus megoldási mód. 

Léteznek úgynevezett negatív megküzdési stratégiák, melyek közül a legjellemzőbbek a 

következők: szorongás, depresszió, agresszió vagy önkárosító magatartásformák (ide tartozik 

az alkohol, gyógyszerek, drogok, öncsonkítás különböző formái vagy végső esetben az 

öngyilkossági kísérlet). 

A problémaközpontú megküzdés alkalmazásakor a beteg a fenyegetés forrásának 

módosításával vagy a probléma következményeinek kezelésével foglalkozik. Az 

érzelemközpontú megküzdéssel foglalkozó személy az esemény által keltett érzelmek 

kezelésére összpontosít. Például egy 58 éves nőnél éppen emlőrákot diagnosztizáltak. Első 

válasza az érzelemközpontú megküzdés. Megosztja diagnózisát családjával és közeli barátaival, 

és nyíltan érzelmi támogatást kezd keresni körükben. Ugyanakkor elkezd problémaközpontú 

megküzdési stratégiákat kidolgozni azáltal, hogy információkat szerez az internetről az emlőrák 

diagnózisáról és kezelési lehetőségeiről (Padilla és Bulcavage, 1991). 

Minden egyes stratégia felhasználható az egészségünk megőrzésére, de akár az egészségünk 

rovására is. Például a szociális támogatás igénybevétele segíthet a dohányzásról való 

leszokásban, de a dohányzó legjobb barát vagy baráti társaság hozzájárulhat a függőség 

kialakulásához is. 

A problémamegoldás az egyik leghasznosabb stratégia, amely az emberek rendelkezésére 

áll a betegség kezelésében. Sajnos a legtöbb betegoktatási program megoldásokat tanít, nem 

problémamegoldó gyakorlatokat. Az egészségügyi szakemberek jelentős hatással lehetnek a 

betegek akut és krónikus betegségekkel való megbirkózására azáltal, hogy több 

problémamegoldási stratégiát építenek be a betegoktatási munkájukba (Padilla és Bulcavage, 

1991). 

 
1.7.7. Kognitív disszonancia elmélet 

A kognitív disszonancia elméletét Festinger dolgozta ki a szociálpszichológiában a 20. század 

közepén, 1957-ben. Maga Festinger a következő szavakkal írta le elméletét: „Az általunk 

megfogalmazott disszonanciaelmélet lényege meglehetősen egyszerű, és a következő 

állításokkal ragadható meg: 1) A kognitív elemek között lehetségesek disszonáns vagy “nem 

megfelelő” kapcsolatok. 2) A disszonancia jelenléte a disszonancia redukciójára, illetve a 

disszonancia növekedésének elkerülésére irányuló nyomást idéz elő. 3) Ezen nyomás 



 

 

 

 

 

megnyilvánulhat viselkedésbeli és kognitív változásokban, valamint az új információkkal és 

véleményekkel szemben tanúsított óvatosságban.” (Festinger, 2000, 76.o.). 

Az elmélet alapgondolata, hogy amikor valamilyen új információ vagy tapasztalat ellentmond 

a korábbi elképzeléseknek vagy ismereteknek (pl.: "a dohányzás káros az egészségre", de 

"cigaretta nélkül nem bírom a stresszt".), akkor disszonanciát, belső feszültséget élünk át.   A 

kognitív disszonancia jelensége tehát akkor jelentkezik, amikor a viselkedésünk nincs 

összhangban azzal, ahogyan egy adott dologról vagy helyzetről vélekedünk, vagyis saját belső 

meggyőződésünkkel, például az egyén továbbra is dohányzik, annak ellenére, hogy ismeri 

annak egészségi kockázatait. Ez a disszonancia szorongáskeltő állapot, melyet csökkenteni 

igyekszünk.  

A disszonancia tapasztalata annyira feszültségkeltő, annyira kellemetlen, hogy az emberek 

nagyon motiváltak az ellentmondások feloldására, arra, hogy megpróbálják csökkenteni 

disszonanciájukat. Festinger szerint a disszonancia csökkentése alapvető szükségletünk 

(Festinger, 2000). A pszichés feszültséget, azaz a kognitív disszonanciát legtöbbször a 

következő háromféle módon próbáljuk meg csökkenteni (redukálni): 1) A viselkedésünket 

változtatjuk meg úgy, hogy jobban megfeleljen a saját belső meggyőződésünknek (pl.: a 

dohányzás abbahagyása). 2) Új információkat próbálunk gyűjteni, amivel még inkább meg 

tudjuk magyarázni a viselkedésünket (pl.: bizonyítékokat az ismeretségi körünkből, hogy a 

dohányzás ellenére mennyien éltek sokáig a családból - “minden csak a genetikán múlik, a 

nagymama is 87 évet élt és 20 éves kora óta dohányzott”). 3) Megmagyarázzuk magunknak a 

viselkedésünket és egyben fel is mentjük magunkat (pl.: “Jobb a szenvedélyes de rövid élet, 

mint a hosszú unalmas!” vagy “De így legalább nem vagyok ideges.” vagy “A dohányzás miatt 

nem eszem annyi édességet, ezért nem fogok elhízni." stb…). További lehetőség a disszonancia 

csökkentésére, ha nem veszünk tudomást azokról az érvekről, melyek ellentmondanak saját 

választásainknak, döntéseinknek, vagy megváltoztatjuk környezetünket (pl. a dohányos olyan 

emberekkel veszi körül magát, akik szintén dohányoznak, vagyis olyanokkal, akik szintén 

osztják véleményüket, támogatják viselkedésüket); vagy énvédő, elhárító mechanizmusokat 

(racionalizálás, tagadás, kivetítés, a meg nem történtté tevés stb.) alkalmazunk az énkép 

védelme, a pozitív énkép megőrzése érdekében. 

Az elmélet azt állítja, hogy az egyének vágyakoznak a következetességre, és igyekeznek a 

szükséges változtatásokat megtenni a következetesség elérése érdekében (Festinger, 2000). Az 

egyéneket a disszonancia során fellépő stressz motiválja arra, hogy változtassanak a 

következetesség visszaszerzése és a stressz megszüntetése érdekében. A disszonancia mértéke 



 

 

 

 

 

önmagában nem befolyásolja az egyént a változásban; a változás nyomásának nagysága mellett 

másik fontos tényező, hogy a változás érdekében végzett cselekvésnek mérsékelnie kell a 

feszültséget, az érzett kellemetlenséget. Amennyiben ez teljesül, akkor az egyén feltárja és 

megfontolja a változást (Festinger, 2000). 

Az egyén változásra való készsége azon alapul, hogy elégedetlen a jelenlegi egészségi 

állapottal. A legtöbb ember nem érzi jól magát, ha folytatja azokat a dolgokat, amelyekről tudja, 

hogy egészségtelenek. Például, ha egy páciens teljesen tisztában van azzal, hogy a dohányzás 

egészségtelen, és szeretne leszokni, valószínűleg kognitív disszonanciát (mentális 

kényelmetlenséget) fog átélni, amikor rájön, hogy aznap már a harmadik cigarettacsomagját 

nyitja ki. 

A kognitív disszonancia elmélet alkalmazása a betegoktatásban az elmélet azon pontján 

alapul, hogy az emberek csökkenteni akarják a disszonancia során fellépő feszültséget, 

kényelmetlenséget és vissza akarnak térni a feszültségmentes, kényelmesebb állapotba. A 

kognitív disszonancia elméletet alkalmazó egészségügyi szakemberek oktatási beavatkozásaik 

során két lehetőség közül választhatnak a belső feszültség növelése érdekében: 1) szándékosan 

növelhetik a páciens feszültségét a kívánt viselkedéssel kapcsolatban, vagy 2) lehetővé tehetik 

a beteg számára, hogy olyan egészségtelen lehetőséget válasszon, amely növeli a feszültség, 

illetve a kényelmetlenség érzését. A kognitív disszonanciaelméleten alapuló oktatási stratégiák 

abban hasznosak, hogy hozzásegíthetik a pácienst ahhoz, hogy döntést hozzon az egészségtelen 

viselkedés leállításáról vagy az egészséges viselkedés választásáról és az új viselkedés 

fenntartásáról. Amennyiben a páciensek arról hoznak döntést, hogy egészségük érdekében 

megváltoztatják viselkedésüket, akkor megerősítésre van szükségük annak megakadályozására, 

hogy visszatérjenek eredeti egészségtelen viselkedésükhöz. A legtöbb ember nem érzi jól 

magát, ha tudja, hogy egészségtelen dolgot csinál.  

 
1.7.8. Motivációs elméletek 

A dentálhigiénikusok minden nap abban a helyzetben vannak, hogy segítsék a betegeket orális- 

és szisztémás egészségük javításában. A szakemberek munkájának sikere és a páciensek 

egészsége a dentálhigiénikus tudásán (ismeretein, hozzáállásán és készségein) alapul a betegek 

oktatásával és motivációjával kapcsolatban. Alapvető fontosságú, hogy a dentálhigiénikusok 

megértsék az alapvető motivációs elméleteket és koncepciókat annak meghatározásához, hogy 

melyik megközelítés lesz sikeres az egyes páciensek számára. 



 

 

 

 

 

Ha motivációs elméletről beszélünk, akkor általában a szakembereknek először Maslow 

(1943) szükséglet hierarchiarendszere jut eszükbe. Erről az Általános és személyiséglélektan 

tantárgy keretében részletesen tanultunk, ezért erre most részletesen nem térünk ki, de fontos 

felidézni Maslow piramisát, amikor megpróbálja meghatározni a páciensek motiválásának 

affektív módjait. Például, ha a beteg hajléktalanként hónapokat töltött az utcán, majd fogfájás 

miatt felkeresi a fogorvosi rendelőt, és a szája tele van a lepedékkel, Maslow szükséglet 

hierarchia szerint a betegnél a betegoktatás során mindaddig nem érünk célt, amíg kognitív 

szükségleteihez nem jutunk el.  

Ryan és Deci az 1980-as években már nem aszerint kategorizálták az embereket, hogy 

motivációjuk külső vagy belső, hanem hogy irányított vagy önálló. Az önálló motiváció azt 

jelenti, hogy az egyén saját akaratából, választási lehetőségei teljes tudatában cselekszik, míg 

az irányított motiváció azt jelenti, hogy az egyén egy konkrét, elvárt eredmény elérésére 

vonatkozó, külső erőktől származó nyomás hatására cselekszik (Ryan és Deci, 2000).  

Lepper (1988) összefoglaló tanulmányában az emberi motiváció két típusát különíti el: az 

extrinzik és intrinzik motivációt. Az extrinzik (külső indíttatású - eszköz jellegű) motiváció 

esetén a viselkedés motivációjában valamilyen cél elérése, vagy más külső tényező játszik 

szerepet (pl. jutalom vagy a büntetés elkerülése). Az extrinzik motiváció rövid ideig tarthat. 

Ezek a betegek függenek a dentálhigiénikusok visszajelzéseitől, mint például a dicséret vagy 

egy látható eredmény visszajelzése (pl. kevesebb lepedék a fogakon, kevesebb fogkő). A 

jutalom és a büntetés befolyásoló erejének mértékében meghatározóak a korábbi szocializációs 

folyamatok. Ha valakit a jutalmazás és a büntetés módszerével neveltek, akkor később is ezek 

lesznek a motiváció fő forrásai.  A külső motiváció is hasznos lehet, amennyiben egy olyan 

feladatot kell megcsinálnunk, amit nem élvezünk, de túl kell esnünk rajta. Intrinzik (belső 

indíttatású - önjutalmazó) motiváció esetében a cselekvés motivációja a cselekvésben rejlő 

öröm. Az intrinzik motiváció olyan belső hajlam, amely az újdonság és kihívás keresésében 

nyilvánul meg, szoros kapcsolatban van vele a hatékonyság érzése, a spontán érdeklődés vagy 

az exploráció. Annak megállapítása, hogy a páciensek extrinzik vagy intrinzik motivációval 

rendelkeznek-e, segíthet a dentálhigiénikusoknak abban, hogy meghatározzák, milyen és 

mennyi visszajelzést igényelnek a páciensek. Cél az intrinzik motiváció elérése a páciensek 

magatartásváltozásában.  Az intrinzik motiváció elősegíthető az önállóság, kompetencia 

érzésének hangsúlyozásával, de alááshatja, ha a viselkedést jutalmazzák, mert így az eredetileg 

önjutalmazó viselkedés eszköz jellegűvé válhat. 



 

 

 

 

 

Locke és Latham (1990) célkitűzés elmélete azon az egyszerű megfigyelésen alapul, 

miszerint minden emberi tevékenység célvezérelt tevékenység. Vagyis a célok cselekvésre 

adnak okot. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a célvezéreltség nem jelenti 

automatikusan azt, hogy tudatos tevékenységről van szó. Az elmélet kiindulópontja az, hogy a 

teljesítményeket minden esetben valamilyen emberi szándék előzi meg, vagyis valamely észlelt 

esemény vezet el minket cselekedeteinkhez. A cél egy cselekvés vagy egy esemény. Arra a 

kérdésre, hogy az emberek miért teljesítenek jobban egyik munkafeladatban, mint a másikban, 

a legegyszerűbb és a legközelebbi motivációs magyarázat az, hogy az embereknek eltérőek a 

teljesítménycéljaik. A cél elérése szempontjából két fontos tényező játszik szerepet: az egyik 

az, hogy az egyénnek el kell fogadnia a célt, hogy erőfeszítést tegyen a célért és a célhoz 

elkötelezettnek is kell lennie. A teljesítmények visszacsatolása szükséges feltétele annak, hogy 

a célok végrehajthatók legyenek. Konkrét visszacsatolások nélkül a cél elveszti értelmét és az 

egyén nem érez többé késztetést, hogy elérje azt. Az egyénnek tudnia kell, hogy hol tart a cél 

elérése folyamatában, mit teljesített és mit kell még tennie a továbbiakban. Az elmélettel 

kapcsolatos kutatások az alábbi pozitív eredményeket állapították meg:  

− Az összetett és bonyolult célok általában jobb eredményeket hoznak mindaddig, amíg 

ez nem haladja meg az egyén képességeit, tehát nem lehet az egyre magasabb célok 

kitűzésével motiválni az egyéneket csak az illető képességéig, utána már nem érhető el 

számottevő eredmény.  

−  Csak a konkrét célkitűzés hoz eredményt. Az olyan általános célok, mint a „törekedj a 

lehető legtöbbre vagy legjobbra”, nem hoz eredményt.  

− Teljesítménynövelő hatása lehet annak is, hogyha az illetőt bevonják a célkitűzési 

munkába, feltéve, hogy így összetettebb célok is születhetnek ennek eredményeképpen.  

− Fontos, hogy a teljesítmények visszacsatolása meglegyen, hiszen e nélkül nem tudhatja 

az illető, hogy hol tart, merre tart a célmegvalósítási folyamatban és hogy egyáltalán jó felé 

tart-e.  

Franken (2002) állítása szerint a célok három összetevőből fakadnak: biológiai 

folyamatokból, tanult folyamatokból és kognitív folyamatokból. A páciens kognitív 

komponense akkor játszik szerepet, amikor új információk alapján úgy dönt, hogy ezek a 

szokások nem kedveznek az egészségének, és megváltoztatja viselkedését. A dentálhigiénikus 

fő feladata a betegek oktatása olyan információk nyújtásával, amelyek megkönnyítik a kognitív 

komponens változását. 



 

 

 

 

 

Pelletier és munkatársai (1997) szelf-determinációs elmélete szerint a motiváció erőssége 

annak helyétől függ. A külső, extrinzik motivációval rendelkező páciensek azok, akik esetében 

egy külső személy, pl. családtag, házastárs vagy valaki más ragaszkodik a változáshoz. A belső, 

intrinzik motiváció azt jelöli, amikor a páciens saját maga érdekében szeretne változtatni az 

életén. 

Franken (2002) kétfajta motivációt különít el: az elkerülőt és a megközelítőt. Az elkerülő 

motiváció esetén az emberek bizonyos viselkedések elkerülése érdekében választanak valamit. 

Ezzel szemben a megközelítő motiváció esetén az emberek az elérni kívánt célnak megfelelően 

választanak. Például, ha valaki azt akarja, hogy lefogyjon, felismerve, azt, hogy a magas 

kalóriatartalmú ételek kerülése fogyást okozhat, dönthet úgy, hogy ennek érdekében elkerüli a 

desszerteket. Azonban a megközelítő motiváció esetén dönthet úgy, hogy több testmozgást 

végez, felismerve, hogy a kalóriák égetése fogyást eredményez. Az introvertált és szorongó 

emberek gyakrabban tanúsítanak elkerülő viselkedést (Franken, 2002). A kevésbé szorongók 

között általában több extrovertált van, akik hajlamosabbak a megközelítő viselkedésre. Az 

emberek gyakran a kétfajta viselkedést kombináltan használhatják a megközelítő és az elkerülő 

viselkedést, hogy elérjék a kívánt eredményt. 

Franken (2002) jutalomelmélete szerint az emberek megismétlik azokat a viselkedéseket, 

amelyek jó érzéssel töltik el őket (pozitív megerősítés), és abbahagyják azokat a viselkedéseket, 

amelyek esetében rosszul érzik magukat (negatív megerősítés). Franken azt állítja, hogy a célok 

eredője három részből áll: biológiai folyamatokból, tanult folyamatokból (ülő életmód, stressz) 

és kognitív folyamatokból (információk).  

A jutalom jellegzetességei eltérő módon befolyásolják a belső motivációt. Ezek a kritikus 

tényezők a következők:  

• A jutalom várt, illetve nem várt jellege. 

• Teljesítményfüggő, illetve teljesítménytől független jutalmazás.  

• A jutalom feltűnő jellege.  

• Anyagi, tárgyi, illetve szociális jutalmazás.  

Összefoglalva elmondható, hogy a külső motiváció feladatmegoldó helyzetek egész sorában 

rontja a kezdeti érdeklődést. Elsősorban az anyagi természetű, elvárt, feltűnő jutalmak 

rombolják a belső motivációt. Ezzel szemben a pozitív verbális visszajelzés, váratlan és kicsi, 

kevéssé feltűnő jutalmak esetén nem kell a belső motiváció csökkenéssel számolni. Vita 

bontakozott ki abban a tekintetben, hogy a részvételért, nem a teljesítményért adott jutalmak 

vagy a teljesítmény egy bizonyos szintjéhez, illetve a jó megoldáshoz kötött jutalmazás esetén 



 

 

 

 

 

kell-e belső motiváció-csökkenéssel számolnunk. A szabályokon alapuló, rutinszerű feladatok 

esetében a jutalmazás eredményes lehet, hiszen ott kicsi a belső motiváció, amit alááshatna, és 

a munkához nem kell túl sok kreativitás, amit rombolhatna. Még eredményesebb lehet a 

módszer, ha a jutalmazó azt is meg tudja magyarázni, hogy miért szükséges az adott munka 

elvégzése, elismeri, hogy a feladat unalmas, és engedi, hogy a munkavégzés módjáról az 

emberek önállóan döntsenek. A nem rutinszerű, koncepcionális feladatok esetében a jutalom – 

különösen annak „ha-akkor” típusa – már veszélyesebb fegyver. De a „most, hogy” típusú 

jutalom – amelyet nem kötnek feltételhez, és csak a feladat teljesítése után ajánlanak fel – a 

kreatívabb munkák esetében is helyénvaló lehet, különösen akkor, ha hasznos információt nyújt 

az egyén teljesítményéről. Nem könnyű megérteni, hogy a dentálhigiénikus hogyan motiválhat 

a jutalom elmélet alapján. A dentálhigiénikusok legfontosabb feladata, hogy pácienseiket 

tájékoztatással oktassák, amelyek megkönnyítik a változásokat a kognitív komponensben. A 

dentálhigiénikusoknak tudniuk kell pozitív és negatív megerősítés alapján hatni pácienseik 

teljesítményére. Pl.: ha egy rutin látogatás során a dentálhigiénikus sok lepedéket talál a páciens 

fogain, akkor a pácienssel meg kell beszélnie, hogy mit tehet a lepedék csökkentése érdekében. 

A következő látogatás alkalmával, ha a dentálhigiénikus felfedezi, hogy a páciens fogain a 

lepedék mennyisége csökkent, ez egy nagyszerű lehetőség a dicséretre. Ez a pozitív megerősítés 

lehetővé teszi, hogy a páciens jól érezze magát, és valószínűleg továbbra is fenntartja 

megkezdett viselkedését. Amennyiben a lepedék mennyisége még mindig nem csökkent, az 

oktatást meg kell ismételnie. 

 

1.7.9. Szalutogenetikus modell 

Antonovsky a patogenetikus biomedicális modellel szemben az aktív adaptációra, a rizikó 

tényezők csökkentésére és az erőforrások (fizikai, mentális, szociális) mobilizálására hívja fel 

a figyelmet. Véleménye szerint valamilyen mértékben mindenki rendelkezik saját, a stressznek 

ellenálló forrásokkal, csak mobilizálni kell azokat. 

Antonovsky (1979) salutogenetikus modellje abból a megfigyelésből indult ki, hogy egyesek 

egészségesek tudnak maradni akkor is, amikor számos károsító tényezőnek vannak kitéve. 

Továbbá, felmerült benne a kérdés, mitől függ, hogy ugyanolyan stresszhatások után egyesek 

gyorsabban, mások lassabban, némelyek, pedig egyáltalán nem tudnak teljesen felépülni.  A 

kérdések megválaszolására megalkotta a salutogenézis kifejezést, amely a latin salus, azaz 



 

 

 

 

 

„legyőzhetetlen”, és a görög genese, azaz „keletkezés” szavakból ered, ezzel jelezvén, hogy 

elméletében az akadályok és nehézségek legyőzését szolgáló képességek eredetét tárja fel.   

Elméletének filozófiai alapját egy hasonlattal világította meg. Eszerint a különböző 

élethelyzetek, olyanok, mint egy gyors sodrású folyó szakaszai, amibe időről időre 

belekerülünk, mert senki sem sétálhat végig a folyó mellett teljes biztonságban. Az egyénnel 

kapcsolatban a kérdés az, hogy az illető a fejlődése során megtanult-e úszni, és ha igen, 

mennyire úszik jól. A társadalommal és a politikával kapcsolatban a kérdés pedig az, hogy az 

embereket mennyire tanítják meg úszni, hogy a fuldokolót mennyire tudják kimenteni és hogy 

a folyó sodrása mennyire van szabályozva. A patogenetikus modell kritikáját e szerint a 

hasonlat szerint úgy lehet megfogalmazni, hogy a patogenetikus szemlélet képviselői arra 

rendezkednek be, hogy rengeteg energia és költség árán kimentsék a vízből a fuldokoló 

embereket, ahelyett, hogy megtanítanák őket úszni, vagy megvédenék őket attól, hogy 

beleessenek.   

Az elmélet szerint a stresszorok tehát folyamatosan jelen vannak minden ember életében, de 

hatásukat tekintve nem feltétlenül jelentenek veszélyt. Antonovsky ezért különbséget tesz 

feszültség (tension) és stressz (stress) között. Előbbi a stresszor jelenlétének tudomásul vételét 

jelenti, míg utóbbi a distressz állapotot. Az, hogy a feszültségből distressz-állapot lesz-e, az a 

helyzet kognitív-affektív kiértékelésétől és az egyén megküzdési stratégiáitól (coping 

strategies) függ.   

A különböző helyzetek kiértékelése pedig az úgynevezett koherencia érzet (sense of 

coherence, SOC) alapján történik. Ahogy Antonovsky 1979-ben megfogalmazta: ez egy 

általános irányultság, amely meghatározza, hogy az egyén milyen mértékben rendelkezik azzal 

a dinamikus élménnyel, hogy az őt körülvevő és a benne lakozó világ kiszámítható és nagy 

annak a valószínűsége, hogy a dolgok jól fognak alakulni. Minél erősebb az egyén koherencia 

érzete, annál nagyobb eséllyel marad egészséges (illetve annál magasabb a relatív egészségi 

helyzete az egészség/betegség kontinuumon).  

A koherencia érzetnek három összetevője van. Az első összetevő, a világ megérthetőségének 

élménye, mely arra a képességre utal, amivel az egyén az őt körülvevő világot egy strukturáltan 

működő rendszerként látja, és nem fenyegetően kaotikusnak és teljességgel 

kiszámíthatatlannak ítéli meg.  A második összetevő az úgynevezett kezelhetőség élménye, 

amely az egyén azon meggyőződéséből fakad, hogy a problémáknak többé-kevésbé mindig 

akadnak megoldásaik, és ezekhez a megoldásokhoz az ember rendelkezik mobilizálható 



 

 

 

 

 

erőforrásokkal. A harmadik komponens az értelemteliség élménye. Ez segíti hozzá az egyént, 

hogy az életet emocionális szempontból is értelmezhetőnek vélje, és az egészségre ártalmas 

tényezők ellen megérje számára az energia-befektetés.   

A koherencia érzet erőssége határozza meg a stresszorokkal szembeni adekvát és rugalmas 

válaszkészséget (az erőforrások megfelelő kihasználásának mértékét), vagyis az egyén 

megküzdési stratégiáit.   

Antonovsky is diszpozicionális jellemzőnek tartja a koherencia érzetet, ugyanakkor nem 

tekinthető személyiségvonásnak. Antonovsky szerint ez az érzék gyermekkortól kezdve 

fejlődik a szocializációs hatások következtében. Alapvető változások harminc éves kor után 

már nem nagyon érhetőek el, csak pszichoterápiában, akkor is hosszú és fáradságos munka 

árán.  

A koherencia érzetet az OLQ kérdőívvel (Orientation to Life Questionnaire, vagy SOC-

skála) lehet mérni. A kérdőívről szóló tanulmányok bizonyítékai alapján kijelenthető, hogy bár 

a koherencia érzet három dimenziója elkülönítve nem mutatható ki, a kérdőív magas 

megbízhatósággal méri az egyén totális koherencia érzet értékét (SOC érték). 

A mindennapi gyakorlatban az egyén koherencia érzete elmozdítja az egyént a 

következetesség és a stabilitás felé. A kutatók azt találták, hogy az anyák SOC-ja szignifikánsan 

összefügg serdülőkorú gyermekük orális egészségi állapotának, illetve orális 

egészségmagatartásának néhány indikátorával. Az anya magas koherencia érzete többek között 

összefüggésbe hozható a serdülő fogínyének egészségével, az általános fogszuvasodás és elülső 

fogak szuvasodásának arányával és a professzionális szájhigiénés kezelések látogatásának 

gyakoriságával. A szerzők nem végeztek longitudinális vizsgálatokat a SOC száj egészségére 

gyakorolt hosszú távú hatásáról, de mind az egyéni betegoktatásra, mind a közösségi alapú 

programok kidolgozására ajánlják a modellt (Freire és mtsai, 2002). 

 

1.7.10. Viselkedésváltozást célzó modellek 

A viselkedésváltozást célzó modelleket, illetve azok elméleti megközelítéseit az Orális 

egészségfejlesztés jegyzet első kötetének 9. fejezetében mutattuk be. Ebben az alfejezetben 

néhány modellhez kapcsolódóan azok betegoktatási vonatkozásait mutatjuk be. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.7.10.1. Egészséghiedelem modell (Health Belief Model - HBM) 

Ezt az elméletet alkalmazva a szájüregi egészségi állapotra, például a korai gyermekkori 

fogszuvasodásra, az elsődleges gondozónak el kell hinnie, hogy a gyermek fogékony a 

fogszuvasodásra; hogy a tejfogak fontosak a későbbi orális egészség szempontjából, továbbá, 

hogy a fogszuvasodás komoly veszélyt jelent számukra; hogy a fogszuvasodás megelőzhető; 

és a szülőnek hajlandónak kell lennie korlátozni a gyermeket a túlzott szénhidrátfogyasztásban, 

valamint segíteni őt a jó szájhigiéné gyakorlásában. 

A HBM korlátja, hogy az információ szolgáltatása, illetve befogadása önmagában általában 

nem elegendő az egészségmagatartás megváltoztatásához (Pine és mtsai, 2000). 

 

1.7.10.2. Tervezett viselkedés elmélete (Theory of Planned Behavior - TPB) 

A szándékok csak akkor jósolják meg a viselkedést, ha stabilak és következetesek. Ha váratlan 

akadályokba ütközik az egyén, megváltoztathatja szándékait és elhanyagolhatja az eredetileg 

tervezett magatartást. Egy másik korlátja ennek az elméletnek az az állítása, hogy a szándékokat 

nagyon szorosan össze kell hangolni a viselkedéssel ahhoz, hogy a szándék erős prediktív 

erővel rendelkezzen (Tedesco és mtsai, 1992). 

A társadalmi normák és a közösségi elvárások az elmélet szerint erőteljesen előre jelzik az 

egyéni viselkedést. Ha ezt az elméletet közösségi beavatkozás során alkalmazzák, akkor a 

kollektív közösségi viselkedés könnyebben megjósolható, mint az egyéné. A társadalmi 

normák nem változnak olyan könnyen, mint az egyéni döntések; ezért, a társadalmi normák 

stabilabbak és erős normatív meggyőződéseket nyújtanak (pl. a jó szájhigiéniát kiemelik a 

médiában, ez társadalmilag elfogadottabbá válik) a szoros közösségben élők számára (Tedesco 

és mtsai, 1992).  

A tervezett cselekvés elmélete segít megmagyarázni az egyén normális és várható 

viselkedésről alkotott elképzeléseit. Az elmélet a jelek szerint a legsikeresebb olyan 

magatartások előrejelzésében, amelyek teljesen az egyén ellenőrzése alatt állnak, és 

amelyekben a szándékok stabilak maradnak, például a napi szájhigiénés gyakorlatok. Az egyén 

befolyásán kívül eső olyan külső tényezők, mint pl. a fáradtság vagy környezetváltozás, gyorsan 

megváltoztathatja a szándékokat, ezért megváltoztathatja a viselkedést és az eredményt. Ez az 

elmélet hatékonynak bizonyult a fiatal felnőttek szájhigiéniájának befolyásolásában. A csoport 

társas elvárásai erős hatással vannak a szájhigiénés viselkedésükre (Tedesco és mtsai, 2002). 

Ezt a koncepciót alkalmazva a betegoktatásban, egy serdülő következetesen gyakorolja otthon 



 

 

 

 

 

a szájhigiéniát, de ez változhat a környezet változásával, például a főiskolai hallgató albérletbe 

költözésével. A hallgatói élethez kapcsolódó fáradtság szintén hatással lehet az esti szájhigiénés 

gyakorlatra. 

 

1.7.10.3. Szociális-kognitív modell (Social Cognitive Theory - STC) 

A szociális-kognitív modellen alapuló hatékony viselkedésváltoztatást célzó programnak az 

alábbi tényezők mindegyikét figyelembe kell vennie, így hatva a szociális-kognitív modell 

három, egymással reciprok kapcsolatban álló (személyes, viselkedéses és környezeti) 

tényezőjére (Bandura, 1994): 

1. Az egészséggel kapcsolatos veszélyekről való tudás, a lehetséges megelőző technikákkal, 

és azok hatékonyságával kapcsolatos ismeret. 

2. Az észlelt személyes hatékonyság. 

3. A különböző egészségviselkedések hasznához és költségéhez kapcsolódó elvárások. 

4. Egészségre vonatkozó célok, valamint azok a tényleges tervek és stratégiák, amelyekkel 

e célok megvalósíthatóak. 

5. A tervezett viselkedés kivitelezését akadályozó és segítő észlelt társas és strukturális 

tényezők. 

Az egészséggel kapcsolatos veszélyeztetettség ismerete (1) teremti meg a változás alapját 

Bandura, 1998, 2004). Mindazonáltal, ha a kockázati kommunikáció nem adekvát, a személyt 

az adott betegségtől való túlzott szorongás visszatarthatja a tényleges cselekvéstől (ld. Lippke, 

Ziegelmann és Schwarzer, 2004). Ezért az egészségre vonatkozó üzeneteknek a megelőzés és 

a megfelelő egészségviselkedés módjaira, lehetőségeire kell fókuszálnia, ezzel segítve a 

személyt a viselkedés kivitelezésében (Bandura, 1994). Az új viselkedés kialakítása és annak 

fenntartása során a személyes hatékonyság érzése (2) a kulcstényező. A személynek 

rendelkeznie kell a meggyőződéssel, hogy képes megváltoztatni és kontrollálni egészségi 

szokásait (Bandura, 2004), amely meggyőződés kialakulásában fontos szerepet játszik az 

esetleges visszaesések lehetőségének elfogadása, és az azokból való felépülés tapasztalata is 

(Bandura, 1994). Az egészségviselkedések felvételét befolyásolják azok az észlelt 

következmények (3) is, amelyet az egyén cselekvése eredményeként elvár. Az elvárt pozitív 

következmények ösztönzőleg, a negatív következmények gátlón hatnak a viselkedés 

kialakítására. Ezek az elvárások lehetnek fizikai jellegűek (kellemes szenzoros élmények, pl. a 

fizikai örömérzet, avagy kellemetlenek, mint pl. a fájdalom), szociális természetűek (a társas 



 

 

 

 

 

reakciók, mint a jóváhagyás vagy a rosszallás), és önértékelő folyamatokból származóak (az 

egyén személyes standardjain alapuló pozitív vagy negatív értékelések az adott viselkedésre 

vonatkozóan; Bandura, 1998). Az egyén értékrendjén alapuló rövid és hosszú távú célok (4) 

további ösztönzőkként, avagy gátló tényezőkként hatnak a cselekvésre. Az SCT modellben a 

célok a motivációs folyamatokkal kölcsönhatásban hatnak a viselkedésre, nem különálló 

tényezőkként szerepelnek. Az egyén észlelt helyzete a céljai eléréséhez vezető úton így 

motiválja vagy gátolja a viselkedését (Bandura, 1994). A cselekvést befolyásoló, észlelt segítő 

és akadályozó tényezők (5) további meghatározói az egészségi szokásoknak. Kiemelendő ezek 

közül a személyes tényezők szerepe (amelyek integrált részét képezik a személyes hatékonyság 

érzésének), mint például az aktuális érzelmi, fiziológiai állapot (fáradtság, stressz stb.) hatása 

(Bandura 1998, 2004). 

Tedesco és munkatársai (1992) által végzett tanulmány kimutatta, hogy a szociális kognitív 

elmélet szempontjai fontosak az orális öngondoskodási magatartás, például a fogmosás és a 

fogselyem használatának kialakításában és fenntartásában. A Tedesco és munkatársai által 

tervezett oktatási programokban részt vevő személyek hosszabb ideig mosták a fogukat és 

használtak fogselymet, amikor az oktatási folyamat részeként gyakorolva megismerték ezeket 

a viselkedéseket, és amikor a szakemberektől támogatást és megerősítést kaptak a viselkedések 

végrehajtása során. A kutatás eredményei kiemelik az új viselkedésformák tényleges 

gyakorlásának fontosságát egy oktatási beavatkozás részeként, valamint a visszajelzések 

szükségességét a szakemberek részéről a viselkedés helyes gyakorlása érdekében. Ezek a 

tényezők együttesen növelték a résztvevők önhatékonyságát - abban a hitben, hogy sikeresen 

javíthatják orális öngondoskodásukat. 

Továbbá ez a modell alkalmas különböző célpopulációk orális egészségének fejlesztését 

célzó dentális edukáció (szájegészségi oktatás) során, mivel a társadalmi környezet pozitívan 

befolyásolja az egyén orális egészségviselkedését. Okada és munkatársai (2002) által végzett 

tanulmány arról számolt be, hogy a szülők szájegészségügyi magatartása jelentősen 

befolyásolta gyermekük orális egészségviselkedését és orális egészségi állapotát (pl. 

fogszuvasodásuk alakulását). 

Viselkedéses készségek fejlesztésének összetevő: 

1. Modellálás: a készség bemutatása (pl. szerepjáték, videó) 

2. Instrukciók: Megmutatjuk, elmondjuk, hogy hogyan csináld 

3. Gyakorlás 



 

 

 

 

 

4. Feedback – visszajelzés (Fontos, hogy a visszajelzés minél közelebb legyen a 

cselekvéshez. Továbbá dicsérjük a jót, javítsuk a rosszat.) 

 
1.7.11. Tanuláselméletek 

Az Általános és személyiséglélektan kurzus keretében részletesen áttekintett tanuláselméletek 

a tanulási folyamatot eltérő aspektusból ragadják meg, más pszichológiai nézőpontból közelítve 

írják le.  

Az operáns kondicionálás, más néven instrumentális kondicionálás a tanulás folyamatát az 

egyes viselkedések és azok következményei közötti asszociációkban írja le. Az operáns tanulás 

kulcsfogalma a megerősítés. A kondicionálás alapja, hogy a kívánt választ követő pozitív 

megerősítés (pl. dicséret, bátorítás, figyelem, jutalom) növeli annak valószínűségét, hogy a 

kívánt válasz megismétlődik, míg a negatív megerősítés csökkenti annak a valószínűségét, hogy 

a viselkedés megismétlődjön. Egy új viselkedés kialakításakor hasznos, ha a kívánatos 

viselkedést minden esetben azonnali és folyamatos megerősítés követi. A kívánt viselkedés 

kialakulása után viszont az időszakos megerősítés is fenntartja a viselkedést. Thorndike 

effektus-törvénye alapján azok a viselkedések, amelyeket pozitív megerősítés (pl. jutalom) 

követ, később sokkal nagyobb valószínűséggel jelennek meg, mint azok, amelyeket negatív 

megerősítés (büntetés) követ. A viselkedéselméleti megközelítéseket gyakran alkalmazzák pl. 

a testsúlycsökkentő programokban, a dohányzásról való leszokás támogatásában. A sikeres 

tanulás érdekében célszerű a tanulást apró lépésekre bontani és a dentálhigiénikusnak a 

folyamat minden lépésében megerősítést nyújtani. Például, amikor a páciens megtanulja a 

fogselymezés lépéseit a dentálhigiénikus pozitív magatartást keres, majd azonnali megerősítést 

ad a páciensnek azzal, hogy: „Tetszett, ahogy … ”, vagy „Kiváló munkát végzett ….”.  

A kognitív tanulás teoretikusai úgy vélik, hogy a tanulás olyan belső folyamat, amelyben 

az egyének integrálják vagy beépítik az új információt kognitív struktúrájukba. A tanulás az 

információk belső feldolgozása révén történik. A kognitív elméletben a tanulás akkor 

következik be, amikor a páciens újraszervezi az információt, akár új magyarázatok keresésével, 

akár a régiek adaptálásával. Kognitív szempontból fontos, hogy az új információk hogyan 

kerülnek bemutatásra. A tanulás első vagy kognitív szakaszában a páciens kialakít egy átfogó 

képet arról, hogy mi a feladat, és az érintett lépések sorrendjét. A második, vagyis a fixációs 

tanulási szakaszban a páciens elsajátítja a feladat végrehajtását. Az, hogy egy fizikai feladatot 

teljes egészében vagy részenként megtanulnak-e, annak összetettségétől függ. Például a 



 

 

 

 

 

vérnyomás mérésének megtanulása összetett feladat. A páciensnek meg kell tanulnia a 

vérnyomás-manométer fizikai kezelését, meg kell tanulnia a vérnyomás-hangok hallását és meg 

kell értenie a hangok jelentését. Az előbbi részfeladatok mindegyike külön tevékenységként 

gyakorolható, majd kombinálható. A tanulás utolsó szakaszában, az automatikus szakaszban a 

páciens kompetenciája nő a feladat végrehajtása során.  

A humanista tanuláselméleti szakemberek a tanulást az egész ember függvényében 

tekintik, és úgy vélik, hogy a tanulás csak a kognitív és az affektív területek együttes 

bevonásával történhet meg. Az egyén önrendelkezési képessége a humanista elmélet fontos 

része. Például a humanista elméletet használják arra, hogy segítsék a szívinfarktus utáni 

betegeket abban, hogy visszanyerjék a személyes kontroll érzését a kezelésük felett.   

  
1.7.12. Felnőttkori tanulás elmélete 

Knowles (1980, 1984) felnőttkori tanulási elmélete azon az előfeltevésen alapul, hogy a 

felnőttek hatékony tanulásához bizonyos alapelveket mindenképpen figyelembe kell venni. 

Knowles kijelentette, hogy a felnőtteknek tudniuk kell, miért kell valamit megtanulniuk, mielőtt 

nekilátnak, mert tanulásuk önirányítású.  Az önirányított tanulás egyik előny, hogy tudják, 

hogyan tanulnak a legjobban, mik az erősségük és gyengeségük területei, és hogyan folytassák 

a tanulást. Nem igényelnek nagy segítséget az erőforrások megszerzésében vagy a tanulás 

céljainak kidolgozásában. Az önirányított tanulás másik előnye, hogy a felnőttek 

tanulmányaikat az általuk preferált - vizuális, hallási vagy kinesztetikai - stílus alapján 

alakíthatják ki. A felnőttek felelősséget vállalnak döntéseikért. A felnőttek élettapasztalattal is 

rendelkeznek, amely gazdag forrás a tanuláshoz. Knowles (1980, 1984) azt is kijelentette, hogy 

e szempontok miatt a felnőtteknek szükségük van a tanulási stratégiák individualizálására. 

Ennek a tanulásnak az életre és a feladatokra kell összpontosítania. A felnőtteknél tanulása 

elsősorban belső motivációra épül, és autonóm módon működnek. Knowles kutatásai (1980, 

1984) bármilyen körülmények között megalapozták a felnőttek tanulását, figyelembe véve azt, 

hogy az élettapasztalat hogyan változtatja meg az egyén elvárásait az adott tanulási 

környezetben. 

A gyermekfogászat és a fogszabályozás kivételével minden beteg lényegében felnőtt 

páciens. A dentálhigiénikusnak - többek között - ezt is figyelembe kell venniük az oktatási terv 

előkészítése során. Továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni a tanulási környezetet sem (pl. 

dentálhigiénikusi rendelő, kórház). A kórházi környezet zavaró, gyors iramú és sokszor 



 

 

 

 

 

megszakításokkal teli lehet, ami megnehezíti az összpontosítást. A dentálhigiénikusnak meg 

kell értenie, mi motiválja a felnőtt betegek tanulását (pl. függetlenségük visszaszerzése). Ennek 

mérlegelése közben a dentálhigiénikusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beteg hogyan, 

miért és mikor tanul a legjobban. 

 
1.7.13. Tanulási létra 

A tanulási létra egy hatékony eszköz a dentálhigiénikusok kezében (Harris és Christen 1995) a 

páciensek viselkedésváltozásának segítésében. A tanulási létra lásd (1. ábra) jól szemlélteti a 

páciensek haladását a tájékozatlanság (a páciensnek nincs információja és/vagy pontatlan, 

helytelen információval rendelkezik a problémáról) → megfelelő informáltság, tudatosság (a 

páciens tud a problémáról, de nem cselekszik, mert nem ismeri fel saját érdekét a viselkedés 

változtatásában) → önmotiváció, önmegerősítés (a páciens ismeri életmódbeli problémáját, 

felismeri az értéket, továbbá az érdekeit orális egészsége vonatkozásában és érdeklődést mutat 

a változás iránt) → bevonódás (a páciens felismeri, hogy orális egészségi értékei nincsenek 

összhangban a viselkedésével, kognitív disszonanciát, feszültséget tapasztal, ami cselekvésre 

való hajlandóságot eredményez; a páciens több tudásra vágyik, és változtatni akar) → a 

viselkedésváltozás első lépés (a páciens lépéseket tesz viselkedésének változtatására, kipróbálja  

1.ábra 
Tanulási létra 

 
(Forrás: Harris, N.O., Christen, A.G. (1999): Learning Ladder. Primary Preventive Dentistry, 5th ed. 

Stamford, CT: Appleton and Lange) 
a szakember által javasolt új koncepciókat és gyakorlatokat) → a szokás kialakulása, az életmód 

változtatása felé (az állandó kognitív és viselkedéses kiigazítások hatására egyensúly alakul ki 

az értékek és gyakorlat között, amelyek hosszú távú szokást eredményeznek a kialakult új érték 

alapján). A páciensek “tartózkodása” az egyes szakaszokban változó. 



 

 

 

 

 

Például a tanulási létra létjogosultságának igazolására képzeljük el, hogy a beteg nem 

használ fogselymet naponta. Amikor a beteg megérkezik a dentálhigiénikushoz, ő a tanulás 

legalsó fokán, a tudatlanság szintjén áll. A dentálhigiénikus kötelessége oktatni és motiválni a 

beteget a mindennapi fogselyem használatra az optimális orális egészség elérése érdekében.  A 

páciens általában nem egy vagy két higiéniai látogatáson keresztül jut a létra legfelső fokára, 

hanem a rendszeres látogatások és a következetes útmutatás útján. 

 

 
A fejezet önálló feldolgozását segítő kérdések 
• Nevezze meg a betegoktatás körébe tartozó tevékenységeket és jellemezze azokat! 
• Sorolja fel a betegoktatás lehetséges céljait! 
• Jellemezze az orvoscentrikus és betegcentrikus betegoktatási típusokat! 
• Sorolja fel, hogy milyen a betegoktatás hátterében álló, azt megalapozó elméleteket ismer! 

Jellemezze azok szerepét a betegoktatásban! 
• Ismertesse az általunk bemutatott motivációs elméleteket, valamint részletezze is azokat! 
 

 
Felhasznált irodalom 
Antonovsky, A. (1979): Helth, Stress, and Coping: New Perspectives On Mental and Physical 

Well-Being. Jossey–Bass Publishers, San Francisco 
Bandura, A. (1977): Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84, 191-215.  
Bandura, A., Adams, N.E.  (1977): Analysis of Self-Efficacy Theory of Behavioral Change. 

Cognitive Therapy and Research, 1(4), 287-310.  
Bandura, A. (1994): Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human 

behavior. Vol. 4, pp. 71-81. New York: Academic Press.   
Bandura, A. (1995): Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In: 

Bandura, A. (ed.): Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press, New 
York  

Bandura, A. (1998): Personal and collective efficacy in human adaptation and change. In 
Adair, J.G., Belanger, D., Dion, K.L. (Eds.), Advances in psychological science: Vol. 1. 
Personal, social and cultural aspects, 51-71. Hove, UK: Psychology Press.   

Bandura, A. (1999): Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social 
Psychology, 2, 21-41.   

Bandura, A. (2000): Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In E. 
A. Locke (Ed.), Handbook of principles of organization behavior (pp. 120-136). Oxford, 
UK: Blackwell.   

Bandura, A. (2004): Health promotion by social cognitive means. Health Education Behavior, 
31(2):143-164. 

Bandura, A. (2006a): Going global with social cognitive theory: From prospect to paydirt. In 
S. I. Donaldson, S.I., Berger, D.E., Pezdek, K. (Eds.). The rise of applied psychology: New 
frontiers and rewarding careers (pp. 53-70). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.   



 

 

 

 

 

Bandura, A. (2006b): Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological 
Science, 1, 164-180.  

Bandura, A. (2009): Cultivate Self-efficacy for Personal and Organizational Effectiveness. In: 
Locke, E. A. (Ed).: Handbook of principles of organization behavior (2nd Ed.), 179-200. 
Wiley, New York  

Bartlett, E. E. (1985): Eight principles from patient education research. Preventive Medicine, 
14(6), 667–669.   

Bartlett, E. E. (1986a): How can patient education contribute to improved health care under 
prospective pricing? Health Policy, 6(3), 283–294.  

Bartlett, E. E. (1986b): Historical glimpses of patient education in the United States. Patient 
Education and Counseling, 8(2), 135–149. 

Bastable, S. B. (Ed.). (2006): Essentials of patient education. Sudbury: Jones and Bartlett 
Publishers  

Benkő, Zs., Lippai L., Tarkó, K. (2019.): Az egészség az életünk tartópillére. Szegedi Egyetemi 
Kiadó - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged  

Coulter A, Entwistle V, Gilbert D (1999): Sharing decisions with patients: is the information 
good enough? British Medical Journal Clinical Research, 31 (7179):318–322. 

Csabai M., Trinn Cs., Molnár P. (2008): Terápiás betegoktatás és közös döntéshozatal. In: 
Pilling J.(szerk.): Orvosi kommunikáció. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, Medicina, 
97-118.  

Deccache, A., Aujoulat, I. (2001): A European perspective: common developments, differences 
and challenges in patient education. Patient Education and Counseling. 44(1):7–14.  

Egyéni egészségfejlesztés módszertana. EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi 
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt „Népegészségügyi 
ellátórendszer és Szolgáltatások fejlesztése alprojekt” A/II. Egészségtudatosság fejlesztése 
a koragyerekkorban (családtervezéstől a gyermek 6 éves koráig) munkacsoport 
https://efop180.antsz.hu/attachments/article/120/Egyeni_egeszsegfejlesztes_modszertana_
ET_V1_Publ.pdf (Utolsó letöltés időpontja: 2020.08.15.)  

Elekes A. (2006): Egészségpedagógia. SE EFK, Budapest  
Harris, N.O., Christen, A.G. (1999): Learning Ladder. Primary Preventive Dentistry, 5th ed. 

Stamford, CT: Appleton and Lange  
Hoving, C., Visser A., Mullen, P.D., van den Borne, B.  (2010): A history of patient education 

by health professionals in Europe and North America: from authority to shared decision 
making education. Patient Education and Counseling, 78. 275–281.  

Freire MC, Hardy R, Sheiham A. (2002): Mothers' sense of coherence and their adolescent 
children's oral health status and behaviours. Community Dental Health, 191:24-31.  

Festinger, L. (2000): A kognitív disszonancia elmélete. Osiris Kiadó, Budapest  
Finset, A. (2007): Patient education and counselling in a changing era of healtcare. Patient 

Education and Counseling, 66 (1), 2–3.  
Franken, R. (2002): Human motivation. (5th Ed.). California: Wadsworth 
Greenhalgh, T., Robert, G., MacFarlane, F., Bate, P., Kyriakidou, O. (2004): Diffusion of 

innovations in service organizations: Systemic review and recommendations. The Milbank 
Quarterly, 82(4), 581-629.  

Knowles, M. (1980): The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy. 
New York: The Adult Education Company  

Knowles, M. (1984): The adult learner: A neglected species. Texas: Gulf Publishing Company  
Lazarus, R., Folkman, S. (1984): Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer 
Lerner, M. J. (1980): The belief in a just world: A fun-damental delusion. Plenum Press, New 

York  

https://efop180.antsz.hu/attachments/article/120/Egyeni_egeszsegfejlesztes_modszertana_ET_V1_Publ.pdf
https://efop180.antsz.hu/attachments/article/120/Egyeni_egeszsegfejlesztes_modszertana_ET_V1_Publ.pdf


 

 

 

 

 

Lepper, M.R. (1988): Motivational Considerations in the Study of Instruction. Cognition and 
Instruction, 5:289-309. 

Locke, E.A., Latham, G.P. (1990): A theory of goal setting and task performance. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall 

Maslow, A.H. (1943): "A theory of human motivation". Psychological Review. 50 (4): 370–
396. 

Naidoo, J., Wills, J. (1999): Egészségmegőrzés - Gyakorlati alapok. Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest  

Németh A. (2015): A betegoktatás irányelvei. 
https://www.doki.net/tarsasag/meszk/upload/meszk/document/meszk_csongrad_megyei_te
ruleti_szervezet_munkassaga_2004_2017_1.pdf?web_id=%20181-183. (Utolsó letöltés 
időpontja: 2021.03.01.) 

Nuvvula, S. (2016): Learned helplessness. Contemporary Clinical Dentistry, 7(4): 426–427.  
McIntyre, K. (2015): Patient Teaching.  
  https://www.slideshare.net/kenmcintyrejr/patient-teaching-47972351 (Utolsó letöltés 

időpontja: 2021.03.01.) 
Okada, M., Kawamura, M., Kaihara, Y., Matsuzaki, Y., Kuwahara, S., Ishidori, H. (2002): 

Influence of parents’ oral health behaviour on oral health status of their school children: an 
exploratory study employing a causal modelling technique. International Journal of 
Paediatric Dentistry, 12, 101-108.  

Oláh A. (2004): Megküzdés és pszichológiai immunitás. In: Pléh Cs. - Boross O. (szerk.): 
Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest  

Oláh A. (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Trefort Kiadó, Budapest  
Padilla, G. V., Bulcavage, L. M. (1991). Theories used in patient/health education. Seminars in 

Oncology Nursing, 7(2), 87–96.  
Pearson, A., Vaughan, B. (1996): Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyviadó Rt., 

Budapest  
Pelletier, L.G., Tuson, K.M., Haddad, N.K. (1997): Client Motivation for Therapy Scale: A 

Measure of Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, and Amotivation for Therapy. 
Journal of Personality Assesment, 68(2), 414-435. 

Pine, C.M., McGoldrick, P.M., Burnside, G., Curnow, N.M., Chesters, R.K., Micholson, J. 
(2000): An intervention programme to establish regular toothbrushing: understanding 
parents' beliefs and motivating children. International Dental Journal, 312-323.  

Rogers, E.M. (2003): Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press.  
Ross, L. (1997): Bevezetés az attribúciós elméletbe és az attribúciós hiba. In: Lengyel Zs. 

(1997): 6. fejezet - V. rész: A szociális megismerés 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch06.html (Utolsó letöltés 
időpontja: 2020.11.06.) 

Rotter, J. B. (1966): Generalized expectancies for internal versus external control of 
reinforcement. Psychological Monographs, 80(1), 1-28.  

Ryan, R.M., Deci, E.E. (2000): Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 
Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55: 68-78. 

 https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf (Utolsó 
letöltés időpontja: 2019.10.03.) 

Seligman, M.E.P., Maier, S.F. (1967): Failure to Escape Traumatic Shock. Journal of 
Experimental Psychology, 74:1-9. 

Seligman, M.E.P. (1975): Helplessness: On Depression, Development, and Death. San 
Francisco: W. H. Freeman 

https://www.doki.net/tarsasag/meszk/upload/meszk/document/meszk_csongrad_megyei_teruleti_szervezet_munkassaga_2004_2017_1.pdf?web_id=%20181-183
https://www.doki.net/tarsasag/meszk/upload/meszk/document/meszk_csongrad_megyei_teruleti_szervezet_munkassaga_2004_2017_1.pdf?web_id=%20181-183
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch06.html


 

 

 

 

 

Syx, R.L. (2008): The practice of patient education: the theoretical perspective. Orthopaedic 
Nursing. 27(1):50-54.  

Tedesco, L.A., Keffer, M.A., Davis, E.L., Christersson, L.A. (1992): Effect of a Social 
Cognitive Intervention on Oral Health Status, Behavior Reports, and Cognitions. Journal 
Periodontol, 63(7): 567-575.  

Terbéné Sz.K.: Betegoktatás. https://slideplayer.hu/slide/2066448/ (Utolsó letöltés: 
2020.11.06.) 

Van den Borne HW (1998). The patient from receiver of information to informed decision-
maker. Patient Education and Counseling. 34(2):89–102.  

Visser, A., Deccache, A., Bensing, J. (2001): Patient education in Europe: united differences. 
Patient Education and Counseling, 44.: 1-5. 

Wallston, B.D., Wallston, K.A. (1978): Locus of Control and Health: A Review of the 
Literature. Health Education Monographs, 6(2):107-117.  

Wideman, T. H., Sullivan, M. J. L., Inada, S., McIntyre, D., Kumagai, M., Yahagi, N., 
Rothman, A. J. (2013): Behavior Change Techniques. Encyclopedia of Behavioral 
Medicine, 182–187.  

Wingard, R. (2005): Patient Education and the Nursing Process: Meeting the Patient’s Needs. 
Nephrology Nursing Journal, 32(2), 211-215.  

Wood, R., Bandura, A.  (1989): Social Cognitive Theory of Organizational. Management. 
Academy of Management Review, 14(3), 361-384.  

World Health Organization (1986): Ottawa Charter for Health Promotion. World Health 
Organization, Geneva 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf (Utolsó 
letöltés időpontja: 2019.12.10.) 

World Health Organization (1998): Therapeutic Patient Education.  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/145294/E63674.pdf (Utolsó letöltés 
időpontja: 2020.11.06.)

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/145294/E63674.pdf


 

 

 

55 

 

 

2. A DENTÁLIS EDUKÁCIÓ, MINT A BETEGOKTATÁS 
SAJÁTOS TERÜLETE 

A szájüregi elváltozások legnagyobb hányada lényegében magatartási betegség, mivel 

kialakulásukban komoly szerepe van a helytelen életvitelnek, a rossz szokásoknak és a 

rendszeres ellenőrzés hiányának. A megfelelő szájegészség fenntartása érdekében létfontosságú 

a kliensek orális egészségtudatosságának, egészségműveltségének alakítása a klinikai 

körülmények között végzett gyakorlati teendők mellett. A terápiás betegoktatás egy közös 

problémamegoldó folyamat, melynek során az egyén szóban forgó problémájának okát, 

kialakulását és körülményeit tárjuk fel, majd megoldást kínálunk annak csökkentése, 

megoldása céljából. A betegoktatás, vagyis a kliensek képzése, ismereteik bővítése a jelenlegi 

állapotukkal, a kezelési lehetőségekkel, életmódi szokások megváltoztatásának jótékony 

hatásaival kapcsolatosan elengedhetetlen a fogászat területén is. Az orális egészség fenntartása, 

javítása érdekében nélkülözhetetlen, hogy az egyén ismerje a helyes fog-és szájápolás 

alapelveit, a rendelkezésre álló preventív eljárásokat, értse meg a rendszeres szűrővizsgálatok 

jelentőségét, legyen tájékozott a szájüregi megbetegedések és azok tüneteivel, 

következményeivel kapcsolatban, ismerje azok kezelési lehetőségeit és képes legyen a 

megfelelő tudás és készségek birtokában tájékozott döntéseket meghozni, szükség esetén 

konkrét lépéseket tenni. Az orális egészség érdekében nem csak a megfelelő higiéné 

fenntartására kell törekedni, fontos a szűrővizsgálatok rendszeres megvalósulása, az 

egészségtudatos és helyes táplálkozás alapelveinek követése, valamint az általános egészségi 

állapot fejlesztése és szisztémás megbetegedések kontrollálása, szinten tartása.  

Az 1970-es évektől kezdődően a betegoktatás része a betegek orális egészségével foglalkozó 

professzióknak (Eijkman és mtsai, 2005). A betegek oktatását a fogorvosi ellátásban elsősorban 

az információk, utasítások átadására használták, de a keretében megvalósuló tanácsadás például 

a szorongás csökkentését és a bonyolultabb kezelésekhez kapcsolódó döntéshozatalt hivatott 

segíteni. Az utóbbi években a fogorvosi oktatás részét képezte a betegek oktatására történő 

felkészítés, bár gyakran nem ismerik el a betegoktatás széleskörű lényjogosultságát a 

gyakorlatban (Assal és mtsai, 1995).  

A betegoktatás a dentálhigiénikus munka során elengedhetetlen, szerves részét képezi a 

mindennapi feladatoknak. Kutatásokból kiderül, hogy a dentális edukációt a megkérdezett 
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páciensek a dentálhigiénikusok feladataként tartják számon, ez is bizonyítja, hogy 

szakemberként felelősségünk van oktatási feladatokat is ellátni az egészségük javítása, 

megőrzése érdekében. A betegoktatásnak jogi háttere is van, az egyénnek joga van ismernie az 

adott egészségi állapotát, státuszát, annak jellemzőit, kezelési lehetőségeit, következményeit 

stb. A dentálhigiénikusoknak az etikai kódexe is tartalmazza, hogy úgy kell elmagyarázni az 

állapotukkal, kezelésükkel kapcsolatos információkat, hogy a páciens tájékozott döntés 

meghozatalára legyen képes (Rantanen és mtsai, 2010). 

A betegoktatás végig kíséri a kezelés teljes folyamatát, a beteg érkezésétől kezdődően 

minden találkozó elengedhetetlen, állandó részeként funkcionál. A konkrét betegoktatás 

megvalósulását egy betegoktatási terv elkészítése előzi meg. Az oktatás szerkezete, felépítése, 

valamint annak során választott és alkalmazott módszerek egyénenként, csoportonként eltérnek 

és folyamatosan adaptálódnak a változó igényekhez, körülményekhez mérten. A tervezés során 

fontos figyelembe venni a kliens igényeit, szükségleteit, egyéni jellemzőit, így személyre 

szabottan dönteni a főbb lépésekről. A betegoktatási terv elkészítését segítik különböző 

standard sablonok és nyomtatványok, melyek jó kiindulási alapként szolgálnak. Két részből 

épül fel, megkülönböztetünk oktatási és cselekvési tervet. Az oktatási terv tartalmaz minden 

szükséges információt és biztosítja a tudást a gyógyszereléssel, a kezeléssel, valamint az 

eredmény elérése érdekében kitűzött feladatokkal kapcsolatban. A cselekvési terv az 

eredményhez vezető konkrét lépéseket, teendőket foglalja magában.  

 

2.1. A dentális edukáció fogalma 

“A dentális edukáció olyan folyamat, amely tájékoztatja, motiválja és segíti az 

egyént/közösséget a szájüregi egészséget előmozdító gyakorlatok és életmód/életstílus 

kialakításában és fenntartásában; valamint támogatja a környezeti változásokat a cél elérése 

érdekében.” (Hiremath, 2016, 139.o.). 

A dentális edukáció (oktatás) tehát egy olyan folyamat, amely az egyént/közösséget oktatja 

(informálja, motiválja, gyakorlati készségeit alakítja) illetve, támogatja abban, hogy a 

szükséges tudáshoz hozzáférjen, és olyan módon tudja használni azt, hogy elősegítse és 

fenntartsa, valamint visszaszerezze jó orális egészségét. A dentális edukáció az előbbieknek 

megfelelően a prevenció mindhárom szintjén jelen van. Továbbá a dentális edukációra nem 
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elszigetelt eseményként, hanem a szájhigiénés kezelés, a szájhigiénés gondozás szerves 

részeként, annak oktatási vonatkozásaként tekintünk rá. 

A dentális oktatás a szájüregi betegségek megelőzésének és az egészséges szájüreg 

fenntartásának oktatásával foglalkozik, különböző tudásszinteken, tartalmakon, 

munkaformákon és módszereken/technikákon keresztül. 

 

2.2. A dentális edukáció célja 

A dentális betegoktatás célja elsődlegesen, hogy a helyes szájhigiénés módszerek, technikák 

rendszeres alkalmazásával a kliens minél jobb szájhigiénét legyen képes fenntartani, ezáltal 

megőrizve orális egészségét, megelőzve, szükség esetén pedig megszüntetve az orális 

betegségek kialakulását. 

A dentális edukáció célja másodlagosan az optimális orális egészséget biztosító egészséges 

táplálkozásra, a fluridálásra, a szűrővizsgálatokon való megjelenés ösztönzésére, a rendszeres 

önvizsgálat elsajátítására, az orális egészség és a szisztémás betegségek közötti kapcsolat 

megértésére irányul. 

A dentális edukációnak része a helyes táplálkozással kapcsolatos ismereteknek az átadása 

is, valamint fel kell hívni a figyelmet a táplálkozási szokások és orális egészség kapcsolatára. 

Fokozott caries-hajlam esetén nagy hangsúlyt kell fektetni a páciensek táplálkozási szokásainak 

megváltoztatására. A caries kialakulásának prevenciója érdekében kerülni kell a túl gyakori 

snackeket a nap folyamán, hagyni kell időt, hogy az étkezések között a pH normalizálódni 

tudjon, így elkerülhető a demineralizációs folyamatok túlsúlyba kerülése. A caries és egyéb 

elváltozások kialakulásának érdekében kerülni kell a cukros, szénsavas üdítőitalok fogyasztását 

és be kell tartani a gyümölcsfogyasztással kapcsolatos szakmai ajánlásokat. A caries-

prevencióban fontos szerepet töltenek be a fluorid-tartalmú anyagok. Helyenként jellemző az 

ivóvíz, tej, só fluoridálása. A fluorid-prevenció érdekében tabletta formájában is bevihető a 

szervezetbe vagy magas fluoridtartalommal rendelkező szájhigiénés termékek lokális 

alkalmazása során: ecsetelő, szájvíz, lakk, gél, zselé stb. formájában. A szájüregi elváltozások, 

rákmegelőző-vagy daganatos megbetegedések szempontjából fontos lehet a túl forró, fűszeres, 

csípős ételek kontraindikációja is. Az obesitas (elhízás), mely szorosan kapcsolódhat a 

táplálkozási szokásokhoz, rizikótényezőként jelenik meg számos szisztémás megbetegedés 
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esetében, továbbá kutatások igazolták, hogy fogágybetegséggel is összefüggést mutat, így erre 

a tényezőre is figyelmet kell fordítani. Az oktatásnak része formálni az egyének prevencióhoz 

fűződő viszonyát és ösztönözni a klienseket a rendszeres szűrővizsgálatokon 

(stomatoonkológiai, parodontológiai, cariológiai) való részvételre. A félévente, évente 

elvégzett szűrővizsgálatok lehetőséget adnak az esetlegesen kialakuló elváltozások korai 

felfedezésére és kezelésére, ezáltal javítva a betegség prognózisát. Az idejekorán felismert 

elváltozások könnyebben, kevésbé invazív módon kezelhetőek, mint a már kifejlődött, hosszú 

ideje fennálló formáik. Fontos, hogy a páciensek felismerjék, ahogy az ő érdekük leginkább a 

megelőzés, hiszen gondoljunk csak arra, mennyivel könnyebb, mennyivel kevesebb tortúrával 

jár egy apró szuvasság kezelés, mint egy sok alkalomból összetevődő, hosszadalmas, 

fáradalmas gyökérkezelés (mely a szuvasság kezelésének hiányában előbb-utóbb indokolttá 

válhat). Vagy gondoljuk végig, hogy a rendszeresen elvégzett professzionális szájhigiénés 

kezelés mennyivel kevesebb teherrel jár mind az egyénre, mind a fogászati ellátórendszerre 

nézve, mint az annak hiányában kialakuló parodontális elváltozások nem-sebészi vagy akár 

sebészi kezelése, mely több alkalommal, hosszadalmasabb beavatkozásokkal jár együtt. A 

szájüregi daganatok és azok megelőző állapotainak kezelése is egyszerűbb, kevésbé invazív 

eljárások és több lehetőség, alternatíva jöhet számításba, amennyiben időben történik 

felismerésük. Ahhoz, hogy rövid időn belül diagnosztizálásra kerüljön, elengedhetetlen, hogy 

eljárjunk a rendszeres szűrésekre (melyek lehetőséget biztosítanak az abnormális tünetek 

kiszűrésére) és az otthoni önvizsgálat lépéseit is elsajátítsuk, valamint a tünetek észlelésekor 

azonnal orvoshoz forduljunk. A rendszeres önvizsgálat elvégzésének hangsúlyozása és 

lépéseinek korrekt alkalmazása elengedhetetlen a szájüregi daganatmegelőző állapotok és már 

kifejlődött daganatos megbetegedések számának csökkentése céljából. A fogászati szakember 

és páciens találkozások során időt kell szánni ennek megfelelő és határozott elsajátítására. 

 

2.3. A dentális edukáció jelentősége 

Jól ismert, hogy a magyar lakosság orális egészsége koránt sem nevezhető kielégítőnek, előkelő 

helyet foglalunk el a szájüregi daganatos megbetegedések dobogóján. A szájhigiéné és orális 

egészség témakörében kevésbé tájékozott a lakosság, nincsenek elegendő információ 

birtokában, és a meglévők ismereteik hitelessége, helytállósága és korrektsége is sokszor 
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kétségbe vonható. A szájüregi megbetegedések kialakulásának mérséklése érdekében fel kell 

hívni a figyelmet az orális higiéné, a preventív technikák fontosságára, valamint a szájüregi 

egészség általános egészséggel kapcsolatos összefüggéseire. Vannak szisztémás 

megbetegedések, melyek szinten tartását, kontrollálását nehezítheti, akár súlyosbíthatja is 

azokat, ha nem megfelelő az egyén orális higiénéje. Hasonlóképp az általános megbetegedés a 

szájüregi betegség, elváltozás kezelését is akadályozhatja. A legjobb általános egészségi állapot 

fenntartására érdekében indokolt lehet akár a kezelőorvossal egyeztetni és közösen fellépni a 

beteg egészségének megtartása, fejlesztése érdekében. A dentális edukáció nem csupán a 

szájhigiénés ismeretekre és technikákra terjed ki, dentálhigiénikusként segítenünk kell az 

egészséges életmód kialakításában is klienseinket. A dentális edukáció kiterjed a terápia során 

előírt gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos ismeretek átadására, az antibiotikum profilaxis, 

gyógyszerszedés-és adagolás értelmezésére, az egészséges táplálkozás elveinek ismertetésére, 

gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségeire, a preventív módszerek elsajátítására, a 

szűrővizsgálat és otthoni önvizsgálat fontosságára, a sokszor veszélyes és káros házi praktikák 

és tévhitek felismerésére, korrigálására. 

A fogászati betegek oktatása számos előnnyel jár. Hatására csökkennek az orvosi költségek, 

a páciensek egészségtudatosabb, egészségesebb életmódot képesek folytatni, valamint a 

terápiás együttműködésük is fejlődik. Javul a betegelégedettség, hiszen kevesebb gyógyulási 

idővel kell számolniuk, valamint a szakember-kliens találkozók száma is csökkenthető. 

Pozitívan alakul a betegbiztonság kérdése, kevesebb baleset, sérülés következik be 

ismerethiány következtében (gyógyszeradagolási hibák, terápiás utasítások félreértelmezése 

miatt). Az egészséggel kapcsolatos tudás bővítésének hatására csökken a szorongás és fájdalom 

mértéke, nő a páciensek motiváltsági szintje, javul az egészségi problémák önálló kezelésének 

lehetőségei, ezáltal az öngondoskodás és önhatékonyság érzése is (Rantanen és mtsai, 2010). A 

betegoktatásban részesülő páciensek “hűségesebbek”, ritkábban késnek és nem/kevesebb 

alkalommal mondják le az időpontjukat, valamint jobban értékelik a szakember szolgáltatásait, 

erőfeszítéseit. A dentális edukáció hozzájárul a kliens hosszútávú megtarthatóságához is. 
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2.4. A dentális edukáció során megvalósítandó feladatok és azok 
megvalósításához használható oktatási módszerek 

A tanulás a viselkedés megváltoztatásával járó folyamat. A tanulási területek vagy kategóriák, 

mint megvalósítandó feladatok (egyben tanulási eredmények) segítenek irányítani a 

tanítást/oktatást és a tanulást. Bloom és munkatársai (1956) állították össze azt a leggyakrabban 

használt rendszert, amelynek célja, hogy segítsen a tanítás-tanulás különböző programjai 

céljainak, tanulási eredményeinek a megfogalmazásában. Ezt a rendszert használhatjuk fel - Az 

Egészségpedagógia és az Egészségfejlesztés tantárgy kereteiben elsajátítottak szerint - a 

dentális oktatás tervezése során is. Bloom és munkatársai úgy vélik, hogy a tanulás három 

területen zajlik: kognitív, affektív és pszichomotoros, mindegyik területen különböző szinteken 

valósul meg a tudás (idézi Kádárné, 1971). A dentálhigiénikus feladata, hogy a megvalósítandó 

feladathoz a célt, illetve annak eredményességet leginkább biztosító munkaformát (pl. egyéni, 

csoportos) és módszert, módszereket kiválassza. 

A kognitív tartomány magában foglalja a mentális folyamatok felhasználását a tények és 

információk felidézésére, alkalmazására és értékelésére. A kognitív tanulás magában foglalja 

az új tények vagy fogalmak megismerését, valamint a múltbeli ismeretekre való építkezést vagy 

azok alkalmazását az új helyzetekben. A kognitív területen történő tanulás példája lehet egy 

fogágybetegségben érintett egyén, aki képes felsorolni a parodontitis legfőbb jeleit, tüneteit és 

következményeit vagy egy felnőtt kliens, aki meg tudja határozni, hogy gyümölcsfogyasztást 

követően mennyi időt szükséges várni az egyéni szájhigiénés rutin megkezdése előtt. Amikor 

a beteg tényszerű információkat tanul, a dentálhigiénikus használjon olyan tanítási/oktatási 

módszereket, mint a magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, programozott utasítások, 

szemléltetés, írásos információk olvasása, videofilm megtekintése és hangszalagok 

meghallgatása, valamint a számítógéppel segített oktatás. 

A pszichomotoros terület magában foglalja azokat a fizikai képességeket, amelyekre egy 

személynek szüksége van egy eljárás vagy technika elvégzéséhez. A pszichomotoros tanulás 

magában foglalja a manipulatív vagy fizikai készségek fejlesztését, az egyszerű mozdulatoktól 

a komplex cselekvésekig. Az egyén, aki megtanulja az interdentális kefe, superfloss vagy 

fogselyem szakszerű használatának technikáját, pszichomotoros készségeket szerez. A 

pszichomotoros készségek elsajátítását segítő módszerek a bemutatás és visszatérő bemutatók, 

valamint gyakorlatok.  
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Az affektív tartomány magatartást befolyásoló attitűdöket, hiedelmeket és értékeket foglal 

magában. Az affektív tanulás tartalmazza az értékeket, a vallási és szellemi meggyőződéseket, 

a családi interakciós mintákat és kapcsolatokat, valamint a személyes attitűdöket, amelyek 

befolyásolják a döntéseket és a problémamegoldás folyamatát. Az affektív területen történő 

tanulás pl. az érzelmek, az attitd és a hiedelmek változásával befolyásolják a viselkedést. A 

megbeszélés, a szimulációk és a szerepjátékok olyan oktatási módszerek, amelyeket az affektív 

területen használhatunk.  

A dentálhigiénikus mind a három területet használja, attól függően, hogy mit kell 

tanítani/oktatni. Az optimális egészségmagatartás elsajátításához vagy megváltoztatásához a 

páciensnek mind a három területen tanulnia kell. A dentálhigiénikus szerepe, hogy a három 

területből válassza ki a tartalom olyan kombinációját, amely megfelel az egyénre szabott 

betegoktatási céloknak. 

 

2.5.  Az egyes életkorok tanulási sajátosságai  

A különböző életkorokban tapasztalható sajátosságok és fejlettségi szint meghatározza, hogy 

az egészségfejlesztés/betegoktatás során milyen technikákat, munkaformákat, oktatási 

módszereket fogunk szakemberként alkalmazni. Egészségpedagógiából már tanultunk arról, 

hogy mely életkorban milyen módszerekkel és munkaformákban dolgozva érhetünk el 

leginkább eredményeket. A betegoktatás során ugyanezekre az ismeretekre alapozunk, 

ugyanabból az eszköztárból válogathatunk, dolgozhatunk. Annak érdekében, hogy kellőképpen 

meg tudjuk tervezni a betegoktatás folyamatát, elengedhetetlen, hogy átismételjük az adott 

életkorok, életszakaszok jellemzőit. A személyre szabott, eredményes edukáció érdekében, 

figyelembe kell vennünk az egyén életkorok sajátosságait, tulajdonságait.   
 

2.5.1. Csecsemők és kisgyermekek (0-3 éves korig) 

A bölcsődei korosztály, vagyis a csecsemők és a kisgyermekek tanulási jellemzőit Villányiné 

(2009) összefoglalója alapján mutatjuk be. 

“A tanulási folyamatban különböző intenzitással fejlődnek a személyes, a szociális, a 

kognitív és a speciális kompetenciák, de valamiféle koherencia irányába mutatva. A tanulás 

tevékenység által, illetve tevékenységbe ágyazottan történik. A gyermek környezetének, a 



 

 

 

62 

 

 

szeretett személyeknek, kiemelten a családnak (felnőtteknek és kortársaknak egyaránt) ebben a 

folyamatban meghatározó szerepe van.”  Tanulásukban döntő befolyása van előzetes 

tapasztalataiknak és tudásuknak. A tanulás legfontosabb irányítója ebben az életkori szakaszban 

a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. Tanulásukhoz elengedhetetlen az optimálisan 

ingergazdag környezet. 

“A pszichikum energiája véges, azaz konstans: ezért az azonos időben zajló tanulási 

folyamatok intenzitása különböző. A gyermekek között érdeklődés, tanulási stratégia, tanulási 

típus tekintetében megmutatkozó különbségek léte természetes. A tanulás folyamat, amelyben 

vannak megtorpanások, stagnálások, sőt, visszaesések is. Ebben a tanulásfelfogásban Piaget, 

Bruner és Vigotszkij nézetei együttesen vannak jelen.”  

 

2.5.2. Óvodáskor (3-6 év) 

Az óvodai tanulás megvalósulhat az utánzás, a megfigyelés, a minta-és modellkövetés, a 

spontán játékos tapasztalatszerzés és cselekvéses tanulás során. A magatartás és viselkedés 

tanulása mellett, a szokások kialakítása is megkezdődik. Az ismeret- és tapasztalatszerzés 

valós, valamint szimulált helyzetekből történik. A tanulás folyamatának fontos eleme a 

gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, egyidejűleg több érzékszervre ható tapasztalás, 

felfedezés, érzékelés lehetősége. Az óvodapedagógustól érkező személyre szabott, pozitív 

visszajelzés és értékelés hozzájárul a gyermek személyiségének megfelelő alakulásához. A 

játékos tanulás fontossága jellemzi ezt az életkort. A modern tanítás szerint a játék az értelmi 

nevelés, a tanulás egyik alapja és lehetősége (Hercz és mtsai, 2015). A játék vágykielégítő, 

örömteli esemény, mely az óvodáskorban a tanulás egyik megnyilvánulási formája. Ebben az 

életkorban a gyermek elsődleges tevékenységét jelenti, mely hozzájárul a pszichés, a motoros, 

a szociális fejlődéshez és a személyiség alakulásához. Három éves kortól megkezdődik a nemi 

szerepek utánzása és az identitás erősödése. Kezdetben szívesen azonosulnak az ellentétes nem 

szerepével, ötéves kortól kezdve azonban már csak a saját nemüknek megfelelő szerepeket 

vállalják el. A tanulással összefüggő utánzás során például elleshetik egyes eszközök készítését 

és használatát, mások beszédjét, különböző dallamokat és mozgásokat stb. Az utánzás 

lehetőséget biztosít problémamegoldó stratégiák elsajátítására, átvehetik azokat akár a 

kortársaktól, akár a szülőktől is. Önálló tanulási forma a megfigyelés, mely történhet spontán, 

irányítás útján vagy játékhoz kapcsoltan. A megfigyelés módosíthatja a gyermek 
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reprezentációit, valamint segítségül szolgál a világban való tájékozódáshoz, továbbá fejleszti a 

személyiséget. Megfigyelhetnek eseményeket, tárgyakat, személyeket, jelenségeket, ezáltal 

megismerhetik, megérthetik azokat. Kérdéseik feltétele révén is tanulnak, igyekeznek 

értelmezni a környezetből érkező ingereket, hatásokat. A kérdések megvitathatók a 

kortársakkal, óvodapedagógus vagy a szülők segítségével. Játék során problémamegoldásra 

váró szituációkat, “mintha helyzeteket” teremtenek, melyek fejlesztik az egyén stratégiáit. A 

szerepjátékok a tevékenység élvezete mellett számos területen bővítik az egyén ismereteit, 

készségeit (Kovácsné Bakos, 2009). Az óvodáskor során kiteljesedik az egyén, önálóbb, 

nyitottabb lesz a körülötte lévő világ eseményeire, jelenségeire. Cselekedeteiket, 

megnyilvánulásaikat az érzelmek irányítják, figyelmüket azokra a dolgokra összepontosítják, 

melyek érdeklik őket vagy érzéseikre hatást gyakorolnak. A megismerő folyamatokban a 

képzelet és fantázia jelentősége figyelhető meg. Intenzív fejlődés jellemzi az idegrendszerüket, 

melynek hatására gyorsan tanulnak, azonban a tudás és cselekvés elmélyítése, rögzülése 

érdekében sokat kell gyakorolniuk, ismételniük. Fejlődnek a nagy-és finommozgások, valamint 

az énkép és éntudat. A korszak elején még a spontán mozgások a jellemzőek, ezeket az életkor 

előrehaladtával (körülbelül a hatodik életév elérésére) már a tudatos, célvezérelt, akarati 

mozgások váltják fel. Az érzékszervek az óvoda megkezdésekor még nem tökéletesen 

kifinomultak, azonban természetesen az érzékelés, észlelés is javul, hároméves korban már 

képesek a színfelismerésre. Az idő korrekt észlelése csak hatéves korra alakul ki. A figyelem 

fluktuáló, ezért nehéz fenntartani. Önkéntelen az emlékezés, leginkább az érzelmi töltettel bíró 

helyzetekre képesek visszaemlékezni. Ötéves kortól az önkéntelen jelleget felváltja a tudatos, 

akarattal történő koncentráció. Hatékonyabb az emlékezés, ha cselekvéshez tudja kötni annak 

tárgyát. A gondolkodás középpontjában egy-egy gyakorlati feladat megoldása, illetve a 

problémamegoldás áll. A cselekvő-szemléletes gondolkodást kezdi felváltani a szemléletes-

képszerű, majd az óvodáskor végére a gondolkodás és beszédfejlődés hatására megjelenik az 

elvont gondolkodás is. Négy- és ötéves kor környékén megjelenik az első miért korszak, 

kérdéseik révén szeretnének “tanulni”, többet megtudni a világról. Ezt az életszakaszt a játék 

és mese szeretete jellemzi (József, 2009).  

Már óvodáskorban meg kell kezdeni az egészségnevelést, mely biztosítja és meghatározza a 

későbbi életkorokban gyakorolt egészségtudatos viselkedést. A foglalkozások során érinteni 

kell a személyi és környezet higiéné; az egészséges táplálkozás; a betegségek megelőzése; a 
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rendszeres testmozgás; a balesetmegelőzés; a lelki egészség (egészséges életvezetés, 

stresszkezelés, érzelmi nevelés, egészségkárosító szokások) és szociohigiéné témakörét. Még 

ha játékos formában is, de meg kell kezdeni az egészséggel kapcsolatos témák megalapozását, 

bevezetését. Óvodáskorban a szájhigiéné megfelelő kivitelezéséhez segítséget igényelnek a 

gyermekek szüleiktől és óvodapedagógusaiktól. Fontos a helyes szájápolási szokás 

kialakításának, a mozdulatok, technikák elsajátításának megkezdése. A fogmosás során 

felügyeletet és segítséget igényelnek. Az egészségfejlesztő foglalkozások során a játékos 

tanulásra kell fókuszálni, s minden esetben figyelembe kell venni az életkorral járó kapacitást 

és korlátokat.   

 

2.5.3. Kisiskoláskor (6-10 év) 

A kisiskoláskor az iskolakezdés időszaka, melynek során számos változás következik be a 

gyermek életében. Az óvodát jellemző szabadság, játékosság, egész napos futkározás véget ér, 

és felváltja azt a szabályokkal teli, némiképp korlátozásokkal járó, tantermi körülmények között 

megvalósuló tanulás. Ebben az időszakban a tanulás mellett, fontos beépíteni a mindennapokba 

a játékot, valamint lehetőséget biztosítani a szabad levegőn végzett fizikai aktivitásra, 

testmozgásra. Az óvodában a gyermek energiáit le tudta vezetni a játékban és testmozgásban, 

azonban az iskolapad kevésbé teszi ezt lehetővé. Szociális téren is komoly változások 

következnek be, még inkább fontos lesz a barátkozás, a baráti kapcsolatok kialakítása, valamint 

fejlődik a szabálytudat és szabálykövetés, ezáltal jobban tudják viselkedésüket kontrollálni és 

alkalmazkodni az iskola elvárásaihoz. Emocionális síkon fokozott érzékenység, sértődékenység 

jellemző, nehezebben tolerálják a kritikát és bírálatot. A szülőktől és tanítóktól érkező dicséret 

jelentőségteljes, azonban a kortársak véleménye is egyre inkább sarkalatossá válik. A kognitív 

területen is jelentős változások jellennek meg: egyre inkább képesek figyelembe venni a 

sajátjuktól eltérő nézőpontokat; a figyelem időtartama és kapacitása fejlődik az iskolai 

feladatokhoz, elvárásokhoz mérten, továbbá mind a rövidtávú, mind a hosszútávú emlékezet 

javul (Vajda, 1999; Cole-Cole, 1998; Tóth, 2000). Ebben az életszakaszban fejlődik az empátia, 

a bizalom, önbizalom érzése, az önuralom, a kritikus gondolkodás, az érzelmi intelligencia és 

az önállóság is. Ez az időszak alkalmas a szokásjellegű viselkedések kialakulására. Az érzékelés 

és észlelés is javul, képesek megkülönböztetni színeket, alakokat, formákat, hangokat stb. 

Mozdulataik biztosabbak, határozottabbak, koordináltabbak lesznek. Képesek a jelen és múlt, 
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valamint az egyes térirányok megkülönböztetésére. A figyelem időtartama is nő, 5-7 éves kor 

között 15 percig, míg 7-10 éves kor között akár 20 percig is képesek figyelmüket egy dologra 

fókuszálni. 8 éves korig a mechanikus tanulás és emlékezés a jellemző, míg 8 éves kor felett 

már a megértésen alapuló tanulás és a logikus emlékezés kerül előtérbe. Megfigyelhető a 

képzelet, a fantázia élénksége, de már a valóság fontosabb szerepet tölt be az életében, 

ugyanakkor még a fantáziahazugság is tapasztalható jelenség (Németh, 2019).   

Ebben az életkorban jól alakíthatóak a szokásszintű viselkedésmódok, megkezdődnek az 

egészségvédő, egészségtudatos szokásoknak, viselkedésformáknak a kialakítása.  A 

legfontosabb témák között szerepel az egészséges életmód és táplálkozás, a rendszeres 

testmozgás, valamint a személyi higiéné is. Az egészséges táplálkozás alapelemeinek, 

jelentőségének ismerete elengedhetetlen, meg kell tudni különböztetni az egészséges ételeket, 

italokat a szervezetre káros, egészségtelenek társaiktól stb. A személyi higiéné témakör kapcsán 

ki kell térni a kézmosás, a fürdés, a bőrápolás, valamint a fog-és szájápolás fontosságára. 

Dentálhigiénikusként közre kell működnünk a gyermekek szájhigiénés nevelésében, 

oktatásában. Egészségfejlesztő foglalkozások révén lehetőségünk nyílik megértetni, 

elfogadtatni velük a szájhigiéné fontosságát, valamint felelősségünk van a helyes szájápolás 

technikáinak elsajátításának folyamatában, szokássá alakításában. Fontos, hogy a gyermek 

fogorvoshoz/dentálhigiénikushoz, valamint a fogászati szűrővizsgálatokhoz és 

beavatkozásokhoz fűződő viszonya megfelelő, félelemtől, szorongástól mentes legyen. A 6-10 

éves korosztály esetében célszerű játékos formában tálalni az új ismereteket és készségeket.   

 

2.5.4. Serdülőkor (10-21 év) 

A serdülőkornak három szakaszát különböztethetjük meg: a korai (prepubertás), a középső 

(pubertás) és a késői (ifjúkor) szakaszt. A korai szakasz (10-13/14 év) kezdetétől a fókuszban 

a kortársak állnak, megkezdődik a szülőkről való leválás folyamata. A középső szakaszt (12-

14/15 év) a szexuális orientáció, a nemi identitás stabilizálódása jellemzi. Tovább erősödik a 

kortársak szerepe, ezzel párhuzamosan háttérbe szorul a szülők véleménye. A késői szakaszban 

(17-21 év) már az intimitás, a pályaválasztás, az énkép kialakulása áll a középpontban. Az 

egyén keresi az útját, tervezgeti a jövőjét (Ujhelyi, 2009; Aszmann, 2000). A serdülőkor 

kezdetétől, legkifejezettebben 12 éves kortól rendkívül látványos testi fejlődés veszi kezdetét. 

Már a prepubertáskor során megjelenik az elvont logikai gondolkodás, mely már a felnőttek 
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gondolkodásához fog hasonlítani. A klikkesedés, bandázás és a csoporthoz való tartozás érzése 

lesz a meghatározó és elsődleges (Tordáné Hajbács, 2010). A legtöbb magatartási probléma 11-

12 éves korban tapasztalható, a számos testi és lelki változások következtében (Tóth, 2008). Az 

önértékeléssel kapcsolatban megjelenik a szemérem, a szégyen és a büszkeség érzése. A 

serdülőkor során kialakulnak a másodlagos nemi jegyek (József, 2009). Az ebben az 

életszakaszban bekövetkező gyors és jelentős változásokhoz nehéz olykor alkalmazkodnia az 

egyénnek, ez problémákkal, nehézségekkel járhat. Megkezdődik a nemi érés, megjelenik a 

nemi vágy érzése. Testileg már felkészültek a szexualitás megtapasztalására, ugyanakkor 

pszichésen és szociálisan még bizonytalanok lehetnek. Érzelmileg instabilak, 

hangulatingadozások, dacos viselkedés, az érzelmek, érzések széles skálájának megélése 

jellemzi az adott életkorban lévő egyéneket (Tóth, 2008). Fejlődik az önismeret és az 

önértékelés, a kritikus gondolkodás, de az érzékelés is a felnőttével azonos már ezidőtájt. 

Lezajlik a harmadik miért korszak, melynek során a számos kérdés nem csak saját magával 

kapcsolatos, hanem a világ dolgaira, összefüggéseire, jelenségeire is vonatkoznak (József, 

2009). Önmaguk kifejezésének javulása, önállósodás és függetlenedés a jellemző (Minyin, 

2010). A tanulás motivációja lehet a nagyfokú kíváncsiság, az érdeklődés, a szülőknek való 

megfelelés. A motivációt alakíthatja a kortársakkal való versenyzés, a példakép követése, a 

távoli célok (továbbtanulás) meghatározása, valamint a tantárgy és az oktató népszerűsége is 

(Keményné Vincze, 1990). Világosabbá válik a mások viselkedése mögött álló okok és 

tényezők értelmezése. Felismerik, hogy a cselekedetek olykor szemben állnak a 

véleményekkel, nézőpontokkal. A serdülőkor késői szakaszában, vagyis az ifjúkorban kihívást 

jelent az egyén társadalomban betöltött szerepének, feladatának a felderítése. Középpontban a 

továbbtanulás vagy munkába állás kerül. Megjelenik a többszempontú gondolkodás. A 

továbbtanulás számos új változást és kihívást hoz az egyén életében (Tordáné Hajbács, 2010). 

A felsőoktatás új időbeosztással, új tanulási (szeminárium, portfóliókészítés stb.), értékelési és 

ellenőrzési formák alkalmazásával bővül (Gaskó és mtsai, 2006).  

Serdülőkorban az egészségviselkedések megerősödnek, azonban nagy számban jelennek 

meg az egészséget veszélyeztető (dohányzás, alkohol, kábítószerfogyasztás stb.), valamint a 

potenciálisan kockázattal járó viselkedések (autóvezetés, nemi élet stb.). Egészségfejlesztőként 

hangsúlyozzuk az egészséges életmód kialakításának, fenntartásának fontosságát és alapelveit, 

valamint hívjuk fel a figyelmet a problémaviselkedés rövid-és hosszútávú kockázataira. 
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Dentálhigiénikusként célkitűzésünk csökkenteni a rendszertelen étkezéseket, a cukros, 

szénsavas italok, sncackek gyakori fogyasztását, valamint a függőséget okozó dohányzást, 

alkohol- és kábítószerfogyasztást. A felhalmozódó, nem kellőképpen eltávolított lepedék 

gyulladáshoz vezet. A hormonális változások hatására fokozottabb immunválasz jellemző, így 

az ínygyulladás jelei, tünetei kifejezettebbek lesznek. Amennyiben problémaként jelenik meg 

az adott korosztálynál a szájhigiéné kivitelezése, törekednünk kell arra, hogy minél hamarabb 

elsajátítsák a megfelelő technikákat, mozdulatokat. Ebben az életkori szakaszban magas a 

fogszabályozó kezelés alatt álló kliensek száma, mely új irányelvek, technikák ismeretét és 

szokások kialakítását követeli meg. A fogak egészségének védelme, valamint a caries 

kialakulásának megakadályozása érdekében a táplálkozási szokásokat is formálni kell, valamint 

fel kell hívni a figyelmet az étkezések közötti szájhigiénés “szabályok” betartásának 

fontosságára. A dohányzás, alkohol- és kábítószerfogyasztás kapcsán az általános egészségre 

gyakorolt következmények mellett a szájüregi egészségben okozott károkra is rá kell világítani. 

Az Orális egészség fejlesztése I. jegyzetben részletesen írtunk ezekről a függőséget okozó, 

káros szokásokról. Elsődleges célunk ezeknek a rizikóviselkedéseknek a prevenciója, vagyis 

megelőzése, de mindemellett feladatkörünkbe tartozik a dohányzásról való leszokás támogatása 

is, erről egy későbbi fejezetben részletesen írunk.   

 

2.5.5. Felnőttkor 

“Manapság a felnőttkori tanulás divattá és a társadalom által támasztott új elvárásokra adott, 

többé-kevésbé önfejlesztésre irányuló reakcióvá vált; erről szól az „élethosszig tartó tanulás” 

és „az élet minden területére kiterjedő tanulás” szlogenje.” (Nahalka, 2006, 30.o.). A tanuláshoz 

szükséges kognitív és metakognitív készségek és képességek nem romlanak az életkor 

előrehaladtával. A korábban szerzett tudás és az évek során megszerzett tapasztalatok alapként 

funkcionálnak, melyekre remekül lehet újabb ismereteket, készségeket építeni. A tanulás 

hátterében, a korábbi életkorokban jellemző külső motiváció helyett a belső motiváció jelenik 

meg, tehát az egyének nem kényszer vagy kötelesség okán, hanem önszántukból, saját 

elhatározásukból fejlesztik tudásukat. A tanulás folyamata során saját céljaik elérése érdekében 

lépnek. Releváns tudást szeretnének elsajátítani, mely az általuk kitűzött célt szolgálja, annak 

eléréséhez járul hozzá (Kálmán, 2008). A motiváció tárgya lehet: a tudásvágy; új társas 

kapcsolatok kialakítása; a szakmai előrelépés; munkahely és pozíció megtartása; jobb anyagi 
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és egzisztenciális helyzet; kedvezőbb munkaerő-piaci helyzet megteremtése; szabadidős 

tevékenység lehetősége; mindennapi rutin megtörése (pl.: burn-out szindróma megelőzése, 

kezelése). A felnőttek oktatása, tanulása során akadhatnak nehézségek és tanulást akadályozó 

tényezők. Problémát okozhatnak a korábban berögzült szokások, ismeretek és hiedelmek; a 

megszégyenüléstől való félelem, korábbi negatív tapasztalatok és kudarcok; a nem hatékony 

stresszkezelés, mely hatással lehet a teljesítményre, valamint a már meglévő, korábban 

elsajátított ismeretek új tudással történő összekapcsolása is jelentkezhet (Szabóné Molnár, 

2009). A felnőttek szeretnek aktívan részt venni az oktatás folyamatában.  Törekedni kell a 

változatos oktatási módszerek alkalmazására, esetükben a csoportos tanulás (amikor a 

kölcsönös támogatás érvényesül) hatékonyabb lehet az egyéni munkaformánál. A tanulás 

folyamata során az új ismeretek elsajátítását segíti, ha a már meglévő tudásra építkezünk. Az 

értékelés ebben az életkorban is elmaradhatatlan része a fejlődésnek!   

Kapur (2015) a felnőttek tanulási jellemzőit cikkében több szerző tanulmánya alapján az 

alábbiakban foglalja össze:  

− heterogén összetétel: tanulási motivációjuk, igényeik, problémáik, elvárásaik, 

erőforrásaik, tanulási stílusuk, módszereik és tanulási attitűdjeik tekintetében;  

− függetlenség, önirányítás: együttműködésen alapuló, tapasztalatokra épülő 

tanulásirányítás a kívánatos számukra;  

− célorientáltság: személyes és szakmai célok által vezéreltek;  

− önkéntesség: a tanulási folyamathoz leggyakrabban nyomás, kényszer nélkül, 

önkéntesen csatlakoznak;  

− eredmény-orientáltak: a tanulási programok kimeneti eredményei meghatározók 

számukra;  

− relevanciára törekvés: saját tanulási igények kielégítésére törekszenek a jelenben és a 

jövőre vonatkozóan is;  

− gazdag tapasztalati tudás: meglévő tudásukat, tapasztalataikat a tanulási folyamatban 

erőforrásként kell használni;  

−  tisztelet igénye: a tanulási helyzetekben elvárják a tiszteletteljes bánásmódot;  

−  önbecsülés és énkép: a felnőttek tanulási eredményei közötti összefüggést jelzik az 

alacsony önértékelés és negatív énkép a gyengén tanulók körében ezért a tanítás-tanulás 
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eredményessége, valamint a képzésben való részvétel miatt fontos az önbizalom, az 

önbecsülés és a pozitív énkép megerősítése (Lawrence, 2000);  

− megalapozott vélemények, értékek és hiedelmek: a tananyag feldolgozása során a 

tanítási-tanulási helyzetben lehetőséget kell biztosítani véleményük, meggyőződéseik, 

értékeik és hiedelmeik kifejezésére, valamint szükség esetén segíteni őket ezek 

átépítésében (Sleeter és Grant, 1991);  

− motiváltak a tanulásban: tanulási motivációjuk összefügg a közvetlen szükségleteikkel 

és elvárásaikkal, amely általában belső motivációkon alapul (pl. kíváncsiság, aktív 

felfedezés és spontaneitás), ugyanakkor meghatározók lehetnek külső motivációk is (pl. 

negatív következmények elkerülése); ezek azonosítása a tanítás-tanulás folyamatában 

elengedhetetlen (Muller és Louw, 2004);  

− sokféle felelősség: szakmai, társadalmi és személyes felelősségük miatt folyamatosan 

priorizálniuk kell, amely nem mindig egyszerű számukra;  

− praktikusak: tanulási tevékenységeikben a hasznosságra törekednek;  

− felkészültek a tanulásra: annak érdekében, hogy meg tudjanak birkózni valós 

helyzetükkel a tanítást-tanulást össze kell kapcsolni tanulási igényeiket és 

élethelyzetüket;  

− gyakorlatközpontúak: feladat- és problémaközpontú, főként gyakorlati jellegű tudásra 

törekednek (Knowles, 1984);  

− ellenállnak a változásnak: sokszor a hatalmas tapasztalati tudás miatt kevésbé nyitottak 

az újra, ezért segíteni kell őket összekapcsolni a régi tudást az újjal, elmélyíteni a 

változás mögött meghúzódó „miérteket”, egyszerre elősegítve a felnőttek aktív 

felfedezését;  

− felelősség önmagukért: sikereiket és kudarcaikat is önmagukénak tekintik;  

− csökkenő fizikai képességek: az ageizmus csak a korlátokra hívja fel a figyelmet, de az 

erősségeket nem (Palmore, 2001); a látás változása (Tomporowski, 2003); a kognitív 

képességek lassulása, a mozgásképesség változása, a mozgáskordináció romlása 

(Morrell, Park és Poon, 1989; Jones és Bayen, 1998); a korlátozottságokat, illetve az 

erősségeket fel kell ismerni, és ezzel lehetőséget kell nyújtani a kognitív, affektív és 

pszichomotoros készségek fejlődésének;  



 

 

 

70 

 

 

− érzelmi korlátok: a korábbi tanulási kudarcok érzelmi akadályokat okoznak a 

tanulásban, önértékelésüket, képességeikben való hitet csökkentik (Horsman, 1999);  

− szívesen tanul csoportban: a csoport támogatást, kihívást, pozitív ingerhatást jelenthet 

számukra. A hasonlókkal való közösségben tanulás előnyös lehet a kölcsönhatások 

miatt, felgyorsíthatja a tanulási ütemüket, hasonló motívumok, igények, problémák 

esetén mindenki hozzájárul a közös tanuláshoz.   

Knowles “A felnőttképzés modern gyakorlata” című könyv szerzője néhány javaslatot 

fogalmazott meg a felnőttkori tanulással kapcsolatban, melyeket az egészségügyi 

személyzetnek ismernie és figyelembe kell vennie a hatékony oktatás érdekében. A felnőttek 

képesnek érzik magukat döntések meghozatalára, a felelősség vállalására ezért előnyben 

részesítik az önirányítást a tanulás során, ennek eredményeképp aktívan részt kell venniük a 

tervezés és értékelés folyamatában is. A felnőtt korábbi tapasztalatai alapul szolgálhatnak új 

ismeret elsajátításakor és remekül lehet építkezni rájuk. Az előzetes ismeretek újakkal történő 

összekapcsolása hatékony a tanulás szempontjából. Esetükben a tanulásra való irányultságot a 

problémaközpontúság jellemzi. A felnőttek tanulása célorientált, látniuk kell az erőfeszítések 

hatását, eredményét, meg kell fogalmazniuk, hogy miért fontos számukra, ezáltal motiváltak 

lesznek az edukációban való részvételre. A felnőttkori tanulást a belső motiváció irányítja 

nagyobb arányban. Fontos tényező a jelenközpontúság, akkor a leghatékonyabb a tanulás, ha 

az elméleti ismeretek elsajátítása után azonnal ki is próbálhatják a tanultakat a gyakorlatban 

(Knowles, 1980, 1984).   

A felnőttkorra már számos egészséggel kapcsolatos viselkedés és szokás kialakul, azonban 

a tanulás sosem érhet véget, folyamatosan jelennek meg új irányelvek, ajánlások az 

egészségünk megőrzésével, fejlesztésével, betegségek megelőzésével kapcsolatban, valamint 

azok kezelésére nap, mint nap újabb terápiás lehetőségek születnek. A leggyakoribb témák 

ebben az életkorban: az egészséges életmód (testmozgás, táplálkozás, szűrővizsgálatok 

jelentősége stb.); az elsősegélynyújtás és balesetmegelőzés; a mentális és emocionális egészség 

fenntartása; az egészségügyi szolgáltatórendszer és igénybevétele; káros szokások és 

függőségek (dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat, kapcsolatfüggőség stb.), valamint a 

személyi higiéné, melyben a fog-és szájápolás is előkelő helyet foglal el. Napjainkban arra 

törekszünk, hogy már óvodáskorban megkezdődjön a helyes szájápolás elveinek, technikáinak 

elsajátítása, azonban nagyon gyakori felnőttek körében is a helytelen higiénés tisztítás, eljárás. 
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Sosem késő új ismeretekkel bővíteni tudásunk, és új szokásokat beépíteni a mindennapjainkba. 

A felnőttkorban jellemző, gyakori szájüregi megbetegedések, elváltozások, mint a 

fogágybetegség vagy a fogszuvasodás a fogak szakszerű ellátását igényelhetik, súlyos esetben 

azok elvesztését eredményezhetik. Az elvesztett maradó fogak pótlásáról gondoskodni kell, a 

restaurátumok, implantátumok kezelése speciális technikák elsajátítását, új eszközök 

használatának megismerését követelik, az erre vonatkozó oktatás elengedhetetlen a fogművek 

hosszú távú megtarthatósága és a szájüreg egészségének érdekében. Az életkor előrehaladtával 

jelentkezhetnek szisztémás megbetegedések az egyéneknél, melyek kapcsolatban állhatnak az 

orális egészséggel, ezért elengedhetetlen ezek összefüggéseire rávilágítani. Az egyes fogászati 

beavatkozásokhoz kapcsolódó gyógyszereléshez, teendők kivitelezéséhez is szükséges a 

betegek oktatása. Az életkor velejárója, hogy hosszabb ideje érik a szervezetet az egyes káros 

környezeti hatások (hosszabb az expozíciós idő), ezért rendkívül fontos, hogy az általunk 

módosítható, egészséget veszélyeztető faktorokat minimalizáljuk az életünkben. A 

dohányzásról való leszokás számos egészségre kedvező változással jár, ezáltal feladatunk 

segíteni az életmódváltoztatásra készen álló, motivált kliensek ennek kivitelezésében.    

 

2.6. A dentális edukáció ajánlott lépései 

A páciens oktatásának ajánlott lépéseit Rorden és Taft (1990) nyomán közöljük. A szerzők 

leírják az első páciens-dentálhigiénikus találkozás és a második, illetve a további beteg-

dentálhigiénikus találkozások lépéseit. 

 

2.6.1. Első páciens-dentálhigiénikus találkozás  

A szerzők az első páciens-dentálhigiénikus találkozás alábbi három lépését határozzák meg: 

ELSŐ LÉPÉS  

1. A páciens szájhigiénés oktatási szükségleteinek, tanulási képességeinek és motivációjának, 

valamint a tanulási környezet és a tanulás forrásainak felmérése   

Az edukációt minden esetben a kliens egyéni jellemzőinek, jelenlegi tudásszintjének, 

elvárásainak és tanulási készségeinek alapos felmérése előzi meg.  Az oktatás első lépéseként 

fel kell mérnünk a páciens szájhigiénés, dentális oktatásra vonatkozó problémáit, szükségleteit 

és az azok hátterében álló lehetséges okokat, tényezőket. Fontos azonosítani az egyén életében 
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jelen lévő rizikófaktorokat, rizikóviselkedéseket, melyek az egészségére negatív hatással 

lehetnek. Értékelnünk kell a beteg készségeit, képességeit, kitüntetett szerepet kap az önellátási 

képesség szintjének megállapítása. Ahhoz, hogy a leghatékonyabban meg tudjuk tervezni az 

oktatás folyamatát, ismernünk kell a kliens és az oktatásba bevont hozzátartozók tanulási 

igényeit, megértési képességüket, tanulási stílusukat, a kedvelt tanulási módszereiket, a tanulási 

hajlandóságukat és motivációikat. Az oktatás során figyelembe kell vennünk a résztvevők 

életkorát, iskolázottságát és gazdasági helyzetét. Fel kell deríteni minden olyan tényezőt, mely 

akadályozhatja a hatékony tanulást. A látási, hallási vagy beszédzavarokkal együtt élő 

páciensek esetében speciális szempontokat kell figyelembe vennünk és adaptálódnunk kell 

azokhoz. A tanulást gátolhatják fizikális és emocionális akadályok, például állapotok vagy 

gyógykezelések, melyek befolyásolják a tudati állapotot, fájdalommal járnak vagy szorongást, 

stresszt váltanak ki az egyénből. Érdemes tájékozódni arról, hogy milyen egyéb információs 

források lehetnek segítségére az egyénnek az oktatásban, és lehetőség szerint segíteni 

elérhetővé, hozzáférhetővé tenni számára. A felmérés során szerezhetünk információkat 

magától a pácienstől, hozzátartozóitól vagy más egészségügyi szakemberektől is. A felmérés 

módszerei lehetnek: az alapos kikérdezés vagy megfigyelés, eszközül szolgálhatnak ellenőrző 

listák és különböző kérdőívek.  

1.1. A beteg és a családja megelőző tudása mértékének és pontosságának azonosítása a 

tárggyal, megelőző tudásukkal, más alapvető tényekkel kapcsolatosan, amennyiben azok a 

témához kapcsolódnak.  

− Felismeri-e a páciens az egészségkárosodását?  

− Mit tud egészségkárosodásával/betegségével/állapotával kapcsolatosan? 

− Milyen konkrét problémái vannak? 

− A beteg felismeri-e a szájhigiéné jelentőségét, fontosságát az egészsége megőrzése, a 

betegségek kialakulásának prevenciója és kezelése szempontjából?   

− A beteg felismeri-e a szájhigiéné befolyásoló hatását az általános egészségi állapotára 

nézve?  

− Ismeri-e a szájhigiéné általános állapottal, szisztémás megbetegedésekkel kapcsolatos 

összefüggéseit? 

− Milyen saját otthoni szájhigiénés gyakorlattal rendelkezik (pl. A fogmosás technikája, 

időtartama, gyakorisága)? Mutassa is be! 
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− Milyen szempontok szerint választja a szájápoláshoz használt eszközöket, anyagokat? 

− Milyen attitűdje, esetleg téves ismeretei vannak a szájápolással kapcsolatban? 

− Ismer-e orális egészségi állapotát befolyásoló rizikótényezőket? (Pl. genetikai tényezők; 

magatartási faktorok: egyéni szájhigiénés szokások, kooperáció, táplálkozás, 

dohányzás; szisztémás betegségek és állapotok: pl. diabetes mellitus, osteoporózis, 

csökkent immunstátusz stb.; hormonális hatások: terhesség, menopauza; tápláltság; 

iatrogén faktorok: túlérő restaurációk, nyitott kontaktpont, visszamaradt fogkő.)  

1.2. A páciens önellátási képességének megállapítása     

Megmutatja, hogy milyen mértékben, illetve képes-e az egyén önállóan gondoskodni magáról, 

jelen esetben teljesíteni az egyénre szabott szájhigiénés protokollt, melynek alkalmazása 

elengedhetetlen a szájüregi egészség fenntartása érdekében. Tartalmazza, hogy csökkent 

önellátási képesség esetén milyen mértékű és jellegű segítséget igényel az egyén a cselekvéssor 

végrehajtásában.  

A páciens lehetséges ADL (Activity of Daily Living) besorolása: 

„0”: feladatokat segítség nélkül képes elvégezni 

„1”: a feladatokat kevés segítséggel (eszköz igénybevételével) képes elvégezni  

„2”: a feladatok elvégzéséhez részleges segítséget igényel   

„3”: a feladatokat csak a segítők képesek elvégezni, teljesen függ a külső segítségtől  

1.3. A beteg és családja tanulási szükségleteinek, igényeinek felmérése  

− Miről szeretne leginkább tanulni? 

− Miért aggódik leginkább betegségével/állapotával kapcsolatosan? 

− Milyen célokat kellene elérnie ahhoz, hogy képes legyen saját magáról gondoskodni? 

− Mit gondol, mit kell tudnia a célok elérése érdekében?  

− Hogyan tudná önállóan ellátni magát otthon, milyen segítő tényezők lehetnének 

segítségére?  

1.4. A beteg orális egészségműveltségének felmérése  

Rendelkezésre állnak standard tesztsorok, kérdéssorok, melyek megkönnyítik az orális 

egészségműveltség felmérését.  

A REALD-30 és a REALD-99 az első olyan eszköz, amelyet a fogászatban fejlesztettek ki 

a szájegészségügyi műveltség szintjének tesztelésére (Richman és mtsai., 2007). Ezeknek az 
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eszközöknek a fejlesztése megnyitotta a kaput a szájegészségi műveltség eszközeinek további 

kutatásához, illetve fejlesztéséhez. 

− REALD-30 (Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry-30) - A REALD-30 

fejlesztéséig nem álltak rendelkezésre eszközök a szájegészségi műveltség mérésére a 

fogászatban. Ennél fogva nem volt lehetőség az egészségügyi műveltség mérésére 

fogorvosi környezetben. Lee és munkatársai (2007) fejlesztettek ki egy fogászati szó 

felismerésen és kiejtésen alapuló eszközt (REALD-30) a REALM teszt alapján. A 

REALD-30 szavai az Amerikai Fogorvosi Szövetség szójegyzékéből (American Dental 

Association Glossary of Common Dental Terminology) származnak. A tesztben a 

szavakat egyre nehezedő sorrendben helyezték el. Lee és mtsai. (2007) szerint a 

REALD-30 egyik korlátja, hogy nem vizsgálja a szövegértést. Ez az eszköz klinikai és 

közegészségügyi körülmények között hasznos lehet egy egyén szájüregi egészségügyi 

ismereteinek minimális időn belüli tesztelésére. De van esély a válasz elfogultságára, 

mert a kérdőív szavainak olvasása könnyebb lesz azok számára, akiknek az első nyelve 

az angol. Valamint néha a zavartság és szorongás miatt az emberek nehezen olvassák el 

a kérdőívben szereplő szavakat egy kérdező vagy egészségügyi szolgáltató előtt. 

Továbbá a REALD-30 nem lenne hasznos azok számára, akiknek nehézségeik vannak 

a beszédben. 

− REALD-99 (Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry-99) - A REALD-99 a 

REALD-30 egy hosszabb változata, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy növelje a 

fogászati műveltség pontos mérésének esélyét. Ezt az eszközt tesztelték a fogászati 

egészségügyi műveltség szófelismerésének és a szájegészségügyi eredmények 

mérésének összehasonlításával. Az orális egészségügyi eredmények a fogak egészségi 

állapotát és a száj egészségének életminőségét mérik. Ami a REALD-99-ben szereplő 

szavakat illeti – hasonlóan a REALD-30-hoz - az Amerikai Fogorvosi Szövetség közös 

fogászati terminológiájának szójegyzékéből vették át. A REALD-99 szavai egyre 

nehezedő sorrendben kerültek elrendezésre mind a szótagok, mind a hangkombinációk 

tekintetében (Richman és mtsai, 2007). A résztvevőket arra utasították, hogy olvassák 

el azokat a szavakat, amelyekről úgy gondolják, hogy tudják a helyes kiejtését. A 

REALD-30 ilyen utasítást nem tartalmazott (Lee és mtsai, 2007). Ez az eszköz az 

angolul beszélni és olvasni tudók szájegészségi műveltségi szintjének meghatározására 
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alkalmas. Ezért ez az eszköz nem hasznos azok számára, akik nem tudnak hatékonyan 

olvasni és beszélni az angolul. 

− OHLI (Oral Health Literacy Instrument) - felnőtt fogászati betegeknél történő 

alkalmazásra dolgozták ki Sabbahi és munkatársai (2006). A TOFHLA-hoz hasonlóan 

az OHLI is két részből áll: szövegértési és számolási feladatokból. A szövegértés rész 

38 tételből áll, ahol a fogszuvasodásra (13 mondat - 264 szó) és fogágybetegségekre (14 

mondat - 224 szó) vonatkozó szövegből szelektíven szavakat hagytak ki. A szavak 

pótlására minden esetben négy lehetséges választási lehetőséget kínálnak, amelyek 

közül csak egy a helyes; a fennmaradó választási lehetőségek vagy hasonló hangzású 

szavak vagy nyelvtanilag vagy kontextusilag helytelen kifejezések. Például egy hiányos 

mondat “ínybetegség [____] a rögzítés, amely a fogak és az íny [____] valósul meg”, 

mi biztosítottunk négy lehetőséget az első kihagyott szóra - értékelés, hatására, 

erőfeszítés, ajánlat - a másodikra pedig kihagyva szóval a következő lehetőségek 

adódtak - közben, balra, jobbra, között. A számolási rész 19 tételből áll, melyek 

fogászati gyógyszerekkel kapcsolatos számolási műveleteket tartalmaznak. Pl. egy 

felcímkézett gyógyszeres üvegen található utasítás: “Naponta legalább háromszor, 15-

30 másodpercig tartsa a szájában, és köpje ki, majd 30 percig szájon keresztül ne 

fogyasszon semmit.” Az elhangzott gyógyszerszedési utasítás után a betegnek azonnal 

választ kell adnia az utasítással kapcsolatosan feltett két kérdésre.  Kérdések: 1. kérdés: 

A recept olvasása után azonnal le kell nyelnie a gyógyszert? 2. kérdés: Ha 17 órakor 

használja, akkor mikor ehet vagy ihat leghamarabb? Helyes válasz esetén a páciens 1 

pontot, míg rossz válasz esetén 0 pontot kap. A fogorvosi ismeretekkel kapcsolatos 

tudás vizsgálatára szájegészségi tesztet fejlesztettek ki. Ezt használták a válaszadó 

funkcionális egészségi műveltségének előrejelzésére. A tudáspróba 17 képből áll (pl. 

perioralis és intraorális struktúrák, szájbetegségek és állapotok, fogpótlás és különböző 

szájhigiénés segédeszközök), amelyek mellett számozott szavakból álló lista található. 

A résztvevőket arra kérik, hogy párosítsák össze a megfelelő számozott szóval, 

kifejezéssel a listából (Sabbahi és mtsai, 2009). A tudáspróba során minden tételt 1 = 

helyes és 0 = rossz válaszként értékeltek. Az összes súlyozott pontszám 0 és 100 között 

volt. A szájegészségügyi műveltségi pontszámok három különböző szintjének 

határértékeit a felnőttek funkcionális egészségügyi műveltségének tesztje (TOFHLA) 
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alapján állapítottuk meg, amely nem megfelelő (0-59), közepes (60-74), megfelelő (75-

100). 

− TOFHLiD (Test of Functional Health Literacy in Dentistry) – A TOFHLiD-t 

fejlesztéséhez alapul a TOFHLA kérdőívet használták. A fejlesztés fő célja egy olyan 

eszköz kifejlesztése volt, amely alkalmas a funkcionális egészségi műveltséget 

mérésére. A kérdőív tartalmaz szövegértési és számolási részeket. A szövegértés három 

részből áll, amelyek a gondozókkal kapcsolatos nyomon követési utasításokról, a 

fogászati kezeléshez való hozzájárulásról, valamint a páciens jogainak és 

felelősségének ismertetéséről szólnak. A kérdéseket úgy terveztük, hogy az egyes 

szövegrészekből kihagyták az ötödik, hatodik vagy hetedik szót. A TOFHLiD számolási 

részében 12 kérdés van a fluoridozott fogkrém utasításaira vonatkozóan; gyermekorvosi 

rendelőkártya és palackon található vénycímkék fluorid cseppekhez, valamint a fluorid 

tabletták használatához kapcsolódóan. Az eszköz validálási jelentése nem javasolja ezt 

a kérdőívet (TOFHLiD) a klinikai és a közegészségügyi gyakorlatban történő széles 

körű alkalmazásra. 

− REALM-D (Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine-Dentistry) - A teszt három 

részből állt, 84 tételből, növekvő nehézségekkel elrendezve a szavakat, amelyeket a 

páciensnek fel kell olvasnia (Atchison, Gironda, Messadi és Martirosian, 2010). 

Atchison és munkatársai (2010) azt javasolták, hogy ezt az eszközt alkalmazzák klinikai 

körülmények között, hogy azonosítsák a különböző iskolázottsági háttérrel rendelkező 

emberek és az angolt, mint második nyelvet használók közötti különbségek 

vizsgálatára. A szerzők azzal érveltek, hogy az egészségügyi kifejezések olvasásának 

és kiejtésének képessége szükséges az egészségügyi szolgáltatóval való 

kommunikációhoz, és a REALM-D hasznos lehet az alacsony egészségügyi műveltség 

szűrőeszközeként. Ez az érvelés azt sugallja, hogy a szófelismerő eszköz a páciens azon 

képességét is méri, mely alkalmassá teszi őt a közös döntéshozatalban való részvételre 

(Atchison és mtsai, 2010). Állításuk szerint az egyén képességét a közös 

döntéshozatalban való részvételre úgy mérik, hogy mérik a résztvevők szájegészségügyi 

betegségekkel kapcsolatos ismereteit; szájegészségügyi magatartását és attitűdjeit; 

ismereteit a megelőzésről; és a betegségek kezeléséről. 
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Atchison és munkatársai (2010) jelezték, hogy a REALM-D nem értékeli az egyén azon 

képességét, hogy érti-e egy orvosi vagy fogorvosi fogalom jelentését, ezért azt javasolták, hogy 

a jövőben a szövegértés vizsgálatát is vegyék be az egészségügyi műveltség mérésébe 

(Atchison és mtsai, 2010). Ezért annak tesztelésére, hogy az egyén képes-e megérteni és 

értelmezni a szájüregi egészségügyi információkat, átfogó tesztet kell beépíteni a 

szájegészségügyi műveltség eszközébe.  

− CMOHK (Comprehensive Measure of Oral Health Knowledge) - Ez az eszköz bemutat 

egy elméleti utat, amely összeköti az egészségügyi műveltséget a szájüregi egészségre 

vonatkozó döntéshozatallal és annak eredményeit. A kérdőív négy tématerületből áll; 

nevezetesen: 1. a száj egészségének alapismeretei; 2. fogszuvasodás megelőzése és 

kezelése; 3. parodontális betegségek megelőzése és kezelése; és 4. az orális rák 

megelőzése és kezelése. A kérdőív 44 kérdésből áll, amely egyidejűleg méri az 

egészségügyi ismereteket és a szövegértést is (Macek és mtsai, 2010). 

− OHL-AQ (Orális Egészségi Írástudás Felnőttek Kérdőíve - OHL Adults Questionnaire): 

Naghibi Sistani és munkatársai (2013) által fejlesztett kérdőív négy részből áll: 

szövegértés, számolás, szóbeli utasítás meghallgatása és döntéshozatal. A szerzők 

megállapítják, hogy a két új terület (szóbeli utasítás meghallgatása és döntéshozatal) 

hozzáadása az eredeti kérdőívhez javítja a meglévő mérőeszközök érvényességét. A 

kérdőív végleges változata a következőket tartalmazta. 17 tételből és négy részből áll: 

szövegértés, számolás, hallgatás és döntéshozatal. A szövegértés hiányos mondatokat 

tartalmaz szájegészségi ismeretekről. Öt lehetséges válaszlehetőséget kínálnak az egyes 

mondatok kiegészítésére. A lehetséges választások között az egyik helyes és az egyik 

„nem tudom” volt. Például a mondatban „Fogmosás legalább (_____) tartalmú 

fogkrémmel kétszer (_____) megakadályozhatja a fogszuvasodást”, válaszlehetőségek: 

az első üres helyre kínálták az ízeket, a fehérítőszer, mosószer, fluorid, és nem tudom; 

a második üres helyre ezek a hónap, étkezés, nap, hét és nem tudom. Ezen kívül ehhez 

a részhez az OHLI14 és a CMOHK20 egy elemét hozzáadták ehhez a szakaszhoz. Ezt 

a szakaszt önállóan kezelték, és a válaszadókra bízták az üres helyek kitöltését. A 

számolási rész négy kapcsolódó kérdésből állt két témára: az amoxicillin adagolására (2 

kérdés) és a nátrium-fluorid szájöblítés (2 kérdés). A szóbeli utasítás meghallgatása rész 

két kérdésből áll, amelyek a foghúzás utáni teendőkre vonatkozó utasításokat 
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tartalmazták. A kérdező három állítást olvas fel kétszer hangosan, majd a páciens leírja 

a válaszait. A döntéshozatali szakasz öt kérdést tartalmaz a szájüreg általános 

problémáival és a kórtörténetből kiemelt formában. A résztvevők a kérdések elolvasása 

után négy válaszlehetőség közül választhatnak. A kérdezők nem segíthetnek a 

résztvevőknek az olvasásban, a válaszok értelmezésében, de a kérdőív kitöltésévek 

kapcsolatosan adhatnak instrukciókat. 

1.5. Tanulási stílus felmérése  

− Melyik napszakban tanul legjobban, leghatékonyabban? 

− Milyen körülmények között, milyen módszerrel tanul legszívesebben? 

− Szeret-e olvasni/milyen típusú könyveket vagy folyóiratokat szeret olvasni? 

− Szeretne előbb olvasni valamiről, vagy inkább tájékoztatást kérne a szükséges 

információkról? 

− Mi a tapasztalata, hogyan tanul eredményesebben, valamit elolvas, ha hallja vagy, ha 

csinálja?  

1.6. Tanulási hajlandóság, tanulási motiváció felmérése   

A motiváció alakulását számos tényező befolyásolja. Kulcstényezője a tanulás fontosságának, 

szükségességének a felismerése a páciens részéről. El kell fogadnia, szembe kell néznie a 

betegséggel vagy problémás viselkedéssel, mely az egészségére nézve veszélyt jelent. A 

sikeresség érdekében biztosítani kell az egyént az ítélkezéstől mentes, elfogadó, nyitott 

légkörről. Az oktatás folyamata során nagyon fontos az építő jellegű kritikák és pozitív 

megerősítések, dicséretek kinyilvánítása. A közösen megalkotott új célok ösztönzőleg hatnak 

az egyén elszántságára, motiváltságára. A viselkedésváltozás során a belső motiváció 

kialakulására kell törekedni. 

A tanulásra való hajlandóság, a tanulási motiváció felmérését segítő kérdések: 

− Mit gondol, mi fog történni, milyen következményei lesznek, ha nem változtat jelenlegi 

viselkedésén, hozzáállásán? (A jelenlegi helyzet hátrányait feltáró kérdés à 

ambivalencia kialakulását eredményezni jelenlegi viselkedése és jövőbeli céljai között.) 

− Mit gondol arról, hogy milyen változtatásokra lenne szüksége? 

− Mi lenne jó abban, ha ez a dolog megváltozna? Hogyan képzeli az életét öt év múlva? 

Ha a jelenlegi helyzetet varázsütésre megváltoztathatná, mi lenne abban a legjobb? (A 

kívánt jövőbeli helyzetet feltáró kérdések à segít elképzelni a vágyott célt.) 
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− Milyen változtatásokon szeretne most dolgozni? 

− Melyek azok a problémák/okok, amelyek megakadályozzák Önt abban, hogy ezt a 

változást elérhesse, illetve abban, hogy most tanulhasson? 

− Milyen példát tud mondani a múltból, amikor sikeres volt a változásra tett erőfeszítése? 

Miből meríti a bizakodást, hogy ezt a változtatást valóra váltja? Ki lehet a segítsége, 

támogatója a változtatási folyamatban? Milyen erősségeire támaszkodhat a változtatási 

folyamatban? (Segít fenntartani a változás sikere iránti optimizmust.) 

− Mit tett meg eddig a változások érdekében? 

− Melyik lehetőséget tartja a legjobbnak? 

− Mit szándékozik most tenni?  

− Mennyire fontos ez Önnek?  

A betegoktatás során folyamatosan hangsúlyozni kell a sikeres, eredményes végkimenetel 

egészségre gyakorolt pozitív következményeit, változásait. Sokaknak nehézséget jelent konkrét 

lépéseket tenni, döntéseket meghozni egészségük fejlesztése, megőrzése; a különböző 

betegségek megelőzése, kezelése érdekében, ezért szakemberként feladatunk motiválni, 

ösztönözni klienseinket az aktív cselekvés elérése érdekében. 

1.7. A beteg és a családtagok életkora, iskolázottsága és gazdasági helyzete  

Az Orális egészség fejlesztése I. jegyzetben részletesen kitértünk a szociális, gazdasági és 

kulturális tényezők egészségre gyakorolt hatásaira. Az egyén szocioökonómiai státuszát (SES) 

figyelembe kell venni a tervezés folyamata során is. A siker érdekében többek között ismernünk 

kell a páciens iskolázottságát, foglalkozását, munkakörét, lakóhelyének jellemzőit, 

lakáskörülményeit, anyagi helyzetét, jövedelmét, valamint az őt támogató szociális 

kapcsolatainak jelenlétét. A páciens életkora előrevetíti a tőle elvárható, valószínűsített 

fejlettségi szintet, meghatározza az alkalmazandó módszereket, nyelvezetet. Természetes, hogy 

más és más technikákat, irányelveket fogunk használni gyermekek esetében, mint például 

idősebb betegeink esetében. A jegyzet előző fejezeteiből már tudjuk, hogy a magasabb iskolai 

végzettség magasabb szintű egészségtudatosságot, egészségműveltséget feltételez, ezáltal 

könnyen felismerhető az iskolázottság szerepe a betegoktatás során is. A gazdasági tényezők 

befolyásolják az egyén oktatáshoz, kezelésekhez, eszközökhöz, termékekhez, egészségesebb 

ételekhez való hozzájutását. Gazdasági szempontokon túl a lakóhely is meghatározza, mennyire 

könnyen elérhető a kliens számára a fogászati ellátás, milyen lehetőségei vannak a szájhigiéné 
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fenntartásához nélkülözhetetlen, speciális higiénés eszközök megvásárlását tekintve. Ezeket a 

szempontokat érdemes figyelembe venni a tervezés során, nehézség, akadályozó tényező esetén 

fontos megoldást, alternatívát javasolni a beteg lehetőségeihez, sajátosságaihoz mérten.   

1.8. Bármely tanulást gátló tényező - látási, hallási vagy beszédzavar  

A látási, hallási vagy beszédzavarral érintett kliensek esetében speciális szempontokat is 

figyelembe kell venni mind a kommunikáció, mind az oktatás során. Csökkent hallási 

képességű vagy siket páciensek betegoktatása során hatalmas előnyt jelent, ha ismerjük a 

jelnyelvet, így a kommunikáció viszonylag könnyedén meg tud valósulni. Amennyiben nem 

tudunk jelelni, biztosítsuk a páciens számára a szájról való olvasás lehetőségét, tehát klinikai 

közegben semmiképp se felejtsük magunkon a szájmaszkot a beszélgetés ideje alatt! 

Törekedjünk arra, hogy a vizuális ingerek legyen túlsúlyban, igyekezzünk az egyes 

folyamatokat, lépéseket minél hatékonyabban demonstrálni, majd közösen begyakorolni. A 

betegoktatás végeztével lássuk el páciensünket írásos anyaggal, prospektussal, brosúrával, mely 

lehetőséget biztosít a tanultak, kevésbé tisztázott elemek otthoni körülmények között történő 

átolvasására, elmélyítésére. A látássérült klienseknél a vizuális érzékelésre nem 

hagyatkozhatunk, ezért minél szemléletesebb megfogalmazásra, audiális érzékelésre kell a 

fókuszt helyezni. A tanulás során gyakoroljuk közösen például a fogmosást, tarthatjuk közösen 

a fogkefét és segíthetünk elsajátítani, korrigálni az egyes mozdulatokat. Jó lenne, ha egyre több 

praxis rendelkezne Braille-írással írott prospektusokkal, információs lapokkal, melyeket 

hatékonyan felhasználhatnának a tanulás során a látásban korlátozott egyének. Ehhez 

természetesen elengedhetetlen, hogy a kliens ismerje a Braille-írást és ismerje annak olvasási, 

értelmezési módját. Bármely zavarral is állunk szemben, a kommunikáció megvalósulását nagy 

mértékben segítheti a beteg hozzátartozója.  

1.9. Bármilyen fizikai vagy emocionális akadály   

Fontos megteremteni az oktatás szempontjából legoptimálisabb tanulási légkört. Amennyiben 

a páciens szorong, kényelmetlenül érzi magát vagy akut fájdalomtól szenved csökken a tanulás 

hatékonyságának mértéke. Vannak különböző állapotok és gyógykezelések, melyek hatással 

vannak az egyén tudatára. A jelentős mértékű fájdalom és a pszichés stressz megnehezítheti, 

megakadályozhatja a tanulást, valamint a változás érdekében tett lépéseket. Azonosítani kell az 

imént említett tényezőket és a lehetőségekhez mérten adaptálódni azokhoz.  
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1.10. A kliens aktuális érzelmi, emocionális státusza  

A kliens érzelmi felkészültségét különböző stádiumok (tagadás, düh, alkudozás, depresszió, 

elfogadás) előzhetik meg. A betegoktatást kivitelező szakembernek fel kell ismernie az adott 

stádiumban lévő kliens érzéseit, pszichológiai jellemzőit, aktuális nehézségeit és megpróbálni 

átvezetni rajtuk. A betegoktatás egész időtartama során figyelembe kell venni a páciens érzelmi 

státuszát és annak megfelelő segítői feladatokat megvalósítani.  

1.11. Kulturális értékek   

Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk együtt dolgozni páciensünkkel ismerni kell és 

szem előtt tartani kulturális tulajdonságait, értékeit, és érzékenyen kezelni azokat. Néhány 

kultúrában elterjedtek az orvostudomány alternatív formái és technikái, melyek 

figyelembevétele elengedhetetlen lehet az egyén szempontjából. 

1.12. Szociális és életmóddal kapcsolatos értékek  

A tervezés folyamatában nem elhanyagolható a páciens aktuális szociális hátterének, 

életmódjának, életvitelének feltérképezése. A segítő szakembernek tájékozottnak kell lennie az 

egészség szempontjából káros viselkedésformákkal, magatartásokkal és ösztönözni kell az 

egyént egészségesebb alternatívák választására, egészségtudatosabb élet folytatására.   

1.13. Környezeti zavaró tényezők  

Törekedni kell a környezeti zavaró tényezők minimalizálására is a sikeresség érdekében. 

Megzavarhatja a találkozót például telefoncsörgés, az utcáról behallatszó zajok, 

kollégák/páciensek oktatási helyiségbe való benyitása stb. Fel kell mérnünk, hogy az oktatás 

folyamatában preferálja-e a páciens a családtagjainak, barátainak a bevonását. A nyitott, 

feszültségmentes atmoszféra elengedhetetlen az eredményesség szempontjából.  

1.14. További olyan információs források, melyek elősegíthetik az oktatást (személyi és tárgyi 

források)  

 

2. Oktatási diagnózis megfogalmazása   

A tanulási szükségletekre többféle oktatási diagnózis alkalmazható. A dentálhigiénikusi 

ellátás/gondozás során felállított oktatási diagnózisnak tükröznie kell a páciens speciális 

tanulási szükségleteit, igényeit. A páciens tudáshiánya a fentieknek megfelelően jelentkezhet a 

kognitív, az affektív és a pszichomotoros területen is. Ezek azonosítása, osztályozása segítheti 
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a dentálhigiénikust az oktatási tartalomra és oktatási módszerekre fókuszálni (Potter és Perry, 

1996). 

Pl.  

- Az új betegség idegenszerűségével összefüggő ismerethiány. (kognitív) 

- Hiányosságok a szájhigiénében a helyes fogmosási technika ismeretének hiánya miatt. 

(kognitív) 

- Az együttműködés hiánya a gyógyszerelésben a kezelés lényegének meg nem értése 

miatt. (kognitív) 

- A helyes fogmosási technika kivitelezésének hiányossága a finom mozgások gátoltsága 

miatt. (pszichomotoros) 

- Az ismerethiánnyal kapcsolatos aggodalom. (affektív) 

 Ha a betegnek többféle tanulási szükséglete van, az oktatási diagnózisok bizonyos elsőbbség 

szerint rangsorolandók (Potter és Perry, 1996). 

3. Dentális oktatás tervezése 

Tanulási célok (oktatási célok), várható eredmények meghatározása, oktatási feladatok 

tervezése a pácienssel közösen történjen. A közösen kidolgozott cselekvési terv 

iránymutatásként szolgál, konkrét lépéseket, résztevékenységeket ajánl az egészséggel 

kapcsolatos cél elérése érdekében. A cselekvési terv segít az egyes feladatokat, teendőket 

beépíteni a páciens mindennapjaiba. A közösen végzett tervezés lehetővé teszi a páciens aktív 

részvételét az ellátási/gondozási folyamatban.  

A tervezést valamennyi oktatási diagnózisra külön-külön el kell végezni az alábbi 

szempontok alapján. 

3.1. Tanulási célok megfogalmazása 

A tanulási célok megfogalmazásába is vonjuk be a beteget, hogy ő is tudja, hogy mit kell tudnia, 

mit kell elsajátítania. 

Általános tanulási cél  

Általánosabb megfogalmazás, a várt hosszú távú eredményeket tartalmazzák   

Pl. A beteg tudja, hogy hogyan tartható szinten krónikus fogágybetegsége és milyen 

szájhigiénés technikákat és eszközöket kell alkalmaznia annak érdekében, hogy a plakk indexe 

20% alatt legyen.  
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Rövid távú célok (amit az ülés végére kívánnak elérni), megvalósítandó feladatok (oktatási 

feladatok) (Miért?) 

Pl. Az ülés végén a beteg képes lesz felsorolni öt, a gingivitisre jellemző tünetet a következők 

közül: … 

3.2. Oktatási tartalom (Mit?) 

A betegoktatás tartalmát minden esetben a felmérés során feltárt szükségletekre alapozva, 

személyre szabottan kell meghatározni. A beteg számára új tartalmat mindig a beteg már létező 

tudására alapozva kell meghatározni. A tanulást elősegíti a tartalom megfelelő strukturálása és 

értelmes kategóriákba történő rendszerezése. A felmérés eredménye alapján előre meg kell 

tervezni, hogy miről fogunk beszélni egy betegoktatási alkalom során.  Majd ezeket a 

tartalmakat kategóriákba szükséges rendezni, és az oktatás során minden egyes kategóriát külön 

kell tárgyalni, egymás után, logikai sorrendben. Pl. az egyes kategóriák lehetnek: betegség 

lényege, a fogak az íny felépítésének bemutatása, betegség oka, tünetei, kezelés lehetőségei, 

szövődmények, életmódbeli tanácsok. Ezekről a kategóriákról egyesével beszélünk, akkor 

haladunk tovább, ha az egyes kategóriákat megtárgyaltuk. Az anyag rendszerezése azt is jelenti, 

hogy az anyagban az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé, illetve a lényegi információtól (ez 

hangozzék el az ülés elején), és az informatív, de kevésbé kritikus felé kell haladni (Potter és 

Perry, 1996). 

Fontos, hogy egy-egy ülésre vonatkozóan, a tanulási tartalom kialakításakor vegyük 

figyelembe az oktatásara rendelkezésre álló időt, életkorát, a beteg tanulási képességeit (pl. 

kognitív képességeit), fizikai képességeit (pszichomotoros képesség, erőnlét, koordinációs 

képesség), esetleges érzékszervi akadályoztatottságait, érzelmi állapotát stb. 

3.3. A foglalkozás lebonyolításában segítő/közreműködő személyi erőforrások (pl. saját 

magam, más szakemberek, páciensre hatást gyakorló személyek) (Ki?) 

3.4. Ki, melyik munkaformával, milyen módszerrel és milyen eszközök felhasználásával, 

pontosan hogyan kívánja feldolgozni az egyes oktatási tartalmakat. (Hogyan?) 

3.5. Az oktatás időpontja és időtartama (Mikor?) 

A betegoktatás hatékonyságát befolyásoló egyik fontos tényező a betegoktatásra 

legmegfelelőbb, legalkalmasabb időpont kiválasztása. Az időpont kiválasztásakor vegyük 

figyelembe például az egy alkalommal rendelkezésünkre álló időt, a visszarendelések 

lehetséges számát, a beteg állapotát (pl. emocionális állapot). Elsősorban a koncentrálóképesség 
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végessége miatt egy-egy oktatási ülés hossza lehetőleg ne haladja meg a 20-30 percet. Közben 

figyeljünk a koncentráció csökkenésének jeleire (pl. szemkontaktus lankadása, hanyag 

testtartás). Azonban az oktatási ülések ne legyenek tl rövidek sem, mert az időhiány csökkenti 

a megértést, nem ad lehetőséget egyik fél visszajelzésre sem. Az ülések gyakorisága függ a 

beteg tanulási képességeitől és a tanulási tartalom bonyolultságától (Potter és Perry, 1996). 

3.6. Egyéb személyi erőforrások (pl. páciensek vagy páciensek csoportjai); tárgyi környezet; 

oktatási eszközök (Milyen források felhasználásával?) 

3.7. Értékelés módszere 

Az értékelés módszerét mindig az oktatási tartalomnak megfelelően válasszuk ki. Pl. kognitív 

tartalom esetén kérdések alkalmazásával, pszichomotoros tartalom elsajátításakor a beteg 

magatartásának/cselekvésének bemutatásával, affektív tartalom vonatkozásában 

megbeszéléssel. 

3.8. Oktatás helyszíne (Hol?) 

Gondoskodni kell nyugodt, lehetőleg a kezeléstől elkülönített helyről (dentálhigiénikus 

tanácsadó), illetve tanulást segítő eszközökről (pl. szájhigiénés eszközök, brosúrák, 

videofilmek, képek, mulázsok, tükör). 

 

MÁSODIK LÉPÉS      

4. A beteg ellenállásának oldása   

Ennek jelentősége főként akkor van, ha nem elsődlegesen egyéni szájhigiénés protokoll 

kialakítása a cél! Az ellenállás megszüntetését segítheti az ellenállás megnevezése vagy 

átkeretezése. A motivációs interjú alapelvei szerint inkább sodródjunk az ellenállással, 

minthogy szembemennénk vele. Például a reflektív figyelem felhasználásával térképezzük fel 

a páciens ellenállása mögött megbújó okokat, tapasztalatokat. Emellett a szakember 

átkeretezheti a beszélgetést úgy, hogy először elfogadja a beteg nézőpontját, majd új definíciót 

vagy perspektívát ad neki. A szerzők emellett azt is hangsúlyozzák, hogy néhány esetben el kell 

fogadni az ellenállást, hiszen tiszteletben kell tartani a beteg önállóságát, amely azt is takarja, 

hogy joga van dönteni arról, hogy kivel, mikor, hol és miről szeretne beszélgetni. Az ellenállás 

feloldásában az is segíthet, ha a dentálhigiénikus megnevezi az ellenállást és ezután a 

beszélgetés fókuszát másra helyezi vagy témát vált. Tanácsokat csak előzetes engedély kérése 
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után adhat, alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy a beteg milyen típusú és mennyiségű információt 

szeretne kapni. Az ellenállás oldása érdekében sose szálljunk vitába a pácienssel és ne 

győzködjük a változás fontosságáról. Az ellenállás csökkenthető önmotivációs kérdésekkel, 

valamint az énhatékonyság érzésének növelésével.   

Amennyiben az egyéni szájhigiénés protokoll kialakítása a cél  

5. A plakk-kontroll fontosságának és módszereinek megismertetése    

6. A szájhigiéné értékelése a páciens bevonásával    

7. Dentális oktatás végrehajtása - Elsődleges szájhigiénés instruálás és motiválás   

A dentális edukáció - tartalmától függetlenül - instruálásból és motivációból tevődik össze. Az 

instruálás fogalma oktatást, irányítást, személyes segítségnyújtást, míg a motiválás fogalma 

cselekvésre ösztönzést jelent.    

Az alábbiakban a dentális edukáció felépítését, szerkezetét mutatjuk be a szájhigiénére 

vonatkozóan. A dentális edukáció felépítését tekintve tehát instruálásból és motiválásból áll, 

melynek célja, hogy az egyén számára az legoptimálisabb orális egészségi állapothoz 

nélkülözhetetlen szájhigiénés protokoll kerüljön kialakításra. Az instruálás és motiválás során 

változatos módszereket alkalmazunk. 

Az instruálás, motiválás lépései egyénre szabottan, a páciens fogazati állapotától (fogászati 

anamnézisétől), egyéni adottságaitól függően, az anatómiai viszonyok, a rizikó faktorok és az 

oktatási anamnézis eredményeinek figyelembevételével kell, hogy megtörténjen.    

A fog- és szájápolási eljárások elsajátítása a fogászati prevenció egyik legfontosabb 

összetevője, általuk számos betegség megelőzhető. A szájhigiénével kapcsolatos ismeretek 

átadásával kezdődik meg az oktatás, minden esetben személyre szabott informálást 

(tájékoztatást), instruálást (tanítást) értünk ezalatt. Ki kell térnünk minden, a helyes szájhigiéné 

kivitelezéséhez szükséges információra, lépésre, alapelvre; részletesen sorra kell vennünk a 

fogmosási, fogköz- és nyelvtisztítási teendőket, az egyes anyagok (fogkrém, szájvíz, ecsetelők 

stb.) indikációit, a szájhigiénéhez kapcsolódó táplálkozási szempontokat és javaslatokat.  

A megfelelő szájhigiéné biztosításához elengedhetetlen, az egyén számára nélkülözhetetlen 

szájápolási eszközök, termékek és módszerek megválasztását természetesen az egyén 

adottságai, igényei, esetleges problémái befolyásolják. A fogápolás legalapvetőbb eszköze a 

fogkefe, melyből manapság már számos kialakítású, formájú, sörtéjű, színű, alakú stb. áll 
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rendelkezésünkre. Belátható, hogy a piaci kínálatot jellemző „bőség zavara” nem könnyíti meg 

a laikus döntését ezen téren. A rosszul megválasztott fogkefe, rossz technikával alkalmazva 

traumatizálhatja az ínyt, elkoptathatja a fognyak területén a zománcot és súlyos, akár 

visszafordíthatatlan elváltozásokat okozhat. A rossz technika-és eszközválasztás hatására a 

plakk-eltávolítás sem lesz megfelelő, mely számos probléma kialakulásához vezet. A 

szakember segít kiválasztani az egyén számára legoptimálisabb manuális (kézi) vagy 

elektromos fogkefét, de tudásának révén a szintén nagyon változatos fogkrém felhozatalban is 

iránymutatást tud adni.  Hiába azonban a tökéletes fogkrém és fogkefe, ha a kliens nem ismeri 

a helyes fogmosási technikát, annak alappilléreit. Dentálhigiénikusként talán az egyik 

legnagyobb kihívás megtanítani pácienseinket a helyes fogmosás kivitelezésére. Ez sokkal 

nagyobb feladat, mint az elsőnek tűnhet. Sok páciens elbagatelizálja, nem ismeri fel ennek 

fontosságát, azonban hiába részesítjük rendszeresen professzinális szájhigiénés kezelésben, ha 

a kezelések közötti időben az otthoni szájápolás nem megfelelő, előbb-utóbb betegségek tünetei 

fognak jelentkezni vagy a már meglévő elváltozás súlyosbodni fog. A fogközök ápolásáról 

külön gondoskodni kell, hiszen egy fogkefe sem képes azt kellően megtisztítani, ezért 

fogköztisztító kefe, fogselyem, superfloss használata indokolt. Ezeknek az eszközöknek a 

biztonságos, hatékony alkalmazása gyakorlást igényel, melyhez elengedhetetlen az egyén 

türelme, kitartása és kellő odafigyelése. A kiegészítő szájhigiénés eszközök megválasztásában, 

helyes használatának begyakorlásában is segít a dentálhigiénikus, fontos instrukciókkal lát el 

azok rendeltetésszerű, biztonságos alkalmazásával kapcsolatban. Instruálás során ismertetjük a 

szájhigiéné fenntartása szempontjából fontos lépéseket, megmutatjuk, demonstráljuk 

kivitelezésüket, majd közösen gyakoroljuk is azt. A fogszabályozóval, különböző 

restaurátumokkal, implantátummal, fogpótlással rendelkezők más-más speciális technikákat és 

eszközöket igényelhetnek a tisztítás során, ezeket figyelembe kell venni a szájhigiénés 

protokoll kialakításánál. A találkozások alkalmával folyamatosan ellenőrizni kell a páciens 

technikáját, annak hatékonyságát, szükség esetén pedig korrigálni, ismételni és tovább 

gyakorolni azt.    

A páciensek információval történő ellátása során a következő témák jelentőségére is fel kell 

hívni a figyelmet, hiszen elengedhetetlenek a megfelelő orális egészség kialakításához, 

fenntartásához. Például a krónikus parodontitisben érintett egyének esetén fontos ismertetni a 

kórkép patomechanizmusát, jellemzőit, tüneteit, következményeit, kezelési lehetőségeit stb. 
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Betegoktatás során ki kell térni a lepedék keletkezésére, meg kell értetni a kliensekkel, hogy a 

nem megfelelően eltávolított dentális biofilm gyulladásos reakciókhoz vezet, melyek 

következtében sérülnek a fogakat körülvevő szövetek. Fontos, hogy felismerjék, kezelés nélkül 

komoly következményekkel kell számolniuk, idővel a tartószerkezet leépülését, lebomlását 

okozhatja, mely a fogak elvesztése révén hatással lesz az egyén mindennapjaira és jelentősen 

befolyásolhatja az életminőségét. Tudomásul kell, hogy vegye a kliens, hogy az általunk 

elvégzett kezelések mellett viselkedésváltozásra lesz szükség, módostani kell szájhigiénés 

szokásait és akár újakat is beépíteni a napi rutinba. Az egyén részvétele nélkül nem lesz sikeres 

a kezelés és hamar súlyos következményekkel kell számolni. A megfelelően megválasztott 

terápia, valamint az egyén életében bekövetkező pozitív irányú változás lehetővé teszi, hogy 

fenntartható legyen és ne romoljon az állapota. A helyes szájhigiénés rutin kialakítása 

fáradalmas és sok türelmet igénylő munka mind a szakember, mind pedig a beteg 

szempontjából. Ahhoz, hogy sikeresen elsajátítsa és begyakorolja, szokássá alakítsa a 

szájhigiénés technikákat elengedhetetlen a kliens motiváltsága, melyről a következőkben 

teszünk említést. A rendszeres kontrollnak is be kell épülnie a kliens életébe, hozzá kell, hogy 

szokjon a gondolathoz, miszerint meghatározott időközönként jelentkeznie kell ellenőrzésre, 

kezelésre a betegség progressziójának megelőzése, lassítása érdekében. A parodontitis 

kezelhetőségét befolyásolhatják szisztémás megbetegedések, például a diabetes mellitus. Nem 

megfelelően kontrollált cukorbetegség és vércukorszint esetén a fogágykezelés is akadályba 

ütközhet, valamint gyorsabban és nagyobb mértékben romolhat annak állapota. Hasonlóképp 

fordítva is hatnak egymásra; nem kezelt, gyulladt fogágy esetében nehezebben tartható szinten 

a diabetesz és több gyógyszerre lesz szükség, annak kezelése érdekében. Fontos tehát az egyéni 

rizikófaktorokat is felmérni és ehhez mérten kiterjeszteni az oktatást. Az életmódi szokások is 

hatással vannak a fogágybetegség alakulására, törekedni kell a tudatos és egészséges 

táplálkozásra, aktív életvitelre és kerülni a káros élvezeti szerek használatát, mint az alkohol és 

kábítószer fogyasztást, valamint a dohányzást. A cigarettázás komoly rizikófaktort jelent a 

szervezetünkre nézve, a parodontitisben betöltött szerepe is hangsúlyozandó. A dohányzásról 

való leszokási lehetőségekkel kapcsolatban tájékoztassuk klienseinket és támogassuk őket az 

életmódváltásban. A krónikus parodontitis példáján keresztül láthatóvá válik, hogy milyen 

sokrétű betegoktatás indokolt a fogászat területén is a kliensek egészségének előmozdítása 

érdekében. 
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Fontos, hogy az instruálás során ne árasszuk el a pácienst egyszerre túl sok új információval 

(egy betegoktatási alkalom során 3-4 új információt szabad közölni a beteggel), legyünk 

tömörek, lényegretörőek, mindemellett pontosak és érthetőek. Vagyis ne beszéljünk összetett 

mondatokban, kerüljük a szaknyelv, szakzsargon használatát. Az információk megértését, 

megjegyzését és a figyelem fenntartását változatos oktatási módszerekkel és oktatási 

eszközökkel biztosítsuk. Folyamatosan adjunk lehetőséget a betegnek, hogy kérdéseit ős is 

megfogalmazhassa. Minden betegoktatási alkalom után kérjünk visszajelzés a betegtől, hogy 

megértették-e az általunk elmondottakat. (Potter és Perry, 1996) 

A készségek kialakításához, elsajátításához demonstrációs, szemléltető eszközöket célszerű 

segítségül hívni, így először a modellen bemutathatjuk, gyakorolhatjuk az egyes műveleteket, 

majd erre a beteg szájában is lehetőséget kell biztosítani. Kezdetben mutassa be a szakember a 

helyes mozdulatokat, cselekvéssorokat, hajtsa végre mulázson, majd beteg szájában (tükör 

segítségével biztosítsuk, hogy minden lépést követni tudjon a kliens), ezután közösen 

kivitelezzük, végül önállóan is próbálja ki, gyakorolja a mozdulatokat. A páciens gyakorlását 

ellenőrzés követi, melyre minden esetben javasolt visszajelzést adni, mely lehetőséget biztosít 

a korrekcióra is. Ne feledjük, a pozitív megerősítés, elismerés hozzájárul a beteg 

motiváltságának fenntartásához.  

A betegek instruálásával párhuzamosan a motiválásukra is nagy hangsúlyt kell fektetni. 

Hiába az elhangzó rengeteg hasznos információ, ha az egyén nem nyitott, nem motivált azok 

alkalmazására, befogadására. A dentális edukáció során célunk motiválttá tenni a pácienst saját 

szájhigiénéjének kivitelezése szempontjából. Csak kellő elhivatottság birtokában képes 

rendszeresen gyakorolni a jó szájhigiéné fenntartásához nélkülözhetetlen, kezdetben 

bonyolultnak és időigényesnek tűnő módszereket. A sikeres fogászati kezeléshez 

elengedhetetlen a páciens motiváltsága, a folyamatban tapasztalható aktivitása. Az egyénben a 

belső motivációnak kell megjelennie, megerősödnie annak érdekében, hogy képes legyen 

konkrét lépéseket megtenni, valamint, hogy nehézség, akadály esetén se hagyjon fel az 

egészségvédő, egészségtudatos gyakorlatsorok alkalmazásával. Az elhivatott, motivált kliensek 

több erőt fektetnek az egészségtudatos életmód megteremtésébe, hatékonyabban reagálnak a 

felmerülő problémákra, kitartóbbak a viselkedésváltozás folyamata során, valamint 

nyitottabbak új viselkedésformák, megküzdési stratégiák kipróbálása kapcsán.    
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Hogyan lehet a pácienst motiválni, motiválttá tenni, annak érdekében, hogy akár egy egész 

életen át betartsa a terápiás utasításokat, beépítse azokat a mindennapjaiba? A motiváció 

kialakítása, növelése, fenntartása kreatív munkát igényel a segítő szakember részéről. A 

fogászati problémával küzdő páciensek részletes tájékoztatást kell, hogy kapjanak 

betegségükkel, annak következményeivel, kezelési lehetőségeivel kapcsolatban, mely 

feszültség, szorongás kialakulását eredményezheti. Szakemberként ekkor kell a motiváció 

elérése érdekében „kampányolnunk” és a betegség kedvezőtlen következményeinek 

hangsúlyozásával cselekvésre bírni a klienseket. Ebben a helyzetben igénye, indítéka lesz a 

páciensnek, hogy cselekedjen vagy aktív lépéseket tegyen a viselkedésváltozás, valamint a 

szorongás csökkentése érdekében. Fontos a változás melletti és az ellene szóló érveket is 

felsorakoztatni, ambivalenciát kialakítani az egyénben a vágyott célok és jelenlegi viselkedése 

között.  

A nem vagy nem kellően motivált betegek motiválására a motivációs interjút hívták 

segítségül a fogászat területén is. A motivációs interjú részletes bemutatásának külön fejezetet 

szenteltünk az Orális egészség fejlesztés I. jegyzetben. A módszer egy kliensközpontú terápiás 

módszert takar, melyben fontos feladata van a terapeutának, segítő szakembernek a kliens 

viselkedési változásra való felkészültségének növelésében, valamint a változás iránti 

elkötelezettség megerősítésében. Eredetileg kábítószerfogyasztók függőségének kezelésére 

fejlesztették ki, azonban felismerték, hogy más területen is, például a fogászatban is hatékonyan 

alkalmazható. Ennek során belső (intrinzik) motiváció kialakulását szeretnénk elérni a 

klienseinknél a hatékony viselkedésváltozás érdekében. A motiváció alakulása szempontjából 

fontos, hogy folyamatosan értékeljük pácienseink törekvéseit. A legapróbb változások esetén 

is szükséges a pozitív visszajelzés, mely megerősíti az egyént abban, hogy jó irányba tart és 

egészségtudatosabb viselkedésébe fektetett erőfeszítései előnyökkel járnak. Az építő jellegű 

kritika megfogalmazása is elengedhetetlen a fejlődés érdekében. Próbáljunk meg ösztönzőleg 

hatni az egyénre, s érzékeltessük, hogy hiszünk benne és a fejlődésében. Fontos, hogy ne 

használjunk elmarasztaló szavakat, ne ítélkezzünk, ne legyünk türelmetlenek és cinikusak. Ha 

a kliensek túlzottan kellemetlen helyzetben érzik magukat a negatív visszajelzések miatt, félő, 

hogy elvesztik motivációjukat és nem fordulnak többet szakemberhez. A klinikai gyakorlatban 

sok esetben számolnak be arról, hogy egy, a szakemberrel (és nem a kezeléssel!) kapcsolatos 

negatív élmény miatt nem kerestek fel szakembert, akár már évek óta. Azt szeretnénk, ha a 
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kliensek bátran és bizalommal fordulnának hozzánk, ennek pedig elengedhetetlen feltétele, 

hogy elfogadást, megértést, törődést tanúsítsunk.   Fontos tudatosítani a páciensben, hogy a 

felelősség az övé. Sokszor tapasztalható, hogy az orvostól/segítő szakembertől függő személlyé 

változik az egyén, s kezelésének, állapotának sikerességét csak tőle várja. A sikeres 

életmódváltás az egyén akaratán és törekvésein múlik, szakemberként csak segítséget, 

iránymutatást és támogatást tudunk nyújtani klienseinknek, azonban helyettük nem tehetjük 

meg a szükséges lépéseket.  

 

HARMADIK LÉPÉS     

8. Ismétlés 

Jó, ha a fontosabb pontokat, kulcsfogalmakat összefoglaljuk, mert az ismétlés megerősíti a 

tanulást (Potter és Perry, 1996).   

9. Az elsődleges szájhigiénés motiválás és instruálás eredményének ellenőrzése, értékelése és 

szükség esetén korrekció (re-instruálás, re-motiválás)  

Minden oktatási ülés és a teljes betegoktatás lezártával elengedhetetlen annak értékelése, hiszen 

a tökéletesen kidolgozott oktatási terv sem elég önmagában, amennyiben az a páciens számára 

nehezen érthető. Az orvos- és egészségtudományok folyamatait, fogalmait nehéz laikusként 

értelmezni, ezért minden esetben meg kell bizonyosodni róla, hogy a kliens számára világos az 

átadott információ. A könnyebb értelmezés, megértés érdekében törekedni kell az egyszerű, 

érthető fogalmazásra, kerüljük az idegen szavak és szakkifejezések használatát. Az elsajátított 

tudás egyik bizonyítéka lehet, mikor az egyén saját szavaival fogalmazza meg és ismétli el a 

tanultakat. A betegoktatásban a hatékonyságot jelzi, ha nem érkezik vissza páciens félreértett, 

hibás gyógyszeradagolás vagy a terápiás utasítás helytelen értelmezése, követése miatt 

(McIntyre, 2015).  

Amennyiben a dentálhigiénikus azt tapasztalja, hogy pl. a páciens nem tud válaszolni a feltett 

kérdésekre, úgy a betegoktatási alkalmat meg kell ismételni - esetleg más oktatási módszerrel, 

más segédanyagok alkalmazásával -, mivel ez azt jelenti, hogy a betegnek nem sikerült elérnie 

a kitűzött oktatási célt. 

10. Az oktatás dokumentálása 

A dentális betegoktatást célszerű és szükséges folyamatosan dokumentálni. A beteg oktatását 

az alábbi szempontok szerint ajánlatos rögzíteni (Potter és Perry, 1996): 
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− A beteg és családja tanulási igényei, megértési képességei, orális egészségműveltsége, 

egészségkompetenciái, tanulási stílusa és hajlandósága. 

− Az egyes célok, illetve megvalósítandó feladatok teljesítésének mértékét (teljesen, 

részben vagy egyáltalán nem). 

− A beteg és a családtagok megelőző tudásának mértéke és pontossága a tárggyal 

kapcsolatban. 

− Bármely tanulást gátló tényező, bármilyen fizikai vagy emocionális akadály. 

− Tanítási-tanulási célok, tanulási eredmények. 

− Az oktatott anyagot tartalmát.  

− Az oktatás során a betegen kívül részt vett személyeket.  

− Az alkalmazott munkaformákat, illetve munkamódszereket.  

− Az oktatás időpontját és időtartamát.  

− Az alkalmazott taneszközöket. 

− Az oktatás helyszínét. 

− A beteg, illetve a családtagok reakcióit az oktatással kapcsolatban. 

− A beteg, illetve a családtagok oktatás alatt kifejezett aggodalmait, nehézségeit. 

− Kiegészítő oktatás vagy más oktatási munkaforma, illetve munkamódszer 

szükségességét. 

− Az oktatási terv felülvizsgálatának szükségességét, a beteg segítségével. 

Dokumentációs minta az ülés lezárását követően 

Dátum Időpont   

2020.02.26. 13.30-14.40 Sor került a páciens betegoktatására a szájhigiéné 
jelentőségének, kivitelezési lehetőségeinek, eszközeinek és 
technikáinak ismertetésével, begyakorlásával együtt. A beteg 
fel tudja sorolni az elégtelen szájhigiéné következményeit. A 
Módosított-Bass fogmosási technikát 90%-os pontossággal 
sikerül kiviteleznie, a fogselymezés metódusát azonban még 
gyakorolnia kell. A páciens elmondása szerint nem érzi elég 
ügyesnek magát a technika kivitelezésében, valamint aggódik 
amiatt, hogy ennek következtében megsértheti az ínyét. 
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2.6.2. Második és további beteg-dentálhigiénikus találkozások 

A fenntartó kezelés elengedhetetlen része az egyéni szájhigiéné újraértékelése. A szájhigiénés 

státusz ismételt felmérése lehetőséget biztosít az általános és fogászati állapot változásainak 

függvényében az esetleges korrekcióra is. Az újraértékelés során újabb oktatási diagnózisok, 

ezekre vonatkozó tanulási, oktatási célok (elvárt eredmények) kerülhetnek meghatározásra. A 

jelen szempontok figyelembevételével ismételten megtörténik a betegoktatás megtervezése, 

majd az oktatás végrehajtása, az insturálás és motiválás módszereivel. Az orális 

egészségnevelés és betegoktatása egy élethosszig tartó folyamat, mely változik az egyén 

igényeihez, szükségleteihez, adottságaihoz, sajátosságaihoz mérten az idő folyamán, így teljes 

egészében sohasem érhet véget.  

Elbocsátáskor végleges szájhigiénés instruálás, motiválás és az egyénre szabott szájhigiénés 

program kialakítására kerül sor. Az elbocsátás után az egyén már képes önállóan kontrollálni 

saját szájhigiénés protokollját. Minden olyan információ és készség birtokában van, mely 

elengedhetetlen a megfelelő orális higiéné fenntartásához. Tisztázzák a szükséges lépéseket, 

teendőket, valamint egyeztetnek a visszahívás (recall) és a szűrővizsgálatok javasolt 

időpontjáról, gyakoriságáról. A folyamat az elhangzottak dokumentálásával zárul le. 

 

2.7. A hatékony dentális edukáció hátterében álló tényezők 

Az alábbiakban áttekintjük a dentális edukáció hatékonyságát növelő tényezőket. 

 

2.7.1. Hatékony kommunikáció 

A hatékony kommunikáció és a tanulásra alkalmas légkör megteremtésének szerepe az egyik 

legfontosabb tényező a betegoktatás során. Törekedni kell a világos, egyszerű 

megfogalmazásra, így a laikusok számára is érthetővé, befogadhatóvá válik a sokszor 

bonyolult, összetett, nehezen értelmezhető “tananyag”. Kerüljük az orvosi szakkifejezések és 

idegen szavak használatát! Fontos, hogy az oktatást logikus felépítés jellemezze, ne csapongjuk 

az egyes gondolatok és témák között. Legyünk összeszedettek és segítsük a pácienst az egyes 

tananyagtartalmak különválasztásával, részösszefoglalások, ismétlések beiktatásával. A 

kommunikációnknak egyértelműnek, érthetőnek kell lennie, az egyén életkorának, 

adottságainak, fejlettségének és tulajdonságainak figyelembevétele mellett. A kommunikáció 
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során fontos megcélozni a beteg megnyugtatását, szorongásának oldását, valamint a bizalmi, 

partneri együttműködő kapcsolat kialakítását. Mind a verbális, mind a non-verbális 

kommunikáció során biztosítani kell a pácienst az ítélkezéstől mentes, elfogadó, támogatói 

szerepünkről. A kommunikációnknak az egyenlőséget, az empátiát, a toleranciát, a bizalmat és 

a segítőkészséget kell tükröznie.  

Albert Mehrabion szerint a verbális kommunikáció csupán 7%-át teszi ki a 

közlésrendszerünknek, 38%-ban vokális jelek alkalmazására, valamint 55%-ban non-verbális 

kommunikációra hagyatkozunk. Ennek következtében belátható, hogy nem csak a kimondott 

szónak van ereje, annál sokkalta nagyobb jelentősége van a gesztusnak, mimikának, 

gesztikulációnak, testbeszédnek, a tekintetünknek, a térköztartásnak vagy a vokális jeleknek 

(hanglejtés, hangsúly, hangszín, hangerő, ritmus, tempó) (Pease, 1989). Az egészségügyi 

szakember pozitív kisugárzása, kedvessége, mosolya segíti a terápiás együttműködés 

kialakulását, csökkenti a kliens szorongását és hozzájárul a bizalmi kapcsolat létrejöttéhez.  

 

2.7.2. Személyközpontúság, partnerség 

A sikeres betegoktatás érdekében figyelembe kell venni és előtérbe helyezni a kliens és 

hozzátartozóinak egyéni sajátosságait, elvárásait. Az egyenlőség és a partneri kapcsolat 

kialakítása elengedhetetlen. A személyközpontú ellátást a kliens értékeinek, preferenciáinak és 

igényeinek a tiszteletben tartása jellemzi. A személyközpontú ellátás nyitott a hozzátartozók, 

családtagok bevonására, valamint a jó kommunikációs kapcsolat fenntartására törekszik 

minden érdekelt féllel. Az ellátás során fontos a fizikális, erkölcsi és érzelmi támogatás is. A 

személyre szabott oktatás sokkal hatékonyabb és nagyobb valószínűséggel eredményez 

sikereket. A partnerség hozzájárul az oldott, biztonságos légkör megteremtéséhez, mely 

környezetben növelhetjük a kliens bizalmát, őszintébb, nyitottabb lesz, bátrabban osztja meg 

aggodalmait, nehézségeit és teszi fel kérdéseit. A betegoktatási folyamatba indokolt lehet 

hozzátartozók, családtagok bevonása is. Gyermekek, idősek és fogyatékkal élők esetében sok 

esetben szükséges bevonni személyeket, akik az egyén segítségére lehetnek, akár például a 

szájhigiénés eljárások kivitelezésében vagy annak begyakorlásában. 
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2.7.3. Hitelesség, őszinteség és tapintatosság 

Az egészségügyben dolgozó, a betegellátásban szerepet vállaló szakember akkor tud hiteles 

lenni a munkája során, ha ő is az egészségtudatosság jegyében él. Például kevésbé hiteles az a 

szakember, aki rendelői körülmények között a dohányzásról való leszokás fontosságára hívja 

fel kliense figyelmét, azonban a munkaközi szünetekben alig várja, hogy rágyújthasson. A 

szájhigiéné jelentőségének hangsúlyozásakor is példát kell mutatni, ápolt, egészséges, rendezett 

fogsorral kell rendelkezni, hiszen csak ekkor leszünk szavahihetőek és hitelesek a szájhigiénés 

rutin felállítása során. Az őszinteség alapvető követelmény az egészségügyi szakemberrel 

szemben, joga van a páciensnek ismerni az aktuális állapotát, státuszát, betegségének 

következményeit, annak kezelési lehetőségeit stb. Hozzájárul a bizalmi kapcsolat 

kialakulásához és kölcsönösségen alapul. A tapintatosság is elvárás, sokszor közlünk olyan 

híreket, információkat, melyek megviselhetik, rosszul érinthetik az egyéneket. Sok szájüregi 

megbetegedés hátterében magatartással, életmóddal összefüggő problémás viselkedés áll, 

fontos azonban, hogy a beteg ne kezdjen önhibáztatásba és semmiképp se érezzen rajtunk 

vádaskodást.  

 
2.7.4. Információhordozók, segédeszközök, szemléltető eszközök alkalmazása 

A dentális edukáció során javasolt szemléltető eszközöket, mulázsokat, modelleket alkalmazni 

a különféle oktatási módszerek mellett. Egy, a fogsorról készített makett például remek 

lehetőséget biztosít az interaktív tanulásra, hozzájárul a fogmosási technika vagy fogköztisztító 

eljárás elsajátításához, begyakorlásához. A kliens az oktatással egyidejűleg a kezébe veheti a 

mulázst, az eszközöket, és azonnal ki is próbálhatja a tanultakat. Az oktatást végző szakember 

is széleskörűen tudja felhasználni ezeket, rajtuk keresztül bemutathatja a helyes mozdulatokat, 

valamint a páciens is prezentálhatja a technikáját, melyre azonnali reakció lehetőségével tud 

élni a szakember, szükség esetén korrigálhatja azt. Az oktatás során jó, ha alkalmazunk 

nyomtatott anyagokat, prospektusokat, brosúrákat is. Ezeket a találkozó végeztével hazavihetik, 

és otthoni, stresszmentes környezetben tovább informálódhatnak az tanultakról. 

Elhelyezhetünk a weboldalunkon tartalmakat, képeket, videókat, melyeket a kliens szintén 

segítségül hívhat a tanulás folyamata során. Napjainkban rendkívül hatékony, ha e-mailben is 

küldünk egy kis összefoglalót az ülésekről, megbeszélésekről, valamint linkelhetünk hasznos 
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képeket, videókat is. Videók, filmrészletek levetítésekor érvényesül az audiovizuális tanulás. A 

videók alkalmasak különböző eljárások magyarázatára, állapotok, tünetek, kockázati tényezők, 

preventív lehetőségek vagy konkrét cselekvéssorok, mozdulatok bemutatására is. A 

szájhigiénés technikák elsajátítása során nagyon hasznos lehet alkalmazásuk. A fogászatban 

szemléltetés céljából is alkalmazhatunk intraorális kamerát, melynek felvételei egy képernyőn 

mutatják be a kliens szájüregét és fogazatát az orvos/dentálhigiénikus szemszögéből. Így 

egyszerre láthatja és hallhatja a páciens az orvos által azonosított problémát, elváltozást. 

Amennyiben a páciens által is láthatóvá válik a probléma, jobban elfogadja, hogy lépéseket kell 

tennie egészségének megóvása érdekében. Ennek hatására motiváltabb lesz a cselekvésre. Az 

elégtelen szájhigiéné érzékeltetése céljából alkalmazhatunk plakkfestő tablettát vagy 

folyadékot, mely a beteg számára is láthatóvá teszi az elégtelen, rossz technikával végzett 

tisztítás eredményeképp felhalmozódó lepedéket. Javasolhatjuk a plakkfestő beszerzését, így a 

fogmosás technikájának elsajátítása során otthoni körülmények között is ellenőrizheti annak 

hatékonyságát.  

 

2.7.5. Beteg érzéseinek figyelembevétele 

Ahogyan már említettük, fontos észrevenni és azonosítani amennyiben a páciensünket 

szorongással, aggodalommal, esetlegesen félelemmel tölti el a fogorvoslátogatás vagy fogászati 

beavatkozás ténye. El kell tudni különíteni a test normál, a stresszhelyzet által előidézett 

fokozott izgalmi állapotát az irracionális félelemtől, fóbiától.  A fogászati félelem és szorongás 

kezelésére, mérséklésére rendelkezésre állnak technikák, melyek ismerete elengedhetetlen a 

dentálhigiénikus gondozás szempontjából. A stressz mértékét csökkenthetik bizonyos faktorok: 

például a kevés várakozási idő; a váróteremben elhelyezett, különböző illóolajok (levendula, 

citromfű, citrusfélék) párologtatása; a megnyugtató, kellemes, halk zene; az értő figyelem és 

hatékony kommunikáció; a segítő pozitív kisugárzása, személyisége stb. A páciens 

kooperációját, tanulási hatékonyságát az aktuális érzelmi állapota, magánélete is befolyásolja, 

ezen tényezők jelenlétét is szem előtt kell tartani. Legyünk elfogadóak, empatikusak és 

közvetlenek, ezáltal fény derülhet a pácienss aggályaira, nehézségeire, hátráltató tényezőire. 

Amennyiben sikerül kialakítani a bizalmi kapcsolatot a páciens nyíltabban, őszintébben fog 

megnyilvánulni érzéseivel kapcsolatosan. Vegyük figyelembe, hogy ezek az egyének sokszor 
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kiszolgáltatott, kilátástalan helyzetben érzik magukat és érzékenyen érinthetik őket az egyes 

témakörök.  

 

2.7.6. Közös döntéshozatal 

A közös döntéshozatal az egészségügyi szakember-beteg interakciók révén érvényesül, 

kölcsönös odafigyelésen alapul, melyben mindkét fél egyenragúként vesz részt. Az orvos/segítő 

szakember kezdeményezi, melynek során figyelembe veszi a betegség vagy egészségkockázati 

viselkedés jellegét, a kliens igényeit és állapotát. A közös döntéshozatal során mindkét fél 

számára elfogadható, kielégítő döntés születik, mely elengedhetetlen a páciens 

énhatékonyságának, kontrolljának, kooperációs készségének és elégedettségének 

szempontjából. Fontos, hogy a döntésben olyan szinten vegyen részt az egyén, ami az ő számára 

a legelfogadhatóbb. 

 
2.7.7. Nyitottság, naprakészség 

A szakmai nyitottság és naprakészség egyértelmű elvárás a dentálhigiénikusok felé is. A 

lifelong learning, vagyis az élethosszig tartó tanulás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jó 

szakemberré váljunk. Tartani kell a lépést, folyamatosan tovább képezni magunkat, ismerni a 

legújabb irányelveket, technikákat, módszereket. Nem csak szakmailag kell a fejlődésre 

törekedni, az oktatási lehetőségek terén is bővíteni kell tudásunkat, javítanunk gyakorlatunkat. 

Használjuk ki a modern világ vívmányait, lehetőségeit és építsük be a betegoktatás folyamatába 

a sikeresség, hatékonyság érdekében. Ne féljünk új módszereket, stratégiákat kipróbálni! 

 
2.7.8. Időzítés 

Az találkozók ütemezésekor szánjunk elég időt a betegoktatásra, valamint a felmerülő kérdések 

megválaszolására. A szoros időrendet nehéz tartani, a csúszás feszültséget okoz a váróteremben 

tartózkodó páciensek és a szakember számára is. A páciens ingerültsége, idegessége az 

időpontját érintő csúszás miatt ellenállást eredményezhet, negatív hatással lehet az oktatásra, 

és meghiúsíthatja azt. Az időbeosztásunktól történő eltérés a szakembert is feszélyezi, siettetve 

érezheti magát, mely szintén nem előnyös az oktatás folyamata során. A betegberendelés során 
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vegyük figyelembe ezeket a szempontokat és kalkuláljunk több idővel a dentális edukáció 

precíz és szakszerű kivitelezése érdekében. Amennyiben nincs elég idő az oktatásra, később 

több panasz és probléma nehezedik a szakember vállára, gyakoribbak a kudarcba ütköző 

páciensek és nem sikeres terápiák, valamint a pácienseink is lemorzsolódhatnak, akár abból 

adódóan, hogy nem képesek kellőképpen felmérni a betegséget és annak következményeit vagy 

nem elég motiváltak aktív szerepet vállalni saját orális egészségük érdekében. A találkozó 

időpontjának kitűzésekor figyelembe kell venni a páciens kéréseit, valamint, hogy milyen 

napszakban szeret és képes leghatékonyabban tanulni.  

Az oktatást időzítsük a kezelés elejére vagy végére, hiszen ameddig a kezelést a kliens 

szájában végezzük nem képes figyelmét az új ismeretekre fókuszálni, továbbá reagálni sem tud 

ebben az adott szituációban.   

 
2.7.9. Helyszín 

A fogászati betegek oktatása hazánkban a legtöbb esetben a kezelésekkel egyidejűleg zajlanak, 

általában a fogászati szék mellett kivitelezve. A vizsgálatok és beavatkozások szorongást, 

feszültséget, akár félelmet válthatnak ki a kliensekből, ez az érzelmi állapot pedig nem épp 

ideális az oktatás szempontjából. Gyakori, hogy a fokozott stresszhatás következtében a páciens 

leblokkol és ennek hatására nem képes figyelmét az elsajátítandó ismeretekre és készségekre 

összepontosítani, valamint a találkozó végeztével nem tudja felidézni az elhangzottakat. A 

betegoktatást zavarhatják a rendelőben kialakuló kezeléssel kapcsolatos (fúró, depurátor, 

nyálelszívó hangja) vagy attól független (kollégák és más páciensek beszélgetése, 

telefoncsörgés, utcáról beszűrődő zajok) hanghatások. Amennyiben az oktatás a fogászati 

székben zajlik próbáljuk minimalizálni a zavaró tényezőket és még inkább törekedjünk a 

nyugodt légkör megteremtésére, a feszültség oldására. Fontos, hogy a fogászati széket állítsuk 

ülő pozícióba, semmiképp se fekvő állapotban beszélgessünk a klienssel.   

A hatékonyság érdekében célszerű, ha egy külön helyiségben (dentálhigiénikusi 

tanácsadóban) megvalósítható a tanítás és tanulás, ahol a szükséges tanítást-tanulást segítő 

eszközök is rendelkezésünkre állnak. Ezzel kiküszöbölhetjük, csökkenthetjük a zavaró 

tényezők számát és egy biztonságosabb, intimebb légkört teremthetünk. Sajnos a mindennapi 

gyakorlatban kevésbé elképzelhető, de jó lenne, ha a betegoktatások során nem kerülne sor 

konkrét kezelésre, s tudatosítanánk a páciensben, hogy ezek az oktatáscélú alkalmak csak az 
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egészségtudatosság, egészségműveltség és az azokhoz kapcsolódó egészségvédő készségek 

kialakítására szolgálnak, ezáltal a stressz szint is csökkenthető, mely a konkrét beavatkozással 

járó kezelések során is hatással lesznek a páciens érzelmi és pszichés állapotára.  

 

 
A fejezet önálló feldolgozását segítő kérdések, feladatok   
• Határozzon meg szempontokat az oktatási diagnózisok priorizálásához! 
• Tervezzen dokumentációs sablont a betegoktatás folyamatos dokumentálásához a tanult 

szempontok alapján! 
• Milyen tényezőkkel növelhető a dentális edukáció hatékonysága? 
• A dentális edukáció során milyen oktatási módszerek alkalmazhatóak? Mondjon példákat 

az egyes módszerek alkalmazási lehetőségeire! 
• Ismertesse a felnőttkori tanulás sajátosságait, valamint foglalja össze, hogy milyen 

szempontokat kell figyelembe venni a felnőtteknek szóló dentális edukáció tervezésekor? 
• Milyen oktatási módszereket alkalmazna az óvodások dentális betegoktatása során? 

Választását indokolja is meg! 
• Határozza meg a dentális edukáció főbb lépéseit! 
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3. EGÉSZSÉG COACHING 

A krónikus állapotok számának növekedése, az egészségügyi ellátás költségeinek emelkedése, 

az egészséggel kapcsolatban érzett egyéni felelősség hangsúlyozása új, hatékonyabb 

egészségnevelési/egészségfejlesztési módszerek alkalmazása felé irányítja a szolgáltatók 

figyelmét. Az egészség coaching az egyéni fókuszú egészségfejlesztés egy új megközelítési 

módszere. A korábbiakban az egészségfejlesztést egy olyan folyamatként definiáltuk, amely 

révén az emberek képesek egészségük feletti kontroljukat növelni, így javítani a saját 

egészségüket. 

 

3.1. Az egészség coaching lényege 

Rollnick, Mason és Butler (1999) az egészségügyi coachingot olyan beszélgetésnek nevezi, 

amely egy speciális stílust vagy keretet használ a viselkedésváltozás kiváltására azáltal, hogy 

segítik az egyéneket ambivalenciájuk feltárásában és feloldásában (idézi Huffman, 2010). 

Segíteni az embereket abban, hogy maguk kontrollálhassák egészségi állapotukat, esetleges 

krónikus betegségüket, és változtatni tudjanak az életmódjukon/életvitelükön/életstílusukon 

egészségi céljaik elérése, jóllétük javítása érdekében (Palmer, Tubbs és Whybrow, 2003). A 

coach az együttműködés révén segítséget nyújt a kliensnek személyes céljainak felismerésében 

és motiválja őt céljainak elérésében. Az egészségi coachingot értelmezhetjük „motivációs 

interjúként” (Bennett, Perrin, és Hansen, 2005). Duke Egyetem Integratív Orvostudományi 

Központ (2006) meghatározásában az egészség coaching egyfajta strukturált, partneri kapcsolat 

a coach és a kliens között, mely hatékonyan ösztönözi a klienst a viselkedésváltozásra (idézi 

Huffman, 2010).  Az egészségügyi coaching egy módszer arra, hogy másokat bevonjon és arra 

ösztönözzön, hogy „felfedezzék” és kezeljék saját ambivalenciájukat az egészségmagatartás 

változásával kapcsolatban (Huffman, Bello és Bissontz, 2008 idézi, Huffman, 2010). Az 

egészség coaching tehát segít a kliensnek felfedezni az életstílus-változással szembeni saját 

ambivalenciáját, a változást gátló problémákat, hiedelmeket stb. 
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3.2. Az egészség coaching gyökerei 

Ossman (2004) szerint az egészségi coaching gyökerei a motivációs interjú alkalmazását 

folytató pszichológusok munkájával függ össze (idézi, Huffman, 2007). A módszer 

kialakításában jelentős szerepük volt a motivációs interjút alkalmazó pszichológusoknak, akik 

direktív, ügyfélközpontú tanácsadási stílusként írták le a módszert. A viselkedésmódosítást 

azzal próbálják előidézni, hogy segítik a klienseket a problémájukkal kapcsolatos 

ambivalenciának a feltárásában és megoldásában (Rollnick, Mason és Butler, 1999 idézi 

Huffman, 2007). Az 1990-es években alkoholbetegeknél alkalmazott módszerek közül a 

Motivációs interjú ugyanolyan hatékony volt, mint a többi kezelésként alkalmazott 

beavatkozás, de a motivációs interjú segítségével a motiváció fokozásával időt és pénzt lehetett 

megtakarítani. Ezek az előnyök irányították az érdeklődést a módszer iránt. További kutatások 

felhívták a figyelmet a módszer alkalmazására az olyan krónikus állapotok vonatkozásában, 

mint a cukorbetegség, az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek (Huffman, 2007). 

A motivációs interjú egy direktív, kliensközpontú tanácsadási forma, ahol a cél a 

viselkedésváltozás elérése úgy, hogy segíti a klienst felfedezni, megérteni és megoldani az 

ambivalenciát. Az aktuális és vágyott viselkedés előnyeinek és hátrányainak mérlegelése 

kulcsfontosságú feladat. A tanácsadó bátorítja a kliens abban, hogy azonosítsa attitűdjeit és 

viselkedését az egészség felé, valamint feltérképezze az akadályokat és a személyeket, akik 

segíteni tudnak a viselkedésváltozásban. A tanácsadó és kliens egyenlő felek. Az alapelvek 

közé tartozik az empátia kifejezése, a diszkrepancia növelése, az ellenállással való munka, a 

vita kerülése, és az énhatékonyság támogatása. A következő stratégiák szükségesek ezekhez: 

nyitott kérdések, összefoglalás, megerősítés és támogatás, változásbeszéd kiváltása és reflektív 

figyelem. Mindez segít a változásbeszéd kiváltásában és az ellenállás csökkentésében. A 

felsorolt stratégiák mára részét képezik az egészség coachingnak. 

 

3.3. Különbség az egészség coaching és a hagyományos 
egészségnevelés/egészségfejlesztés között 
Hagyományos megközelítésünk elsősorban a szolgáltatásra összpontosít, a betegre, a családra 

vagy a gondozóra irányított oktatás. A középpontban a szakember áll. A probléma megoldására 

fókuszál. Lényegében megmondja, hogy mit tegyen a beteg. A miért kérdések középpontjában 
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a jelen és a múlt áll. Célja a kliens működési szintjének a visszaállítása. Ezzel szemben az 

egészség coaching a beteg fejlődési lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, partnerként kezeli a 

beteget, az optimális fejlődésre összpontosít, a hogyan kérdések a jelenre és a jövőre 

fókuszálnak. Célja a kliens személyes teljesítése, optimális teljesítményének elérése. Az 

egészség coaching egy keretet ad az egészségügyi szolgáltatók számára, amely megmutatja, 

hogyan lehet elérni, hogy a betegek felismerjék viselkedésváltozásuk útjában álló akadályokat 

(problémák, hiedelmek), továbbá, hogy hogyan támogathatják a beteg életmódváltását, 

növelhetik egészségükért érzett felelősségüket (Huffman, 2007). 

 

3.4. Az egészség coaching során alkalmazható stratégiák, technikák és 
módszerek 

A beszélgetés megkezdéséhez a következő kérdéseket ajánlják (Huffman, 2010):  

− Mit szeretne leginkább megváltoztatni az egészségén, amelyről úgy gondolja, hogy a 

mindennapok szempontjából is segítene?    

− Mi foglalkoztatja leginkább az egészségi állapotával kapcsolatosan?  

− Mi a legfontosabb az ön számára egészsége szempontjából? 

Miller és Rollnick (1990) javasol egy olyan stratégiát, amelyet ők OARS technikának 

neveznek, a változásról folytatott beszélgetések megkönnyítésére, a beteg bevonódásának 

segítésére. Az OARS alkalmazása: 

• Open-ended questions – Nyitott kérdések pl.: „Hogy érezte magát, amióta a legutóbb 

találkoztunk?” (Ez a kérdéstípus a beteg figyelmét önmagára irányítja, elgondolkodtat, 

előmozdítja a beszélgetést. Olyan információszerzésre irányuló törekvés, amely során a beteg 

a megválaszolandó témát szabadon fejtheti ki. Jellemzője, hogy bővebb kifejtést igényel a 

megválaszolása.) 

• Affirmation of the person’s strengths – Megerősítések pl.: „Nagyszerű dolog, hogy 

továbbra is gondolkodik azon, hogyan mondhatna le a cigarettáról.” (Hitelesítik azokat a belső 

és külső erőforrásokat, amelyekre alapozva a páciens tovább tud lépni.) 

• Reflective listening – Visszatükrözések (átfogalmazás, átkeretezés is lehet). (A betegre 

irányuló fokozott figyelem és az általa elmondott információk aktív feldolgozása, megértése, 

rövid közbevetések és metakommunikációs eszközök segítségével. Nem arra reagálunk, amit 
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mond, hanem arra, amit gondolunk, hogy gondolt, de ez nem értelmezés! csak egy hipotézis 

megfogalmazása nem kérdés! Az állítás célja: közvetíteni   a   kliens számára, hogy   jelen   

vagyunk   és   figyelünk, illetve a beszélgetés továbblendítése.) 

• Summary – Összegzések, összefoglalások. (Lehetővé teszi a szakember számára 

megismételni a főbb szempontokat, kimutatni a beteg aggodalmai iránti érdeklődését. 

Ossman (2004) által javasolt produktívabb interakció a fenti technikához nagyon hasonló, 

ahol a cél nem csak az egészségügyi tények megadása lenne hanem 

• segítheti a beteget problémáinak azonosításában, 

• megfelelő információkat szolgáltat, 

• kiváltja a beteg reakcióját az információkkal kapcsolatosan (Huffman, 2007). 

A beszélgetés további részét képezik Motivációs interjú 2-4. lépése (2. Fókuszálás – 

Összpontosítás a viselkedésváltozás konkrétumaira; 3. Változás motivációjának előhívása – 

Annak előmozdítása: „change talk” – változásbeszéd; 4. Változás tervezése – Célok 

meghatározása és konkrét cselekvési terv megfogalmazása) 

Gordon és munkatársai (2017) által kidolgozott coaching programja sikeresen integrálta a 

már általunk is ismertetett Motivációs interjút, a viselkedésváltozási modellek közül a 

Szociális-kognitív modellt és a Transzteoretikus modellt, valamint a Felnőttkori tanulás 

elméletét. 

 

 
A fejezet önálló feldolgozását segítő kérdések 
• Mi az egészség coaching lényege? 
• Milyen előzményekre vezethető vissza az egészség coaching alkalmazása? 
• Milyen különbségek vannak az egészség coaching és a hagyományos 

egészségnevelés/egészségfejlesztés között! 
• Milyen módszerek alkalmazhatók az egészség coaching során? 
• Gondolja végig, hogyan alkalmazható az egészség coaching a dentálhigiénikus munka 

során? 
• Keressen külföldi cikkeket az egészség coaching gyakorlati alkalmazhatóságáról! 
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4.   A DENTÁLHIGIÉNIKUS FELADATAI KÁROS 
SZENVEDÉLYEK ESETÉN 

Napjainkban a káros szenvedélyek egyre fenyegetőbb problémát jelentenek, a fiatalabb és az 

idősebb korosztályok számára egyaránt. A káros szenvedélyek közül a rendszeres dohányzás 

és/vagy túlzott alkoholfogyasztás, valamint kábítószerhasználat a szervezet egészét 

befolyásolja, szinte valamennyi szervünk és szervrendszerünk működését károsítja, többek 

között a fogakat, az ínyt és a teljes szájüreget is. A dohányzás a fogakon felrakódásokat és 

elszíneződéseket okoz, gyengíti az immunrendszert, rontja a vérkeringést, így a fogíny 

érzékenyebb lehet a fertőzésekre, hiszen rosszabb a tápanyag- és oxigén-ellátása is. A dohányzó 

betegek fogkőképződési hajlama nagyobb, mint a nemdohányzóké, valamint a parodontológiai 

státuszuk is gyengébb, ezért az ő professzionális szájhigiéniás gondozásuk mindig hosszabb, és 

gyakoribb kezelésre van szükség, emiatt többe is kerül. A rendszeres és túlzott 

alkoholfogyasztás szájszárazságot okoz, többek között ezzel felborítva a szájüreg ökológiai 

egyensúlyát, amely rossz lehelethez, fertőzések kialakulásához és a fogak károsodásához vezet. 

Az alkohol erósiót okozhat a fogak felszínén, a gyulladásra való hajlam fokozásával hozzájárul 

a fogágybetegség kialakulásához. 

Ugyanakkor mindkét káros szenvedélyhez társul méhen belüli növekedési retardáció, illetve 

a magzat és a gyermek arc- és fogfejlődésének rendellenessége. Az arcfejlődési 

rendellenességek közé tartozik az ajak- és a szájpadhasadék, a fogak aszimmetriája és a 

morfológiai változatok, például a fogazat korona méretének csökkenése (Fried, 2000). A 

várandósok dohányzása, alkoholfogyasztása, illetve krónikus fogínygyulladása hozzájárulhat a 

koraszülöttséghez. 

A rendszeres dohányzás és az alkoholfogyasztás önállóan is komoly egészségkárosító 

hatású, de a két kockázati tényező együttesen jelentős mértékben növeli a káros 

következményeket. Hart és munkatársai (2010) harminc évig tartó megfigyeléses vizsgálat 

alapján 35–64 éves egyénekben igazolták, hogy a két kockázati tényező együttes jelenléte 

szignifikáns mértékben növeli az összhalálozást, kétszeresére emeli a koszorúér-betegséggel, 

háromszorosára a strokkal összefüggő halálozást, ötszörösére a tüdőcarcinoma és tízszeresére 

a krónikus légúti betegségek okozta halálozást, szemben azokkal, akik nem dohányoztak, és 

nem ittak rendszeresen alkoholt. A Skót Egészségügyi Akciók Alkoholproblémák esetén 
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(Scottish Health Action on Alcohol Problems – SHAAP) szervezet jelentése a Szájrák 

Alapítvány (Mouth Cancer Foundation) 2019-es vizsgálatára hivatkozva azt állítja, hogy az 

alkoholt és a dohányt egyaránt használók esetében a harmincszor nagyobb az esélye az ajak-, a 

száj-, a garat-, a gége- és a nyelőcsőrák kialakulásának. Ez azért van, mert: 1) Az alkohol 

lehetővé teszi a szájnyálkahártyán a dohány toxinok könnyebb átjutását. 2) A dohányfüst 

formaldehidet tartalmaz, amely egy mérgező vegyi anyag, amely hasonló az acetaldehidhez, 

amelyet az alkohol lebontását végzi. Ez a két vegyszer együttesen képes túlterhelni a szervezet 

védekező mechanizmusát (Calderwood, 2019, 6.o.). 

A fejlettebb egészségkultúrával rendelkező országokban a szájüregi egészségügyi 

szolgáltatások szerves részét képezi a dohányzás és az alkoholfogyasztás megelőzése és 

felszámolása, és ebben fontos szerepet vállalnak a dentálhigiénikusok is. Hazánkban is 

elengedhetetlen lenne, hogy az ezirányú szájüregi egészségügyi szolgáltatásokban a 

dentálhigiénikusok is fontos szerepet kapjanak, mint szájhigiénés szakemberek.  

 

4.1. A dentálhigiénikus feladatai dohányzó páciensekkel 

A dentálhigiénikusoknak munkájuk során egyedülálló lehetőségük van arra, hogy hatékony 

szolgáltatást nyújthassanak arra vonatkozóan, hogy potenciálisan csökkentsék a morbiditást és 

a mortalitást a dohányzással összefüggő betegségek esetén. A lakosság érdekeinek megfelelően 

a jövőben a dentálhigiénikusnak a dohányfogyasztás csökkentésével foglalkozó 

interdiszciplináris csapat tagjává kell válniuk. A dentálhigiénikusok együttműködhetnek 

számos más egészségügyi szakemberrel a dohányzásról való leszokásról szóló következetes 

üzenet továbbításában, ezzel erősítve az egészségügyi rendszer kapacitását a dohányzás 

csökkentése érdekében. Itt az ideje, hogy a dentálhigiénikusok szerepe a dohányzás 

megelőzésében és a dohányzásról való leszokás támogatásában egyértelmű legyen. 

Tapasztalataink szerint a fogászati ellátás továbbra is kihasználatlan hely a dohányfüggőség 

kezelésében. Ennek a hiánynak a gyakorlatban történő megszüntetésére szorgalmazzuk a 

dentálhigiénikus hallgatók felkészítését erre a feladatra. A dentálhigiénikusnál tett látogatás két 

okból is különösen alkalmas a leszokási tanácsadásra: 1) Ez a fajta tanácsadás jól illik a többi 

magatartásváltoztatásra irányuló tevékenységhez (pl. szájhigiénés tanácsadás, diétás 
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tanácsadás). 2) A dentálhigiénikus munkájának jellegéből adódóan több időt tud fordítani erre 

a tartalmú és jellegű tanácsadásra.  

A dohányzó páciens kezelése nagy kihívást jelent a kezelő team részére, így a 

dentálhigiénikusok számára is. Alapvető feladat a team valamennyi tagjának a beteg 

dohányzásról való leszokásban való támogatása. A dentálhigiénikusnak az anamnézis 

felvételekor rá kell kérdeznie a beteg dohányzási szokásaira. Léteznek kérdőívek lásd 

későbbiekben), amelyek kitöltésével valamennyi, dohányzással kapcsolatos kérdésre választ 

kaphatunk a pácienstől. Fontos az egyéb tudatmódosító szerek (alkohol, kábítószer) 

használatára is rákérdezni. A dentálhigiénikusoknak lehetőségük van arra is, hogy feltárják a 

páciensek dohányzási helyzetét, nikotinfüggőségük mértékét, felderítsék dohányzási 

szokásaikat, ha aktuálisan dohányzik, felmérni leszokási motiváltságukat. A fenti kategóriákat 

a dokumentációban jól felismerhető módon jelölni kell és a páciensek dohányzását a 

későbbiekben figyelemmel kell kísérni. Az extraoralis vizsgálat kapcsán képet kaphatnak a 

rendszeres dohányzásra utaló egyéb jelekre: halitosis, a bőr, haj és ruházat jellegzetes szagára, 

az ujjak sárga elszíneződésére, a bőr ráncosságára, érces/rekedtes hangjára. Az intraoralis 

vizsgálat során vizsgálni kell, hogy van-e valamilyen intraoralis lézió, amely összefüggésbe 

hozható a dohányzással. Amennyiben igen, mindenképpen meg kell mutatni az elváltozást a 

betegnek, és fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ennek hátterében a dohányzás áll. Amennyiben 

olyan elváltozást észlelünk, amely két héten belül nem gyógyul, a beteget szájsebészetre kell 

utalni további vizsgálatok, akár biopsiavétel céljából. Ezt az eseményt okvetlenül fel kell 

tüntetni a páciens kezelési lapján. A beteget pedig meg kell tanítani az önvizsgálatra, azaz arra, 

hogyan tudja hatékonyan ellenőrizni a szájüregben és környékén előforduló elváltozásokat.  

Fontos a beteggel megtanítani az egyéni plakk-kontrollt (pl. indikátorral). Fokozni 

fogékonyságukat az optimális egyéni szájhigiéniára, a fogkőképződés fokozódásának 

lehetőségére, a parodontalis fertőzésekre, a nyálkahártya- elváltozásokra.  A dohányzó beteget 

kezelése során tájékoztatni kell arról, hogy esetükben a kezelések eredménye jóval alulmarad a 

nem dohányzó páciensek kezelési eredményeihez képest. A dohányzó páciensek esetén 

fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a fogászati kezelés során ezek a betegek ne 

szívjanak be vizet, eltávolított lepedéket, hiszen a dohányzó páciensek nagy része krónikus 

légzőrendszeri és cardiovascularis problémákkal küzd. Diétás tanácsadás keretében 

hangsúlyozni a rendszeres és tartalmas táplálkozás fontosságát, mert a dohányzó betegek 
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étvágya mindig kisebb a nemdohányzókéhoz képest. Továbbá javasolni a rendszeres testsúly-

ellenőrzést. Kezdeményezni és elősegíteni a dohányzás abbahagyását. 

 

4.2. A dohányzásról való leszokás támogatásának lehetőségei 

A dohányzás súlyos egészségkárosító hatásainak az ismeretében a dohányzó pácienseknek 

minden esetben ajánlani kell a leszokást. A leszokás támogatásának folyamatát a nemzetközi 

gyakorlatban igen elterjedt „5A” módszerrel határozhatjuk meg. A modell bármely életmódi 

tanácsadás, így a dohányzásról leszokás támogatásának is hatékony módszere, bármely 

színtéren javasolt, és az egyén viselkedésváltoztatásának lépésein alapul: Ask=kérdezzünk rá 

az egészségkárosító szokásra; Advise=tanácsoljuk a leszokást; Assess=tárjuk fel és erősítsük a 

leszokás iránti motivációt; Assist=támogassuk a leszokást; Arrangefollowup=kövessük, 

kísérjük a leszokást. Az 2. ábrán a leszokás támogatásának folyamata látható (Kovács és 

Manchin, 2006) 
2. ábra 

A dohányzásleszokás támogatásának folyamata 

LAKOSSÁG

KÉRDEZZÜK
meg, hogy a

páciens
dohányzik-e?

ELŐZZÜK
 meg a

visszaesést

TANÁCSOLJUK
 a leszokást

ERŐSÍTSÜK
 a leszokás iránti

motivációt

FOKOZZUK
 a motivációt

TÁMOGASSUK
 a leszokást

KÖVESSÜK
 a dohányzás-
mentességet

(absztinenciát)

A LESZOKÁS TÁMOGATÁS FOLYAMATA

Megszületett az
elhatározás ?
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MÁR
LESZOKOTT
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VISSZAESÉS IGEN
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.

 
(Forrás: Egészségügyi szakmai irányelv – A dohányzásról való leszokás támogatásáról. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Szakmai Kollégium, 2011: 23 
a lépéseket magyarította Kovács és Manchin, 2006 

https://old-kollegium.aeek.hu/conf/upload/oldiranyelvek/637.pdf ) 

https://old-kollegium.aeek.hu/conf/upload/oldiranyelvek/637.pdf
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A dohányzás egyfajta kémiai függőségi betegség, amelyben a nikotin a függőséget kialakító 

anyag. A dohányzásról való leszokásnál ez a függőség a legnagyobb akadály, mivel majdnem 

olyan erős, mint a heroin- vagy a kokainfüggőség. A leszokáshoz fontos az akaraterő, de 

pusztán önmagában nem elég, legtöbbször segítség, támogatás szükséges. A leszokás 

sikeressége alapvetően két tényezőtől függ. Az egyik az, hogy milyen erős a nikotinfüggőség, 

a másik pedig az, hogy milyen erős a leszokni vágyó egyén elhatározása, motivációja a 

leszokásra. Ha gyenge a nikotinfüggőség és erős a motiváltság, akkor megkísérelhető a 

gyógyszermentes leszokás. Ilyen esetben inkább a pszichés függőség, a megszokás vagy éppen 

a dohányzó környezet játszik szerepet abban, hogy nehéz letenni a cigarettát. Ilyenkor valóban 

elég lehet, ha a segítő időt tud szakítani néhány beszélgetésre, tájékoztató füzetek, vagy 

telefonos leszokási program is hatásos lehet, ha a leszokási szándék elég erős. Közepes, vagy 

különösen súlyos nikotinfüggőség esetén azonban csak gyógyszeres támogatással lehet reális 

esély a leszokásra. A farmakoterápiás módszerek azzal segítik a leszokást, hogy csökkentik a 

megvonási tüneteket, a nikotinéhséget és a sóvárgást. Az alkalmazott készítményeknek két 

típusa létezik: a nikotinpótló és a nikotinmentes készítmények. A nikotinpótló készítményeket 

csak erre képzett szakemberek javasolhatják. Ez az állapot már egy szenvedélybetegség, 

amelynek során a gyógyszeres és nem gyógyszeres terápia (pszichés támogatás: egyéni, 

csoportos és telefonos tanácsadás) kombinációja növelik egymás, illetve a gyógyulás 

hatékonyságát (Urbán, 2009). 

A leszokástámogatás módját a betegektől felvett anamnézis alapján, a beteggel közösen 

határozza meg az erre kiképzett szakember. A dohányzásleszokás folyamatának meghatározott 

lépéseit figyelembevéve, továbbá különös tekintettel a dohányzás mértékére és időtartamára, a 

nikotinfüggőség súlyosságának fokára (lásd később: Fagerström kérdőívvel meghatározott 

index), az ismert vagy feltételezett társbetegségekre, a beteg életkorára és élethelyzetére (pl. 

várandóssága), valamint a leszokásra való motiváltság erősségére a leszokás támogatásnak 

különböző módszereit ajánlhatják a szakemberek. Ezek a minimál intervenció, illetve a 

programszerű leszokás támogatáson belül a gyógyszermentes és a farmakoterápiás módszerek. 

Az egyes módszereket, elsődlegesen az egyéni formákra fókuszálva az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a dohányzásról való leszokás támogatásáról 

című dokumentumban leírtak felhasználásával mutatjuk be (Egészségügyi szakmai irányelv, 

2019). 
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4.2.1. A minimális intervenció modellje 

A dentálhigiénikusnak feladata, hogy a páciensekkel történő első találkozáskor rákérdezzen 

azok dohányzási szokásaira, amennyiben dohányoznak, akkor mérjék fel és erősítsék leszokási 

motiváltságukat, kezdeményezzék és segítsék elő dohányzásuk abbahagyását. Ez a három 

tevékenység, illetve lépés határozza meg alapvetően a „minimál intervenciót”, a leszokás 

támogatás első szintjét, amely bevezetheti a későbbi második szintű programszerű leszokás 

támogatást. 

A minimális intervenció (strukturált tanácsadás) modellje egy olyan rövid beavatkozási 

lehetőség a mindennapi ellátási gyakorlatba átültetve, amely a betegek egészségkárosító 

magatartásának megváltoztatásában (elsősorban dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás, de a 

viselkedésváltoztatás minden olyan területére adaptálható, ahol a problémás viselkedés kevésbé 

súlyos formáival állunk szemben) kaphat fontos szerepet. A minimális intervenció modellje 

egy lehetséges életviteli probléma vizsgálatára, annak kezelésére irányul, és motiválja az egyént 

a változás megkezdésére, segítséget nyújt az egyéneknek a sikeres változás felé történő 

elindulásban. 

 

4.2.1.1. A minimál intervenció célja 

A minimális intervenció célja felderíteni a rendelésen előszőr megjelenő valamennyi páciens 

dohányzási helyzetét, azonosítani a dohányzókat és közülük azokat, akik hajlandók a 

közeljövőben (pl. egy hónapon belül) abbahagyni a dohányzást. Az első lépésben ezekre a 

páciensekre érdemes fókuszálni. A nemdohányzók között célszerű azonosítani azokat, akik 

korábban dohányoztak, de már leszoktak (relapszus-prevenció). Az aktuálisan dohányzó, de 

jelenleg leszokni nem szándékozó pácienseknek is javasolni kell a dohányzás abbahagyását – 

jelezve számukra, hogy a dentálhigiénikusnak szándékában van később visszatérni a kérdésre. 

Ennek a „visszatérésnek” – azaz a páciens dohányzási helyzetével történő foglalkozásnak – a 

lehető leggyakrabban, de évente legalább egy alkalommal meg kell történnie. 

 

4.2.1.2. A minimális intervenció jellemzői 

A minimális intervenció, az alapszintű tanácsadás, megfelelőnek ítélt motiváció esetén: 

- Meghatározott elemekből áll, amelyek alkalmazása időkímélő és maximalizálja az 

intervenció hatásosságát.  
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- A „rövid tanácsadás” elsődlegesen az eseti tanácsadást, a változásról történő beszélgetést, a 

változással kapcsolatos motiváció erősítését foglalja magában. 

- Az intervenció időtartama (minimálisan 3-5 perc), hossza egyenesen arányos annak 

hatásosságával. 

- A minimális intervenció egyénre szabott kell, hogy legyen, így az adott helyzetben az adott 

egyén részére nyújtott tanácsadást számtalan tényező befolyásolhatja: az egyén változás 

melletti elkötelezettsége, milyen mértékben fogadja el a tanácsadást, korábbi változási 

kísérletek során szerzett tapasztalatok stb. 

 

4.2.1.3. A minimális intervenció előnye és hátrányai 

A minimális intervenció előnye, hogy a hétköznapi praxisban széles körben viszonylag kevés 

időráfordítással alkalmazható. 

A minimális intervenció hátránya, hogy egyrészt tovább növeli az egészségügyi személyzet 

túlterheltségét (a feladatot átveheti egészségpszichológus), másrészt elsősorban a problémás 

viselkedés kevésbé súlyos formáiban várható el hatékony eredmény. 

 

4.2.1.4. A minimális intervenció lépései 

A minimális intervenció az „5A” módszer első három lépését jelenti. 

1. Ask – Rákérdezés, tudakozódás 

Első lépésben tudakozódjunk az egyén egészségkárosító szokásairól, dohányzási helyzetéről és 

határozzuk meg a nikotinfüggőség mértékét. 

2. Advise – Tájékoztatás és tanácsadás 

Amennyiben aktuálisan dohányzik a páciens, akkor az egyén határozott és személyre szabott 

tájékoztatása arról, hogy életvitele, egészségmagatartása milyen hatással van 

egészségére/betegségére/állapotára és milyen kedvező hatás várható a viselkedés 

változtatásával. Javasoljuk az egészségkárosító életvitel, illetve magatartás abbahagyását, a 

magatartás változtatását. 

3. Assess – Tisztázás, megerősítés 

A változás melletti elkötelezettség, a változásra való hajlandóság, szándék felmérése (Mennyire 

akarja, mennyire eltökélt a változásra? Mikor szándékozik a változást elkezdeni? Mit 

szándékozik tenni a változás érdekében? Miben kér segítséget?), valamint a motiváció 
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felkeltése vagy megerősítése. Tájékoztatás az elérhető intenzívebb segítési formákról (a 

gyógyszeres terápia és/vagy pszichés támogatás felajánlása, szükség esetén leszokási 

centrumba történő irányítás), nyomtatott információs anyagok átadása. 

A páciens követése valamennyi leszokási tevékenység szerves része, így minimál 

intervenció esetében is indokolt. Ennek során sor kerülhet a tartós absztinencia esetén a siker 

méltatására, kudarc esetén bátorításra, újabb leszokási kísérlet kezdeményezésére, az esetleges 

felmerülő kérdések megbeszélésére. 

 

4.2.1.5. Gyakorlati példa a minimális intervenció lépéseinek alkalmazására 

A módszer gyakorlati alkalmazásának példája Barabás Katalin Dohányzásról leszoktató 

program gyakorlati bevezetője fogorvosoknak című, 2011-ben elhangzott előadása alapján 

készült. 

1. lépés – Rákérdezés, tudakozódás 

- Üdvözlés, bemutatkozás után, a szakemberhez fordulás okának tisztázása, majd: 

- „A vizsgálat és a kezelés előtt néhány kérdést kell feltennem Önnek esetleges dohányzási 

szokását illetően, mivel a kórlapján jelölnöm kell, hogy Ön dohányzik-e, illetve van-e 

szándékában ezzel a szokással szakítani?” 

- „Dohányzik?” 

- „Mióta dohányzik? Naponta hány szál cigarettát szív el?” 

- „Milyen dohányterméket használ?” 

- „Gondolt-e a leszokásra?” 

- „Próbált-e már leszokni?” 

- „Mennyi ideig volt absztinens?” 

- „Miért szokott vissza?” 

- „A következő kérdésekre adott válaszaival a nikotinfüggőség mértékét fogom 

megállapítani. – (Fagerström-féle nikotinfüggőségi teszt felvétele)  

Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

1. Ébredés után mennyi idővel gyújt rá az első cigarettára? 

 60 perccel később    0 pont 

 31−60 perc között    1 pont 

 6−30 perc között    2 pont 
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 5 percen belül    3 pont 

2. Problémát okoz-e Önnek, ha olyan helyen van, ahol nem lehet rágyújtani? 

 Igen     1 pont 

 Nem     0 pont 

3. A nap folyamán melyik cigarettát élvezi a legjobban? 

 A reggeli első rágyújtást   1 pont 

 Bármilyen más alkalommal  0 pont 

4. Naponta hány cigarettát szokott elszívni? 

 10 szál vagy kevesebb   0 pont 

 11-20 szál között    1 pont 

 21-30 szál között    2 pont 

 31 szál vagy annál több   3 pont 

5. Többet szív reggel, mint a nap hátralévő részében? 

 Igen     1 pont 

 Nem     0 pont 

6. Rá szokott-e gyújtani olyankor is, amikor olyan beteg, hogy fel sem tud kelni az 

ágyból? 

 Igen     1 pont 

 Nem     0 pont 

Adja össze a páciens válaszainak pontszámait: 

Az ön függésének szintjét a kérdőíven kapott pontszámával jellemezhetjük: 

0 – 2 pont: nagyon alacsony 

3 – 4 pont: alacsony  

     5 pont: közepes 

6 – 7 pont: magas 

8-10 pont: nagyon magas 

- „Válaszait rögzítem a dokumentációban.” 

2. lépés – Tanácsadás 

- „Bizonyára már sokszor hallotta, hogy a saját egészsége érdekében jó lenne felhagyni a 

dohányzással. Sokkal eredményesebb lenne a fogászati kezelés is, ha nem dohányzó 
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ember számára végeznénk a beavatkozást, így nagyobb a szövődmények kockázata és 

lassabb a gyógyulási lehetőség.” 

- „Az ön egészségére/betegségére/állapotára… hatással van a cigaretta, ugyanakkor a 

következő kedvező hatás(ok) várható(k), ha abbahagyja a dohányzást.” 

- „Bizonyára hallott arról, hogy ajak- és szájüregi rák gyakorisága az utóbbi időben 

Magyarországon igen magas, és ez a dohányzási szokásainknak köszönhető.” 

- „Nekem kötelességem erre a veszélyre is felhívni a figyelmét, hiszen Ön is a kockázati 

csoportba tartozik.” 

3. lépés – Tisztázás 

- Szeretném megkérdezni, mi a véleménye a dohányzás abbahagyásáról?” 

- „Gondolt-e arra, hogy felhagy ezzel a szenvedéllyel?” 

- „Egy skálán 0-tól 10-ig jelölje, hogy mennyire akar leszokni a dohányzásról/mennyire 

biztos abban, hogy le tud szokni?” 

 „Miért választotta a 6-ot és nem a 0-t?” 

 „Mi kellene ahhoz, hogy a 9-et válassza?” 

 „Mit tudok én segíteni abban, hogy a 9-et válassza?”  

- Milyen érvei vannak (döntési egyensúly a viselkedésváltozás mellett és ellen)? 

Mi az, ami jó a dohányzásban? Mi az, ami nem jó a dohányzásban? 

Mi az, ami nem annyira jó a leszokásban? Mi az, ami jó a leszokásban? 

Ezek az okok, amelyek visszatartják Önt a 
változástól. 

Ezek az okok, amelyek megerősíthetik Önt 
a leszokásban. 

- „Szeretném önnél a kilélegzett levegő CO szintjét megmérni, hogy ezzel a rövid 

demonstrációval segítsem döntésében.” A 3. ábrán egy olyan eszközt mutatunk be, amely 

lehetséges eszköze lehet a kilélegzett levegő CO szintjének a mérésének.  

                  3.ábra 
Bedford Micro+ Smokerlyser 

 
(Forrás: 

https://www.intermedicaldirect.co.uk/products/CATEGORIES/Smoking+Cessation/Bedfont+Smokerlyzers/Be
dfont+Micro%2B+Smokerlyzer/3711526757 ) 

https://www.intermedicaldirect.co.uk/products/CATEGORIES/Smoking+Cessation/Bedfont+Smokerlyzers/Bedfont+Micro%2B+Smokerlyzer/3711526757
https://www.intermedicaldirect.co.uk/products/CATEGORIES/Smoking+Cessation/Bedfont+Smokerlyzers/Bedfont+Micro%2B+Smokerlyzer/3711526757
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- „Szeretne-e a leszokáshoz segítséget kérni?” 

- „Amennyiben úgy gondolja, hogy az elkövetkező 30 napon belül abbahagyja a 

dohányzást, akkor szívesen segítünk.” 

- „Állapodjunk meg egy pontos dátumban, amikor elkezdhetjük a közös munkát.” 

Ha a páciens elutasító, illetve nincs felkészülve a leszokásra: 

 „Sajnálom, hogy visszautasítja ezt a lehetőséget, és szkeptikus a leszokással 

kapcsolatban.” 

 „Kérem, tegye fel magának azt a kérdést, vajon miért ragaszkodik ehhez a nagyon 

káros szenvedélyhez?” 

 „Vajon mit helyettesít a cigarettázás az Ön esetében?” 

 „Mi hiányzik, ha nem gyújthat rá?” 

 „Kérem, vigye magával ezeket a tájékoztató kiadványokat, figyelmesen olvassa át, ha 

mégis meggondolja magát, kérem, ne tétovázzon, örömmel segítünk, jelentkezzen!” 

 
4.2.2. Programszerű leszokás támogatás gyógyszermentes módszerei 

A leszokás támogatásának gyógyszermentes módszerei alkalmazása során alapvető fontosságú 

a páciens motivációjának ismerete, mivel eltérő stratégiák alkalmazandók a leszokásra motivált 

és nem motivált dohányosoknál. 

Az egészségügyben is alkalmazható nem gyógyszeres támogatás számos – hatékonyságuk 

szempontjából különböző – formája ismeretes a minimális intervención túl: pl. személyre 

szabott önsegítő anyagok, intenzív egyéni, csoportos tanácsadás és telefonos tanácsadás (Stead 

és mtsai, 2013). 

 

4.2.2.1. A nem gyógyszeres támogatás leszokásra motiváltak esetében 

A leszokásra motiváltak esetében, a gyógyszermentes leszokástámogatás a magatartás-

orvoslásra helyezi a hangsúlyt. A támogatás történhet egyéni, csoportos és a proaktív telefonos 

tanácsadás formájában, amelyek mindegyike bizonyítottan növeli a leszokás esélyét.  

A nem gyógyszeres támogatás a leszokásra motiváltak esetében az „5A” módszer – első 

három lépését követően = minimális intervenció – további, negyedik és ötödik lépésének 

kivitelezését jelenti. 
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1. Ask – Rákérdezés, tudakozódás 

2. Advise – Tájékoztatás és tanácsadás 

3. Assess – Tisztázás, megerősítés 

4. Assist – Támogatás, segítés  

A változás támogatása, segítése érdekében a tanácsadás során hatékonynak tartott 

komponensek a praktikus problémamegoldási készségek fejlesztése (a kihívást jelentő 

helyzetek felismerése, a dohányzásra való késztetéssel való megküzdés készségeinek 

fejlesztése, a stressz kezelésének fejlesztése, a visszaesés megelőzése) és a társas támogatás 

nyújtása a kezelés során. Ugyanakkor a viselkedésterápia/magatartásorvoslás más elemei 

(relaxáció, ingerkontroll) is részét képezhetik a problémamegoldás fejlesztésének.  

5. Arrange follow-up – Követés  

A folyamat lényeges és elengedhetetlen lépése a változás folyamatának hosszú követése, a 

visszaesés megelőzése. 

A leszokásra motiváltak esetében az „5A” módszer következetes alkalmazása 

bizonyíthatóan növeli a leszokás esélyét, ugyanakkor a kezelés hatékonysága szorosan 

összefügg a kezelés hatékonyságával. A kezelés hatékonyságát a találkozások száma, 

időtartama és tartalma befolyásolja. A kezelések hatékonysága érdekében a találkozások számát 

minimálisan négy alkalomban, optimálisan nyolc alkalomban határozták meg, amit hosszú távú 

követés egészíthet ki. Vizsgálatok szerint a nyolc alkalomnál több találkozó nem növeli meg 

szignifikánsan a leszokás esélyét a négy-nyolc alkalomhoz képest. Az intenzív kezelések 

minimálisan 10 perc tanácsadási időt tételeznek fel, de a találkozások időtartamának 

növelésével a leszokás esélye is növekszik. 

 

Gyakorlati példa az “5A” módszer 4. és 5. lépésének alkalmazására 

A módszer gyakorlati alkalmazásának példája Barabás Katalin Dohányzásról leszoktató 

program gyakorlati bevezetője fogorvosoknak című, 2011-ben elhangzott előadása alapján 

készült. 

4. lépés- Támogatás 

- „Ez a folyamat kettőnk munkáján alapul, természetesen az én szerepem a következetes 

támogatás.” 
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- „Szeretnék egy naplót átadni, amelynek a pontos vezetése segíti Önt az önkontroll 

kialakításában. Majd látni fogja, a naplóvezetés sokat segít. Ha leírja a történéseket, akkor 

kicsit kívülről is láthatja önmagát, erősíti az elhatározását.” 

- „Őszintén írja le a kísértéseket, a megingásokat, a nehézségeket, de regisztrálja azt is, 

hogy miképpen tudott ellenállni, mit használt a kísértés kivédésére.” 

- „Mi a véleménye, mivel tudná helyettesíteni a cigarettázást?” 

- „Kit kérhetünk a családjából, aki Ön mellett fog állni az elhatározásában?” 

- „Jó lenne kijelölni egy fix dátumot, amikor leteszi a cigarettát. Ez az első füstmentes nap 

lehetne maihoz képest két hét múlva.” (PONTOS DÁTUM MEGJELŐLÉSE) 

- „Természetesen jövő héten találkozunk, és megbeszéljük a napló alapján a történéseket, 

a nehézségeket, és a kérdéseire válaszolok.” 

- „Egyetért ön ezzel?” 

- „Szeretné-e igénybe venni az önsegítő csoport munkáját?” 

- „Van lehetősége internet használatra? Ezen a honlapon kap esetleg segítséget, a 

következő találkozónkig, itt van a telefonszám, amely ingyenes és a leszokást segíti.” 

- „Kérem, vigye magával ezeket a szóróanyagokat, amelyek szintén segíthetnek.” 

5. lépés – Követés 

- „Már nagyon vártam a találkozást, nagyon érdekel, miképpen alakult a cigarettamentes 

nap.” 

- „Gratulálok! Óriási dolog, hogy eljutott ide. Jelentős állomáson vagyunk túl.” 

- „Tudom, hogy milyen erőfeszítést jelent ez az Ön esetében, de örömmel látom, hogy 

megoldotta.” 

- „Természetesen az elkövetkező idők is még sok nehézséggel járnak.” 

- „Hogyan oldotta meg a stresszel való megküzdést?” 

- „Mivel jutalmazta magát?” 

- „Hogyan viszonyult a dohányzó munkatársaihoz?” 

- „A megnövekedett étvágy csökkentésére mit talált jónak?” 

- „Milyen jó érzések kísérték a cigaretta letételét?” 

- „Észrevette-e új dolgokat?” 

- „Hogy viszonyult a környezete az új helyzethez?” 
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- „A következő hónapban újra találkozunk, szeretnék még egyszer gratulálni és az 

elismerésemet kifejezni.” 

- „Természetesen a megbeszélt időpontokban hívhat, ha úgy érzi, elakadt, és tudok 

segíteni.” 

 

4.2.2.2. A nem gyógyszeres támogatás leszokásra nem motiváltak esetében 

A leszokásra nem kellően motivált betegek esetében először a leszokás motivációját kell 

erősíteni a motivációs interjú alkalmazásával (Millner és Rollnick 1991 idézi Urbán, 2009). 

A motivációs beszélgetés egy olyan módszer, amelynek révén a dentálhigiénikus segítheti a 

dohányzó pácienst abban, hogy felismerje, hogy a saját vagy környezetének dohányzása 

probléma, és lépéseket tegyen annak megoldása felé. 

Lundahl és munkatársai (2010) metaanalízisükben arra az eredményre jutottak, hogy a 

motivációs interjú egyértelműen hatékony módszer, melynek elsajátítása minden egészségügyi 

dolgozó számára javasolható. Ennek megfelelően foglalkoztunk az Orális egészségfejlesztés 

kurzus I. keretében a módszer elméleti és gyakorlati alapjaival. 

 A motivációs interjú viszonylag egyszerűnek és könnyen használhatónak tűnik, ennek 

ellenére mindazok, akik nem vesznek részt ezzel kapcsolatos képzéseken, szinte egyáltalán nem 

használják ezt a szemléletet, s ezeket a módszereket. 

Bár a motivációs interjú szemléleti rendszerének pozitívumaival általában könnyű 

azonosulni, gyakori az az ellenvetés, hogy ennek alkalmazására a dentálhigiénikusnak nincs 

ideje. Fontos ezért a motivációs interjú szemléleti rendszerének kapcsán hangsúlyoznunk azt 

is, hogy a motivációs interjú nem egy egyszeri, hosszú beszélgetést jelent, hanem a találkozások 

sorozatán áthúzódó szemléletet és módszertant. Ennek következtében mindennapi használata 

egyáltalán nem olyan időigényes, mint amilyennek feltételezik. Fontos ehhez hozzátennünk azt 

is, hogy hosszabb távon a terápiásan nem vagy hiányosan együttműködő beteggel való 

kapcsolat időigényesebb, mint a jobban együttműködő páciensekkel való kommunikáció. 

Ez a betegközpontú, a páciens saját felelősségvállalásának növelését célzó módszer jelentős 

szemléletváltást tükröz a mindennapi dentálhigiénikus–páciens kommunikáció gyakorlatához 

képest. A dentálhigiénikus szakmai céljai helyett a páciens saját céljait állítja középpontba, a 

problémaközpontú megközelítés helyett a megoldásokra összpontosít, nem a páciens 

tudatlanságára és hibáira világít rá, hanem a már meglévő tudására és az erőforrásaira, s így a 
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dentálhigiénikus és páciense között egy partneri kapcsolatot alakít ki, amelyben a 

dentálhigiénikus egyik legfőbb feladata a páciens önhatékonyságának támogatása. 

A motivációs interjú célja a páciens saját, egyéni motivációinak megismerése és támogatása. 

A középpontban tehát nem a dentálhigiénikus céljai állnak, hanem a páciens céljai – amelyek 

gyakran jelentősen különbözhetnek attól, amit a dentálhigiénikus tart fontosnak. Egy dohányzó 

ember számára pl. fontosabb egyéni motiváció lehet a cigarettázás abbahagyására annak 

költségessége, vagy akár az, hogy új partnere nem dohányzik és zavarja őt a dohányzás, mint 

az olyan egészségi célok, mint pl. a fogkőképződés vagy a szájüregi daganat kialakulásának 

elkerülése, illetve a kardiovaszkuláris betegségek rizikójának csökkentése. Az egyéni 

motiváción alapuló változásokra értelemszerűen azért van szükség, mert ezek még nincsenek 

jelen a páciens életében, s ennek az oka gyakran a páciens változással (pl. a dohányzásról való 

leszokása) kapcsolatos ambivalenciája, ellenállása. A motivációs interjú szemléleti 

rendszerében a szükséges változásokkal kapcsolatos ambivalencia, ellenállás teljesen 

természetes jelenség, a változás folyamatának a része, így ezekre a megnyilvánulásokra a 

szakember megértően, empatikusan tekint. A motivációs interjú szemléletében a javasolt 

változásokkal szembe-ni ellenállás felszínre hozatala és ennek megfelelő feldolgozása éppen a 

siker egyik kulcsa. A dentálhigiénikus abban segíti a pácienst, hogy a változás ellen és mellett 

szóló érveket egyaránt átgondolja, s ennek alapján mérlegelje, hogy a változás miért volna jó 

számára, s hogyan tudná ezt megvalósítani a saját életében. 

A motivációs interjú mindkét résztvevője szakértő: a dentálhigiénikus az orális betegségek 

ismerete és ezek kezelése terén, a páciens pedig abban, hogy ő ismeri legjobban önmagát, saját 

élethelyzetét, ennek megfelelően ő tudja leginkább eldönteni, hogy a szükséges változásokat 

hogyan tudná beépíteni az életébe. A motivációs interjú szemléletében a páciens önmagáért 

való felelőssége vitathatatlan és a változás elérése közös feladat: a dentálhigiénikus ehhez a 

szakértelmét adja, a változást azonban a páciens valósítja meg, a dentálhigiénikus csupán 

támogatja őt ebben. Ennek megfelelően a motivációs interjú szemléletében a dentálhigiénikus 

egyik fontos feladata a páciens aktivitásának növelése, önhatékonyságának támogatása. 

A motivációs interjú előkészíti, motiválja a pácienst a leszokásra, de nem helyettesíti a 

leszokás intenzív támogatását. A leszokásra nem motivált dohányosok esetében tehát első lépés 

a motiváció kialakítása, majd a motivált dohányosok esetében használt kezelési/támogatási 

eljárások alkalmazása (Urbán, 2009). Ez a megközelítés kifejezetten az egészséget károsító 
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viselkedés felismerését elutasítók és a változással szemben ambivalenciát mutatók (A 

viselkedésváltozás transzteoretikus modelljének töprengés előtti és a töprengés fázisában 

lévőket) esetében segíthet az ambivalencia feloldásával és a viselkedés változásának 

elindításával. A motivációs interjú szemlélete az együttműködést, az aktivitás kiváltását és a 

páciens autonómiájának tiszteletét hangsúlyozza. 

Amennyiben a szakember nem képzett a motivációs interjú technikájában, akkor ennél a 

betegcsoportnál is az „5R” módszerét kell alkalmazni. Segíteni kell azonosítani és felismerni: 

a leszokás személyes fontossága a beteg számára; a dohányzás lehetséges rövid és hosszú távú 

veszélyei önmagára és környezetére nézve; a dohányzásról való leszokás lehetséges nyereségei 

a beteg számára, valamint a leszokást akadályozó tényezők azonosítása és megoldási 

lehetősége.  

5R módszer (minimális motivációs intervenció): olyan esetben alkalmazható, amikor a 

páciens leszokásra nem motivált és a tanácsadó nem képzett a motivációs interjú 

alkalmazásában. 

• Relevance (fontosság) – Annak a feltárása, hogy miért lenne az egyén számára 

személyesen fontos a változás, a változás jelentőségének egyénre szabott hangsúlyozása.  

• Risk (veszélyek) – A potenciális negatív következményeinek azonosítása, a személyesen 

releváns veszélyek kiemelése. 

• Rewards (jutalmak) – A változással járó egyénre szabott előnyök kiemelése. 

• Road-blocks (akadályok) – A változást akadályozó, megnehezítő körülmények feltárása, 

rámutatni arra, hogy ezeken van mód segíteni. 

• Repetition (ismétlés) – Minden alkalommal meg kell ismételni a motivációs intervenciót, 

amikor az egészségügyi intézményben megjelenik a személy. 

 
4.2.3. Programszerű leszokás támogatás gyógyszeres módszerei 

A programszerű farmakoterápiás leszokástámogatást a megfelelően motivált, de közepes vagy 

erős nikotinfüggőséggel küzdő betegeknél célszerű választani. A farmakoterápiás módszerek 

azzal segítik a leszokást, hogy csökkentik a megvonási tüneteket, a nikotinéhséget és a 

sóvárgást. Az alkalmazott készítményeknek két típusa létezik: a nikotinpótló terápia és a 

nikotinmentes készítmények. A nikotinpótló készítményeket csak erre képzett szakemberek 

javasolhatják.  A szakembereknek és a pácienseknek közösen kell kiválasztania, több 
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körülmény figyelembevételével a páciens számára megfelelő készítményt (Czugira és mtsai, 

2009). 

A farmakoterápiás módszerek alkalmazása a megvonási tünetek és a sóvárgás csökkentésére 

fókuszálnak. Két fő típusát különböztethetjük meg: a nikotinpótlókat és a nikotinmentes 

készítményeket. Közepes vagy erős nikotinfüggőség esetén, a leszokásban motivált páciensek 

esetén alkalmazhatók. A legmegfelelőbb módszer megválasztásakor figyelembe kell venni az 

egyén aktuális egészségi állapotát, az életmódját és a dohányzási szokásokat is. Bármelyik 

módszer mellett is tesszük le a voksunkat, célszerű szakemberrel konzultálni az alkalmazás 

módjáról, lehetőségeiről.  Szedésük minimum 8-12 hétig javasolt a sikeres leszokás elérése 

érdekében. A nikotinpótló terápia során a javasolt 8-12 héten keresztül, fokozatosan csökkentve 

adagoljuk a kliensnek a nikotinpótló készítményt. A nikotin hatása ebben az esetben 

csökkentett, lassabb és egyenletesebb. Amennyiben az egyén nem hagy fel a dohányzással a 

készítmény szedése idején, nikotintúladagolás tünetei jelentkezhetnek. Igaz, hogy ezek vény 

nélkül kaphatók, azonban javasolt a gyógyszerész vagy más szakember terápiás utasításait 

figyelembe venni a biztonság és az eredményesség érdekében. Várandósság esetén szedésük 

nem javasolt, kivételt képezhet ez alól, ha a várható haszon nagyobb és valószínűbb a 

készítmény alkalmazásával. Jelenleg Magyarországon transzdermális tapasz, rágógumi és 

szopogató tabletta formájában kapható, más országokban orrspray, inhaláló és nyelv alá 

helyezhető formája is fellelhető. Minél erősebb függőséggel nézünk szembe, annál nagyobb 

dózissal kell kezdeni a nikotinpótló kezelést, majd fokozatosan visszaszorítani azt. A 

nikotinmentes készítmények vényköteles, per os alkalmazandó tabletták. A legismertebbek, 

legelterjedtebbek hazánkban a vareniklin hatóanyagtartalmú tabletták. A vareniklin hatására 

hiába dohányzik az egyén, a nikotin nem képes receptorhoz kötődni, ezáltal elmarad annak 

kellemes, jutalmazó hatása. A nikotinmentes készítmények szedésének 7. napján célszerű 

felhagyni a dohányzással. 12 hétig javasolt alkalmazása, szükség esetén azonban 

meghosszabbítható. Mellékhatásként jelentkezhetnek: émelygés, hányinger, lidérces álmok és 

erős fejfájás. A dohányzásról való leszokásban eredményesen használható, nikotinmentes szer 

a buproprion is, azonban ezt eredetileg antidepresszánsként tartják számon, ezért nincsen 

törzskönyvezve a leszokás támogatása céljából (Egészségügyi szakmai irányelv, 2019). 
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4.2.4. A nem gyógyszeres és a gyógyszeres terápia kombinálása 

Az egyéni, csoportos és telefonos tanácsadás gyógyszeres kezeléssel való kombinációja növelik 

egymás hatékonyságát. 

 

4.3. Alkoholproblémák és az alkoholfüggőség 

Az alkoholproblémák egyre nagyobb számban jelentkeznek és egyre fiatalabb korosztályt 

érintenek hazánkban is. Férfiak körében gyakrabban és korábban jelentkezik, mint nőtársaik 

esetében. Statisztikai adatokból kiderül, hogy az európai lakosság kétszer annyi alkoholt iszik, 

mint átlagosan más népek világszerte. Az alkoholfogyasztás mértéke egyre növekvő tendenciát 

mutat. A férfiak és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők több szeszes italt 

fogyasztanak, mint a nők és alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők. Európában az 

alkohol tehető felelőssé az összes kórkép és korai halálozás 10%-áért (Morvai, 2011). 

 A társadalom elnéző a túlzott alkoholfogyasztással szemben, az italozás szerves részét 

képezi a családi összejöveteleknek, ünnepeknek. Jellemző a mértéktelen, nagy mennyiségű, sok 

esetben rossz minőségű alkohol fogyasztása. Sokszor nehéz felismerni a figyelmeztető 

tüneteket, hiszen az alkoholbetegek többsége nem mutatja a súlyos alkoholfüggőség jeleit, 

rendezett családi életet él, dolgozik és ápolt külsővel rendelkezik. Ezek a betegek szomatikus 

panaszok miatt fordulnak orvoshoz és általában nem ismerik fel az alkoholfogyasztás szerepét 

az egészségi problémák kialakulásában. Az alkoholbetegség hátterében állhat genetikai hajlam, 

valamint biológiai, személyiségi és szociokulturális tényezők összessége.  

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos zavarok esetében megkülönböztethetünk abúzust 

(kóros használatot), valamint dependenciát (függőséget). Alkohol abúzus esetén jellemző, 

hogy az egyén nem tud megfelelni kötelezettségeinek, nem teljesít jól az iskolában vagy 

munkában, valamint a családi életére is negatív hatásai tapasztalhatók az alkoholproblémáknak. 

Gyakran a saját és mások testi épségét is veszélyezteti, például azzal, hogy alkoholos 

befolyásoltság ideje alatt autóba ül és vezet. A kóros alkoholfogyasztásnak jogi 

következményei is lehetnek, valamint az egyén életében pszichés, szociális, és interperszonális 

kapcsolataiban jelentkező problémák tapasztalhatóak. Dependencia esetén a függőség 

szomatikus és pszichés formái is jelentkeznek. Jellemzően egyre nagyobb mennyiségű alkohol 

fogyasztására van szükség a kívánt állapot elérése érdekében. Az alkoholfogyasztás hiányában 

megvonási tünetek jelentkeznek. Az egyén napjainak fő meghatározója az alkohol, de jelen van 
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a folyamatos vágy az alkoholfogyasztás csökkentésére, a leszokás megvalósítására. Társas 

kapcsolatok, szabadidős tevékenységek és munkahelyi feladatok elhanyagolása jellemző. A 

súlyos testi és pszichés következmények jelentkezésének ellenére is olyan nagy mértékű a 

sóvárgás, hogy folytatja a problémaviselkedést. Az alkohol okozta zavarok között szerepel az 

intoxikáció, megvonás, demencia, amnesztikus zavar, pszichotikus zavar, hangulatzavar, 

szorongás, alvászavar és szexuális zavarok. Megvonási tünetként jelentkezhet: tremor, 

verejtékezés, tachycardia, ingadozó vérnyomás, hányinger, hányás, szorongás, nyugtalanság, 

zavartság, álmatlanság, figyelemzavar, illúziók-hallucinációk, konvulzió, dezintegráltság, 

dezorientáltság, emlékezetzavar és az életet veszélyeztető, kórházi ellátást igénylő állapot, a 

delirium tremens (Az Egészségügyi Minisztérium Szakmai Protokollja – Alkoholbetegség). 
 

4.3.1. Az alkoholbetegség kialakulásának fázisai 
Jellinek szerint az alkoholbetegség kialakulásának fázisai a következők: 

1. Kezdeti, tüneti fázis 

a. Prealkoholos fázis (az ivás eseti vagy folyamatos): 

- feszültség, szorongás csökkentésére fogyaszt alkoholt  

- tolerancia fokozódás 

b. Prodromális fázis: 

- italfogyasztáshoz kapcsolódó emlékezetzavar (amnézia) 

- titokban iszik  

- az itallal való fokozott törődés 

- kezdeti „mohó” ivás 

- bűntudat kialakulása  

- alkoholos téma kerülése  

- gyakrabban jelentkező amnéziás állapotok 

2. Kritikus fázis 

- kontrolvesztés 

- ivási magatartás racionalizálása  

- alkoholizálása és az ennek megfelelő körülmények szociális nyomása  

- nagyvonalúság és v. agresszív munkamódok kialakulása 

- állandó lelkiismeretfurdalás 
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- abstinens periódusok   

- ivási szokások megváltozása   

- barátok elvesztése  

- munkahelyi problémák 

- alkoholra koncentráló magatartás 

- érdeklődés vesztése 

- interperszonális kapcsolatok átértékelése 

- kifejezett önsajnálat 

- menekülési stratégia a helyzetek megoldására (szökés) 

- családi szokások változása  

- indokolatlan indulati reakciók  

- alkoholos italok tartalékolása 

- táplálkozás elhanyagolása  

- első kórházi felvétel 

- potenciazavarok  

- alkoholos féltékenység  

- rendszeres reggeli ivás 

3. Krónikus vagy végfázis 

- prolongált intoxicatiók (tivornyák) 

- kifejezett etikai hanyatlás  

- gondolkodási zavar 

- alkoholos pszichózis  

- szociálisan alacsonyabb helyzetű ivócimborák (dekadációs ivás)   

- technikai produktumok ivása (bármit megiszik)  

- toleranciavesztés   

- indokolatlan félelmek  

- tremor  

- pszichomotoros gátoltság  

- kényszeres ivás  

- vallási fantáziák kialakulása  
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- a racionalizációs rendszer csődbe jutása (Az Egészségügyi Minisztérium Szakmai 

Protokollja – Alkoholbetegség idézi Jellinek, 1952) 

 
4.3.2. Az alkoholproblémák tünetei, következményei 
A túlzott alkoholfogyasztás az egész szervezetre negatív hatást gyakorol, érintheti a központi-

és perifériás idegrendszert, a cardiovascularis és gastrointestinális rendszert, a 

vérképzőrendszert, a májat, hasnyálmirigyet, valamint az anyagcserét stb. Az alkohol nagy 

mennyiségben történő fogyasztása számos megbetegedés rizikótényezője. Az általános 

egészségben betöltött szerepe mellett az orális egészségre gyakorolt hatása sem elhanyagolható. 

Az alkohol hatására számos tünet jelentkezhet a szájüregben, valamint több orális eredetű 

megbetegedés rizikótényezőjeként is számontartjuk. A túlzott mértékű alkoholfogyasztás 

felelős lehet xerostomia, atrófiás glossitis, póknaevus, sialosis, bruxizmus, cheilitis angularis, 

aphtosus elváltozások kialakulásáért. Az alkoholbetegségben szenvedők körében gyakori a 

carieses és erosió következtében létrejövő elváltozások felismerése, a klinikai vizsgálat során 

jellemző a visszamaradt foggyökerek jelenléte. A fogszuvasodás kialakulására való fokozott 

hajlam hátterében az elégtelen étrend, a nem megfelelő táplálkozási szokások, valamint az 

elhanyagolt szájhigiéné áll. A dentális biofilm felhalmozódása gyulladás kialakulásához, végső 

soron pedig fogágybetegséghez vezet. Az alkoholtartalmú italok savas kémhatása, a gyakran 

tapasztalható gastrooesophagiális reflux (GERD) és a hányás következtében erosív 

elváltozások jelentkezhetnek a fogak, illetve a szájüreg területén. Jellemző az elhúzódó, gyér 

sebgyógyulás, a fekélyek, candida fertőzések és az akut nekrotizáló ulceratív 

gingigvitis/parodontitis (ANUG/ANUP) kialakulása. Az alkoholproblémákkal küzdők körében 

alacsonyabb prioritást élvez a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel, ritkábban 

fordulnak fogorvoshoz/fogászati szakemberhez, ezáltal a kóros állapotok sokszor már kifejlett, 

előrehaladott állapotukban kerülnek felismerésre. Az alkohol számos daganatos megbetegedés 

létrejöttében rizikótényezőként szerepel. A periimplantitis esetén nem közvetlenül 

rizikótényező, azonban befolyásolhatja az osteointegrációt és osteoindukciót (Millar, 2016; 

Murthy, 2019; Rifkind, 2011). Az alkoholbetegség súlyos formáiban májkárosodás 

jelentkezhet, melynek következtében alvadási zavarok jelentkezhetnek, ennek 

figyelembevételével fokozott vérzéskockázattal kell számolni, hiszen zavart szenvedhet az 

alvadási faktorok szintézise. Májkárosodás esetén kerülni kell a nem-szteroid 
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gyulladáscsökkentők (NSAID), metronidazol, mikonazol, erythromycin, tetracyclin 

alkalmazását, valamint csökkenteni a paracetamol és flukonazol dózisát (Millar, 2016). Az 

alkohol hatására számos gyógyszer farmakodinamikája megváltozhat, ezért óvatosnak, 

körültekintőnek kell lenni a paracetamol, NSAID, cephalosporin, erythromycin, metronidazol, 

tetracyclin, ketoconazol, benzodiazephinek és warfarin alkalmazásakor. Az alkoholos 

befolyásoltság ideje alatt megnő az orofaciális traumák száma is, melyek az enyhébbektől 

kezdve a komoly, életveszélyes formákig terjedhetnek (Murthy, 2019). Az elégtelen táplálkozás 

és rossz étkezési szokások negatív hatást gyakorolnak a szervezetre nézve. A súlyos 

alkoholproblémákkal rendelkezők napi kalóriabevitelének 50%-át szeszes italokkal fedezik, 

valamint egyszerű cukrokkal, így egyoldalúvá válik az étrend és hiányállapotok 

jelentkezhetnek. A nem megfelelő táplálkozás hatására csökken az ásványi anyagok, 

nyomelemek, vitaminok és fehérjeforrások bevitele. Az elégtelen bevitelt tovább súlyosbítja, 

hogy az alkohol hatására csökken a vékonybélben a vitaminok felszívódása, valamint a májban 

történő raktározódás mértéke. Az alkoholizmus hatására csökken a vér kálium, magnézium, 

kalcium, cink és foszforsav szintje. A kálium hiányában izombénulás, és areflexia; csökkent 

magnéziumszint esetén az idegrendszeri tünetek fokozódása tapasztalható. Hypocalcaemia 

esetén gyengeség, tetánia alakul ki; az alacsony cinkbevitel az immunrendszer romlását okozza, 

míg a foszfor hiánya közreműködhet szívelégtelenség, kóros agyi működés, izomgyengeség 

kialakulásában, valamint a fehérvérsejtek és thrombocyták működési zavarában (Morvai, 

2011). Folsav (B9-vit.) hiányában nyálkahártyafekélyek képződhetnek, B2-vitamin (riboflavin) 

hiányában glossitis, a filiformos papillák atrophiája, valamint száraz, pikkelyes bőrtünetek 

jelentkezhetnek, B6-vitamin (piridoxin) elégtelen bevitele pedig vérszegénységet és szintén a 

nyálkahártya területén kialakuló fekélyes elváltozásokat okozhat, továbbá az E-vitamin 

hiányával is számolni kell alkoholizmus esetén. Az alkohol gátolja a folsav, riboflavin, niacin 

(B3-vit.), tiamin (B1-vit.), D- és K-vitamin felszívódását. A rossz étrend a tápanyagok 

megváltozott felszívódásával együtt elégtelen tápláltsági állapothoz vezet (Rifkind, 2011). Az 

alkoholproblémák súlyos következményekkel járnak várandósság esetén. Köztudott, hogy 

várandósság idején, sőt már annak tervezési fázisában is kerülni kell a dohányzást, valamint az 

alkoholfogyasztást is. Amennyiben az édesanya a terhesség ideje alatt sem hagy fel 

alkoholfogyasztási szokásaival magzati alkohol szindróma kialakulásával veszélyezteti a 

magzat egészségét, megfelelő fejlődését. Az várandósság alatti alkoholproblémák számos 
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rendellenesség kialakulásához vezethetnek, gyakoribb az alacsony születési súllyal világra jövő 

újszülöttek száma, a koraszülés, valamint a vetélés kockázata is fokozódik. A testi fejlődési 

rendellenességek mellett, idegrendszeri zavarok jelentkezhetnek, gyakoribbak a 

viselkedészavarok kialakulása. Jellemző az érzékszervi-és értelmi fogyatékosság a körükben, 

de beilleszkedési problémákkal és a munkaképesség csökkenésével is számolni kell (Bigelow, 

2006). Nagyon fontos tehát hangsúlyozni a várandós kismamák számára az alkoholfogyasztás 

súlyos kockázatát a magzatra nézve, és aktívan fellépni a viselkedésváltoztatást célzó motiváció 

erősítése érdekében.  

 
4.3.3. A dentálhigiénikus feladatai az alkoholproblémákkal küzdő, alkoholfüggő 
páciensekkel kapcsolatban 
A dohányzás mellett láthatjuk, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos problémák és 

alkoholfüggőség is komoly rizikót jelent az egyén egészségi állapotára nézve. Noha a fogászati 

szakember szerepe nem egyértelmű az alkoholproblémákkal és -függőséggel szenvedő 

páciensek kezelésében, fontos, hogy felismerjük és megfelelő segítséget biztosítsunk az érintett 

betegek számára. Egészségügyi szakemberként a holisztikus szemlélet értelmében nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül az egyén fogászati tüneteken túl jelentkező problémáit sem. 

Kompetenciánknak nem képezi részét, hogy közreműködjünk az alkoholproblémákkal és -

függőséggel rendelkezők terápiájában, azonban amennyiben ezek jelét, tüneteit tapasztaljuk a 

betegünk esetében, fontos, hogy támogassuk a gyógyulás útjára lépni, tájékoztassuk a 

lehetőségekről és irányítsuk a témában kompetens segítőhöz.  

Fogászati körülmények között is lehetőségünk nyílik észrevenni és azonosítani az 

alkoholproblémák okozta általános és orális tüneteket. Az alkoholprobléma jelenléte kezdetben 

nehezen azonosítható. Amikor először találkozunk egy klienssel alaposan szemrevételezzük, 

megfigyeljük a járását, küllemét, arcát, hangját stb. Alkoholproblémák esetén bőrpír, 

bőrelváltozások (pikkelysömör, ekcéma), gyakori izzadás, alkoholos lehelet, halitosis, lassan 

gyógyuló sebek, töredező haj-és körmök tapasztalhatóak, azonban ezek még nem adnak 

egyértelműen okot az alkoholizmus feltételezésére. Az anamnézis felvétele során időt kell 

szánni arra, hogy precízen kikérdezzük az egyént alkoholfogyasztási szokásairól is, hiszen az 

orális állapotot és szájüregi betegségek kialakulását nagy mértékben befolyásolja. Sok esetben 

az egyének tagadják az alkoholfogyasztási gondjaikat, mind a környezetük, mind saját maguk 
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előtt. A gyakorlatban nagyon ritkán tapasztalható, hogy az egyének szemtől-szemben 

megosztanák alkoholfogyasztási problémáik tényét a fogászati team tagjaival, ezért különböző 

hosszúságú és részletességű, alkoholfogyasztási szokásokat felmérő teszteket érdemes 

segítségül hívni. 

 
4.3.4. Az alkoholproblémák felmérésére szolgáló kérdőívek, tesztek 

AUDIT- AUDIT-C 

Az AUDIT teszt (Alcohol Use Disorders Identification Test – Alkoholhasználati 

Rendellenesség Azonosítási Teszt) tíz kérdésből álló, alkoholproblémák felderítésére szolgáló 

kérdőív, melynek rövidített formája az AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Iden-tification Test 

Consumption Questions), mely csak három kérdésre épül. Az AUDIT 8 pont elérésétől, az 

AUDIT-C már 2 ponttól az alkoholbetegségét fennállását jelzi.  

I.táblázat 
AUDIT, AUDIT-C 

WHO – AUDIT 
(Első 3 kérdés – AUDIT-C) 

1.) Milyen gyakran iszik 
alkoholtartalmú italt? Soha 

Havonta v. 
ritkábban 

2-4 
alkalommal 

havonta 

2-3 
alkalommal 

hetente 

4 
alkalommal 

hetente 

2.) Mennyi italt fogyaszt 
egy átlagos napon, 

amikor alkoholt iszik? 
1-2 3-4 5-6 7-9 10+ 

3.) Milyen gyakran iszik 
6 v. annál több egység 

alkoholt egy alkalommal? 
Soha 

Ritkábban, 
mint 

havonta 
Havonta Hetente 

Naponta v. 
szinte 

naponta 

4.) Az elmúlt évben 
milyen gyakran fordult 

elő, hogy nem tudta 
abbahagyni az ivást, ha 

elkezdte? 

Soha 

 

Ritkábban, 
mint 

havonta 

 

Havonta 

 

Hetente 

 

Naponta v. 
szinte 

naponta 

5.) Az elmúlt évben 
milyen gyakran fordult 

elő, hogy nem tudta 
teljesíteni az Önnel 
szemben jogosan 

Soha 

 

Ritkábban, 
mint 

havonta 

Havonta 

 

Hetente 

 

Naponta v. 
szinte 

naponta 
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elvártakat az 
alkoholfogyasztás miatt? 

 

6.) Az elmúlt évben 
milyen gyakran fordult 

elő, hogy nagyfokú 
italozást követően reggel 

innia kellett alkoholt 
ahhoz, hogy összeszedje 

magát? 

Soha 

 

Ritkábban, 
mint 

havonta 

 

Havonta 

 

Hetente 

 

Naponta v. 
szinte 

naponta 

7.) Az elmúlt évben 
milyen gyakran fordult 
elő, hogy bűntudata v. 

lelkiismeretfurdalása volt 
italozást követően? 

Soha 

 

Ritkábban, 
mint 

havonta 

 

Havonta 

 

Hetente 

 

Naponta v. 
szinte 

naponta 

8.) Az elmúlt évben 
milyen gyakran fordult 
elő, hogy az italozást 

követő napon nem 
emlékezett az előző este 

történtekre? 

Soha 

 

Ritkábban, 
mint 

havonta 

 

Havonta 

 

Hetente 

 

Naponta v. 
szinte 

naponta 

9.) Előfordult már valaha, 
hogy Ön v. más 

megsérült az 
alkoholfogyasztása 

következtében? 

Nem  
Igen, de nem 

az elmúlt 
évben 

 Igen, az 
elmúlt évben 

10.) Előfordult már 
valaha, hogy rokona, 
barátja, orvosa v. más 
egészségügyi dolgozó 

aggodalmát fejezte ki az 
italozása miatt v. azt 

javasolta, hogy 
csökkentenie kellene? 

Nem  
Igen, de nem 

az elmúlt 
évben 

 
Igen, az 

elmúlt évben 

Válaszokra adható 
pontok 

0 pont 1 pont 2 pont  3 pont  4 pont 

(Forrás: Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban (2011): Addiktológiai 
tájékoztató füzet. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001, 25-27.o. 

http://www.zirckorhaz.hu/media/Betegtajekoztatok/addiktologiai_kiadvany_fuzet.pdf)  
 

 

http://www.zirckorhaz.hu/media/Betegtajekoztatok/addiktologiai_kiadvany_fuzet.pdf
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Last-teszt (Lübeck Alcohol Dependence and Abuse Screening Test) 

A Last-teszt csak eldöntendő kérdésekből áll, mely rövidsége és egyszerűsége miatt könnyen 

beütemezhető. Értékelését tekintve, a kérdésekre adott már két “igen” válasz 

veszélyeztetettséget jelent.  
II. táblázat 
Last teszt 

LAST TESZT 
1. Mindig képes abbahagyni az ivást 

amikor akarja? Igen (0) Nem (1) 

2. Érezte már úgy, hogy csökkentenie 
kellene az ivást? Igen (1) Nem (0) 

3. Érezte már magát rosszul vagy volt 
valaha bűntudata az italozása miatt? Igen (1) Nem (0) 

4. Előfordult már, hogy a felesége/férje, 
szülei vagy közeli rokona aggódott, vagy 

panaszkodott az italozása miatt? 
Igen (1) Nem (0) 

5. Előfordult már, hogy bajba került 
munkahelyén az italozás miatt? Igen (1) Nem (0) 

6. Mondták már valaha, hogy 
májbetegsége, májzsugorodása van? Igen (1) Nem (0) 

7. Volt már kórházban az italozás miatt? Igen (1) Nem (0) 

(Forrás: Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban (2011): Addiktológiai 
tájékoztató füzet. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001, 28.o. 

http://www.zirckorhaz.hu/media/Betegtajekoztatok/addiktologiai_kiadvany_fuzet.pdf )   

 

 

CAGE teszt 

Rövid, csupán négy kérdésből álló tesz, mely az alkoholfogyasztási problémák kiszűrését 

célozza. Kettő vagy az annál több pozitív válasz már alkoholizmusra, illetve alkoholfogyasztási 

problémákra ad okot gyanakodni. 

 

 

http://www.zirckorhaz.hu/media/Betegtajekoztatok/addiktologiai_kiadvany_fuzet.pdf
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III. táblázat 
Cage teszt 

CAGE TESZT 
1. Érezte-e valaha, hogy abba 

kell hagynia az ivás? Igen  Nem  

2. Zavarták-e valaha az 
emberek azzal, hogy kritizálták 

az ivását? 
Igen   Nem 

3. Rossznak vagy vétkesnek 
érezte-e magát az ivásával 

kapcsolatban? 

Igen  

 
Nem 

4. Előfordult-e, hogy ivással 
kezdte a napot reggel, hogy 
megerősítse az idegeit vagy 

megszabaduljon a 
másnaposságtól? 

Igen  

 
Nem 

(Forrás: Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban (2011): Addiktológiai 
tájékoztató füzet. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001, 28.o. 

http://www.zirckorhaz.hu/media/Betegtajekoztatok/addiktologiai_kiadvany_fuzet.pdf )    
 

Amennyiben az alkoholfogyasztási szokásokat és alkoholizmust felmérő teszt pozitív 

eredményt ad vagy az egyén felvállalja függőségét, alkoholproblémáit, felelősségünk és 

kötelességünk minden tőlünk telhető segítséget megadni annak érdekében, hogy lépéseket 

tudjon tenni a viselkedésváltozás céljából. Amint azt már korábban hangsúlyoztuk, nem 

rendelkezünk olyan tudással, gyakorlati módszerek ismeretével, alkalmazásával és 

kompetenciával, mely lehetőséget adna résztvenni az alkoholisták terápiájában, azonban 

nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a függőség komoly, akár életet veszélyeztető 

következményeire, valamint a probléma azonosítása, felvállalása esetén ösztönözzük az egyént 

alkoholproblémáinak kezelésére, valamint tájékoztassuk a rendelkezésre álló lehetőségekről. 

Tisztában kell lennünk az alkoholtartalmú italok egészségkárosító hatásával nem csak az orális 

egészségre, hanem az egész általános egészségre nézve. Fontos hangsúlyozni a súlyos 

következményeket, kockázatokat és szövődményeket mind szociális, pszichés és fizikális 

szinten. Részletesen ismertetni kell a kezelési lehetőségeket, valamint fel kell hívni a figyelmet 

a segítő szakember felkeresésének, bevonásának fontosságára. A súlyos függőség esetében 

komoly megvonási tünetek jelentkezhetnek, melyek megfelelő kezelés nélkül súlyos állapotok 

http://www.zirckorhaz.hu/media/Betegtajekoztatok/addiktologiai_kiadvany_fuzet.pdf
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kialakulásához vezethetnek. Szerepünk lehet a kliens motiváltságának alakulásában, 

ösztönözhetjük a viselkedésváltoztatásra, amennyiben felismeri a probléma jelentőségét. A 

túlzott mértékű alkoholfogyasztás okozta szájüregi tüneteket és megbetegedéseket is kezelnünk 

kell. Az absztinencia elérésével számos tünet remissziója idézhető elő, azonban ezek kezelése 

is indokolt lehet. Dentálhigiénikusként természetesen elsődleges feladatunk ezeknek a 

kórképeknek a kezelése, szinten tartása, valamint súlyosbodásuk megelőzése. Bármilyen 

elváltozásról is beszéljünk, jól ismert, hogy időben felismerve jobb kezelési alternatívák állnak 

rendelkezésre, mint előrehaladott esetben. Az alkoholproblémákkal érintett kliensek esetén is 

kifejezetten fontos az önvizsgálat lépéseinek megtanítása, valamint ismertetni azokat a 

tüneteket, melyek esetén azonnal szakemberhez kell fordulni, hiszen jelenlétük aggodalomra 

adhat okot. Mivel rizikótényezőt jelent a túlzott alkoholfogyasztás, ennek figyelembevételével 

kell a szűrővizsgálatok gyakoriságát meghatározni. Szükség lehet további preventív 

beavatkozásokra is, például a fogszuvasodás csökkentése érdekében javasolhatjuk magas 

fluoridtartalmú készítmények alkalmazását az erre motivált egyéneknél vagy 

életmódváltoztatásban érintetteknél. Fontos, hogy a leszokásban lévő kliensek figyelmét 

felhívjuk arra, hogy kerüljék az alkoholos szájvizek, szájöblítők használatát! A szájüreg 

egészsége érdekében tett beavatkozásokon túl, javasolhatunk támogató csoportok felkeresését 

is, mint például az Anonim Alkoholisták közösségét. Dentálhigiénikusként láthatjuk, hogy 

szerepünk elsődlegesen nem az alkoholfogyasztási zavarok kezelésében, hanem azok 

felismerésében gyökeredzik.  

 

4.3.5. Az alkoholproblémák diagnosztikája 

Az alkoholfüggőség és abúzus diagnózisának meghatározása egy komplex folyamat, mely nem 

képezi a dentálhigiénikus szakemberek feladatkörének részét! A biztonságos, nyugodt légkör 

és bizalmi kapcsolat kialakítása elengedhetetlen a kliens és segítő szakember együttműködése 

szempontjából. Az anamnézis felvétele során sokkal több, lényegibb információt oszt meg a 

kliens a segítő szakemberrel, ha biztonságban érzi magát és érzékeli a szakembertől érkező 

megértést, empátiát, elfogadást. Az anamnézis pontos felvétele segít a megfelelő diagnózis 

felállításában, valamint már a terápiára is hatással lesz. Szükséges lehet a hozzátartozók, 

családtagok, barátok bevonása is, amennyiben a beteg beleegyezését adja. A kórelőzmények 



 

 

 

134 

 

 

megismerése, valamint az esetlegesen felderített egyéb pszichés megbetegedések irányadóak 

lehetnek majd a kezelés tervezése során. Az esetleges terápiának a megtervezését segíti, 

amennyiben a függőség hátterében álló, annak kialakulásában szerepet játszó tényezők 

felismerésre kerülnek. A fizikális vizsgálat során fontos a kliens küllemét, megjelenését, 

kültakaróját, bőrét megvizsgálni, valamint szükség lehet egyéb például belgyógyászati, 

neurológiai és pszichiátriai vizsgálatok elvégzésére is a diagnózis felállításához. A kötelező 

diagnosztikus vizsgálatok között szerepel labor, a képalkotó, valamint az indikáció szerinti, 

egyéb vizsgálatok. A laborvizsgálatok során számos információ birtokába jutunk, értékelni 

lehet általa az egyén haematológiai állapotát, elektrolit háztartását, máj-és vesefunkciót 

(Egészségügyi Szakmai Protokoll – Alkoholbetegség). Súlyos alkoholizmus esetén a máj 

károsodása révén befolyásolja az alvadási faktorok szintézisét, ezért az zavart szenvedhet, 

fokozott vérzésveszélyt eredményezhet, melyről invazív beavatkozások előtt feltétlenül 

tájékozódni kell! Ennek hiányában fogászati körülmények között is kontrollálhatatlan vérzés 

alakulhat ki! Olyan klienseknél, akik esetében feltételezhető vagy bizonyított a májkárosodás 

mindenképp indokolt laborvizsgálat elvégzése minden vérzéssel járó beavatkozás előtt, 

valamint szükség lehet az egyén kezelőorvosával történő konzultációra is. Intoxikáció esetén 

lehetőség van digitális alkoholszonda (“Alc alert”) alkalmazására, mely segít azonosítani a 

jelenlegi mérgezés súlyosságát, mértékét. A képalkotó vizsgálatok (CT, MR) segíthet a 

diagnózis felállításában, valamint a már kialakult szövődmények azonosításában. Egyéb 

vizsgálatok is indokoltak lehetnek, szükség lehet például terhességi teszt, drogteszt, mellkas 

RTG, EKG, EEG, HIV, HCV teszt elvégzése. A kórkép jelenlétének azonosításához 

alkalmazhatók standard kérdőívek, tesztek is, melyekről korábban már említést tettünk (pl.: 

AUDIT, CAGE) (Egészségügyi Szakmai Protokoll – Alkoholbetegség). 

 
4.3.6. Az alkoholfüggőség kezelése 

Az alkoholproblémákkal rendelkezők speciális ellátást igényelnek, megkülönböztetünk 

gyógyszeres, nem-gyógyszeres és kombinált terápiás módszereket. A megfelelő kezelési mód 

megtalálása és kivitelezése érdekében elengedhetetlen a bizalmi, őszinteségen alapuló 

kapcsolatot kialakítása a segítő szakember és a páciens között. Akár a gyógyszeres, akár a nem-

gyógyszeres terápiát választjuk, fontos meghatározni a leghatékonyabb, ugyanakkor a 

legbiztonságosabb egészségügyi ellátást és annak szintjét. A diagnózis, a klinikai és szociális 
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állapot meghatározását követően kezelési tervet kell készíteni, mely igazodik az 

alkoholfüggőség súlyosságához, az egyén igényeihez, sajátosságaihoz, valamint a már kialakult 

szövődmények jelenlétéhez. Az alkoholbeteg terápiájának tervezése során is törekedni kell a 

személyre szabottság érvényesülésére! A speciális terápiás lehetőségek között szerepel a rövid 

intervenciót, mely visszajelzésekre és tanácsadásra épül, célja az egyén önbizalmának, 

önhatékonyságának, optimizmusának erősítése, személyes felelősségének hangsúlyozása. 

Alkalmazhatók motivációt megerősítő, ivási szokások megváltoztatására fókuszáló, az 

alkoholproblémák hátterében álló tényezők azonosítására alkalmas módszerek, 

pszichoedukációs technikák, valamint kevesebb hatékonysággal, de az általános támogató 

tanácsadás is. Eredményes lehet a Minnesota-módszer, csoportterápiás módszerek 

(pszichodráma, viselkedésterápia), a szupportív egyéni terápia, szocioterápia alkalmazása, 

valamint jelentős segítséget nyújthat az Anonim Alkoholisták (AA) közös támogatáson alapuló 

csoportjának felkeresése és igénybevétele. A rendszeres fizikai aktivitás jótékony hatással van 

az életmódváltozásra nézve, akár testmozgásról, akár munkáról vagy szabadidős foglalkozásról 

beszéljünk is. Az étrend megváltoztatására is hangsúlyt kell fektetni, figyelni kell a megfelelő 

folyadékpótlásra, valamint egy kiegyensúlyozott diéta összeállítására. Az alkoholizmus 

következtében leromlott általános egészségi állapot és az elégtelen táplálkozás felszívódási 

zavarokhoz vezet, ezért fontos normalizálni az étrendet, valamint javasolt májkímélő, könnyű, 

pépes ételeket fogyasztani és kerülni a savas, fűszeres fogásokat. A terápiának természetesen 

része a betegek és hozzátartozóik oktatása! A betegoktatás tartalmazza a függőség/abúzus 

jellemzőinek, szövődményeinek, azok kezelési lehetőségeinek, valamint az esetlegesen 

jelentkező nehézségek, akadályok, visszaesések ismertetését és a relapszus elkerülésére, 

gyakoriságának csökkentésére vonatkozó ajánlásokat stb. Vannak esetek, mikor a gyógyszeres 

kezelés alkalmazása indokolt, ezek esetében is fontos dönteni az egészségügyi ellátás szintjéről. 

A függőség és abúzus kezelése addiktológiai/pszichiátriai kezelést igényel, mely megvalósulhat 

járóbeteg vagy fekvőbeteg ellátás keretein belül a betegség és egyén tulajdonságainak 

figyelembevételével. A már esetlegesen kialakult szövődmények szintén további ellátást 

igényel (akár ambuláns, akár kórházi fekvőbeteg ellátás keretein belül). Akut alkoholmérgezés 

során detoxikáló kezelés szükséges, míg delirium tremens esetén intenzív osztályon történő 

elhelyezés és beavatkozás indokolt. A szövődménymentes alkoholmérgezésnél a biztonságos 

környezet megteremtése az elsődleges, a szövődmények kialakulásával együtt járó esetekben 
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azonban specifikus szakellátás lehet szükséges. Együttműködő, enyhe/középsúlyos 

alkoholbetegek esetében, akik megfelelő támogatói környezetben vannak ambuláns 

betegellátás keretein belül lehet kezelni, gyógyszeres terápia esetén is. A gondozásba vett 

klienseknél az egy éves absztinencia, valamint egy stabil, hosszútávú állapot elérése a cél. 

Fontos, hogy a kórházi körülmények közül elbocsátott absztinens vagy az ambuláns 

betegellátás során sikeresen kezelt egyének, és a nem absztinens, de kontrollált betegek 

gondozása is meg legyen oldva. Az alkoholbetegek esetében a teljes absztinencia elérése a cél! 

A terápia során alkalmazható gyógyszerekkel szemben elvárás, hogy ne okozzon függőséget, 

segítse a tartós absztinencia megvalósulását és ne akadályozza az egyént életének 

újraszervezésében. Megkülönböztethetünk hosszabb és rövid hatású szereket. A hosszabb 

hatású szerek csökkentik a megvonási tüneteket, megelőzik az eszméletvesztéssel járó 

rohamokat, míg a rövid hatásúak nagyobb biztonsággal alkalmazhatóak májkárosodás esetén, 

azonban kevésbé hatékonyan lépnek fel a megvonási tünetekkel szemben néhány esetben. Az 

alkoholbetegek terápiája során alkalmazhatók gyógyszerek: benzodiazephinek, carbamazepin, 

chlonidin, clomethiazol, butirofenolok, tiapridal, pyracetam stb. Az akut megvonás időszaka 

után olyan gyógyszer választandó, mely nem befolyásolja jelentősen az egyént mindennapi 

feladatainak elvégzésében, csökkenti az alkoholfogyasztás iránti vágyat, nem rendelkezik 

szedatív hatással és nem áll fenn a hozzászokás lehetősége. A sóvárgást csökkentő szerek 

alkalmazása minimum három hónapig javasolt, de egy évig is szedhetőek. Hazánkban az 

acamprosat és naltrexon törzskönyvezett alkoholbetegségek kezelésében, azonban kevésbé 

elterjedt ezek alkalmazása a jelentős anyagi vonzat miatt. Az acamprosat csökkenti a 

relapszusok gyakoriságát és súlyosságát, növeli az absztinens napok számát, azonban 

hatékonysága a folyamatos alkoholbevitel hatására jelentősen csökken. A naltrexon csökkenti 

a sóvárgást és az eufória érzetet. Az alkoholfüggők terápiájában alkalmazhatók még nootrop 

szerek (a kognitív károsodás mérséklésére), B-vitamin komplexek (hiányállapotok kezelésére). 

Kutatások igazolják, hogy a citalopram, fluoxetine és setralin csökkenti az elfogyasztott italok 

és növeli az italmentes, absztinens napok számát. A betegek rehabilitációját segíthetik 

pszichoedukáció, szocioterápiás módszerek (munkaterápia, foglalkozás th., közösségi 

tevékenység), valamint a motivációs interjú alkalmazása is (Egészségügyi Szakmai Protokoll – 

Alkoholbetegség). 
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4.4. Dentálhigiénikusok feladatai kábítószerfogyasztó páciensekkel 

A kábatószerfogyasztás a világ egyik legpusztítóbb egészségügyi problémája, melynek 

prevenciójára, korai felismerésére, kezelésére és rehabilitációjára nagy hangsúlyt kell fektetni. 

Számos egészségügyi intézmény foglalkozik kábítószerfogyasztók kezelésével, azonban 

ezeknek nem képezi részét az orális egészség helyreállítása és problémáinak megoldása. A 

korábbiakban már említést tettünk arról, hogy a szenvedélybetegek terápiája multidiszciplináris 

megközelítést igényel, a kábítószerfogyasztás sem képez ez alól kivételt, továbbá a 

szerhasználók esetében is fontos szerepet tölthetnek be a dentálhigiénikusok. A számos 

nehézségtől és akadálytól (például célcsoport elérhetőségének nehézsége; fogászati 

ellátórendszer és általános egészségügyi ellátórendszer együttműködésének nehézségei; 

protokollok, programok csekély száma, hiánya) függetlenül a fogászati team szerepe sem 

elhanyagolható, részt vesz az oktatásban, prevencióban, kezelésben és gondozási 

folyamatokban is. Törekedni kell a kábítószerfüggők esetében is az orális egészség 

fejlesztésére, helyreállítására, valamint a szerek okozta állapotok és betegségek kezelésére. 

Annak ellenére, hogy kompetenciánknak nem képezi részét a kábítósterfogyasztók kezelése és 

a leszokás menedzselése, fontos, hogy legyenek ismereteink a kábítószerfogyasztással, annak 

következményeivel, a leszokással, a terápiás lehetőségekkel és a gondozással kapcsolatban.  

A különböző kábítószereknek számos súlyos következménye van, mind az általános, mind 

az orális egészségre nézve, ezért felkészültségünk elengedhetetlen. A kábítószerhasználat 

számos fizikai, pszichés, szociális és mentális problémát eredményezhet. Hatással van az egész 

szervezetünkre, létrejöhetnek a cardiovasculáris rendszert és respiratórikus rendszert érintő 

súlyos következmények is (például túladagolás esetén) úgymint, légzésdepressziót, szívleállást. 

Kialakulhat májcirrózis, vesekárosodás, de gyakoriak a fertőző betegségek előfordulása is 

(HIV/AIDS, TBC, hepatitis). A kábítószerfogyasztás egészségre gyakorolt 

megkérdőjelezhetetlen negatív hatásai mellett az életvitelből adódó, elhanyagolt 

öngondoskodás eredményeként is kialakulhatnak kóros állapotok és megbetegedések. A 

szerhasználókra jellemző, hogy hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyják egészségi 

problémáikat és csak akkor fordulnak szakemberhez, ha az elváltozás már előrehaladott 

állapotban van és a kínzó panaszok már kontrollálhatatlanok az egyén által. Az egészségügyi 

ellátás igénybevételének mellőzésében számost tényező szerepet játszik, például, hogy nem 

élvez magas prioritást az egyénnek saját egészségi állapota, de az illegális szerhasználat ténye 
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is eredményezi az ellátórendszer elkerülését, hiszen tartanak, félnek az egyének az esetleges 

jogi következményektől. Ahogy a korábbi problémaviselkedések esetében is hangsúlyoztuk az 

időtényező fontos szerepet játszik az egyes kórképek gyógyításában, minél korábban kerül 

diagnosztizálásra egy adott elváltozás, annál jobban, egyszerűbben, kevésbé invazívan 

kezelhető az, valamint annál több kezelési alternatíva áll rendelkezésre. Az érintett egyéneket 

nem csak a fog-és szájüregi egészség háttérbe szorítása jellemzi, az általános egészségük sem 

élvez magas prioritást. Nem járnak rendszeresen szűrővizsgálatokra, egészségtelen táplálkozási 

szokásokkal rendelkeznek, étkezésük egyoldalú és elégtelen, ezért gyakori a hiányállapotok 

kialakulása. Jellemző az elhanyagolt szájhigiéné, a fogmosáshoz szükséges ismeretek és a 

szájhigiénés lépések kivitelezéséhez szükséges eszközök, anyagok alkalmazásának hiánya. A 

kábítószerhasználat gyakran társul túlzott alkoholfogyasztással és dohányzással, mely tovább 

rontja az egyén egészségi állapotát. Az egészségre gyakorolt súlyos hatások mellett társadalmi 

következményei is vannak a szerhasználatnak. Következményeképp csökken a munkaképesség 

szintje, nő az egészségügyi ellátások költsége, a betegségek terhe, az agresszió, a bűnözés, a 

lopás, az erőszak, a kábítószerkereskedelem, a prostitúció, a tűmegosztás problémája, valamint 

a fertőző megbetegedések terjedése. A kábítószerek fokozottan hajlamosítanak traumás 

sérülésekre, melynek hátterében állhat a kábítószer direkt hatása vagy erőszakos, agresszív 

viselkedés. 

A legelterjedtebb kábítószerek az ópiátok, a kokain, a kannabisz származékok, a 

pszichomotoros stimulánsok, a hallucionogének, a dizájner drogok vagy party drogok, valamint 

a szerves oldószerek. Az ópiátok (ópium, morfium, heroin) orális következményei között 

szerepel a nyaki- és simafelszíneken kialakuló fogszuvasodások, a fogvesztés, a szájégés, az 

ízérzékelés zavara, a különböző nyálkahártya diszpláziák, valamint a parodontitis és 

ANUG/ANUP kialakulása. A caries kialakulásában szerepet játszik a csökkent nyáltermelés, 

az ennek következtében megjelenő szájszárazság, valamint az elégtelen és rendszertelen 

táplálkozás is. A kannabisz származékok (hasis, marihuána) növelik a szájüregi rák 

kialakulásának kockázatát, xerostomiát, leukoödémát, és candida fertőzést eredményezhet. A 

kokain orron keresztül történő felszippantása szaglási zavarokhoz, krónikus 

arcüreggyulladáshoz, súlyos esetben a szájpadlás perforációjához vezethet. A kokaint per os 

használva ínyelváltozásokkal kell számolni. A kokain használata bruxizmussal, fogkopással, 

valamint a nyál pH-jának csökkenése révén eróziók kialakulásával jár. A crack-kokain pipában 
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történő elszívása égési sérüléseket okozhat az arcon, az ajkak területén és a szájüregben is. A 

stimulánsok esetében az amfetamin és metamfetamin bruxizmus, TMI diszfunkciók, fogkopás, 

xerostomia létrejöttét eredményezheti. Metamfetamin-használat esetén jelentkezhet a “Meth-

mouth” tünetegyüttese: kiterjedt carieszes léziók (foltosak, sötét színűek) megjelenése atípusos 

felületeken; gingivitis vagy akut nekrotizáló ulceratív gingivitis kialakulása; törékeny, 

porózussá vált, érzékeny fogak; szájszárazság és foetor ex ore. A fokozott cukorfogyasztás 

igénye miatt sok szénsavas üdítőitalt fogyasztanak, melyek hatására tovább fokozódnak a 

demineralizációs folyamatok. Az ectasy és LSD szájszárazság, bruxizmus, étvágytalanság, 

rágási nehezítettség, TMI problémák és fogkopások kialakulásához vezethet. Az ectasy helyi 

alkalmazása szöveti nekrózist, valamint nyálkahártya elváltozásokat eredményez, továbbá akár 

annak fenesztrációját is előidézheti. A party drogok nyálkahártyafekélyeket, ödémát és 

nekrózist okozhatnak. Fontos, hogy bármely tudatmódosítószer hatásának idején ne kezeljük 

pácienseinket!  

Dentálhigiénikusként közre kell működnünk a kábítószer okozta szájüregi elváltozások és 

megbetegedések kialakulásának megelőzésében és kezelésében. Természetesen teljes 

megoldást a primer prevenció megvalósítása, vagyis a kábítószerek kipróbálásának a 

megelőzése nyújtana, ez is részét képezi betegoktatói munkánknak. Amennyiben azonban 

fennáll a rendszeres szerhasználat a legfontosabb feladatunk motiválni és támogatni a 

klienseket a leszokásban, valamint próbálnunk kell mérsékelni a már kialakult “károkat”. A 

betegoktatás során hangsúlyozni kell a rövid-és hosszútávú következményeket (mind az 

általános, mind pedig a fog-és szájüregi egészségre nézve), a szerhasználat felfüggesztésének 

lehetőségeit és az absztinencia pozitív hatásait. A leszokáson túl a táplálkozás optimalizálása is 

hangsúlyos, ezáltal megelőzhető a különböző hiánybetegségek és állapotok kialakulása. A 

szerhasználók körében gyakoribbak a fertőző megbetegedések például a HIV/AIDS, hepatitis 

és TBC megjelenése. Ezek a kórképek orális tüneteket is okozhat, valamint hajlamosíthatnak 

további kórképek megjelenésére, melyek rendszeres fogászati szűrést és ellátást igényelhetnek 

(Shekarchizadeh és mtsai, 2013). 

A kábítószerfogyasztók terápiáját, leszokását és az ahhoz megválasztott módszert számos 

tényezők befolyásolja. Jelen fejezetnek nem képezi részét, hogy az egyes szerek esetében 

javasolt terápiás elveket, ajánlásokat részletezzük. A szerhasználók terápiája egy összetett 

folyamat, melyben fontos szerepet töltenek be a drogambulanciák, pszichiátriai gondozók és 
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fekvőbeteg-ellátó osztályok, rehabilitációs intézmények, gyermek-és ifjúsággondozók, 

mentálhigiénés szakemberek, nevelési tanácsadók és egyéb civil szervezetek. A terápia része a 

detoxikáció, melynek során komoly feladat a megvonásos tünetek negatív hatásainak, 

következményeinek csökkentése. A kábítószerhasználati zavarok hosszú távú kezelésében 

szóba jöhet gyógyszerek alkalmazása, úgymint a buprenorfin, methadon és LAAM (levo-alpha-

acetyl-methadol). A nem gyógyszeres terápia részeként javasolt rövid intervenciók, 

viselkedésterápiák, járóbeteg-ellátás keretein belül megvalósuló tanácsadások, családi, 

közösségi pszichiátriai intervenciók igénybevétele. Hatékony lehet a szociális készségek 

tréningje, a megküzdési stratégiák fejlesztése, rehabilitációs központok, terápiás csoportok és 

közösségek felkeresése. A vér útján terjedő fertőző megbetegedések visszaszorítása céljából 

fontos a tűcsere-program forszírozása. A tűcsere-program lényege, hogy intravénás 

kábítószerfogyasztók számára steril eszközöket biztosítunk, így csökkentve gyakori, társaságon 

belüli közös tűhasználatot, mely a fertőző megbetegedések terjedéséhez vezethet. Léteznek 

állandó telephelyű, mobil tűcsere-programok, tűcsere-automaták és szociális munkások által 

kezdeményezett célzott programok, azonban a gyógyszertári tűcserére is van lehetőség. Ezek a 

programok nem csak a tiszta tűt és eszközöket biztosítják a szerhasználók számára, lehetőséget 

adnak a már használt tűk leadására, azok biztonságos hulladékkezelésére. A szerhasználatban 

és leszokásban érintett egyéneket önsegítő csoportok, például az Névtelen/Anonim Drogfüggők 

(Narcotics Anonymus – NA) közössége is támogatja (Szily, 2013). Az Anonim Drogfüggők 

(NA) gyűléseit bárki látogathatja, kábítószerfogyasztási problémákkal küzdő egyének, 

hozzátartozóik, rokonaik, barátaik. A csoport segítséget nyújt az absztinencia elérésében és 

hosszútávú fenntartásában. A közösség tagjai átsegítik egymást a nehezebb pillanatokon, 

motiválják, ösztönzik egymást az egész életen át tartó kábítószerrel folytatott harc során. Az 

egyének megoszthatják tapasztalataikat, élettörténetüket, a józanodással kapcsolatos 

ismereteiket, majd megbeszélés követi az elhangzottakat.  

A kábítószerfüggők fogászati ellátását számos tényező akadályozza. Nehezen érhető el az 

adott célpopuláció, jelen esetben a szerhasználók csoportja csak sürgősségi fogászati ellátás 

céljából jelentkezik a fogászaton, kerülik a rendszeres szűrővizsgálatokat, ellenőrzéseket. Az 

orális egészségügyi vizsgálat elvégzéséhez szükséges megfelelő körülmények sem állnak 

rendelkezésre a szerhasználók számára. A kábítószerfogyasztók körében előforduló szájüregi 

elváltozások és kórképek detektálásával kapcsolatban kevés beavatkozási pont és protokoll áll 
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rendelkezésre. Jellemző az általános egészségügyi és fogászati ellátórendszer gyenge 

együttműködése. A politikai szabályzás is hiányos, valamint a fogászati ellátáshoz való 

hozzáférhetőség sem megoldott a kábítószerhasználók körében. A fogászati szakemberek 

részéről is az attitűd módosítása lenne indokolt, fel kell ismerni a kábítószerfogyasztás 

szerepének jelentőségét az orális egészség alakulásában és fel kell lépni ennek menedzselése 

érdekében. A kábítószerfüggőség kezelése számos szakember együttes munkájában 

gyökeredzik, melyben idővel a fogászati team, tehát akár a dentálhigiénikus szerepe is 

fellelhető, meghatározható kell, hogy legyen.  
4. ábra 

Intervenciók kábítószerfüggők körében az orális egészség érdekében 

 

(Saját szerkesztés Shekarchizadeh és mtsai (2013) nyomán) 
 

A szájüregi egészségi állapot felmérése történhet objektív és szubjektív módszerekkel 

egyaránt. Az objektív módszerek a klinikai vizsgálatokat foglalják magukban. A klinikai 

vizsgálatnak része a kábítószerfogyasztással kapcsolatos szájüregi elváltozások és betegségek 

azonosítása, az orális egészséggel kapcsolatos, az azt tükröző indikátorok meghatározása, 

valamint a függőség kezelési protokolljának orális egészségre gyakorolt hatása. A szubjektív 

értékelés során alkalmazhatjuk a kérdőív és interjú módszerét. A szubjektív értékelés az 

egyéntől származik, kiterjed az önészlelésére, orális egészségének értékelésére, az orális 
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egészség és függőség összefüggéseinek felismerésére, az akadályokra, aggályokra a kezelés 

kapcsán, az egyén egészségviselkedésére, egészségtudatosságára, egészségműveltségére, 

valamint az orális egészség által befolyásolt életminőség értékelésére.  

Az orális egészséggel és kábítószerghasználattal kapcsolatos intervenciók első ellátási 

szintje az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre, preventív szemlélet kialakítására és az 

oktatásra fókuszál. Ennek során az egyén felhatalmazza a fogászati szakembert az orális 

egészségfejlesztésre, illetve dentális edukációra, melyben a függő hozzátartozói, családtagjai is 

részt vehetnek. A dentálhigiénikus képes tájékoztatást adni a különböző kábítószertípusok 

veszélyeiről, következményeiről, valamint a kezelés lehetőségeiről. A dentális edukációra fel 

kell készíteni a drogambulanciákon, rehabilitációs központokban dolgozó egészségügyi 

szakembereket is, hogy ők is aktív tagjai lehessenek a folyamatnak. Továbbá biztosítani kell a 

különböző információs források, oktatási anyagok hozzáférhetőségét (brosúra, plakát, könyv, 

cikk stb.). Az intervenció második szintjeként a fogászati ellátás biztosítása jelenik meg. Ennek 

részeként fontos lenne megteremteni a fogászati szolgáltatások, beavatkozások lehetőségét a 

rehabilitációs központokban, drogcentrumokban. A fogászati kezelések hozzáférhetőségének 

javítása nagy kihívást jelent a jövőben is a kábítószerfogyasztók orális egészségének javítása, 

optimalizálása érdekében. A fogászati szakember feladatai az intervenció kapcsán: 1) A 

szenvedélybetegek szájüregi problémáinak diagnosztizálása, kezelése. 2) A függőséggel 

kapcsolatos rendellenességek kezelése a fogászati beavatkozások során. 3) Viselkedési és 

pszichoszociális tényezők felderítése és kezelése. 4) Fogászati szakemberek ösztönzése, a 

szenvedélybetegekhez való hozzáállás megváltoztatása, a pozitív attitűd kialakítása. 5) Vérrel 

terjedő fertőző megbetegedések mérséklése (Shekarchizadeh és mtsai, 2013).  

 

 
A fejezet önálló feldolgozását segítő kérdések  
• Milyen tényezőkkel indokolható a prevenció egyes szintjein a dentálhigiénikus szerepe a 

káros szenvedélyekkel küzdő betegekkel való munkában? 
• Miért alkalmas a dentálhigiénikusnál tett látogatás a káros szenvedélyekkel küzdő 

betegekkel való munkában? 
• Milyen általános feladatai vannak a dentálhigiénikusnak a páciensek dohányzásról való 

leszokásának támogatásában?  
• Nevezze meg és jellemezze a dohányzásról leszokás támogatás folyamatának lépéseit? 
• Milyen tényezőktől függ az alkalmazható dohányzás leszokást támogató módszer? 
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• Milyen körülmények között ajánlott a minimális intervenció a dohányzásról való leszokás 
támogatásában? 

• Jellemezze a minimális intervenció lépéseit? 
• Foglalja össze, hogy a különbségeket beteg függőségi és motiváltsági szintje alapján a 

leszokás támogatásában alkalmazható módszerek között? 
• Írja le az “5A” módszer lépéseit és teendőit alkoholproblémákkal küzdő kliensre adaptál 
• Ismertesse az “5R” módszer elemeit! 
• Milyen orális egészségre gyakorolt hatásai lehetnek a túlzott mértékű alkoholfogyasztásnak? 
• Milyen teendői vannak a dentálhigiénikusnak, ha a rendelésen alkoholproblémákkal küzdő 

vagy alkoholfüggő beteg jelenik meg? 
• Mutassa be az alkoholproblémák felmérésére alkalmazható kérdőíveket teszteket!? 
• Milyen tényezők eredményezik a kábítószerfüggők rossz orális állapotát? 
• Milyen intervenciós lehetőségek vannak a kábítószerfüggők körében az orális egészség 

érdekében? Mi ezekben a dentálhigiénikus feladata?       
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