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iv

Az ápolás és szülésznõség az egészség- és fejlesztési célok elérésének meghatározó erõforrása.
E szolgálatok alkotják az egészségügyi rendszerek gerincét világszerte, és képeznek platformot
a szegénységet és egészségromlást okozó betegségek elleni küzdelemhez. Ha sikeresen akar-
juk az egészségügyi rendszerek teljesítményét fejleszteni, sürgõs cselekvésre van szükség azok-
nak az akadályoknak az elhárításához, amelyek aláássák mindazt, amivel az ápolói és szülésznõi
szolgálatok hozzá tudnak járulni a jobb egészség eléréséhez minden közösség számára.

A legégetõbb aggodalmak egyike ápolók és szülésznõk rendelkezésre állása azoknak a kulcsfon-
tosságú beavatkozásoknak az elvégzéséhez, amelyeket az országoknak a HIV/AIDS, tuberkuló-
zis és malária leküzdésére meg kell tenniük. Az egészségügyi személyzet elvándorlása, a nem
megfelelõ munkakörülmények vagy a szakemberek helytelen igénybevétele mind olyan ténye-
zõ, amely korlátozza a szükséges egészségügyi ellátás megvalósítását.  Ha nem sikerül a felsorolt
problémákat megoldani, annak súlyos kihatása lesz az egészségügyi ellátás minõségére és terje-
delmére.
Az Egészségügyi Világszervezet partnereivel közösen összeállított egy együttmûködésen alapu-
ló cselekvési tervet, amellyel segíti az egyes országokat abban, hogy megerõsítsék az ápolói és

Elõszó

A szükségletekhez és a XXI. század egészségügyi rend-

szereinek kötöttségeihez igazodó, minõségi ellátáshoz

való hozzáférés biztosítása meglehetõsen nagy kihívást

jelent a kormányok számára. A sikerhez elengedhetet-

len, hogy a nemzeti egészségügyi rendszerek kapacitá-

sainak fejlesztésével párhuzamosan végbemenjen a beavatkozások

jelentõs fokozása.
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szülésznõi szolgálatok képességét arra, hogy hozzájáruljanak a nemzeti egészségügyi célok el-
éréséhez. „Az ápolás és szülésznõség stratégiai irányainak fejlesztése” címû dokumentum a
beavatkozás öt fõ területét jelöli meg: humán erõforrás-tervezés és kapacitásfejlesztés, az egész-
ségügyi személyzet menedzselése, bizonyítékon alapuló gyakorlat, képzés-oktatás, és az új típu-
sú felügyelet és koordináció. A dokumentum kézzelfogható választ nyújt az Egészségügyi Világ-
szervezet Közgyûlésének 2001. májusában hozott WHA54.12 számú határozatára, és elõsegíti
az Egészségügyi Világszervezet négy fõ stratégiai irányának, valamint az Egyesült Nemzetek mil-
lenniumi fejlesztési céljainak megvalósítását.

Úgy vélem, hogy a továbblépéshez kivételes érdekképviseletre és vezetésre, valamint olyan
egyértelmû bizonyítékokra lesz szükség, amelyek támogatják a döntéshozókat abban, hogy a
költség-hatékony és kiváló minõségû ápolói és szülésznõi szolgáltatások nyújtását megkönnyítõ
alternatívákat válasszák. Az emberek egészségének befolyásolásához eltökéltségre lesz szükség
a globális, regionális és nemzeti partnerekkel az összefogás szellemében végzett közös munká-
ra - valódi elkötelezettségre az azokkal való törõdés mellett, akik kapják, és akik nyújtják az
ápolói és szülésznõi ellátást a világ minden országában.

Dr. Gro Harlem Brundtland
az EVSZ fõigazgatója

Genf, 2002. szeptemberében



Az ápolás és szülésznõség globális egyensúlyhiánya

A kormányok egyik fõ aggodalma az ápolók és szülésznõk elvándorlása és csökkenõ száma. Az

Egészségügyi Világszervezet Végrehajtó Bizottságának 2001. januárjában tartott 107. ülésén a

tagországok felhívták a figyelmet erre a nyugtalanító tendenciára: attól tartottak, hogy a szak-

képzett ápolók és szülésznõk fokozódó elvándorlását megállító hatékony beavatkozás hiányá-

ban az egészségügyi ellátás minõsége és a lakosság egészségi állapota súlyosan romlani fog (WHA,

2001). A felsorolt aggodalmak között az ápolóhiányról, a nem megfelelõ munkakörülmények-

rõl, az ápoló személyzet rossz megoszlásáról és helytelen igénybevételérõl szóló jelentések

álltak az elsõ helyen. E problémák ellentmondásmentes jellege ellenére az okok, amelyek az

elmélyedõ egészségügyi válságot táplálják, többrétegûek (Buchan, 2002). Az Egészségügyi Világ-

szervezet Közgyûlésének küldöttei megállapították, hogy az egészségügyi ellátás fokozottan

munkaerõ-igényes, amelyben az ápolók és szülésznõk egyre kritikusabb, de gyakran lebecsült

szerepet játszanak; arra a következtetésre jutottak, hogy az ápolás és szülésznõség megerõsíté-

Bevezetés

Az egészségügyi rendszerek egyre több kihívással kerülnek szem-

be, miközben a kormányok továbbra is elkötelezetten keresnek költ-

ség-hatékony megoldásokat arra, hogy javítsák nemzeti egészség-

ügyi rendszereik képességét a jó teljesítményre. A korlátozott anya-

gi erõforrások, az egészségügyi ellátás emelkedõ költségei, a nö-

vekvõ igények és lakossági elvárások szorításában az ápolás és szü-

lésznõség biztosítja azt a platformot, amelyrõl kiindulva fokozni le-

het a nemzeti egészségpolitikai célok elérését elõsegítõ egészségi

beavatkozásokat. Ugyanakkor különféle nehézségek továbbra is alá-

ássák az ápolás és szülésznõség hozzájárulását a célok megvalósí-

tásához.
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sének kudarca súlyosan és hátrányosan befolyásolhatja az egészségügyi ellátás minõségét, a szol-

gáltatásokhoz való hozzáférést, a szakemberek egészségét, és a nemzeti és globális egészség-

politikai célok elérését.

Az ápolói és szülésznõi szolgálatok az egészségügyi rendszerek egy alrendszerét képezik, ame-

lyeket többféle szakember nyújthat. Globálisan ezek a szolgáltatások az alábbi közös jellemzõk-

kel írhatóak le:

n gondoskodás, támogatás és vigasztalás nyújtása a klienseknek

n az egészségügyi szükségletek és a beavatkozásokra adott reakciók folyamatos felmérése és

monitorozása

n az egyének és közösségek oktatása, érdekükben való fellépés

n a kielégítetlen gondozási szükségletek felmérése és megfelelõ reagálás

n az ellátás teljes spektrumát átfogó egészségügyi szolgáltatások nyújtása és koordinálása

Az ápolás és szülésznõség ugyanakkor kiegészít és támogat más egészségügyi szolgáltatásokat,

ezáltal segítve azoknak a beavatkozásoknak a sikeres kivitelezését, amelyek fogadják az új éle-

tet, támogatják és helyreállítják az egészséget, vagy éppen fordítva, lehetõvé teszik a békés,

méltóságteljes és fájdalommentes halált.

Az egészségügyi szolgálatok elõtt tornyosuló kritikus kérdések

Az egészségügyi ellátás az elmúlt évtizedben szembetûnõen megváltozott. Számos ország az

egészségügyi szektor reformján dolgozik. Az olyan stratégiák, mint a decentralizáció és privati-

záció, változásokat kényszerítenek ki a hagyományos munkavégzési struktúrában, az egészség-

ügyi rendszer irányításában és finanszírozásában. A globalizáció és technológiai fejlõdés új lehe-

tõségeket kínál, ugyanakkor feszültségeket is szül, amelyek jelentõs kihatással lehetnek az egész-

ségügyi szolgáltatások helyszínére és szabályozására. A társadalmi és demográfiai változások ugyan-

csak fokozták az amúgy is túlfeszített egészségügyi ellátó rendszerekre nehezedõ nyomást. Ezek

közül vezetõ helyen áll az egyre jobban terjedõ HIV és AIDS járvány miatt az egészségügyi

személyzetre nehezedõ teher.  Ez a többlet stressz felemészti az ápolókat és szülésznõket is,

akik közül soknak vannak olyan kollégáik, akik még csak szenvednek e betegségben, mások

viszont már áldozatul is estek annak. (Stilwell, 2001; ANA, 2001). Ahhoz, hogy az egészségügyi

rendszerek képesek legyenek gyorsan reagálni ezekre a megjelenõ kihívásokra, képesek legyenek

nem csupán megtartani, hanem tovább is fejleszteni az ellátás minõségét, hatékonyságát és igazsá-

gos elérhetõségét, továbbra is szakszerûen képzett és támogatott egészségügyi személyzet jelen-

létére van szükség, akik ott és akkor állnak rendelkezésre, ahol és amikor szükség van rájuk.
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Az irodalom áttekintése és az érintettekkel folytatott konzultáció alapján alakult ki az ápolás és

szülésznõség elõtt tornyosuló legkritikusabb problémák alábbi osztályozása:

n ellátás nyújtása

n munkaerõ

n képzés

n új típusú kormányzati felügyelet, koordináció és szakmapolitikai célmeghatározás.

Millenniumi fejlesztési célok

Változatos okok következtében az ápolás és szülésznõség az egyes országokban különbözõ

fejlettségi szinten áll. A nemzet fejlettségének átfogó szintje, és tágabb értelemben, az egészség-

ügyi ellátás fejlettsége is jelentõs hatást gyakorolt. Számos ország igen erõteljesen hangoztatja,

hogy foglalkozni akar ezekkel a problémákkal, és meg kívánja oldani azokat, ami talán annak

tudható be, hogy a kormányok egyre inkább felismerik a szolgáltatások nyújtása megerõsítésé-

nek a szükségességét azért, hogy javítsák a költség-hatékony és minõségi egészségügyi ellátás-

hoz való hozzáférést, amely jobb egészségi állapotot és produktívabb társadalmakat eredmé-

nyez. (WHO, 2001). Ezen túlmenõen a 2000. szeptemberében tartott Millenniumi Csúcsérte-

kezleten az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagországai megerõsítették abbéli szándékukat,

hogy olyan világért dolgozzanak, amelyben a növekedés fenntartása és a szegénység felszámolá-

sa jelentik az elsõdleges prioritásokat. A tíz millenniumi célkitûzés közül nyolc közvetlenül össze-

függ az egészséggel (UN, 2001). Az ápolás és szülésznõség ezeknek a céloknak a megvalósításá-

hoz például az alábbiakkal járul hozzá:

n a szegénység nyomon követése, a kissúlyú újszülöttek gyakoriságának dokumentálásával

n a nemek társadalmi egyenlõségének támogatása, a lányok és asszonyok egészségre nevelé-

sével

n a gyermekhalandóság és az anyai halálozás csökkentése anya- és gyermek-egészségügyi ellá-

tás nyújtásával

n a HIV/AIDS, malária és más betegségek elleni küzdelem, prevalenciájuk csökkentésével a

megelõzésre és kezelésre irányuló programokon keresztül

Az ellátáshoz való hozzáférést javítása, valamint  az egészség és fejlõdés ügyének elõremozdítá-

sa érdekében  a kormányoknak, a társadalomnak, a szakmai szervezeteknek, az oktatási intéz-

ményeknek, a nem-kormányzati és nemzetközi szervezeteknek egymással összefogva csele-

kedniük kell az ápolás és szülésznõség fejlesztéséért, és erre most van szükség.
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Az EVSZ 2001. májusában tartott, 54. Közgyûlése megvizsgálta és jóváhagyta az ápolás és szü-

lésznõség megerõsítésére hozott WHA 49.1 számú határozat megvalósítására vonatkozó elõ-

meneteli jelentést. A jelentés tartalmazott egy globális hely-

zetelemzést, amelynek hatására a Közgyûlés meghozta a

WHA 54.12 számú határozatát. Ez a határozat, amelynek

teljes szövege a függelékben található, arra ösztönzi a tagor-

szágokat, hogy fordítsanak azonnali figyelmet az ápolás és

szülésznõség fejlesztésére, és felkéri az EVSZ fõigazgatóját,

hogy „haladéktalanul készítsen cselekvési tervet az ápolás és

szülésznõség megerõsítésére, és annak elkészültekor gon-

doskodjék a külsõ értékelésrõl”.

A globális stratégiai irányokat meghatározó elvek

n Partnerség: együtt dolgozni közös célokért, összefogva cselekedni és egymás erõfeszítéseit

támogatni;

n Megfelelõség: olyan egészségügyi rendszereket és szolgáltatásokat fejleszteni, amelyeket az

egészségügyi szükségletek, bizonyítékok és stratégiai prioritások vezérelnek;

n Tulajdonosi hozzáállás: helyi részvétellel megvalósított rugalmas megközelítést alkalmazni,

amely úgy van kialakítva, hogy irányítsa a cselekvést mind globális, mind országos szinten;

n Etikus cselekvés: olyan egészségügyi rendszereket és ellátásokat tervezni, amelyek az egyen-

lõség, az integritás, tisztesség, a nemek és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapulnak

Ezek az alapelvek a dokumentumban felvázolt tágabb célok megvalósítását is alátámasztják.

Bizonyítékokon alapuló szakmapolitikai keret

Az „Ápolás és szülésznõség fejlesztésének stratégiai irányai” dokumentum jelenti a bizonyíté-

kon alapuló keretet ahhoz a cselekvéshez, amelyet az Egészségügyi Világszervezet és partnerei

végre fognak hajtani az ápolói és szülésznõi szolgálatok minõségének fejlesztése mellett elköte-

lezett országok támogatása érdekében. Az ápolás és szülésznõség megerõsítésének négy alap-

vetõ összetevõje van. Ezek mindegyikét a lehetõ legszilárdabb bizonyítékokra kell építeni, emellett

mindegyik esetében érvelésre, kapacitásépítésre, kutatásra és fejlesztésre, továbbá monitoro-

zásra és értékelésre van szükség ahhoz, hogy a fõ célterületek cselekvéssé formálódja-
nak, és hatást fejtsenek ki a gyakorlatra. Ezt a dokumentumot útmutatóként is lehet

használni az országos szintû cselekvéshez, és az országos szint alatti szinteken a jövõben lefoly-

tatandó szakmapolitikai párbeszéd alapjainak a megvetéséhez.

A hozzáférés javítása
és az egészség

ügyének elõbbre
vitele érdekében
most van szükség

összefogásra és
cselekvésre



Elsõ rész

Szakmapolitikai irányok
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Az „Ápolás és szülésznõség fejlesztésének stratégiai irányai” dokumentum célja, hogy elõsegítse

az egészségügyi rendszerek kapacitásainak felfejlesztését azoknak a nemzeti egészségpolitikai

céloknak az elérése érdekében, amelyeket a tagországok a kiemelten fontos egészségügyi terü-

leteken tûztek ki.

n HIV/AIDS;

n Biztonságosabb terhesség, anya- és gyermekegészség;

n Tuberkulózis;

n Malária;

n Serdülõk egészsége;

n Mentális egészség;

n Krónikus betegségek.

Az „Ápolás és szülésznõség fejlesztésének stratégiai irányai” dokumentum egyúttal hozzájárul

az Egészségügyi Világszervezet alábbi négy stratégiai céljának megvalósításához is:

n a mortalitási többlet, morbiditás és rokkantság csökkentése, különösen a szegény és a társa-

dalom szélére sodródott lakosságcsoportok körében;

n az egészséges életmód támogatása és az egészséget veszélyeztetõ azon kockázati tényezõk

csökkentése, amelyek környezeti, gazdasági, társadalmi vagy viselkedési okokra vezethetõk vissza;

n olyan egészségügyi ellátó rendszerek kialakítása, amelyek biztosítják az egyenlõséget a ki-

menetelek javításában, amelyek a rendszert használók szükségleteihez igazodnak, és ame-

lyek anyagilag igazságosak;

n az egészségügyi szektor intézményi keretének létrehozását támogató politikai környezet

kialakítása és az egészség dimenziójának elõmozdítása a társadalom- gazdaság-, környezet-

védelmi és fejlesztési politikában, amelyben az egészség szociális, gazdasági, környezeti és

fejlõdési dimenziói egyenértékû támogatásban részesülnek.

1.1 Stratégiai irányok
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Az egészségügyi ellátás minõségének fejlesztése és a hozzáférés javítása az ápolás és szülésznõ-

ség fejlesztésén keresztül a Millenniumi fejlesztési célok megvalósításához is hozzájárul.

A politikai döntéshozóknak fel kell ismerniük az ápolást és szülésznõséget sújtó problémák sürgetõ
voltát, valamint azt a tényt, hogy az ápolók és szülésznõk kulcsszerepet játszanak az egészségügyi
rendszereken és a közösségeken belül az ellátás biztosításában azzal a végsõ céllal, hogy mindenki
számára jobb egészségi kimeneteleket érjenek el. Éppen ezért sürgõs beavatkozásra van szükség az
ápolói és szülésznõi szolgálatok egészségpolitikában és rendszerfejlesztésben való közremûködésé-
nek a megerõsítésére. Ennek a beavatkozásnak rendszeresen értékelt, bizonyítékokra támaszkodó

megközelítésekre kell alapulnia, amelyek a megoldások változatos alternatíváit kínálják.

A fõ stratégiai célok

Az Egészségügyi Világszervezet és együttmûködõ partnerei öt fõ elérendõ célt határoztak meg
az ápolási és szülésznõségi kezdeményezésben, és ezek mindegyikéhez meghatározott felada-
tok és várható eredmények kapcsolódnak, amelyek feltétlenül szükségesek az ápolói és szülész-
nõi szolgálatok megerõsítéséhez. Ezek adják azt az átfogó szerkezetet, aminek keretén belül a
stratégiai irányok megvalósulnak. Az alábbiakban az öt fõ területet tekintjük át. Az elérendõ fõ
célok összefüggenek egymással és ezért bizonyos mértékig át is fedik egymást, és mindegyik
területet áthatja a kapacitásépítésnek, a kutatás-fejlesztésnek, az érdekek képviseletének, a

monitorozásnak és a kiértékelésnek a folyamatos feladata.

1. fõ stratégiai cél: Egészségügyi tervezés, érdekek képviselete és politikai elkö-
telezettség

A nemzeti fejlesztési és egészségügyi programok adekvát ápolói és szülésznõi szolgáltatásokkal
és szakértelemmel számolnak.

2. fõ stratégiai cél: Az ápolói és szülésznõ szolgálatokban dolgozó egészségügyi
munkaerõ menedzselése

Az ápolói és szülésznõi munkaerõre olyan nemzeti foglalkoztatáspolitikát alkalmaznak, amely
érzékeny a nemek egyenlõsége iránt, a biztonságos és az egészséget támogató munkakörnye-
zetre és munkakörülményekre épül, gondoskodik igazságos jutalmazásról és a kompetenciák
elismerésérõl, továbbá átlátható életpálya-struktúrát biztosít.

3. fõ stratégiai cél: A gyakorlat és az egészségügyi rendszer-fejlesztés

Az ápolói és szülésznõi szaktudás és szakértelem teljes egészében integrálódik a döntéshozatali
mechanizmusok minden szintjén, és az egészségügyi rendszerek a mindenkori legjobb gyakorla-
tot használják fel az egyének, családok és közösségek ápolására és gondozására.
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4. fõ stratégiai cél: Az ápolói és szülésznõi szolgálatokban dolgozó egészségügyi
személyzet képzése, oktatása

Célirányos szakképzettségi összetételû, hozzáértõ szakemberek állnak rendelkezésre, akik ké-

pesek hatékonyan megfelelni a gyakorlat jelenlegi és jövõbeli kihívásainak.

5. fõ stratégiai cél: Új típusú felügyelet, koordináció és szakmapolitikai célmeg-
határozás

Az ápolói és szülésznõi szoltálatok új típusú felügyelete, koordinációja és a szakmapolitikai cél-
meghatározás bevonja a kormányt, a civil társadalom képviselõit és a szakmai szervezeteket is
az ellátás minõségének a biztosítása érdekében.

Megvalósítás: összefogás

Az Egészségügyi Világszervezet és együttmûködõ partnerei1 úgy vélik, hogy az ápolás és szülész-

nõség megerõsítéséhez többre van szükség egyetlen szervezeti egység, részleg, osztály, vagy

akár egy teljes szervezet erõfeszítéseinél. Elfogadott tény, hogy a fõ eredményeket az egyes

országok prioritásainak megfelelõen kell megvalósítani, hozzáigazítva azokat a fejlõdõ és fejlett

országok eltérõ szükségleteihez és eltérõ egészségügyi ellátási környezetéhez. A stratégiai cé-

lok nemzeti szintû megvalósításához az Egészségügyi Világszervezet és együttmûködõ partnerei

biztosítják majd a technikai tanácsadást, a kapacitásépítést a megfelelõ módszerek és eszközök

alkalmazásához, és támogatást nyújtanak azoknak az országoknak, amelyek segítséget kérnek.

Az Egészségügyi Világszervezet ugyancsak együttmûködik partnereivel annak érdekében, hogy az

ápolói és szülésznõi szolgálatok fejlesztését támogató regionális intézményrendszer kapacitásait

megerõsítse.

A megvalósítás során az egyes területek fõ felelõse lehet:

n az Egészségügyi Világszervezet

n az együttmûködõ partnerek

n vagy a megvalósítás közös.

1 A partnerek közé tartoznak: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, ENSZ Népesedési Alapja, UNICEF, Ápolók
Nemzetközi Tanácsa (ICN), Szülésznõk Nemzetközi Szövetsége (ICM), az EVSZ Ápolás és Szülésznõség Fejleszté-
se Együttmûködõ Központjainak Globális Hálózata, Onkológiai Ápolók Nemzetközi Társasága, Aneszteziológiai
Szakápolók Nemzetközi Szövetsége, Sigma Theta Tau Nemzetközi Ápolástudományi Társaság.
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Megvalósítás: szövetségek kiépítése

Az Egészségügyi Világszervezet és partnerei a Stratégiai irányok sikeres, az egyes országokban

történõ kivitelezés érdekében kommunikációs stratégiát és a hozzá tartozó erõforrás mobilizá-

ciós tervet dolgoztak ki. Ezek úgy kerültek kialakításra, hogy teljesen kihasználják a megvalósítás

során kínálkozó partneri és szövetségesi lehetõségeket.

Megvalósítás: nyomon követés

Az ápolás és szülésznõség megerõsítését szolgáló Stratégiai irányok értékelésének sarkalatos

eleme egy olyan terv kidolgozása, amely nyomon követi a megvalósítás eredményeit, és monito-

rozza az eredményeknek az ápolás és szülésznõség fejlõdésére, az egészségügyi rendszer telje-

sítményére és az egészségi kimenetelekre kifejtett hatását. Ennek érdekében az Egészségügyi

Világszervezet és partnerei minden egyes fõ stratégiai célhoz meghatároztak teljesítményindi-

kátorokat, valamint globális, regionális és nemzeti adatgyûjtési mechanizmusokat, amelyek al-

kalmasak lesznek a stratégiai célok megvalósításának következtében elõállt nyereségek vagy

veszteségek kimutatására. Ez egyúttal azt is elõsegíti, hogy az Egészségügyi Világszervezet tit-

kársága és az együttmûködõ partnerek a WHA54.12 számú határozat értelmében az elért fejlõ-

désrõl jelentést tehessenek az Egészségügyi Világközgyûlés számára 2003-ban és azt  követõen.

Megvalósítás: azonnali cselekvés

A jelen dokumentumban kijelölt stratégiai irányok a 2002-2008 közötti idõszakban azt a bizonyí-

tékon alapuló cselekvési keretet biztosítják, amelynek segítségével az Egészségügyi Világszerve-

zet és együttmûködõ partnerei globális, regionális és nemzeti szintû támogatást adnak az ápolás

és szülésznõség megerõsítésére. A munka már folyik Minden egyes fõ stratégiai cél területén. A

2002-2004 közötti idõszakban a cselekvés középpontjában az alábbi tevékenységek állnak:

n azoknak a humán erõforrás beavatkozásoknak a vizsgálata, amelyekkel a munkaerõ egyensúlya

helyreállítható (kapcsolódik az 1. fõ stratégiai célhoz);

n biztonságos munkakörnyezet támogatása (kapcsolódik a 2. fõ stratégiai célhoz);

n az ápolói és szülésznõi gyakorlat bizonyíték alapjainak megteremtése (kapcsolódik a 3. fõ

stratégiai célhoz);

n a képzés és oktatás megerõsítése (kapcsolódik a 4. fõ stratégiai célhoz);

n az új típusú felügyelet, koordináció és a vezetõi készségek kiépítése (kapcsolódik az 5. fõ

stratégiai célhoz).



Az ápolás és szülésznõség
megerõsítésének

fõ stratégiai
céljai
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EGÉSZSÉGÜGYI TERVEZÉS,
ÉRDEKEK KÉPVISELETE ÉS

POLITIKAI ELKÖTELEZETTSÉG

A nemzeti fejlesztési és egészségügyi
programok adekvát ápolói és szülésznõi
szolgáltatásokkal és szakértelemmel
számolnak.

AZ ÁPOLÁS ÉS SZÜLÉSZNÕSÉG HATÉKONYSÁGÁT a globálisan

növekvõ szakemberhiány folyamatosan veszélybe sodorja (Aiken, 2001).

Ez a hiány pedig akadályozza a szükséges egészségügyi ellátás biztosí-

tását. A szakemberhiány számos és összetett okának a megértése

ugyanakkor még pontosabb vizsgálatokat kíván. Ez sürgetõ feladat, hi-

szen a szakemberek elvándorlása számos országot érint, és egyre in-

kább akadályozza az egészségügyi ellátást az egész világban (Buchan

& O’May, 1999). A nemzeti egészségpolitikai célok sikeres teljésítése

érdekében elengedhetetlen, hogy a kormányok és a humán erõforrás-

ok toborzásában és menedzselésében részt vevõ intézmények haté-

kony stratégiát dolgozzanak ki a szükséges megfelelõ személyzeti ellá-

tottság biztosítására (ICN, 1994). Figyelembe véve azt a sarkalatos fon-

tosságú szerepet, amelyet az ápolók és szülésznõk az egészségügyi

ellátórendszerben betöltenek, a szolgáltatások hatékonyságának és

hatásosságának növelésére irányuló minden döntésben jelen kell len-

nie, az ápolói és szülésznõi szakértelemnek és véleménynek. A megha-

tározó érdekelteknek tehát továbbra is ki kell tartaniuk a jelenlegi szak-

mapolitikai-programalkotási környezet megváltoztatása mellett. Báto-

rítva a kormányokat arra, hogy foglalkozzanak behatóan ezekkel a fon-

tos kérdésekkel, az Egészségügyi Világszervezet katalizálja az egyre sür-

getõbb reformokat.



FELADATOK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

1.1 A humán erõforrás-politi-
kai beavatkozások és ter-
vezés a megfelelõ ápolói
és szülésznõi munkaerõ-
ellátottsági szint fenntar-
tása érdekében, hozzájá-
ru l va  az  egészségügy i
rendszer hatékonyabb mû-
ködéséhez.

1.1.1 Munkaerõ-ellátottsági normák felállítása az
egyes ellátási területekre.

1.1.2 Irányelvek kidolgozása az egészségügyi sze-
mélyzet megoszlására és a szakképzettségi
összetételre vonatkozóan.

1.1.3 Modellek kidolgozása a munkaerõ-hiány és az
országokon belüli és azok közötti elvándorlás
okaira vonatkozóan.

1.1.4 Egységes indikátorok és rendszerek kidolgozá-
sa a humán erõforrás szintjeinek, hiányának és
elvándorlásának nyomon követésére.

1.1.5 A munkaerõhiány és -elvándorlás elõrejelzésé-
re szolgáló eszközök kidolgozása.

1.1.6 A humán erõforrás-politikai beavatkozások, fel-
mérés és tervezés legjobb gyakorlati példainak
összegyûjtése, adaptációja és megismerteté-
se.

1.1.7 A nemzetközi munkaerõ-toborzás etikai irány-
elveinek kidolgozása.

1.2.1 A közösségekkel, a politikusokkal és a döntés-
hozókkal való együttmûködés eszközeinek a ki-
dolgozása azért, hogy nyomatékosabban tuda-
tosuljon az ápolás és szülésznõség központi
szerepe az egészségpolitikai célok megvalósí-
tásában.

1.2.2 Eszközök és megoldások kifejlesztése, amelyek
alkalmasak az ápolás és szülésznõség megerõ-
sítése ügyének képviseletére, valamint politikai
szövetségek és támogatottság kialakítására.

1.2.3 Az ápolásnak és szülésznõségnek az egész-
ségpolitikai célok eléréséhez kifejtett sikeres
közremûködésével kapcsolatos bizonyítékok
összegyûjtése és megismertetése a döntésho-
zókkal.

1.3.1 Mechanizmusok kidolgozása vagy megerõsíté-
se, amelyek biztosítják az ápolói és szülésznõi
szakértelem bevonását az egészségpolitika és
programok kidolgozásába valamennyi szinten,
beleértve az Egészségügyi Világszervezetet is.

1.3.2 Politikai támogatás megerõsítése a HIV/AIDS,
a biztonságosabb terhesség, a malária vissza-
szorítása, a serdülõk egészsége és fejlõdése,
a mentális egészség, valamint a tuberkulózis
elleni küzdelem programjaira összpontosító
hatékony ápolói és szülésznõi ellátási model-
lek meghonosításához.

1.3 Támogatni kell olyan kör-
nyezet kialakítását, amely-
ben az ápolók és szülész-
nõk döntéseket hozhatnak,
és közvetlenül részt vehet-
nek a szakmapolitika ala-
kításában (beleértve a for-
rások allokációját is) vala-
mennyi szinten, ezáltal tá-
mogatva a hatékonyabb

egészségi kimeneteleket.

1.2 Mobilizálni kell a döntés-
hozókat, a közvéleményt,
a partnereket és egész-
ségügy i  szakembereket
olyan változások elõsegí-
tésére, amelyek lehetõvé
teszik az ápolás és szü-
lésznõség megerõsítését
és az egészségügyi rend-
szerek további fejlesztésé-
hez való hozzájárulásának
fokozását.
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AZ ÁPOLÓI ÉS SZÜLÉSZNÕ
SZOLGÁLATOKBAN DOLGOZÓ
EGÉSZSÉGÜGYI MUNKAERÕ

MENEDZSELÉSE
Az ápolói és szülésznõi munkaerõre olyan
nemzeti foglalkoztatáspolitikát alkalmaznak,
amely érzékeny a nemek egyenlõsége iránt,
a biztonságos és az egészséget támogató
munkakörnyezetre és munkakörülményekre
épül, gondoskodik igazságos jutalmazásról és
a kompetenciák elismerésérõl, továbbá átlát-
ható életpálya-struktúrát biztosít.

A ROSSZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, a nemek közötti egyenlõtlenség,

a hosszú munkaidõ és alacsony bérezés csak néhány azok közül az

okok közül, amelyek az ápolók és szülésznõk kiégéséhez, elvándorlásá-

hoz, a pályaelhagyáshoz, a motiváció elvesztéséhez és a munkakörrel

való elégedetlenséghez. Ezek hatása az ellátás minõségében és az

egészségügyi rendszer teljesítõképességében a legnyilvánvalóbb. A

problémák megszûntetésének kihívásai jól ismertek. Ezek közé tartoz-

nak az állami szektor amúgy is túlfeszített egészségügyi költségvetése

és a foglalkoztatáspolitikai kérdések is – különösen az alacsony vagy

közepes gazdasági teljesítményû országokban -, amelyek nem teljesen

állnak az egészségügyi minisztériumok befolyása alatt.

Ahhoz, hogy átfogó megoldás szülessen, több szektor összefogására

épülõ hozzáállás szükséges, amely bevonja a fõbb érdekcsoportokat,

például a kormányt és a civil társadalmat.



FELADATOK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

2.1 Elõ kell segíteni az egész-
s é g e s  é s  b i z t o n s á g o s
munkakörnyezet és mun-
kakörülmények kialakítá-
sát, amelyek hozzájárul-
nak az ápolók és szülész-
nõk toborzásához és meg-

tartásához is.

2.1.1 Az egyes foglalkoztatás-politikai döntéseknek
az egyéni és a szervezeti egészségügyi ellátók
teljesítményére gyakorolt hatására vonatkozó
bizonyítékok összegyûjtése és megismerteté-
se, különös tekintettel az ápolói és szülésznõi
munkaerõre.

2.1.2 Az egészséget szolgáló humán erõforrást érin-
tõ foglalkoztatás-politika felülvizsgálata, meg-
változatása és fejlesztése folyamataira vonat-
kozó újító szellemû irányelvek kidolgozása.

2.1.3 A reformoknak, a privatizációnak és szükség-
helyzeteknek az egészségügyi személyzetre,
különösen az ápolókra és szülésznõkre kifejtett
hatásának vizsgálata, a tanulságok megismer-
tetése.

2.1.4 Interdiszciplináris és multiszektorális együttmû-
ködés globális, regionális és nemzeti szintû
megvalósítása vagy megerõsítése igazságos és
a nemek egyenlõsége iránt érzékeny foglalkoz-
tatás-politika kialakításához, alkalmazásához
és monitorozásához.
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A GYAKORLAT ÉS AZ EGÉSZSÉG-
ÜGYI RENDSZER-FEJLESZTÉS

Az ápolói és szülésznõi szaktudás és szak-
értelem teljes egészében integrálódik a
döntéshozatali mechanizmusok minden
szintjén, és az egészségügyi rendszerek a
mindenkori legjobb gyakorlatot használják
fel az egyének, családok és közösségek
ápolására és gondozására.

AZ ÉVSZÁZAD KEZDETÉN  valóságos forradalom zajlott le az orvos-

és egészségtudományok fejlõdésében, az egészségügyi ellátásban és

az egyre inkább átalakulóban lévõ lakossági egészségügyi ellátási szük-

ségletek követelményeiben. Ahhoz, hogy a döntéshozók ezeknek a ki-

hívásoknak eredményesen, hatékonyan és igazságosan tudjanak meg-

felelni, eszközökre, információkra és kapacitásra van szükségük, ame-

lyekkel felmérik az egészségügyi ellátási szükségleteket, kiválasztják a

beavatkozásokat, a körülményekhez igazodó egészségpolitikai alterna-

tívákat dolgoznak ki, és az egészségügyi rendszer teljesítményének fo-

kozását elõsegítõ monitorozást végeznek (World Bank, 1993; WHO, 1999;

WHO, 2000). A döntéshozóknak megfelelõ információkra van szüksé-

gük azokra a bizonyítékokra alapozott ápolói és szülésznõi gyakorlati

tevékenységekre vonatkozóan, amelyek segítik õket a költség-hatékony

és kiváló minõségû egészségügyi ellátás megvalósításában. (Vonderheid

et al., 2001). Ezért elengedhetetlen, hogy az ápolói és szülésznõi szak-

értelem és tudásanyag a döntéshozatal minden szintjén beépüljön. Eh-

hez elemezni kell az ápolói és szülésznõi ellátás szolgáltatása szervezé-

sének és menedzselésének modelljeit, és megtalálni a legjobb gyakor-

lati megoldásokat.
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3.1 Javítani kell az egyének-
re, családokra és közös-
ségekre - különösen a hát-
rányos helyzetû lakosság-
csoportok körében - irá-
nyuló egészségügyi ellátás
szerves részét képezõ mi-
nõségi ápolói és szülész-
nõi szolgáltatásokhoz való
hozzáférést. Ez megvaló-
sítható a sikeres ápolói és
szü lésznõ i  szo lgá l ta tó i
modellek fokozottabb be-
építésével az egészség-

ügyi ellátó rendszerekbe.

3.1.1 Az egészségügyi ellátórendszer és a közösség
szükségletei közötti távolság áthidalása inno-
vatív megközelítések felismerésével, összegyûj-
tésével, megismertetésével és adaptációjával,
különös tekintettel az otthoni szakápolás, a
palliatív gondozás, az egészségfejlesztés, a be-
tegségmegelõzés, a rehabilitáció és a sürgõs-
ségi ellátás területeire.

3.1.2 Az ápolás és szülésznõség megerõsítését-fej-
lesztését szolgáló átfogó kutatási program el-
indítása.

3.1.3 A költség-hatékony ápolói és szülésznõi beavat-
kozások bizonyíték alapjainak további építése
a partnerekkel közösen, és a beavatkozások
hatásának dokumentálása az olyan kiemelten
fontos kérdések esetében, mint a HIV/AIDS, a
biztonságos terhesség, a malária visszaszorí-
tása, a serdülõk egészsége és fejlõdése, a
mentális egészség vagy a tuberkulózis leküz-
dése.

3.1.4 Az ápolóknak és szülésznõknek az egészségi
kimenetelek javítása érdekében történõ igény-
bevételére vonatkozó irányelvek kidolgozása a
fõbb prioritási területeken.

3.1.5 Az ápolói és szülésznõi szolgáltatások kiérté-
kelését lehetõvé tevõ modellek azonosítása,
adaptálása és megismertetése.

3.1.6 Az ápolói és szülésznõi gyakorlat standardjai-
nak a kialakításának támogatása, valamint az
értékelésükben segítõ eszközökhöz való hoz-
záférés biztosítása.

3.1.7 Olyan döntéshozatali modellek felismerése és
támogatása, amelyek optimalizáljak az ápolói
és szülésznõi szakértelem érvényre jutását.
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AZ ÁPOLÓI ÉS SZÜLÉSZNÕI
SZOLGÁLATOKBAN DOLGOZÓ
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYZET

KÉPZÉSE, OKTATÁSA

Célirányos szakképzettségi összetételû,
hozzáértõ szakemberek állnak rendelkezés-
re, akik képesek hatékonyan megfelelni a
gyakorlat jelenlegi és jövõbeli kihívásainak.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK  munkaigényesek, hatékony mû-

ködésükhöz megfelelõen képzett és tapasztalt személyzetre van szük-

ség. Az egészségügyi ellátás olyan gyakorlati szakembereket kíván, akik

birtokában vannak a megfelelõ tudásnak és képességeknek, amelyek-

kel képesek figyelembe venni a jelen és jövõ egészségügyi prioritásait

és szükségleteit, a rendelkezésre álló erõforrásokat, és azt a szélesebb

összefüggés-rendszert, ami az aktuális egészségügyi környezetet ala-

kítja (Egger, Lipson & Adams, 2000). Az új és gyorsan változó kihívások

megkövetelik az ápolók és szülésznõk képzésének folyamatos frissíté-

sét és naprakésszé tételét.  További kihívásokat jelentenek a demográfi-

ai és epidemiológiai változások, az orvosi és technológiai fejlõdést, a

növekvõ társadalmi elvárásokat, az egészségügyi reformokat, valamint

a szegénység leküzdésének, a nemi különbségek megszûntetésének,

és az emberi jogok érvényre juttatásának nehézségeit (Heller, Oros &

Durney-Crowley, 2001). A kapacitásépítés, különösen a megfelelõ szá-

mú és képzettségû oktató és gyakorlatvezetõ biztosítása meghatározó

jelentõségû ahhoz, hogy a gyakorlatban dolgozók fel legyenek vértezve

a hatékony praktizáláshoz szükséges tudással és készségekkel. A hiva-

tásnak különféle egészségügyi ellátási környezetekben történõ gyakor-

lásához szükséges megfelelõ szakképzettségi és készség-összetétel biz-

tosítása multidiszciplináris és több szektorra kiterjedõ összefogást kíván.
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4.1 Meg kell erõsíteni a gya-
korló ápolók és szülész-
nõk legfontosabb, alapve-
tõ készségeit, hogy ki tud-
ják elégíteni a lakosság és
a hivatás gyakorlásának
változó szükségleteit.

4.1.1 Modellek és megoldások kerülnek kidolgozás-
ra és terjesztésre az alapvetõ kompetenciák in-
tegrálásához és a tantervek naprakésszé té-
teléhez.

4.1.2 Elkészül az ápolói és szülésznõi alapkompeten-
ciák kidolgozása a regisztráció elõtti és utáni
képzettségi szintekre is.

4.1.2 Megalkotják a megosztott kompetenciák elmé-
leti keretrendszerét, amely rámutat az ápolás-
nak és a szülésznõségnek más diszciplínákkal
való együttmûködésében rejlõ értékre.

4.1.4 A technológia optimális kihasználását segítõ in-
novatív megoldások kidolgozása és elterjesz-
tése az oktatás minden területén.

4.1.5 Újító szellemû képzési modellek kifejlesztése és
elterjesztése az ápolók és szülésznõk folyama-
tos továbbképzésére, beleértve az ellátás mi-
nõségére összpontosító programokat is.

4.1.6 Az ápolás és szülésznõség vezetéséhez szük-
séges kapacitások fejlesztése, az ezekhez való
hozzáférés elõsegítése.

4.1.7 Az ápolói és szülésznõi képzési standardok
megfogalmazásához és kiértékeléséhez szük-
séges eszközök kifejlesztése és elterjesztése.

4.1.8 Az oktatói kapacitások fejlesztésének támoga-
tása, különös hangsúllyal azokon a módszer-
tani megoldásokon, amelyek kapcsolják az el-
méletet a gyakorlathoz, a képzést az ellátások-
hoz.

4.1.9 Oktatási és intézményi, valamint oktatói kapa-
citások továbbfejlesztése az ápoló- és szülész-
nõképzõ intézmények
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ÚJ TÍPUSÚ FELÜGYELET,
KOORDINÁCIÓ ÉS SZAKMA-

POLITIKAI CÉLMEGHATÁROZÁS

Az ápolói és szülésznõi szoltálatok új típusú
felügyelete, koordinációja és a szakmapoli-
tikai célmeghatározás bevonja a kormányt,
a civil társadalom képviselõit és a szakmai
szervezeteket is az ellátás minõségének a
biztosítása érdekében.

A “JELENTÉS A VILÁG EGÉSZSÉGÉRÕL A 2000. ÉVBEN” megálla-

pítja: “Az új típusú felügyelet, koordináció és szakmapolitikai célmegha-

tározás (stewardship) annak a biztosítását jelenti, hogy az egészségügyi

rendszert alkotó kormány, szervezetek és egyének jól sáfárkodjanak a

rájuk bízott erõforrásokkal és bizalommal (WHO, 2000). E tevékenység

fontosságának felismerése magában foglalja az ellátás minõségének

és a lakosság, elsõsorban a betegek, biztonságának biztosítását. Ehhez

azonban érthetõ szabályozó mechanizmusok szükségesek, különösen

figyelembe véve az egészségügyi szolgáltatások fokozódó globalizációját

és a gyakorló szakemberek ebbõl eredõ elvándorlását.

Eközben a lakosság egészségügyi ellátással kapcsolatos tudatossága

és elvárásai is növekednek, olyan idõszakban, amikor számos ország

kénytelen munkaerõ-hiánnyal, emelkedõ egészségügyi költségekkel és

az anyagi források korlátozásával szembesülni (Cassels, 1995).

Az egészségügyi szakemberek egyénileg és kollektíven is meghatározó

szerepet töltenek be a szakma szabályozásában és a gondozási stan-

dardok felállításában. Mint a klienseknek nyújtott ellátásért felelõs és

felelõsségteljes érdekcsoportnak, az egészségügyi személyzetnek, kü-

lönösképpen pedig az ápolóknak és szülésznõknek fel kell ismerniük azo-

kat a tényezõket, amelyek az egészségügyet mozgatják, és jobban részt

kell venniük a szakmapolitika alakításában.
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5.1 Támogatni kell a kormá-
nyokat világos felügyeleti,
koordinációs és szakma-
politikai célmeghatározói
szerepkörük kialakításá-
ban, különös tekintettel az
ápolói és szülésznõi szol-
gálatok területére.

5.2 Képessé tenni az ápolói és
szülésznõi szakmát és an-
nak saját szabályozó tes-
tületeit az önszabályozás
és minõségbiztosítás fele-
lõsségének vállalására és
gyakorlására.

5.1.1 Az ápolás és szülésznõség szakmai és törvé-
nyi szabályozásához a megfelelõ eszközök ren-
delkezésre állnak (pl. az ápolók gyógyszerfel-
írásával és kialakuló új szerepeivel kapcsolat-
ban).

5.1.2 Bizonyítékon alapuló és költség-hatékony eljá-
rások és lehetõségek megismerése az ápolás
és szülésznõség szabályozási szerkezeteinek
létrehozásához vagy megerõsítéséhez olyan
mechanizmusok kivitelezésének támogatásá-
hoz, mint a regisztráció, a mûködési engedé-
lyezés vagy a képzettség elismerése.

5.1.3 Olyan eszközök és mechanizmusok kidolgozá-
sa, amelyek biztosítják, hogy az ápolói és szü-
lésznõi szolgálatok hozzájárulása és terjedel-
me támassza alá a jogalkotási reformokat és
tükrözõdjék azokban.

5.1.4 Az egyéni vagy intézményi szolgáltatók által el-
követett hibák nagyságának és az egészség-
ügyi ellátásra gyakorolt hatásának felmerésére
megfelelõ eszközök és adatbázisok állnak ren-
delkezésre.

5.1.5 Az egyéni és az intézményi szolgáltatók által el-
követhetõ hibák megelõzésére, kiszûrésére
módszerek és mechanizmusok alakultak ki.

5.1.6 Lehetõvé és könnyebbé válik a szakma bele-
szólása azoknak a nemzetközi szakmai egyez-
ményeknek a kialakításába, amely kihatnak az
egészségügyi személyzetre vonatkozó jogi sza-
bályozásra.

5.2.1 Képzési modellek és eszközök meghatározá-
sa az ápolók és szülésznõk egészségpolitikai,
jogszabály- és törvényalkotói kepésségeinek
kialakításához.

5.2.2 Modellek és eszközök meghatározása az ápo-
lók és szülésznõk fokozottabb bevonására a
jogszabályok és rendeletek kidolgozásába.

5.2.3  Rendelkezésre állnak az ápolói és szülésznõi
képzési programok  akkreditációjához szüksé-
ges irányelvek, és azok gyakorlati kivitelezése
lehetõvé válik.

5.2.4 Rendelkezésre állnak az ápolók és szülésznõk
akkreditációjához szükséges irányelvek, és
azok gyakorlati kivitelezése lehetõvé válik.

5.2.5 Költség-hatékony eljárások állnak rendelkezés-
re az ápolói és szülésznõi gyakorlat minõség-



Második rész

Szakmai háttér
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Az ápolói és szülésznõi szolgálatok az egészségügyi ellátórendszer egyik alappillérét jelentik.

Tekintettel arra, hogy a szegénységgel összefüggõ betegségek elleni küzdelemben a beavatko-

zásokhoz szükséges platformot az ápolás és szülésznõség szolgáltatásai biztosítják, a maximális

egészség-nyereséget garantáló, minõségi szolgáltatásokba történõ további befektetések nagyobb

figyelmet érdemelnek Világbank, 1993). Az egészségi állapotkívánt fejlõdésének elérése érde-

kében az ápolói és szülésznõi szolgálatok megerõsítéséhez fontos kulcstényezõ, hogy a szabá-

lyozás, a képzés, a kutatás és a teljesítmény-menedzsment hatékony rendszerei álljanak rendel-

kezésre.

Miközben az egészségpolitikusok azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne az ápolási és szülésznõi

szolgálatok bevonásával az egészségügyi rendszer hatékonyságát fokozó stratégiát kidolgozni,

az ápolóknak és szülésznõknek maguknak is vezetõ szerepet kell vállalniuk. Az ápolók és szü-

lésznõk már bizonyították, hogy képességeik teljes kihasználásával képesek a költségek egyidejû

csökkentése mellett az ápolás minõségének fejlesztésére az ellátás különbözõ területein (Aiken,

Sloane & Sochalski, 1998; Brooten et al., 2001; Chappel & Dickey, 1993). Ugyanakkor még több

olyan kutatásra lenne szükség, amely megerõsíti és összegzi azokat a költség-hatékony ápolási

és szülésznõi szolgáltatásokra vonatkozó bizonyítékokat, amelyek az egészségügyi ellátásban

fennálló egyensúlyhiány helyrebillentését célozzák. Mi több, az ilyen bizonyítékokat a döntésho-

zók számára is elérhetõvé kell tenni azért, hogy megfelelõen alátámasztott döntéseket hozhas-

sanak a költség-hatékony és minõségi ellátásra vonatkozóan.

A kormányok és az egészség

A kormánynak mint az egészségügyi rendszer felügyeletét és koordinációját végzõ szervnek

felelõssége az egyes résztvevõk közötti koordináció ösztönzése és a szolgáltatások minõségé-

nek biztosítása. Az új típusú felügyeleti és koordinációs szerepnek magában kell foglalnia az

2.1 Az ápolói és szülésznõi
szolgálatok mint az
egészségügyi rendszerek
szerves részei
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egészségügyi rendszer céljainak pontos meghatározását, a megfelelõ információk összegyûjté-

sét és eredményes hasznosítását, az egészségpolitikai programalkotást, az érdekek képviseletét

és érvényesítését, valamint a döntéshozatal befolyásolására is képes szabályrendszer kifejleszté-

sét (WHO, 2000). Ennek megfelelõen az egyes országoknak keresniük kell azokat a stratégiá-

kat, amelyek alternatívákat adnak számukra ahhoz, hogy meghatározzák a legjobb egészségpo-

litikai programokat és eszközöket, amelyekre a kiváló minõségi színvonalú, mindenki számára

hozzáférhetõ, alapvetõ egészségügyi ellátás biztosításához szükség van.

Az ápolói és szülésznõi szolgálatok új típusú felügyelete
és koordinációja

Figyelembe véve a kormányok vezetõ szerepét a haté-

kony és eredményes egészségügyi szolgáltatások fenn-

tartásában és fejlesztésében, megkerülhetetlen az ápo-

lás és szülésnõség vezetõinek mind aktívabb részvétele

az egészségpolitikai vitákban és döntéshozatali folyamat-

ban. Részvételük elõsegítése érdekében az ápolóknak

és szülésznõknek világos szakmapolitikai álláspontot és

célokat kell megfogalmazniuk. Mi több, a kormánynak

az ápolást és szülésznõséget megfelelõ jogi keretben

kell bevonnia az egészségpolitikába, és a jól képzett és

széles látókörû munkaerõbe kell befektetnie, amely hatékony és eredményes betegellátásra

képes és garantálja a betegek biztonságát. Ehhez a kormánynak fejlesztenie kell a más egészség-

ügyi szakembercsoportokkal való együttmûködést is.

Az ápolók és szülésznõk szerepe az egészségügyi
szolgáltatásokban

Az egészségügy igen munkaerõ-igényes ágazat, az ápolók és szülésznõk számos országban az

egészségügyi munkaerõ több mint 50%-át adják (O’ Brien-Pallas et al., 1997). Az ápolók és

szülésznõk számának vizsgálata azonban nem az egyetlen adható válasz. Szükségszerû más té-

nyezõk tanulmányozása is, mint például a kiadások, a nyújtott ellátás minõsége, a szolgáltatások-

hoz való hozzáférés és az egészségügyi rendszer teljesítménye és a kimenetelek (eredmények)

közötti összefüggés megértése. Az ápolói és szülésznõi szolgáltatások ugyanis az egészségügyi

ellátások igen meghatározó részét alkotják és az egészségügyi személyzet többségét foglalkoz-

tatják: egyes országokban az egészségügyben dolgozók akár 90%-át is elérheti az ápolói és

szülésznõi szolgáltatások kivitelezésében részt vevõk aránya. A legtöbb országban az ápolók és

A hatékony és eredményes
ellátás biztosítása, továbbá a

betegek biztonságának
garantálása érdekében a
kormányoknak meg kell

könnyíteniük a más
egészségügyi szakembercso-

portokkal való szoros
partneri kapcsolatokat.
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szülésznõk nemcsak a kórházakban, de a közösségekben és otthonokban is nyújtanak szolgáltatásokat.

A Makrogazdaság és Egészség Összefüggését Vizsgáló Bizottság szerint az egészségügyi beavat-

kozások felerõsítése a sarkalatos egészségügyi szolgáltatásoknak a hátrányos helyzetû lakosság-

csoportokra való kiterjesztése céljából megköveteli a strukturális korlátok megszûntetését és új

kapacitások kiépítését (WHO, 2001). Ennek a folyamatnak szerves része az egészségügyi sze-

mélyzet létszámának növelése és képzésének fokozása. A kapacitásnövelés elsõ helyen kiemelt

területe a közösség, ahol a tényleges ellátás folyik. A Bizottság megjegyzi, hogy a klienshez leg-

közelebbi szinten „a tevékenységek jelentõs részét nem orvos egészségügyi dolgozók is elvégez-

hetik: ápolók és különféle képzettségi szinttel bíró szakdolgozók, köztük a szülésznõk” (p. 65).

Az egészségügy teljesítménye alapvetõen azoknak a személyeknek a képességeitõl, tudásától és

motiváltságától függ, akik a szolgáltatásokat végrehajtják. Az egészségügyi dolgozók létszámának

és készségeinek leghatékonyabb kombinációja a rendelkezésre álló erõforrásoktól, az egészség-

ügyi szükségletektõl, a prioritásoktól és a közelvárásoktól függ. A nemzeti egészségpolitikai cé-

lok elérhetõsége és az eredmények fenntarthatósága érdekében a humán erõforrások - beleért-

ve az egészségügyben központi szerepet betöltõ ápolókat és szülésznõket is – képzése, felhasz-

nálása, megoszlása és megtartása kritikus feladat.

Az ápolás és szülésznõség átfogja a személyeknek közvetlenül és a közvetetten nyújtott szolgál-

tatások széles spektrumát, és holisztikus, interdiszciplináris megközelítéssel foglalkozik a beteg-

ségmegelõzés, az egészségfejlesztés, a rehabilitáció és a palliatív gondozás területével. A gya-

korló szakemberek feladataikat önállóan vagy más egészségügyi dolgozóval együttmûködésben

látják el, különféle színtereken és az egészségügy minden szintjén (WHO, 1996). Az ápolók és

szülésznõk kötelezettségei az alábbi területekre terjednek ki:

n A testi és mentális egészség és betegség felmérése és menedzselése;

n Az egészségügyi beavatkozások tervezése, monitorozása, és minõségének biztosítása;

n Az egészségügyi erõforrások és szolgáltatások változatos körének azonosítása és koordiná-

lása annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátási szükségleteket hatékonyan és késede-

lem nélkül kielégítsék;

n Az egészségügyi ellátó csapat más tagjaival való együttmûködés elõsegítése a gyógyulást tá-

mogató környezetben;

n Egyének, családok, közösségek és más kollégák oktatása, tanácsadás és felügyelet;

n Speciális tudást és képzettségi szintet igénylõ feladatok teljesítése, ha nem áll rendelkezésre

megfelelõ személyzet;

n A gyakorlat és a szakmapolitika tökéletesítéséhez szükséges bizonyítékokat létrehozó kuta-

tás vezetése és részvétel abban.
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Az egyre növekvõ globális ápoló és szülésznõhiány komoly akadályokat jelent a nemzeti és

globális egészségügyi célok megvalósításában. A szakképzett személyzet súlyosbodó hiányának

okai sokrétûek, és jórészt a nem megfelelõ támogatási rendszerekben, a jelenlegi szakmapoliti-

kában és az egészségügyi ágazat változó környezetében gyökereznek. Ezen a területen a kuta-

tás, különösen az ápolás és szülésznõség vonatkozásában, korlátozott. Több adat kell a hiány

következményeinek megértéséhez, emellett kutatásra van szükség hatékony stratégiák, prog-

ramok, tervezés és teljesítmény-menedzsment meghatározásához az ápolási és szülésznõi szol-

gáltatások vonatkozásában.
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Dr. Gro Harlem Bruntland, az Egészségügyi Világszervezet fõigazgatója, arra szólította fel a nemzet-

közi közösséget, hogy az egészséget, mint alapvetõ emberi jogot tartsa tiszteletben (WHO, 1999).

Jó egészségi állapot nélkül az egyének teljes értékû társadalmi és gazdasági fejlõdése csak illúzió ma-

rad. A betegség nem csak az egyénre hat, de a család, a közösség és az egész lakosság szenved tõle.

Emberi jogok és a szegénység globális felszámolása

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a szegénységet az emberiség és a XXI. század legnagyobb

kihívásának tartja. Egyre több bizonyíték kapcsolja össze az egészségi állapot javulását a szegény-

ség csökkenésével és a gazdasági tevékenység és az iskolázottság ezzel egyidejûleg bekövetkezõ

fokozódásával (Wagstaff, 2001). A megfizethetõ és minõségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáfé-

rés tehát életbevágóan fontos a szegénység felszámolását célzó programok sikeréhez.

A szegénység felszámolását akadályozó egyik kulcstényezõ a nõk alárendelt helyzete. A nõk

számos országban tapasztalják egészségük sebezhetõségét az erõszak, visszaélések és társadal-

mi-gazdasági depriváció következtében, amelyek magasabb morbiditási és mortalitási arányok-

hoz vezetnek (Standing, 1997). Bár a tudatosság fokozódik és egyre inkább érzékelhetõ a sok

országban továbbra is magas anyai halálozás kérdésének sürgetõ volta, szinte alig volt mérhetõ

változás a nõk egészségének fejlesztésében.

A nemi diszkrimináció is igencsak sajátja az egészségügyi ellátásnak. A nõk minõségi ellátáshoz

és szükségleteiknek megfelelõ információhoz való hozzájutását elõsegítõ nemzetközi összefo-

gás jelentõs lépés lenne a nemek közötti egyenlõtlenségek felszámolásához. Ebben a tekintet-

ben az ápolás és szülésznõség fontos szerepet tölt be a világ leghátrányosabb helyzetû népei

egészségének a javításában.

2.2 Az ápolói és szülésznõi
szolgáltatások globális
környezete az egészség-
ügyi ellátásban
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Az egészségügy egyre inkább bõvelkedik az ápolókat és szülésznõket érintõ visszaélésekrõl

szóló beszámolókban, amelyekbe beletartoznak erõszakos cselekmények, vagy olyan nem ki-

elégítõ munkakörülmények, amelyek tovább veszélyeztetik az ápolószemélyzetet, és veszélybe

sodorják az eredményes betegellátást. Mivel az egészségügy alapvetõ emberi jog, szükségszerû

az ápolók és szülésznõk tiszteletteljes bánásmódhoz való jogának érvényre juttatása. A tisztelet

alapvetõen egészséget támogató és erõszakmentes

munkakörnyezetre fordítható le. Az Ápolók Nemzet-

közi Tanácsa (ICN) és a Szülésznõk Nemzetközi Szö-

vetsége (ICM) az Egészségügyi Világszervezethez csatla-

kozva hangsúlyozza, hogy a túlzott munkaterhelés, a nem

biztonságos munkakörnyezet, vagy a nem megfelelõ tá-

mogatás ugyanúgy az erõszak egy formáját jelentik és

ezért összeegyeztethetetlenek a helyes gyakorlattal. Az

ápolást és szülésznõséget sújtó erõszak minden formá-

jának felszámolása elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelen-

leg mûködõ szolgálatok hanyatlása megelõzhetõ legyen.

Ha el kívánjuk érni a minõségi ellátás célját, az ápolóknak és szülésznõknek biztosaknak kell lenni-

ük abban, hogy tiszteletteljes bánásmódban részesülnek, és biztonságos munkakörnyezetben dol-

gozhatnak.

Az ápolást és szülésznõséget befolyásoló epidemiológiai
és demográfiai változások

A továbbra is jelen lévõ fertõzõ és nem-fertõzõ betegségek, fertõzõ betegségek újbóli felbukka-

nása és krónikus betegségek fokozódása globális kihívást jelentenek az egészségügyi rendsze-

reknek (WHO, 1999). Az öregedõ és megrokkant lakosságcsoportok egészségügyi szükségletei a

kórház felõl egyre jobban a közösség felé terelik az ellátásokat, megnövelve a reagálásra képes

ápolás iránti igényeket.

A világ kutatói úgy tartják, hogy 2020-ra a mentális megbetegedések lesznek a megbetegedések

vezetõ okai, a legtöbb nemzet mégis felkészületlenül fogadja ezt az eszkalálódó egészségügyi

ellátási krízist. Amíg északon sok ország olyan egészségügyi rendszerekkel tusakodik, amelye-

ket egyre inkább feszítenek a krónikus állapotok, addig délen az országok mind a fertõzõ, mind

a nem-fertõzõ betegségek megfékezésével küzdenek. Az egészségügyi rendszerek különbözõ

modelljeit kell kidolgozni ahhoz, hogy a gyorsan kialakuló globális egészségügyi ellátási szükség-

letekkel meg lehessen birkózni, és ennek elkerülhetetlen folyományai lesznek az ápolás és szü-

lésznõség egészére nézve is. Miközben az Egészségügyi Világszervezet egyre újítóbb megoldá-

Ha el kívánjuk érni a minõségi
ellátás célját, az ápolóknak és

szülésznõknek biztosaknak
kell lenniük abban, hogy tisz-
teletteljes bánásmódban ré-

szesülnek, és biztonságos
munkakörnyezetben

dolgozhatnak.
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sokkal halad elõre a HIV/AIDS, TBC, malária elleni küzdelemben vagy a biztonságos terhesség

és életkezdet biztosítása felé, az ápolás és szülésznõség továbbra is az egyik létfontosságú erõ-

forrás marad a globális, regionális és nemzeti egészségügyi célok megvalósításában.

Egészségi kockázatok
Ma a kormányok és politikai döntéshozók az egészséget veszélyeztetõ kockázatok sokaságával szem-

besülnek, soha nem látott mértékben. A megelõzés és a gyógyítás közötti egyensúly meglelése a

legerõsebb kihívás, a másik pedig annak a biztosítása, hogy alkalmazzanak prevenciós erõfeszítéseket

a legfontosabb kockázatokra. Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy szembeszálljunk a

széles körben elterjedt kockázatok – a magas vérnyomás, dohányzás, alkoholfogyasztás, mozgáshi-

ány, elhízás és magas koleszterinszint – káros mellékhatásaival, amelyek mára az egészség legfõbb

veszélyeztetõ tényezõivé váltak világszerte, és ezek okozzák a betegségteher túlnyomó hányadát az

iparilag fejlett országokban. A Jelentés a világ egészségérõl 2002 (World Health Report 2002) méri az

emberi egészséget fenyegetõ legfontosabb kockázati tényezõknek tulajdonítható megbetegedése-

ket, rokkantságot és halált, és kiszámítja, hogy e betegségteher mekkora része lenne elkerülhetõ a

kockázati tényezõk csökkentésével (WHA, 2002). A Jelentés számos vizsgálat alapján egy elméleti

modellt javasol, amely a kormányok segítségére lehet azoknak a költség-hatékony megoldásoknak a

kiválasztásában, amelyek elvezetnek a kockázatok csökkentéséhez és jobb egészségi kimeneteleket

eredményeznek a lakosság számára. Az ápolók és szülésznõk meghatározó szerephez jutnak a költ-

ség-hatékony, közösségi szintû beavatkozások végrehajtásának támogatásában.

Nemi hovatartozással kapcsolatos kérdések

Számos országban az egészségügyi személyzet többsége nõ. Bár számszerûen a nõk vannak

többségben, mégis a hierarchia legalján találjuk õket, ha a hatalomról, a juttatásokról vagy a

képzésrõl esik szó (Standing, 2000). Bár a férfiak aránya az ápoláson belül jóval alacsonyabb,

sokkal nagyobb valószínûséggel õk töltik be a vezetõ pozíciókat (Standing & Baume, 2001).

Figyelembe véve a fizetésben és karrier lehetõsé-

gekben fennálló különbségeket, szükségszerû, hogy

a politikai döntéshozók olyan stratégiákat dolgoz-

zanak ki, amelyek megerõsítik és megtartják a je-

len és jövõ professzionális ápolóit. Ezek közé so-

rolhatók azok az ösztönzõk, amelyek a fiatalabb

generációk számára teszik vonzóvá a pályát. Tanul-

mányok bizonyítják, hogy az ápolás iránti csökkenõ

érdeklõdés egyik fõ oka az, hogy a nõk számára is

A nyilvánvaló fizetésbeli
különbségekre és esélyegyen-
lõtlenségekre tekintettel
okvetlenül szükséges, hogy
a döntéshozók stratégiákat
dolgozzanak ki a professzioná-
lis ápolói munkaerõ
megerõsítésére.
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megnyíltak a hagyományosan férfi dominanciájú munkakörök (Staiger, Auerbach & Buerhaus,

2000). Ez a jelenség a munkaerõ-piacon beállt alapvetõ változásokkal függ össze, amelyek a

nõknek a munkaerõ minden szintjén való minél teljesebb részvételének kedveznek. Éppen ezért

fontos olyan stratégiák kialakítása, amelyek megszüntetik a nemek megkülönböztetésén alapu-

ló bérdifferenciákat és esélyegyenlõtlenségeket, ezáltal ösztönözve a jövõ pályaválasztóit arra,

hogy az ápolás vagy szülésznõség terén keressék életpályájukat.

A globalizáció hatása az egészségügyi rendszerekre és a humán
erõforrásokra

A globalizáció megkönnyítette a tudás, a források és a technológia gyors cseréjét országok és

egészségügyi rendszerek között. Ugyanakkor ez veszélyeket is rejteget magában: betegségek

terjedését, a szakképzett egészségügyi személyzet elvándorlását, és a fejlett és fejlõdõ országok

közötti egészségügyi ellátási szakadék esetleges további mélyülését (Diaz-Bonilla, Babinard &

Pinstrup-Andersen, 2001; ICN, 1999a). A fejlõdõ országoknak hozzá kell férniük az eszközök-

höz, forrásokhoz és támogatásokhoz, amelyekkel kihasználhatják a kínálkozó lehetõségeket,

eközben azonban minimálisra kell csökkenteni a globalizáció elõnytelen hatásait azért, hogy fel

lehessen számolni az egészségügyi ellátás szempontjából gazdagok és szegények között meglé-

võ egyensúlyhiányt.

A Szolgáltatások Kereskedelmének Általános Egyezményérõl1 folyó nemzetközi tárgyalások to-

vább fokozhatják a globalizáció hatását az egészségügyi személyzet elvándorlására. Sõt, amennyi-

ben a humán erõforrás-fejlesztésbe való befektetés késik, a fejlettebb országok „agyelszívása”

gyorsulni fog, mivel mind több ápoló és szülésznõ fog külföldön keresni jobb képzési és foglal-

koztatási lehetõségeket. Ez a mozgás tovább fokozza a személyzet hiányát, és egyre károsabb

hatást gyakorolhat a fejlõdõ országokra, amelyek a viszonylag rossz egészségi állapot és a szûkös

gazdasági források terhével küzdenek. Az elvándorlás és utánpótlás közötti egyensúly megtalá-

lása komoly fejtörést okoz nemcsak az egészségügyi minisztériumoknak és az egészségügy ter-

vezõinek általában, de magának az ápolói és szülésznõi szakmáknak is.

A technológia hatása az egészségügyi ellátásra

 Az információs technológia robbanásszerû növekedésének máris radikális hatása van az egész-

ségügyi ellátásra. A különbözõ színtereken mûködõ szolgáltatók klinikai adatokhoz való hozzá-

férésének drámai változása jelentõsen javította a betegségek menedzselését és az egészségi

1 General Agreement on Trade in Services, GATS
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állapotbeli kimeneteleket és eredményeket. Ráadásul a fogyasztók és betegek is egyre jobban

felfegyverkeznek – elsõsorban az Interneten keresztül – azzal a tudással, ami eddig csak a klini-

kai szakembereknek volt hozzáférhetõ (Institute of Medicine, 2001). A jövõ kihívása annak a

biztosítása, hogy a fejlõdõ országok leküzdhessék a tecznológia fejlesztése és az ahhoz való

hozzáférés akadályait annak érdekében, hogy tovább csökkenjen az észak és dél közötti meg-

osztottság.

Az egészségügyben végbement technológiai fejlõdés új lehetõségeket hozott létre, amelyek

képesek jelentõsen csökkenteni a betegségek kockázatát, növelni a várható élettartamot és fo-

kozni az életminõséget. Például a genomika óriási ígéreteket tartogat a betegségek megelõzése,

diagnosztizálása és kezelése terén (WHO, 2002b). Az ilyen ígéretek a közvéleményben és a

szakmában is fokozzák az elvárásokat, de egyúttal új problémákat is felvetnek az etika és a

források tekintetében. Ezeknek a fejleményeknek a kihatásai túlmutatnak az ápolói és szülész-

nõi gyakorlat terjedelmén, és döntõen befolyásolhatják a szükséges kompetenciákat, valamint a

szolgálatok és a napi munkafolyamatok szervezését. Emellett az ápolóknak és szülésznõknek

kulcsszerepet kell vállalniuk annak a biztosításában, hogy a közvélemény alaposan tájékoztatva

legyen a technológiai fejlõdés kihatásaival kapcsolatban.

Makrogazdasági tényezõk

A gazdasági hanyatlás, az adósság-visszafizetés és a geopolitikai változások súlyos kihatással vol-

tak az egészségügyi rendszerek fejlõdésére és teljesítményére, ami gyakran az egészségügyi

ágazat számára rendelkezésre álló anyagi források csökkenését eredményezte, és ezáltal olyan

új reformokat siettetett, amelyek szolgálják szükségképpen a betegeket.

Az egészségügyi reformok központi eleme gyakran az egészségügy finanszírozásának alapvetõ

megváltoztatását is tartalmazta. Így sok kormány eltávolodott az erõs központi finanszírozás

rendszerétõl, aminek az eredménye az lett, hogy a a nem-kormányzati finanszírozási források

egyre jelentõsebb szerepet töltenek be (Cassels, 1995). Az egészségügyi ellátás finanszírozás-

ban és az egészségügyi dolgozók juttatásaiban bekövetkezett változások kihatottak általában az

ellátások mennyiségére, fajtáira, megfizethetõségére és elérhetõségére, különösképpen pedig

az ápolási és szülésznõi szolgáltatások minõségére és hozzáférhetõségére (German Foundation

for International Development, 1999). Számos kormány ezért kísérleteket folytat az egészség-

ügyi rendszer finanszírozásának különféle módszereivel azért, hogy elõsegítse az ellátáshoz való

egyenlõbb hozzáférést. Az innovatív finanszírozási megoldásokban benne rejlik a lehetõség arra,

hogy bõvítsék az alapellátás kiterjedését a bizonyítottan költség-hatékony ápolói és szülésznõi

szolgáltatások támogatása révén. További vizsgálatok szükségesek azonban annak meghatáro-
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zására, hogy ezek a mechanizmusok milyen módon szolgálják a nemzeti egészségpolitikai célok

megvalósítását és a szegénység visszaszorítását.

Az EVSZ Makrogazdaság és Egészség Bizottságának2  jelentése szerint a megromlott egészség-

bõl eredõ gazdasági veszteség mértékét eddig alulbecsültük. A leggyengébb egészségi és oktatá-

si állapotokkal rendelkezõ országok számára sokkal nehezebb a tartós növekedés megvalósítá-

sa. Afrikának a Szaharától délre fekvõ területein a HIV/AIDS miatti veszteségeket az éves GNP

12%-ára becsülik (WHO, 2001). A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy különféle lényeges

beavatkozásokat, amelyek hatékonyan érik el a szegény lakosságot, gyakran egészségközpon-

tokban és más kisebb intézményekben, vagy elérési szolgálatok3  révén is lehet biztosítani. Eze-

ken a helyszíneken gyakran az ápolók és a szülésznõk azok, akik az ellátást végzik.

Az egészségügyi ellátó rendszer reformja és privatizációja

A költségek fékentartását célzó intézkedések, a források nem kielégítõ allokálása az alapellátás

számára és az emberi erõforrás tervezésére fordított kellõ figyelem hiányamiatt az egészségügyi

személyzet elégtelennek bizonyul a szolgáltatások iránti igények kielégítésére mind létszámát,

területi elhelyezkedését, mind pedig készség-összetételét tekintve. Ennek eredményeképpen

az ápolók és szülésznõk egyre gyakrabban kerülnek szembe a tarthatatlanul magas esetszámok-

kal ésa növekvõ számú akut betegekkel, és gátolják õket azok a képességek és támogatás, ame-

lyek nem mindene esetben felelnek meg a kivitelezendõ ellátás által támasztott követelmények-

nek. (Egger, Lipson & Adams, 2000).

A pénzügyi takarékoskodási intézkedések emellett sokszor vezettek az amúgy is alacsony bérek

csökkentéséhez vagy befagyasztásához, valamint a rendelkezésre álló álláshelyek számának csök-

kentéséhez. A személyzet hiánya, a nem kielégítõ eszközellátottság és az intézmények állag-

romlása súlyosbodott, tovább rontva az egyébként is veszélyes munkakörülményeket (WHO &

ILO, 1999). Sok esetben a legsérülékenyebb egészségügyi munkaerõ az elsõ, akit ezek a változá-

sok érintenek. A magán egészségügy jelentette fokozódó verseny hatására a gyakorló ápolók és

szülésznõk vagy otthagyják a közszférát, vagy egyre több ápoló és szülésznõ vállal állást mind a

két szektorban, hogy megélhetését biztosítani tudja. Mindez súlyosbítja a hozzáféréssel, a minõ-

séggel és a biztonsággal kapcsolatos problémákat.

2 WHO Commission on Macroeconomics and Health
3 outreach services
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A költségmegtakarítási intézkedések kiváltottak olyan hatásokat is, amelyek túlmutatnak a köz-

vetlen betegellátáson , miután az ápolás és szülésznõség szabályozására, a képzésre és kutatásra

fordított összegek vagy statikusak maradtak, vagy markánsan csökkentek. Éppen ezért sarkala-

tosan fontos az ápolói és szülésznõi szakértelmet olyan erõforrásként tekinteni, mint amely

kritikusan fontos a hatékony egészségügyi reformok alakításához és támogatásához.

Egyre tetemesebb bizonyíték-halmaz világít rá egyértelmûen

az ilyen reformoknak az egészségügyi rendszerekre és az el-

látók teljesítményére kifejtett hatásaira (Aiken & Sochalski,

1997). Mindazonáltal több kutatásra lenne szükség azoknak a

speciális akadályoknak és lehetõségeknek a vizsgálatához,

amelyekkel az ápolás és szülésznõség fejlesztése és teljesít-

ménye szembesül.

Kutatás és kapacitások fejlesztése

Az ápolás és szülésznõség gyakorlatának bizonyíték-alapja egyre gyarapodik, de még mindig

kezdetleges állapotban van. Ugyanakkor fokozódik a kutatás jelentõségének elismerése a bizo-

nyítékokra alapozott gyakorlat és szakmapolitika alátámasztásában az egészségügy területén.

Szükség van egy olyan elméleti keret megalkotására, ami lehetõvé teszi a hatékony ápolási és

szülésznõi szolgáltatásokra vonatkozó bizonyítékok szisztematikus azonosítását és elemzését,

különösen a kiemelten fontos egészségügyi területeken, mint pl. a HIV/AIDS vagy a terhesség

biztonságosabbá tétele. A bizonyítékokat övezõ fokozott fi-

gyelem ellenére a tudásanyag fejlõdését súlyosan aláásta az

ápolás és szülésznõség történelmileg alacsony megbecsülé-

se és értékelése, továbbá az, hogy nem tekintették fontos-

nak a támogató kutatási kultúra és infrastruktúra kiépítését.

Továbbra is gátat jelent az ápolás- és szülésznõség-kutatások

hiányzó vagy alacsony finanszírozása, a kutatási szervezetek

és hálózatok hiánya, és az alapvetõ technológiákhoz való nem

megfelelõ hozzáférés, különösen a fejlõdõ országokban

(WHO, 2001).

Kezdeti lépések már történtek az ápolók és szülésznõk kutatási kapacitásainak fejlesztésére

például a kutatás tantárgy beépítésével az alap- és felsõbb szintû képzés tantervébe, a munka

melletti képzés összehangolásával, vagy kutatási ösztöndíjak támogatásával. A bizonyítékokra

alapuló egészségügyi ellátás elõsegítéséhez elengedhetetlen az intézményi kapacitások és kuta-

A magán egészségügy
jelentette erõsödõ
verseny hatására a gya-
korló ápolók és szü-
lésznõk elhagyják a
közszolgáltatást.

Az ápolás és szülész-
nõség történelmileg
alacsony megbecsülése
hozzájárul az ápolás-
és szülésznõség-kuta-
tás nem kielégítõ
forrásellátottságához.
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tási hálózatok fejlesztése, valamint a szilárd kutatói képességekkel rendelkezõ ápolók és szü-

lésznõk kritikus tömegének megjelenése, különöseképpen a fejlõdõ országokban.

Szükség van továbbá olyan mechanizmusok meglétére is, amelyek támogatják a hatékony ápolá-

si és szülésznõi szolgáltatásokra vonatkozó bizonyítékok beépítését a szakmapolitikába és beke-

rülését a gyakorlati ellátás színtereire. A bizonyítékokon alapuló egészségügy megvalósulásának

megkönnyítését célzó szélesebb stratégiának magába kell foglalnia az ápolók és szülésznõk pub-

likációs készségeinek fejlesztését, a nemzeti szakfolyóiratok számának növelését, a technológiá-

hoz való hozzáférés kiterjesztését, valamint a kutatási eredmények lefordítását és adaptálását az

eltérõ kulturális, egészségügyi ellátási és döntéshozatali környezetekre (Johnson & Griffiths, 2001;

Rodgers, 2000; Royle et al., 2000). A meglévõ bizonyítékokhoz való hozzáférést és az alkalmazá-

sukat gátló akadályok megszûntetése kritikus, különösen a fejlõdõ országokban.

Következtetések

 Az ápolói és szülésznõi szolgálatok az egészségügyi ellátás alappilléreinek egyikét alkotják. Ezek

a szolgálatok létfontosságú erõforrást jelentenek, és  platformot biztosítanak az egészségügyi

beavatkozások fejlesztéséhez, ami a nemzeti egészségügyi célok elérését támogatja.

Az ápolói és szülésznõi szolgáltatások biztosítása megerõsítésének elmulasztása súlyosan aláás-

sa az ellátás minõségét, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a gyakorló szakemberek egészsé-

gét, és a nemzeti és globális egészségpolitikai célok elérését. Az Egészségügyi Világszervezet és

a vele együttmûködõ partnerszervezetek közösen hoztak létre egy olyan együttmûködési prog-

ramot, amely segíti az egyes országokat az ápolás és szülésznõség megerõsítésében és a nem-

zeti egészségügyi célok megvalósításában. Az „Ápolás és szülésznõség fejlesztésének stratégiai

irányai” dokumentum öt kulcsfontosságú területet jelöl meg, ahol azonnali beavatkozásra és

támogatásra van szükség: a humán erõforrás-tervezés és kapacitásépítés, az egészségügyi sze-

mélyzet menedzselése, a bizonyítékon alapuló gyakorlat, az oktatás és képzés, és az új típusú

felügyeleti és koordinációs szerep.

Ahhoz, hogy a jelen dokumentumban megfogalmazott célok elérhetõk legyenek, a kormányok-

nak, a társadalmaknak, a szakmai szervezeteknek, a képzõ intézményeknek, a nem kormányzati

szerveknek, a nemzetközi és bilaterális szervezeteknek az összefogására van szükség.
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WHA54.12 határozat
Az ápolás és szülésznôség  megerôsítése

Az Egészségügyi Világszervezet 54. Közgyûlése,
Áttekintve az ápolás és szülésznõség megerõsítésére vonatkozó jelentést;

Hivatkozva a WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8 és a WHA49.1 számú határozatok-

ra, amelyek az ápolás és szülésznõség megerõsítését célzó tevékenységre vonatkozó aján-

lásokat tettek;

Elismerve a hozzáférhetõ egészségügyi rendszerek jelentõségét a népek egészségi állapotának

javítására tett erõfeszítések szempontjából, amint azt a Jelentés a világ egészségügyi helyze-

térõl 2000 címû dokumentum is megfogalmazza;

Elismerve a megfelelõ források, köztük humán erõforrás, felhasználásának fontosságát az egész-

ségügyi ellátás nyújtásában;

Tudatában annak, hogy az ápolók és szülésznõk sarkalatos és költség-hatékony szerepet tölte-

nek be a többlet-mortalitás, morbiditás és rokkantság visszaszorításában, továbbá az egész-

séges életmód elõsegítésében, és aggódva amiatt, hogy további cselekvés szükséges az ápo-

lók és szülésznõk hozzájárulásának a maximalizáláshoz;

Aggódva a globális ápoló- és szülésznõhiány miatt;

Felismerve az ápolói szolgáltatások és szülésznõi szolgáltatások mint minden egészségügyi rend-

szer középponti magvát alkotó tevékenységek jelentõségét és ezek fontosságát a nemze-

tek egészsége tekintetében;

Szem elõtt tartva az azoknak a partnereknek széles skálájával folytatandó együttmûködés folya-

matos szükségességét, akiknek a tevékenysége kihatással van a lakosság egészségi állapotá-

ra, az egészségfejlesztésre és az egészségügyi ellátásra;

1. SÜRGETI a Tagállamokat arra, hogy:

(1) segítsék elõ egészségügyi rendszereik továbbfejlesztését és folytassák az egészségügyi ága-

zat reformját az ápolók és szülésznõk bevonásával az egészségpolitikai megfogalmazásába,

tervezésébe és gyakorlati megvalósításába minden szinten;

(2) vizsgálják felük, vagy dolgozzanak ki, és valósítsanak meg nemzeti egészségügyi cselekvési

terveket és oktatási, jogalkotási, szabályozási és praktizálási modelleket ápolók és szülész-

nõk számára, és biztosítsák azt, hogy ezek megfelelõen és kellõen tükrözik azokat a kom-

petenciákat és ismeretanyagot, amelyek lehetõvé teszik az ápolók és szülésznõk számára,

hogy kielégítsék az általuk ellátott lakosság szükségleteit;

Függelék
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(3) hozzanak létre olyan átfogó emberi erõforrás-fejlesztési programokat, amelyek támogatják

a képzett és motivált ápolói és szülésznõi munkaerõ képzését, toborzását és megtartását az

egészségügyi ellátásban;

(4) dolgozzanak ki és valósítsanak meg politikákat és programokat, amelyek biztosítják az egész-

séges munkahelyeket és a jó minõségû munkakörnyezetet az ápolók és a szülésznõk szá-

mára;

(5) támasszák alá a fenti intézkedéseket az ápolók és szülésznõk szükségleteinek folyamatos

felmérésével, továbbá a nemzeti egészségpolitikai szerves részét képezõ nemzeti ápolási és

szülésznõségi cselekvési tervek kidolgozásával, rendszeres felülvizsgálatával és gyakorlati meg-

valósításával;

(6) segítsék elõ olyan ápolói és szülésznõi szolgáltatások kialakítását, amelyek csökkentik a koc-

kázati tényezõket és megfelelnek az egészségügyi szükségleteknek, mindezt helytálló tudo-

mányos és klinikai bizonyítékokra alapozva;

(7) készítsenek terveket az ápolói ellátás értékelésére.

2. FELKÉRI a Fõigazgatót arra, hogy:

(1) nyújtson támogatást a Tagállamoknak vizsgálódási mechanizmusok létrehozásához az ápo-

ló- és szülésznõ-személyzetet érintõ globális munkaerõhiány tanulmányozásához, ideértve

a migráció hatását is, továbbá emberi erõforrás-tervek és programok kidolgozásához, ide-

értve az etikus nemzetközi munkaerõ-toborzás kérdéseit is;

(2) nyújtson támogatást a Tagállamoknak azon erõfeszítéseikhez, amelyekkel meg akarják erõ-

síteni az ápolók és szülésznõk hozzájárulását a lakosság egészségi állapotához, és tegye meg

a szükséges lépéseket ahhoz, hogy növekedjék az EVSZ ápolási és szülésznõségi együttmû-

ködõ központjainak a száma a fejlõdõ országokban;

(3) biztosítsa az ápolási és szülésznõségi szakértõk bevonását az egészséget szolgáló emberi

erõforrások integrált tervezésébe, ideértve az azoknak a Tagállamoknak nyújtandó támo-

gatást, amelyek a falusi képzett bábákra építõ programokat valósítanak meg, irányelvek és

képzési modulok kidolgozásával, az ápolók, különösképpen pedig a szülésznõk kiterjesztett

szerepeként;

(4) továbbra is mûködjék együtt a kormányokkal az ápolóság és szülésznõség fejlesztésével

foglalkozó valamennyi hivatal és szervezet közötti eredményes koordináció elõsegítése ér-

dekében;

(5) nyújtson folyamatos támogatást az Ápolási és Szülésznõségi Globális Tanácsadó Csoport

munkájához, és vegye tekintetbe az ápolás és szülésznõség érdekeit és hozzájárulását az

EVSZ politikájának és programjainak a kidolgozása és megvalósítása tágabb vonatkozásai-

ban;
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(6) dolgozzon ki és valósítson meg a gyakorlatban rendszereket és egységes teljesítmény-indi-

kátorokat országos, regionális és globális szinteken az e célok elérése felé megtett haladás

monitorozása, mérése és jelentése céljából;

(7) készítsen haladék nélkül egy cselekvési tervet az ápolás és szülésznõség megerõsítése céljá-

ból és gondoskodjék annak következtetései külsõ értékelésérõl;

(8) folyamatosan tájékoztassa a Közgyûlést e határozat megvalósítása terén megtett elõrehala-

dásról és tegyen jelentést az EVSZ 56. Közgyûlésének 2003-ban.

Kilencedik plenáris ülés, 2001. május 21.
A54/VR/9
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Általános útmutató az „Ápolás és szülésznõség fejlesztésének
stratégiai irányai” címû dokumentum használatához

Az „Ápolás és szülésznõség fejlesztésének stratégiai irányai” [angol elnevezésébõl eredõ rövidítéssel: SDNM] kidolgo-
zására az útmutatást a tagországok az Egészségügyi Világszervezet 2001. évi közgyûlésén, a WHA54.12 számú hatá-
rozatban fogalmazták meg.

Az SDNM-ben megfogalmazott alapelveket az egyes országok nemzeti környezetéhez lehet igazítani. Az SDNM
alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb megfontolások a következõk:
n biztosítani kell, hogy a nemzeti ápolás- és szülésznõség-fejlesztési stratégia [a nemzeti SDNM] összhangban álljon

az ország nemzeti egészségügyi és fejlesztési tervével;
n valamennyi érintett szereplõt be kell vonni a részvételbe, pl. egy bizottság felállításával, amelyben valamint kulcs-

szereplõ képviselteti magát; ez a bizottság ad útmutatást az SDNM gyakorlati megvalósításához és a cselekvés
prioritásainak a meghatározásához;

n felelõsség: meg kell határozni a megvalósításra kerülõ nemzeti SDNM minden egyes összetevõjének a felelõs
csoportját vagy csoportjait;

n monitorozás: indikátorokat kell meghatározni az elõrehaladás méréséhez és a nemzeti SDNM megvalósításának
az áttekintéséhez.

Hálásak lennénk, ha eljuttatnák hozzánk a dokumentummal kapcsolatos véleményüket.
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