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Beszélgetés a páciensekkel
a védőoltásokról a közösségi
ellátásban: útmutató ápolóknak
Dr. HIRDI Henriett Éva PhD, Dr. BALOGH Zoltán PhD
ÖSSZEFOGLALÁS
A védőoltások a legköltséghatékonyabb megelőző intézkedések közé tartoznak a fertőző betegségek elleni küzdelemben. A lakosság körében az oltási arányok nem optimálisak annak ellenére,
hogy a vakcinák hatékonyak és elérhetőek, valamint mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi
egészségügyi szervezetek ajánlják felvételüket. A vakcinázással kapcsolatos tétovázás egyre gyakoribb, amely növeli a járványok kitörésének kockázatát és meghiúsítja az egészségügyi hatóságok stratégiáit. A helyes és megbízható információk a betegek számára kulcsfontosságú szerepet
játszanak a vakcináció felvételének eldöntésében. Az ápolók védőoltásokkal kapcsolatos ismeretei, pozitív hozzáállása és motiváló kommunikációja elengedhetetlen a fertőző betegségek megszüntetésére irányuló célok eléréséhez. E kézirattal a szerzők célja, hogy útmutatást és gyakorlati
tippeket nyújtsanak a vakcinával kapcsolatos tétovázások kezeléséhez az alapellátás területén.
Kulcsszavak: fertőző betegségek, oltási tétovázás, kommunikáció, közösségi ellátás, ápolók, bizalom
Communicating with Patients about Vaccination in Community Health Care: a Framework for Nurses
Henriett Éva HIRDI PhD, Zoltán BALOGH PhD
SUMMARY
Vaccines are amongst the most cost-effective preventive actions against infectious diseases.
Despite the effectiveness and availability of vaccines, and recommendations from national
and international health organizations, vaccination rates among the public remain suboptimal.
Vaccine hesitancy is a growing trend, increasing the risk of disease outbreaks and defeating
health authorities’ strategies. Correct and trustworthy information for patients plays a key role
in decisions on whether to have them vaccinated. Nurses’ knowledge of and positive attitudes,
and motivational communication towards vaccination are crucial to meeting the infectious
diseases elimination goals. In this article, the authors aim to provide guidance and practical tips
for addressing vaccine hesitancy in community health care.
Keywords: infectious diseases, vaccine hesitancy, communication, community health care,
nurses, trust
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Bevezetés
A lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló
képességének fokozásával, szükség esetén kialakításával kapcsolatos feladatokat, valamint az egyének
egészségi állapotának figyelemmel kísérését, egészségügyi felvilágosítását, nevelését, továbbá egészségtervezésének támogatását az egészségügyi alapellátás
ról szóló 2015. évi CXXIII. törvény határozza meg az
alapellátás feladataként. Ha az alapellátás egyes szereplőinek részletesebb feladatait meghatározó jogi
normákat is megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy nemcsak
a védőnőknek van a védőoltásokkal kapcsolatban

Rövidítések jegyzéke:
COVID-19: (coronavirus disease 2019) koronavírus-betegség 2019
ECDC: European Centre for Disease
Prevention and Control
ICN: The International Council of Nurses
WHO: World Health Organization
óriási szerepe, hanem a felnőtt lakosságot ellátó háziorvosi szolgálatoknak is, sőt a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknak is.
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Az alapellátás e területein dolgozó ápolók ez év
őszén a korábbiaknál még nagyobb kihívással néznek szembe a védőoltásokkal kapcsolatos feladatok
ellátása során. Egyrészt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ismét esedékes az influenza oltások megszervezése és beadása, másrészt közre kell
működniük a 65 év feletti idős felnőtteknek szintén
ajánlott ugyanolyan fontosságú pneumococcus elleni
vakcinációban, harmadrészt pedig számítanak rájuk
a COVID-19 elleni 1., 2., vagy épp 3. oltás felvételének megvalósításában is.
Ugyanakkor az ápolók napi munkájuk során azt
is megtapasztalják, hogy annak ellenére, hogy egyre szélesebb körben, egyre könnyebben elérhetőek
a vakcinák, melyek felvételét a hazai és nemzetközi
egészségügyi szervezetek egyaránt ajánlják, mégis
a lakosság körében az oltási arányok nem minden
esetben optimálisak. Minden háziorvosi praxisra jellemző egy „törzsmag”, azok a páciensek, akik minden
évben rendszeresen saját maguk kérik az influenza
elleni védőoltást, sőt már az ősz beköszöntésével
kérdezgetik, mikor lesz már elérhető az oltóanyag.
Ők jellemzően más fertőzőbetegségek elleni oltások
felvételére is sokkal nyitottabbak. A többi páciens,
vagy csak akkor érdeklődik az oltási lehetőség iránt,
ha a híradásokból azt hallja, hogy komolyabb járvány
fenyegeti hazánkat, vagy önmagától nem is gondol
arra, hogy oltásban részesüljön.
Az alapellátás területén dolgozók célja, hogy hos�szú távú együttműködés, „bizalmi” kapcsolat alakuljon
ki a páciens és az alapellátást nyújtó között. Ennek az
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együttműködésnek rendkívül fontos alapja a bizalom, a
páciens meghallgatása, a ráirányuló figyelem és az empátia. Mindezek sikeres megvalósulásához az egészségügyi szakdolgozók kommunikációs, együttműködési és
konfliktuskezelési készségeinek rendkívül nagy jelentősége van. Szerencsére ezek a készségek fejleszthetőek,
melyre nemcsak az egészségügyi képzőintézmények
igyekeznek hangsúlyt fektetni, hanem maguk a szakdolgozók is, amikor e témában választanak a szabadon
választható továbbképzési programok közül.
Az elmúlt években megvalósult kommunikációs
tréningek között igazi kuriózumnak számított az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodája és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) által 2021. október 9-én
közösen megvalósított „Kommunikáció a betegekkel
a COVID-19 elleni védőoltásokról” című rendezvény,
mely az oltási kampány során alkalmazható hatékony
beszélgetéshez nyújtott útmutatást. Jelen kézirat
alapjául az ott ismertetett kommunikációs stratégiák, bizonyítékokon alapuló útmutatások szolgálnak,
melyek nem csupán a COVID-19 elleni védőoltás
felvételének ösztönzéséhez hatékonyak, hanem bármilyen oltási kampány sikeréhez hozzájárulhatnak.

Az oltások elfogadottsága és
az azok iránti igény
Az emberek kb. 30-40% elfogadja az oltásokat.
Azonban az elmúlt években egyre növekszik a bizonytalanok, a vakcinázást illetően habozók tábora

1. ábra: A védőoltás elfogadására való hajlandóság stációi (WHO, 2021)
Az oltóanyag, beoltást végző személy, egészségügyi rendszer iránti
növekvő bizalom
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Az oltóanyag felajánlására adott lehetséges reakció a különböző stációknál:

„Készen állok”

„Rendben,
azt hiszem,
beadatom
azt oltást, de...”

„Nem is tudom...
Megvárom, hogy
előbb mások
oltassák be
magukat.”
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meggyőződve róla,
hogy ez jó lesz
nekem.”

„Az oltások
veszélyesek,
kizárt, hogy
beoltassam
magam.”
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(kb. 50-60%), akik közül sokan a kérdéseik megválaszolását követően viszont hajlanak az oltás felvételére, míg néhányan elutasítják azt. Becslések szerint az egyéneknek kevesebb mint 2-5%-ának van
erős oltásellenes meggyőződése (1. ábra) (Dubé et
al., 2020; Leaks, 2011; MacDonald, 2015; WHO,
2021).
A vakcinázással kapcsolatos tétovázás nem
újkeletű probléma, ez a magatartás már a COVID-19
elleni védőoltás előtt is tapasztalható volt, más – akár
gyermekkorra jellemző fertőző betegségek elleni –
védőoltások felvételével összefüggésben is. Emiatt az
elmúlt évtizedekben a nemzetközi szakirodalomban
egyre több publikáció jelent meg arra vonatkozóan,
hogy az oltási programok sikerességét jelentősen alááshatja a védőoltásokkal kapcsolatos hezitálás, illetve
a különböző aggodalmak (pl. az oltás biztonságossága, szükségessége, hatékonysága, hasznossága miatti
félelmek), és a bizalom hiánya. Egyértelműen a hezitálást tartják felelősnek az átoltottsági arányok csökkenéséért, valamint a védőoltásokkal megelőzhető
betegségek (pl. kanyaró) kitörésének és járványainak
növekvő kockázatáért (Dubé et al., 2013; Leaks et
al., 2012; MacDonald, 2015).
Az oltási magatartást (elfogadás vagy elutasítás)
befolyásoló tényezők ismerete alapján a szükséges
intézkedések, aktivitások jól tervezhetőek az oltásfelvétel növelése érdekében. Ezt szem előtt tartva
nemcsak az egyénre vonatkozó faktorokat kell figyelembe venni, mint például az egyéni képességet
(tudást és fizikai erőnlétet is), motivációt, tévhiteket,
bizalmatlanságot, vagy információhiányt, hanem a
lehetőség kontextusát is (pl. társadalmi és kulturális
normák, értékek, intézményi és politikai tényezők).
Ez utóbbihoz értendő az oltás hozzáférhetősége,
megfizethetősége, elérhetősége, a védőoltással kapcsolatos szabályozási környezet (Habersaat & Jackson, 2020; Ali, 2020). Egyes esetekben ugyanis az
is előfordul, hogy az oltás iránti igény fogalmazódik
meg a páciensben, azonban a védőoltás beadatását
fizikai tényezők akadályozzák, például nem tudja kifizetni annak árát, nem tudja beszerezni, mert az országban nem elérhető, vagy nem képes az oltópontra
eljutni (WHO, 2021).
A COVID-19 elleni védőoltásokkal kapcsolatban
is megfigyelhető volt, hogy a páciensek különböző
aggodalmaiknak adtak hangot. Egyesek nem voltak biztosak abban, hogy a védőoltás biztonságos,
míg mások nem tartották szükségesnek az oltást,
mivel fiatalok és egészségesek, így nem tartoznak a
magas rizikócsoportba, vagy épp már túlestek egy
COVID-19 fertőzésen. Néhány páciensben az is
felmerült, hogy az új oltás ismeretlen mellékhatásai
súlyosabbak lehetnek, mint maga a COVID-19 fertőzés. A különböző weboldalakon, közösségi média
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platformokon egymásnak ellentmondó információk
voltak fellelhetőek, illetve a különböző oltóanyagok
hatékonyságát összehasonlító bejegyzések is újabb
és újabb kérdéseket vetettek fel. Ugyancsak voltak
olyanok, akiknek a „tűfóbiája”, az injekciós tűtől
való félelem volt a gátja az oltás felvételének, vagy
egy korábbi oltással kapcsolatos rossz élmény. Az
egészségügyi dolgozóknak tehát számos különböző
tényezőt figyelembe véve kellett növelni a védőoltás
iránti bizalmat (WHO, 2021). Ugyanakkor azzal is
számolni kellett, hogy a COVID-19 elleni védőoltást visszautasító emberek egy része nemcsak, hogy
elkötelezetten oltásellenes, de hisz az összeesküvéselméletekben (Lewandowsky, 2021).
Fontos megemlítenünk azt is, hogy szintén kihívást jelent az a helyzet is, amikor olyan védőoltás
fontosságára hívják fel a szakemberek a lakosság
figyelmét, mely csak térítés ellenében szerezhető
be, hiszen az oltás iránti bizalmatlanság hátterében
akár az is meghúzódhat, hogy a páciens a felajánlott
oltási lehetőséget azért nem kívánja igénybe venni,
mert pénzügyi nyerészkedést feltételez a gyógyszergyártó részéről. A COVID-19 elleni vakcináknál
is volt olyan, aki azt a véleményét fejezte ki, hogy
a vírus nem is létezik, vagy a 3. oltás felvétele csak
azért szükséges, mert az oltásokat gyártó cégek még
több nyereséget akarnak (WHO, 2021). A térítés
ellenében igénybe vehető vakcinák elfogadtatása sosem egyszerű. Ezt támasztják alá a Magyar Védőnők Egyesületének idei évi védőoltás konferenciáján
elhangzott előadások is, melyekben külön hangsúlyt
kapott hogyan lehet javítani a szülők körében a csecsemőkori ajánlott meningococcus fertőzés elleni
védőoltás elfogadását (MAVE, 2021).

Az oltások iránti bizalom és
az egészségügyi dolgozók szerepe
Általánosságban elmondható, hogy a lakosság körében a bizalom erős, ha például az életkorhoz kötött
kötelező védőoltásokról van szó, vagy az oltásokat
beadó egészségügyi dolgozókról. A védőoltások kifejlesztéséhez, engedélyezéséhez, gyártásához és az
alkalmazásukra vonatkozó ajánlásokhoz szükséges
szakmai folyamatok, irányelvek is bizalmat élveznek
(MacDonald, 2015).
Ha a lakosság azt tapasztalja, hogy maguk az
egészségügyi dolgozók is igénylik a védőoltást, akkor az oltások elfogadottsága is pozitív. Hiszen a
közvélemény bízik az egészségügyi szakemberek tudásában, tapasztalatában. Ugyanakkor meg kell említenünk azt is, hogy a COVID-19 oltás esetében az
a tény, hogy egyes egészségügyi dolgozók nem vették
fel az oltást, vagy épp tüntetést szerveztek annak kötelező bevezetése ellen megingatta a közvéleményt,
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sőt esetenként, akár tovább fokozta az oltásokkal
szembeni bizalmatlanságot (WHO, 2021; Burden
et al., 2021).
Mindezek ellenére egyes kutatók azonban bizakodva vetítik előre, hogy a COVID-19 oltási program sikere pozitív hatással lesz a jövőbeni más oltási
programokra is. Jobban tudatosulhatnak ugyanis az
oltások előnyei és növekedhet az oltások iránti igény
(Ali, 2020).

Ismeretek frissítése megbízható
információforrásokból

tériuma, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az
orvos- és egészségtudományi egyetemek, a szakmai
kamarák, illetve a nemzetközi egészségügyi szervezetek (pl. WHO, ECDC) weboldalait, kommunikációs csatornáit, de ezeknél is mindig ellenőrizzék
az információk naprakészségét, a közzététel idejét,
hogy ne archív közleményeket, eljárásrendeket vegyenek alapul (WHO, 2021).
Vannak olyan alapdokumentumok, melyeket az
egészségügyi szakemberek nem hagyhatnak figyelmen kívül oltási tevékenységük során, mint például
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendeletet, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ védőoltásokról szóló, minden évben aktualizált módszertani levelét. Ez utóbbi azért
is rendkívül fontos, mert összefoglalóan tartalmazza
a védőoltási tevékenységre vonatkozó ismereteket, a
követendő hazai gyakorlati feladatokat, továbbá az
oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indikációkat, kontraindikációkat, az oltóanyagok beszerzésére, tárolására, felhasználására, az oltási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket.
Ugyanakkor azt sem felejthetjük el, hogy különösképp az újonnan bevezetésre került oltóanyagokkal kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok folyamatosan bővülnek, akár az indikációs kör, ellenjavallatok,
hatékonyság tekintetében is. Éppen ezért az aktuális
iránymutatásokat, országos tisztifőorvosi körleveleket és egyéb szakmai iránymutatásokat (pl. gyógyszer alkalmazási előírás) is nyomon kell követnünk,
ahhoz, hogy valóban hiteles információkat oszthassunk meg pácienseinkkel.

Hatékony kommunikációs algoritmus
a különböző álláspontú páciensekkel
A WHO által az egészségügyi dolgozók számára összeállított COVID-19 oltási kommunikációs
algoritmus (2. ábra) kiválóan alkalmazható nemcsak a koronavírus elleni védőoltások ajánlása során, hanem bármely más védőoltási program során.
Egyrészt útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy
milyen tartalmú legyen a kommunikáció, másrészt
hogyan történjen (pl. nyitott kérdések), harmadrészt
pedig, mi mindent kell észlelnie a beszélgetés közben az ápolónak. Mindeközben kihangsúlyozásra
kerül, hogy az ápoló-páciens közötti jó kommunikáció leglényegesebb alapelve a beteg iránt tanúsított
tisztelet és empátia (WHO, 2021). Az egészségügyi
szakemberek és az oltási bizonytalansággal küzdő
páciensek közötti megfelelő konzultáció fontosságát
a hazai szakemberek is hangsúlyozzák. Minden új
védőoltás megjelenésekor, bevezetésekor rendkívül
fontos, hogy megfelelő időt biztosítsunk a beszélge-
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Az elmúlt évtizedben általánossá vált, hogy az internetes keresők segítségével pillanatok alatt rengeteg információt nyerhetünk és egy-egy keresésre
különböző tartalmak jelenítődnek meg. Ebben az
információdömpingben nemcsak a pácienseknek, de
maguknak az egészségügyi dolgozóknak is gyakran
nehéz eligazodni. Előfordul, hogy az átláthatatlan információhalmazból a páciensek csak azokat
a tartalmakat fogadják el, mely szívüknek, előzetes
elképzeléseinknek „kedves”, saját meglátásuknak
megfelelő. Az egészségügyi szakemberek tájékozódásakor, információgyűjtésekor azonban kiemelten
fontos, hogy a hiányzó ismeretet, tudást megbízható,
hiteles, kellően alátámasztott forrásokból merítsék.
Emellett arra is kellő figyelmet kell fordítani, hogy a
megszerzett információk naprakészek-e, hatályosak,
érvényesek-e még.
A kattintásvadász (clickbait) híreknek, posztoknak ne dőljünk be. Ezeknél ugyanis a legtöbb esetben hatásvadász, félrevezető címeket tesznek közzé,
annak érdekében, hogy az internetet böngésző gyanútlan olvasó rákattintson az oldalra, így növelve a
honlap látogatottságát. Azok, akik figyelmesen olvassák el az adott hírt rájönnek, hogy egyrészt mindenféle hirdetésekkel teletűzdelt oldalra navigálták
őket, és ráadásul a cím alapján a várttól akár teljesen
eltérő tartalmat is találhatnak. Ahogyan az az Állami
Számvevőszék hírportálján is olvasható „a koronaví
rus-világjárvány körüli információ- és hírdömping is
rámutatott, a hatásvadász megfogalmazások, az el
ferdített információk, illetve az egyoldalú tájékoztatás
jelentősen képes befolyásolni a tömegeket, aminek súlyos
társadalmi és gazdasági hatásai is lehetnek.” (Pulay &
Horváth, 2021).
Éppen ezért arra kell bíztatni a pácienseinket is,
hogy a védőoltásokkal kapcsolatos információkat ne
közösségi média platformokról, vagy kereskedelmi
jellegű weboldalakról gyűjtsék össze. Javasoljuk számukra, hogy ellenőrizzék, hogy az információ hiteles forrásból (ismert/megbízható intézményektől,
megfelelő szakértelmű személytől) származik-e. Részesítsék előnyben az Emberi Erőforrások Minisz-
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2. ábra: COVID-19 oltási kommunikációs algoritmus az egészségügyi dolgozók számára (WHO, 2021)

1

Ismerje fel
a vakcinázással
kapcsolatos
tétovázást

Elfogadja
mindet

2
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4

Elfogad egyeseket,
halogat és elutasít
másokat

Elfogad,
de bizonytalan

• Hallgassa meg a választ
és határozza meg, hogy
a páciens hol helyezkedik el
a védőoltás elfogadásának
spektrumán.

Elutasítja
mindet

Elutasítja,
de bizonytalan

Igazítsa a beszélgetést a tapasztalt viszonyuláshoz

Elfogadja
• Tegyen fel kérdést az ellenjavallatokról és az óvintézkedésekről.
• Kérdezzen rá, hogy van-e kérdése?
• Ossza meg tudását:
- Figyelmeztessen a mellékhatásokra
- Fájdalomcsillapítás
• Magyarázza el az oltási folyamatot.
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• Kezdje a beszélgetést egy olyan kijelentéssel, amely
a védőoltás elfogadásából indul ki:
„Ön jogosult arra, hogy még ma megkaphassa a COVID19
elleni védőoltását.”

Adja be az oltást
és gratuláljon
az oltottnak

Tekintse át az oltás utáni
lépéseket
• Foglaljon időpontot a 2.
adaghoz és küldjön róla
emlékeztetőt.
• Magyarázza el a védekezési módszereket, amelyekre az oltás után is
szükség van a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.
• Figyelje meg a pácienst
az oltás után 15-30 percig.

Bizonytalan
Kezdeményezzen motivációs célú irányított beszélgetést.
• Használjon nyitott kérdéseket – tárja fel a bizonytalanság
mögötti okokat.
• Reflektáljon az aggodalmakra és ismerje el azokat – ismételje meg, amit a beteg mond vagy azt, ahogy Ön szerint érti a beteg azt, amit mond, hogy ezzel reflektáljon a
bizony-talanság okára (okaira).
• Beszéljen elismerőleg az erősségek-ről és adjon bátorítást – ismerje el a beteg erősségeit a közös célok meghatározása érdekében
• Hozza elő–ossza meg–ellenőrizze – kérdezze meg a betegtől, mit tud, és törekedjen arra, hogy kiegészítse az
ismereteit, megossza vele a beteg konkrét aggodalmához szabott bizonyítékot, ellenőrizze annak megértését.
Javasolja határozottan a védőoltást és fejtse ki ennek
okát.

Elutasítja
• Ne utasítsa el, hanem ismerje
meg a másik véleményét.
• Nem vitáról van szó – járja körül a beteg aggodalmait.
• Ha a beteg beleegyezik, ossza
meg vele tudását.
• Ajánlja határozottan a védőoltásokat.
• Osszon meg szakértők által
szerkesztett
információkat,
vagy ajánljon fel, egy szakorvosi konzultációt.
• Adjon tájékoztatást a védőoltások elutasításának kockázatairól.
•H
 agyja nyitva a lehetőséget a
kérdések megbeszélésére.

Ellenőrizze újra az oltási szándékot
Összegezze az aggodalmakat; Döntsön a teendőkről:
Elfogadja
az oltást

Még mindig
bizonytalan?

Elutasítja
az oltást

Osszon meg szakértők által szerkesztett információkat vagy ajánlja
fel, hogy beutalót ad egy szakorvoshoz; foglaljon időpontot egy újabb
beszélgetéshez.

tések lefolytatására, illetve a bizonytalanságot okozó
tényezőket tárjuk fel (Simonfalvi, 2018).
A WHO algoritmusa alapján lemodellezett „szi
tuációk” azt feltételezik, hogy az oltóanyag a rendelőben éppen rendelkezésre áll. Ugyanakkor előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor az ápolónak „csak”

5

A betegkonzultáció
befejezése

időpontegyeztetésre van lehetősége, hiszen pont a
COVID-19 oltások egyes típusainál az a jellemző,
hogy egy ampullából több páciens oltását kell egyidejűleg összehangolni meghatározott időintervallumon belül. Ilyenkor a kommunikációs folyamatot
úgy kell irányítani, hogy a páciens minden szükséges

Beszélgetés a páciensekkel a védőoltásokról a közösségi ellátásban

információt megkaphasson a döntéséhez, az oltás
elfogadásához, mivel a későbbiekben, az előjegyzett
időpontban az oltóanyag kibontása után már nem
valószínű, hogy lesz még további elegendő idő a tétovázó páciensekkel történő beszélgetésre.
Minden ápoló-páciens találkozás előtt fontos a
megfelelő rákészülés, ráhangolódás. Habár korlátozottak lehetnek az infrastrukturális feltételek azokban a háziorvosi rendelőben, ahol több szakorvos
használ közösen egy rendelőt, illetve ahol nincs
külön ápolói rendelő, vagy konzultációs helyiség,
mégis arra kell törekednünk, hogy nyugodt környezetben tudjuk fogadni a védőoltási kérdésben hozzánk forduló pácienst.
Amennyiben a páciens más okból (pl. akut vagy
krónikus panaszok miatt) jelentkezik a rendelőben,
akkor törekedjünk arra, hogy azt követően kezdjünk el a védőoltási lehetőségről beszélgetni, miután
az aktuális problémáját (jelenlétének fő okát) már
meghallgattuk, az ahhoz kapcsolódó szükséges teendőket egyeztettük. Ha valamiért aktuálisan nincs
arra időnk, hogy minőségi beszélgetést folytassunk a
védőoltásokról is, javasolhatunk egy másik időpontot: „Most nem lenne elég időnk az oltással kapcsolatos
kérdések átbeszéléséhez. Mit szólna ahhoz, ha e célból
egy másik időpontot egyeztetnénk?”.
A konzultáció során gondoskodjunk a páciens fizikai kényelméről, kínáljunk neki ülőhelyet, ne állva
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beszélgessünk a váróteremben, érezze, hogy van rá
időnk, most rá figyelünk.
A védőoltásról szóló kommunikációs folyamat
során az ápoló első és legfontosabb feladata, hogy
ismerje fel, azonosítsa, hogy az adott páciens az aktuális védőoltás elfogadására való hajlandóság stációi
közül hol tart. Ennek érdekében a beszélgetést mindig egy olyan kijelentéssel kell kezdeni, amely abból
indul ki, hogy a páciens védőoltást el fogja fogadni,
hiszen ez a társadalmi norma szerinti elvárt magatartás. Ilyen kijelentés például: „József, most van itt
az ideje, hogy megkapja az influenza elleni védőoltását.”
A kapott válasz alapján lehet meghatározni, hogy
a páciens hol is helyezkedik el a védőoltás elfogadásának spektrumán (1. ábra). Ehhez fontos, hogy
figyelmesen hallgassuk meg a páciens nyitó mondatait, aggodalmait (WHO, 2021).
Az elfogadókkal lesz a legegyszerűbb helyzetük
az ápolóknak, hiszen nekik alapvetően szándékukban áll beadatni a védőoltást, belátják ennek fontosságát. Ide sorolandók azok, akik az oltásra maguk jelentkeztek/regisztráltak, illetve, akik valamilyen más
ellátási szükségletük miatt (pl. rendszeresen szedett
gyógyszerek felírása) jelentek meg a rendelőben és
válaszaik alapján „készen állnak” az oltás felvételére.
Habár ezek a beszélgetések jellemzően rövidebbek,
azért itt is hangsúlyos a megfelelő tájékoztatás. Ennek keretében fel kell mérni fennáll-e bármilyen

3. ábra: Kommunikációs stratégia oltást ellenző páciens esetén (WHO, 2021)
Éva 42 éves nő, aki
tanárként dolgozik egy
általános iskolában.
Hátfájása miatt ment
a rendelőbe. Az eü. dolgozó
kihasználja a lehetőséget
arra, hogy felajánlja
a COVID-19 elleni védőoltást.
Éva azt mondja, „kizárt, soha!
Nem hiszek az oltásokban, az
ember megbetegedhet tőlük,
mellesleg tavaly már átestem
a COVID-betegségen is, így
természetes védettséggel
rendelkezem.”

Válasz

1. Éva alkalmas-e az oltás beadására?

Igen. Éva munkakörnyezete miatt nagyobb számára
a vírusfertőzésnek a kockázata.

2. Alkalmazzon feltételezésből kiinduló
megközelítést

„Ön jogosult arra, hogy még ma megkaphassa
a COVID-19 elleni védőoltást.”

3. Határozza meg, hogy Éva hol helyezkedik el a védőoltás elfogadásának
skáláján

Jelzi, hogy soha nem oltatja be magát, elvi álláspontjához ragaszkodhat = Elutasítja mindet

4. Ne bocsátkozzon vitába, tárja fel a beteg aggodalmának okait

„Szeretném megérteni a döntését, elmondaná részletesebben...?”

5. Ismerje el a beteg aggodalmát és ha
a beteg beleegyezik ebbe, ossza meg
vele tudását

„Látom, sokat gondolkodott ezen, és megértem, hogy
aggódik a védőoltások miatt. Ha nincs ellenére, szívesen elmondom Önnek az álláspontomat.”

6. Ajánlja határozottan a védőoltásokat

„Tekintettel arra, hogy rendkívül nagy a kockázata annak, hogy elkapja a COVID-19-et a munkahelyén, határozottan javaslom Önnek, hogy oltassa be magát.”

7. Osszon meg a szakértők által szerkesztett információkat és/vagy ajánlja fel, hogy beutalót ad egy szakorvoshoz.

„Szeretné, ha együtt megnéznénk ezt a COVID-19
vakcinával kapcsolatos döntési segédletet? Segítsé
gévek mérlegelni tudja az oltással és a betegséggel
járó kockázatokat.”

8. Adjon tájékoztatást az oltás elutasításának kockázatairól

„Megértem a döntését, hogy ma még nem oltatja be
magát. Szeretném megosztani Önnel, hogy ez mit
jelent...”

9. Hagyja nyitva a lehetőséget a kérdések további megvitatása számára

„Mindig szívesen visszavárjuk Önt a rendelőnkbe egy
újabb beszélgetésre.”
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4. ábra: Lehetséges kérdések a motivációs célú beszélgetés során (WHO, 2021)
Kiegészítendő kérdések:

Reflektáljon az aggodalmakra és ismerje el
azokat:
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Ha egy beteg
bizonytalan,
kezdeményezzen
motivációs
célú irányított
beszélgetést:

Beszéljen elismerőleg
az erősségekről és adjon
bátorítást

„Mi az legfőbb aggálya ezzel a vakcinával kapcsolatban?”
„Mondja el, mit hallott eddig az oltásról?”
„Megértem, hogy az egészsége érdekében a legjobb döntést szeretné
meghozni, de aggódik az oltás mellékhatásai miatt.”
„Megértem, hogy összezavarodik az ember, amikor azt kell megítélni,
hogy melyik információra hallgasson.”

„Látom, sokat olvasott erről a védőoltásról és sokat gondolkodott rajta.”

„Mit tud az oltóanyag mellékhatásairól?”
Hozza elő, ossza meg
a tudást és ellenőrizze

„Ha beleegyezik, szívesen megosztok Önnel néhány információt
a mellékhatásokkal”

Összegezzen és döntsön
a teendőkről

„Úgy tűnik, hogy az aggodalmai elsősorban az oltás mellékhatásaival
kapcsolatosak voltak.” Most, hogy megbeszéltük a gyakoriakat, hogyan
döntött, mit szeretne tenni?”

„Ezzel az új információval tisztázni tudtam a mellékhatások kérdését?”

ellenjavallat az oltás beadhatóságára vonatkozóan, fel kell hívni a figyelmet a mellékhatásokra és a
fájdalomcsillapítási stratégiákra, illetve arra is, mi a
teendő nem várt esemény, tünet, mellékhatás fellépése esetén. Tekintettel arra, hogy az oltás beadását követően a védettség nem azonnal, hanem csak
később alakul ki, érdemes a fertőző betegség elleni
védekezés fenntartásáról is egyeztetni. A kommunikációs cél az oltás beadása és ennek eredményes
megvalósulása esetén a gratuláció. Ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy ha két vagy három oltásból álló
oltási sorozatot kell beadni a védettség kialakulásához, akkor érdemes a következő oltási időpontot már
ekkor egyeztetni (WHO, 2021).
Az oltást elutasítók esetében a beszélgetés szintén rövid idejű. A velük történő kommunikáció során a cél egyrészt a bizalomépítés, másrészt az elkötelezettség kialakítása. A konzultáció során kerülni
kell a konfrontációt. A páciens véleményét, döntését,
ítélkezés nélkül kell elfogadni. A páciens álláspontjának elfogadása nem azt jelenti, hogy vele mindenben
egyetértünk, csupán azt, hogy tiszteletben tartjuk a
véleményét. Amennyiben a páciens engedélyt ad rá,
akkor az ápoló tájékoztatást adhat a védőoltásról,
illetve átadhat egy szakemberek által összeállított
írásos összefoglaló anyagot is. Fontos, hogy az ápoló
legyen magabiztos és kitartó, amennyiben lehetősége
van rá, ajánlja határozottan az oltás beadatását, ismertesse az oltás elutasításának kockázatait. Éreztetni szükséges azt is, hogy nem zárkózunk el egy
esetleges későbbi újabb találkozástól, beszélgetéstől,

továbbra is nyitva a lehetőség a páciens számára, ha
mégis meggondolná magát és az oltást szeretné felvenni (3. ábra) (WHO, 2021).
A habozóknál a kommunikációs cél a bizonytalanság okainak felszínre hozása és feltárása, valamint
a viszonyulások és a bizonytalanság eloszlatása. Ezáltal növelhető az oltások iránti bizalom és a pácienst
az oltás beadatása irányába lehet terelni. Ehhez motivációs célú irányított beszélgetést kell kezdeményeznie az ápolónak, mely során a kooperáció (együttműködés), a partnerségi viszony rendkívül fontos.
A hagyományos didaktikus beszélgetés helyett egy
párbeszédet kell kialakítani, oly módon, hogy bátorítsa a pácienst a problémái, aggodalmai elmondására (4. és 5. ábra). Fontos, hogy térképezze fel a páciens meggyőződését, elképzeléseit a vakcinációra vonatkozóan, mennyi információ birtokában van már
eleve. Nyitott kérdésektől haladjon a zártak felé és
közbevágás nélkül hallgassa meg a pácienst. Mindeközben figyelje a verbális és non-verbális jeleket
(testbeszéd, hanglejtés, arckifejezés, érzelmi állapot).
Az aktuális kérdéssor feltevése és válaszok meghallgatása után foglalja össze a hallottakat, tisztázza
amennyiben a páciens kifejezése valamiben nem volt
egyértelmű. A beszélgetés kimenetele alapvetően
három esélyes: a páciens (1) elfogadja a védőoltást,
(2) továbbra is hezitál, bizonytalan, vagy (3) elutasítja az oltást. Amennyiben a páciens a konzultációt
követően továbbra is a bizonytalanság stádiumában
marad, akkor mindenképpen érdemes szakértők által szerkesztett írásos információkat átadni számára,

Beszélgetés a páciensekkel a védőoltásokról a közösségi ellátásban
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5. ábra: A hezitáló páciensek leggyakoribb aggályai és az ápoló lehetséges támogató kommunikációja
a motivációs célú beszélgetés során (WHO, 2021)
A betegek gyakori aggályai:

Eü. dolgozók válasza motivációs célú
elbeszélgetés alkalmazásával:

Mellékhatások

„Nem vagyok meggyőződve arról, hogy érdemes
beadatni az oltást, mivel úgy tűnik, hogy a mellék
hatások még súlyosabbak, mint a betegség.”

„Megértem, hogy a saját maga számára legjobb
döntést szeretné meghozni. Mely mellékhatások
miatt aggódik?”

Biztonságosság

„Bizonytalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy
mit tegyek. Sok ismerősöm azt mondja, hogy
a COVID19 elleni vakcinát rohammunkában
fejlesztették ki, ezért veszélyes azt beadatni.”

„Látom, bizonytalan a védőoltással és azzal
kapcsolatban, hogy hogyan állították elő azt.”
Elmondhatom Önnek, amit tudok arról, hogy
hogyan állították elő ezt az oltóanyagot?”

Minőség

„Online olvastam olyan történeteket erről a márkájú
COVID19 vakcináról, hogy ez nem olyan hatékony,
mint a többi.”

„Könnyen összezavarodik az ember a sok különböző
információ láttán.” A közösségi média és a webol
dalak is terjeszthetnek hamis információkat.
A COVID19 elleni oltásról szóló legfrissebb infor
mációkat az átalalam legmegbízhatóbbnak tartott
forrásból szerezheti be a [írja be ide a hiteles, he
lyileg hozzáférhető forrást]. Én azért is vagyok itt,
hogy válaszoljak a kérdéseire.”

• Tartsuk tiszteletben a páciens tájékoztatáson
alapuló döntését.
• Állítsunk valamilyen követendő példát a páciens
elé, e szempontból a saját példamutatás különösen
meggyőző és hatásos (WHO, 2021).

Összefoglalás
Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (ICN) egyértelmű álláspontja, hogy a COVID-19 tömeges oltási
program sikerének kulcsa az ápolók bevonása (ICN,
2020). Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt
sem, hogy emellett még más védőoltási programok
(pl. influenza) sikerességéhez is hozzájárulhatnak az
alapellátás területén, a frontvonalban dolgozó ápolók, akik a felnőtt lakosság egészségét akár egész
életciklusukon keresztül követhetik. A hosszútávú,
ápoló-páciens bizalmi kapcsolat kialakítása és fenntartása, a személyre szabott konzultációk pozitívan
befolyásolhatják az immunizálást érintő döntéseket.
Mindehhez nélkülözhetetlen a célzott kommunikációs stratégiák megismerése, elsajátítása, amelyek az
egyéni élethelyzetekhez igazodnak. Az ápolók többre képesek annál, mint hogy az elvégzett védőoltásokról nyilvántartást vezessenek, oltási időpontokat
foglaljanak, hiszen a praxisba bejelentkezett páciensekkel már korábban kialakított kapcsolataikon
keresztül lehetőségük van az oltások iránti bizalmatlanság csökkentésére is. Személyes példamutatásukkal, az oltás felvételével és határozott ajánlásával,
szerepmodellként funkcionálnak.
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esetleg a háziorvoshoz egy konzultációs lehetőséget
felajánlani, vagy az ápolóval egy újabb konzultációs
időpontot (WHO, 2021).
A védőoltásokkal kapcsolatos konzultációk során
a beszélgetési szempontok nem különböznek az általános betegtájékoztatási, vagy edukációs szempontoktól.
• Figyeljünk oda aktívan a páciensre, ezzel is mutassuk ki érdeklődésünket és törődésünket. Ügyeljünk a non-verbális kommunikációnkra: szemkontaktus, arckifejezés, testhelyzet, közelség-távolság,
érintés, hanghordozás, hangerő, beszédtempó, kinézet, környezet.
• Nyitott kérdéssekkel több információhoz jutunk, mint zárt kérdéssekkel.
• Ne ítélkezzünk a páciens aggodalmai vagy kérdései miatt és ne bagatellizáljuk azokat. Csak akkor
tudunk segíteni, ha megértjük, mi az, ami neki a legnagyobb problémát, aggodalmat jelenti.
• Kérjünk engedélyt a tájékoztatás nyújtására.
• Kerüljük a szakzsargonok használatát. Használjunk a páciens életkorához, iskolázottságához illő
nyelvezetet és tartalmat, egyszerű, közérthető szavakat, kérdéseket.
• Adagoljuk a tényeket, információkat. A túl sok
információ összezavarhatja a pácienst.
• Igyekezzünk pozitív jelentéstartalmú kifejezéseket használni. Az adatokat világos módon és pozitív
színben tüntessük fel. (pl. jobb, ha azt mondjuk, hogy
„99%-ban biztonságos”, nem pedig azt, hogy „1% a
valószínűsége” a mellékhatásoknak).
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Annak érdekében, hogy hiteles és naprakész információkkal tudjanak a páciensek felé szolgálni,
az ápolóknak folyamatosan képezniük kell magukat a védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségekkel, a védőoltásokkal és az egyre gyakrabban
megjelenő vakcina tétovázási magatartás hátterével, hatékony kezelésével összefüggésben. Ismerniük kell, melyek azok az információs csatornák,
források, amelyek megbízhatóak. Megszerzett tudásbázisukat csak ily módon lehet „karbantartani”,
aktualizálni, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a
hozzájuk forduló páciensek oltással kapcsolatos

Hirdi H É, Balogh Z

aggodalmait hatékonyan kezeljék, vagy az újonnan bevezetett védőoltásokkal összefüggésben
ajánlásokat tegyenek.
Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodájának, hogy a „Kommunikáció a betegekkel a COVID-19
elleni védőoltásokról” című rendezvényen bemutatott
prezentációt rendelkezésükre bocsátotta jelen kézirat elkészítéséhez.
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