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A kritikus incidensek kézikönyve 

Fordította: Bíró Annamária 

 

A kritikus incidensek kézikönyve egy átfogó, praktikus képzési eszköz olyan egészségügyben dolgozó 
szakemberek részére, akik multikulturális környezetben dolgoznak. A Margalit Cohen-Emerique által 
kidolgozott esetelemzési módszeren alapuló anyag segítséget nyújt a szakembereknek olyan konkrét 
kritikus esetek és szituációk elemzésében, amelyek eltérő kulturális háttérrel rendelkező betegek 
kezelése során merültek fel. A kritikus incidensek módszertana segít abban, hogy az érintettek ne 
csupán a feszültségre találjanak magyarázatot, hanem a problémát is meg tudják oldani.  

 

 

 

 

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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I)   Bevezetés a módszertanba 

    a. Miért fókuszáljunk a kulturális különbségekre? 
Valóban hatással van a kultúra az egészségügyi dolgozók napi munkájára? Vagy hibásan hivatkozunk 
a kultúrára és az identitásra azért, hogy egyéb problémákat, mint például a hatalmi vagy gazdasági 
erőforrás különbségeket vagy akár a szervezeti diszkriminációt elrejtsük? A diverzitásra összpontosító 
megközelítés már a kezdetektől fogva vagy a kulturális különbségek hatását emeli ki (ezzel 
kockáztatva azt, hogy a kultúra előtérbe helyezésével és esszencializálásával még inkább erősíti a 
különbségeket), vagy épp ellenkezőleg, dekonstruálva a kultúra fogalmát, inkább személyes, 
kontextuális vagy gazdasági tényezőkkel magyarázza az emberek viselkedését (ezzel kockáztatva azt, 
hogy eltagadja a kultúrától minden relevanciáját). Félretéve az eszmei vitát, a francia 
szociálpszichológus, Margalit Cohen-Emerique által kidolgozott, gyakorlatra koncentráló kritikus 
incidensek módszertana egy köztes megoldást mutat be. Egy olyan leleményes stratégiát javasol, 
amely felszínre hozza azokat a kulturális normákat, értékeket és viselkedési módokat, amelyeket az 
emberek egy-egy találkozási helyzetbe belevisznek, és amelyek befolyásolják azt, ahogyan értelmezik 
a helyzetet, és ahogyan arra reagálnak. Miközben oldja az interkulturális találkozás okozta negatív 
érzéseket, ez a megközelítés segít ráébrednünk arra, hogy a kulturális semlegességünk csak egy 
illúzió és segítséget nyújt abban, hogy objektívebben tudjuk szemlélni saját kulturális referencia 
keretünket. Ezáltal nyitottabbá válunk egy olyan tárgyalásra, amelyben kevesebb szerep jut az 
előítéleteknek.   

 

    b. Hogyan fókuszáljunk a kulturális különbségekre? 
1)  Tedd magadévá a "kultúra" antropológiai megközelítését, amely ráirányítja a figyelmet az 
emberi cselekvés, gondolkodás sokféleségére. A kulturális csoportokat sokszor a nemzettekkel vagy 
etnikai csoportokkal azonosítjuk,  de igazából sokféle formát ölthetnek: lehetnek például társadalmi 
osztály-, nem-, kor-, szexuális irányultság-,  sport-, zene-, vagy szakmai közösség által meghatározott 
csoportok.  

2)  Tudatosítsd, hogy egyetlen kultúra sem homogén, minden kultúra állandó változásban van. A 
különböző kultúrák között mindig volt átjárás. Gondolj csak a hagyományos „nemzeti” ételekre: vedd 
sorra, hány összetevőjük származik más országokból vagy más kontinensről. Tedd egymás mellé a 
városod mai és a kétszáz évvel ezelőtti képét. Radikális változásokat fogsz látni, amelyek 
befolyásolják az ugyanazon a helyen élő emberek szubjektív tapasztalatait és értékrendjét, két 
tökéletesen különböző világot hozva létre.  

3)  Vedd figyelembe, hogy minden ember több kultúrát hordoz magában, és hogy mindenki a 
saját egyéni életútja során tanulja meg és szocializálódik ezekbe a kultúrákba.  

4)  Ne feledd, hogy nem csupán a kultúra határozza meg az emberi viselkedést. Ez csak 
egyvalami a kontextuális tényezők (pl. tömeg hatás, fáradtság) és a személyiségjegyek (pl. kedvesség 
vagy agresszivitásra való hajlam) mellett. 
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Ezen alapelvek elfogadása segíthet abban, hogy pozitív módon közelítsük meg a diverzitás kérdését 
és úgy tekintsünk az interkulturális helyzetekre, mint tanulási lehetőségekre. Végül, és talán 
legfőképpen észben kell tartanunk, hogy a "különbség" nem a másik ember vagy csoport belső 
jellemzője. Ahhoz, hogy különbözőségről beszélhessünk, legalább két oldalra van szükség, amelyek 
között érzékeljük a relatív különbségeket. Ennek megfelelően egy olyan módszerre volt szükségünk, 
amelynek segítségével fel tudjuk tárni a két vagy akár több kulturális minta közötti különbségeket. 
Ezért választottuk a francia szociálpszichológus, Margalit Cohen-Emerique által kidolgozott 
módszertant, amely a "kulturális sokk" fogalmán alapul.  

 

    c. Mi a kulturális sokk? 
A "kulturális sokk" kifejezést sokféle definícióban használták már eddig, sokféleképpen közelítették 
meg, úgyhogy tisztázzuk, mit is értünk alatta. 

A kulturális sokk egy olyan, más kultúrából származó személlyel vagy tárggyal, egy meghatározott 
térben és időben létrejött interakció, amely negatív vagy pozitív kognitív és affektív reakciókat, a 
referenciapontok elveszítésének érzését, negatív önreprezentációt és a külső értékelés hiányának 
érzékelését váltja ki. Ez a tapasztalat általában nyugtalanságot és haragot eredményez. (Cohen-
Emerique 2015:65) 

Vegyünk néhány kulcsfontosságú elemet ebben a meghatározásban: 

A kulturális sokk nem az emberek fantáziájának  a szüleménye, nem annak a teóriája, hogy mi lehet 
egy összetűzés vagy feszültség hátterében, hanem az emberek valódi tapasztalatairól szól, olyan 
szituációkról, amelyek ténylegesen megtörténtek, és amelyekről gyanítani lehet, hogy kulturális 
különbségek is szerepet játszottak bennük. 

Az érzelmek mutatnak rá a kulturális sokkra: ezek (legyenek pozitív vagy negatív érzelmek) 
indikátorként működnek, rámutatnak arra a pontra, ahol valami fontos összeütközés történt, talán 
azért, mert ez a történés egy nekünk fontos normát fenyeget, vagy mert szembemegy az 
elvárásainkkal. Minden esetben valamilyen érzelem társul a kulturális sokkhoz, így jövünk rá, hogy 
épp megtapasztaltuk. Néha elveszettnek érezhetjük magunkat, de érezhetünk dühöt, undort vagy 
elragadtatást is. 

A kulturális sokk pozitív és negatív is lehet: nem minden kulturális sokk negatív, sok ember pozitív 
kulturális sokkot is átél. Ilyen például, amikor a nagyvárosok lakói megtudják, hogy a Yanomami törzs 
az esőerdőben él és ezt úgy érzékelik, hogy a törzs népe "teljes összhangban él a természettel". 
Legyen egy tapasztalat pozitív vagy negatív, annak hatására egy leegyszerűsített képet hozunk létre a 
képzeletünkben ahelyett, hogy teljes komplexitásában látnánk a szituációt (igen, a Yanomami törzs 
valóban együtt él a természettel, de ez a természet néha fenyegeti a létüket). 

A kulturális sokk hatására könnyen alkothatunk ítéleteket is: ha olyan viselkedésnek vagyunk 
szemtanúi, amely szembe megy egy normával (például ha valaki étkezés után hangosan böfög), 
automatikusan azt gondoljuk: milyen goromba, milyen udvariatlan. Máskor mi magunk követünk el 
valamilyen hibát, megszegünk egy normát, és ha mások erre felhívják a figyelmünket, a 
személyiségünktől és helyzet súlyosságától függően szégyent vagy bűntudatot érezhetünk 
("Tudhattam volna"). Akárhogy is, nagyon könnyű lezárni egy szituációt egy másokról vagy magunkról 
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alkotott negatív ítélettel. Ennek egyik oka az, hogy ezek a szituációk általában kellemetlenek és ezért 
mielőbb ki akarunk lépni belőlük. Az ítéletalkotás ennek egy jó módja: nem kell megvizsgálnunk a 
helyzetet, nem kell megpróbálnunk megérteni a másikat, mert ő alapvetően durva, szexista, 
tekintélyelvű stb. 

 

    d. Hogyan alkalmazzuk a kulturális sokkot mint kutatási eszközt? 
Bár a kulturális sokk megerősítheti a sztereotípiákat, ugyanakkor egy komoly tanulási lehetőségként 
is szolgálhat, amennyiben nem ragaszkodunk ahhoz, hogy lezárjuk és gyorsan elfelejtsük a szituációt, 
hanem elgondolkodunk azon, hogy mi lehet mögötte. 

Egy Koreában dolgozó franciatanár mesélte a következő történetet: 

Franciatanár voltam egy dél-koreai katonai akadémián. Tél volt, órát tartottam, ahogy szoktam, de 
nem tudtam nem észrevenni, hogy sok tanuló megfázott és náthás. Egyikük sem fújta ki az orrát, 
hanem hangosan szipogtak a tanítás alatt. Kicsit idegesített a dolog, nehezen tudtam a munkámra 
koncentrálni. Végül elővettem egy csomag papírzsebkendőt és ki akartam osztani a diákok között, 
hogy kifújhassák az orrukat. Meglepő módon mindegyikük visszautasította, holott egyértelműen 
szükségük volt rá. Folytattam a tanítást, de nagyon zavarban voltam a reakciójuk miatt. 

Óra után a tanárnőnk vette a bátorságot és utánajárt a történteknek. Kiderült, hogy Koreában az 
orrfújás ugyanúgy tapintatlannak számít, mint Európában a hangos szipogás. Mindkét viselkedésnek 
megvan a saját gyökere és racionális magyarázata. A fiatal fiúk már nem tűnnek gusztustalannak és 
udvariatlannak, mert egy fontos kulturális elvárásnak tesznek eleget. Mindent összevetve, a kulturális 
sokk által nem csak a másik kultúrájáról tanulunk, hanem a sajátunkról is. 

Sőt, azáltal, hogy feltérképezhetjük, melyek a kulturális sokkok leggyakoribb témái, felfedezhetjük  
azokat az érzékeny zónákat, amelyek olyan, különös fontossággal bíró kulturális terültek , amelyek 
nagy valószínűséggel okoznak feszültéséget az interkulturális találkozásokban.  

 

 

    e. Honnan származnak az incidensek? 
Pontosan ezt tettük a Healthy Diversity projektben: egészségügyi szakemberekkel, kisegítőkkel, 
adminisztratív dolgozókkal, páciensekkel és hozzátartozókkal beszélgettünk Ausztriában, az Egyesült 
Királyságban, Franciaországban, Olaszországban, Dániában és Magyarországon. Az incidenseket 
workshopokon és egyéni interjúk alkalmával gyűjtöttük. Összesen hetven kritikus incidenst 
gyűjtöttünk össze 2016 márciusa és júniusa között. Ezekből ötvenet vizsgáltunk meg közösen az 
esetek elbeszélővel. A következő részben bemutatjuk ezeket az incidenseket és azt is, ahogyan a 
csoportok értelmezték őket.  
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II)  Melyek az egészségügyi szektor érzékeny zónái? 
Az 50 vizsgált incidens visszatérő témákat érintett. Ezeket az alábbiakban mutatjuk be. 

    1. A test reprezentációja és használata: 
A test valóban az orvosi vizsgálat központi tárgya, de ugyanakkor egy olyan kulturális tárgy is, amely 
könnyen válhat feszültség és összeütközés forrásává. Bár állíthatjuk, hogy a kultúra minden testen 
nyomot hagy, ezek a nyomok különbözőek lehetnek: könnyen azonosíthatóak a különböző divatok, a 
testdíszek, mint pl. a piercing vagy tetoválás, valamint a plasztikai sebészeti beavatkozások vagy 
rítusok nyomai. Ezek a kultúra testen való megjelenítését szolgálják, vagy ahogy Le Breton mondja, a 
test nem létezik a maga természetes módján, minden kultúra nyomot hagy rajta: vagy hozzátesz 
valamit (tetoválás, smink, hegek, ékszerek stb.), vagy elvesz belőle (körülmetélés, kimetszés, epilálás, 
csonkítás stb.), vagy pedig átalakítja (nyak, fül, ajak, lábfej, koponya átalakítás). 

Ez a diverzitás orvosi környezetben is megtalálható abban az értelemben, ahogyan fogalmat alkotunk 
arról, hogy a testet hogyan lehet "kezelni", milyen formában lehet megközelíteni vagy megérinteni. 
Változó, hogy mi mutatható meg egy testből és mi nem, mint ahogy az is, hogy hol kerül sor egy 
konzultációra és mikor érinthet meg egy orvos egy pácienst ("Nőgyógyászati vizsgálat Japánban"). 
Minthogy a test az egészségügyi munka középpontjában áll, a szakembereknek tisztában kell lenniük 
az általuk kezelt testek sokféleségével: néhány általunk gyűjtött incidensben a test tabunak számít - 
ilyen lehet, ha a páciens kényelmetlenül érzi magát, ha meztelenül kell lennie a váróteremben egy 
másik meztelen pácienssel együtt, vagy ha egy egészségügyi dolgozó számára kellemetlenséget okoz, 
ha meztelen testekkel kell dolgoznia ("Meztelenül", "Vizeletminta"). A test elrejtése egy régi vallási 
hagyományból ered. Bizonyos helyeken és időkben a testet bűnösnek tekintették, amit el kellett 
rejteni. Más elméletek, például a terrormenedzsment elmélete szerint a testünk konfliktusok 
kiindulópontja, mivel arra emlékeztet bennünket, hogy milyen közel vagyunk az állatokhoz: annak 
érdekében, hogy elkülönítsük magunkat az állatvilágtól, azt a kollektív stratégiát alkalmazzuk, hogy 
„belemerülünk a kulturális jelentések és értékek világába, és így visszaszorítjuk a haláltól való 
félelmünket”. Ez az egyik oka annak, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat meztelenül, mert ez a 
sebezhetőségünkre emlékeztet bennünket. Ezért próbáljuk elrejteni az olyan testi funkciókat vagy 
reakciókat is, mint a horkolás, szellentés, böfögés, izzadás. 

Higiénia: 

Egy kórházban szigorú tisztaságra vonatkozó szabályok vannak, amelyeket be kell tartani, de az, hogy 
mi tekinthető "piszkosnak" és mi "tisztának", kultúránként nagyon eltérő lehet. Mi több, a testi 
tisztaság erkölcsi jelentéssel bír ("Vallás a dokkon", "Szőrös páciens"). A "Durva só" című esetben a 
higiénia szűk körű fogalma és a tisztaság transzcendentális értelmezése áll szemben egymással, 
amikor egy tisztító szertartás keretében behintik a kórház padlóját sóval. A beteg számára ez a 
gonosz lelkek elűzését jelenti, ugyanakkor felrúgja a kórház higiéniai szabályait. 

 

    2. ELŐÍTÉLET, KULTURÁLIS ESSZENCIALIZÁLÁS, DISZKRIMINÁCIÓ 
Minden általunk gyűjtött incidensben érzékelhető az előítéletek hatása az információkezelésben és -
feldolgozásban, de néhány esetben ez jelenti a központi problémát. Az előítéletek (érzelemvezérelt 
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attitűdök bizonyos kultúrák/csoportok tagjainak irányába) különböző megnyilvánulásai irányíthatják 
a viselkedést. 

Felkészülés mások előítéleteire 

A kisebbségi csoportok tagjai sok esetben számítanak arra, hogy mások előítéletesek lesznek velük 
szemben. A "Kórokozó a vérben"c. esetben (DK) ez késztetett arra egy AIDS-es pácienst, hogy elrejtse 
a betegségét. A "C mint C" esetben (HU) egy hepatitis C-vel diagnosztizált cigány páciens 
diszkriminálva érezte magát, mert azt hitte, a C betű "cigányt" jelent. 

Az előítéletek érzékelése másoknál 

Az előítéletre nem csak számítani lehet, ezek néha meg is nyilvánulnak, akár egy apró megjegyzés, 
vagy egy nagyon hangsúlyos, nyílt közlésben is. Az "Orvos zavarban" esetben egy helyettes háziorvos 
meglepve és kényelmetlenül érezte magát az egyik páciens fogyatékossága miatt. 

Kulturális esszencializálás és kulturális vakság - a kulturális tényezők felnagyítása vagy tagadása 

A kulturális különbségek felületes ismerete néha azt a feltételezést eredményezi, hogy akkor is 
kulturális tényezők állnak valamilyen viselkedés hátterében, amikor valójában más - általában 
kontextuális vagy személyes - tényező játszik szerepet. Ez az értelmezés nagyon káros lehet, mert a 
kulturális különbségeken alapuló magyarázat a szükséges beavatkozás elmaradásával járhat. A 
"Családon belüli erőszak" esetben (UK) a szociális munkások nem léptek közbe, amikor egy indiai 
származású brit nő arról panaszkodott, hogy bántalmazza a férje, mert kulturális különbségekkel 
magyarázták a szituációt.  

Ennek az ellentéte is előfordulhat, vagyis a kulturális különbséget néha egyéni jellemvonásként 
értelmezik. A "Baba masszírozás" esetben (FR) agresszióként értelmezték, amikor egy afrikai anya 
energikus mozdulatokkal masszírozta a kisbabáját. Mindkét hiba visszavezethető Ross attribuciós 
tévedés elméletére, amely azt mondja ki, hogy az emberek mások viselkedésének az értelmezésében 
hajlamosak belső magyarázatokra hagyatkozni a szituáció figyelmen kívül hagyásával (Ross 1977). 

Diszkrimináció 

Az előítélet és a diszkrimináció nyílt megnyilvánulása ritkábban fordul elő egészségügyi dolgozók és 
páciensek között, azonban előfordulásuk nem kizárható, bármelyik irányban. Az ilyen szituációk annál 
is súlyosabbak, mert az előítéletek könnyen vezetnek diszkriminációhoz. A "Támadás" esetben (DK) 
egy migráns szülőktől származó orvostanhallgató szembesül egy klinikai felügyelő tisztességtelen, 
diszkriminatív viselkedésével. Az "A panasz" c. esetben (DK) egy páciens lánya panaszt tesz egy 
idegen származású dán ápolónő ellen, bár utóbbi nem követett el semmilyen hibát, csak egyszerűen 
„más” volt. Az "A kesztyű"esetben (IT) egy fiatal nőgyógyász gyakornok döbben meg azon, hogy 
tapasztalt kollégája csak azért húzott kesztyűt egy vizsgálathoz, mert a páciens egy bevándorló nő 
volt. 

 

    3. HALÁL / GYÁSZ 
A halál nem egy egyszerű téma a kórházban, mivel az emberek érzékenysége, és a halálhoz 
kapcsolódó felfogások és rituális előírások miatt óvatosan kell kezelni. Azt is figyelembe kell venni, 
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hogy mi a különbség abban, ahogyan a tudomány határozza meg a halált és amennyi időre a 
rokonoknak van szükségük ahhoz, hogy feldolgozzák az információt. Amikor az orvosi személyzetnek 
közölnie kell egy személy halálát a hozzátartozókkal (vagy fel kell készítenie rá őket), a kommunikáció 
nem csak azért bonyolult, mert ez egy érzékeny téma, hanem azért is, mert a halál tudományos, 
orvosi megközelítése különbözik a spirituális megközelítésektől. Nem csak a betegek, hanem a 
rokonaik is félhetnek a haláltól. Egyik ápolónő például azon döbbent meg, hogy egy haldokló beteg 
felesége, aki soha nem látott még holttestet, engedélyt kért egy másik beteg holttestének a 
megtekintésére, hogy láthassa, hogy néz ki egy halott ("Török beteg végstádiumban"). 

Mivel az emberek nem egyformán állnak a halálhoz, az is változik egyénenként és kultúránként is, 
hogy utólag hogyan kezelik. Egy hozzátartozó halála utáni szertartásokat különböző hiedelmek 
határozzák meg ("Rossz halál"). 

A páciens és a hozzátartozók megértése kulcsfontosságú, ugyanakkor nem könnyű beszélni vagy 
közvetíteni a beteg és a rokonok között, főleg abban az esetben, ha a nyugati orvosi hozzáállás 
szembemegy egy másik kultúra felfogásaival ("Élet vége"). 

 

 

    4. INDIVIDUALIZMUS / KOLLEKTIVIZMUS / A CSALÁDOK SZEREPE 
Az európai nyugati társadalmak jórészt individualista szemléletet képviselnek, ami azt jelenti, hogy 
természetesnek vesszük: mi dönthetjük el, mi a legjobb nekünk és a szeretteinknek. Asaját igényeink 
prioritást élveznek a társadalom vagy a közösség igényeivel szemben. De vannak társadalmak, 
amelyek inkább kollektivista szemléletet képviselnek, itt az egyéni döntések kevésbé fontosak, mint a 
kapcsolatok vagy a szociálisan elfogadott viselkedés. 

Individualizmus: Preferencia a laza szociális hálózat irányában, amelyben az egyénektől azt várják, 
hogy csupán magukkal és a legközvetlenebb családjukkal törődjenek. Az ellentéte, a kollektivizmus 
egy szorosan összefonódott szociális hálózat preferálását jelenti, amelyben az egyének elvárhatják a 
rokonaiktól vagy a saját csoportjuk tagjaitól, hogy törődést kapjanak és ezért cserébe a csoport iránt 
megkérdőjelezhetetlen hűséggel tartoznak.  Egy társadalom állásfoglalása ebben a kérdésben attól 
függ, hogy az emberek önképét inkább az "én" vagy inkább a "mi" határozza meg (Hofstede 1998). 

Kórházba utalás esetén a család támogatása fontos, de könnyen előfordulhat, hogy a családtagok 
jelenléte túl soknak bizonyul, vagy hogy zavarják a kezelést. Azt is fontos figyelembe venni, hogy kik 
tartoznak egy-egy közösségben a családtagok táborába, gyakran ugyanis a közösség több tagja is a 
szűkebb családi kör részét képezi ("Otthoni kezelés roma közösségben", "Csirkepörkölt nagyinak"). 

Amikor kommunikációra kerül sor, észben kell tartani, hogy ha a páciens nem képes kommunikálni, 
akkor a család válik egyedüli beszélgető partnerré. A kommunikáció megkönnyítése érdekében 
ilyenkor meg kell érteni a család vagy a közösség felépítését, és bennük az egyes személyek szerepét 
(Roma beteg vizsgálata). 

 

Hagyományos / normatív családi szerepek 
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Az orvosok és a betegek közötti kulturális különbségek gyakoriak és kórházi körülmények között 
fontos szerepet tölthetnek be. Egy orvos felelős a páciensért, de a kórház falain kívül korlátozott a 
hatásköre. Az általunk összegyűjtött kritikus incidensekben találtunk példát arra, hogy az 
egészségügyi személyzet és a páciens rokonai között nem volt megegyezés a felelősség 
megoszlásában. Érthető a személyzet megdöbbenése, ha a hozzátartozók részéről valamilyen 
cselekedetet a felelősség vagy az érdeklődés hiányaként értelmeznek ("A baba mérget iszik", "Szülői 
felelősség"), ugyanis a családi szerepek társadalmi szabályokon alapulnak és ezek egyértelműen 
meghatározzák, hogy mi megfelelő és mi nem az adott társadalomban. 

 

    5. TÁRSADALMI NEM 
A nem azokra „a társadalmilag konstruált elvárásokra, viselkedésmintákra és tevékenységekre utal, 
amelyet nőknek és a férfiaknak a nemük alapján tulajdonítanak”1. A nemi szerepekhez köthető 
társadalmi elvárások az aktuális társadalmi-gazdasági, politikai és kulturális helyzettől függenek, 
valamint más tényezők, mint például a faji, etnikai hovatartozás, társadalmi osztály, szexuális 
irányultság, életkor is hatással vannak rájuk. A nemi szerepek tanultak, társadalmanként eltérőek és 
az idők folyamán folyamatosan változnak is.   

A „nem” nem csupán társadalmilag konstruált, de rendkívül érzékeny téma is minden kultúrában. A 
szexualitással kapcsolatos viccek nagyon sértőek (pl. "Az anyajegy", HU), és az emberek fenyegetve 
érzik magukat a sajátjuktól eltérő gender normák által.  

Hofstede szerint a nemmel kapcsolatos koncepciók jelentik az egyik legfontosabb különbséget a 
társadalmak között. Olyannyira, hogy "tabu dimenzióként" hivatkozott rá. Szerinte egy kultúra 
általános (statisztikai) tendenciája meghatározható azáltal, hogy mennyire tartja fontosnak a 
„hagyományos” értelemben vett maszkulin és feminin értékeket. Ez azonban korlátokba ütközik, 
mert a klasszikus értelemben vett női és férfi szerepek kultúránként jelentősen eltérőek, és ezért 
megnehezítik a kategorizálást. Hofstede egy másik megközelítést is kidolgozott, amely a szerint 
osztályozza a kultúrákat, hogy ezek mennyire szigorúan különítik el a nemi szerepeket és a nemmel 
kapcsolatos általános elvárásokat a két nem között. Ezekre "magas” és "alacsony nemi 
megkülönböztetésként" fogunk utalni. A megkülönböztetés sokféle gyakorlatra és viselkedésre 
utalhat: a férfiak és nők pályaválasztására, interakcióra, udvariassági szabályokra, öltözködésre, a tér 
használatára, családon belüli szerepekre, a hatalom elosztására. Az egyes kultúrákhoz tartozók nem 
annyira a kulturális diverzitás ártatlan megnyilvánulásaiként tekintenek ezekre a különbségekre, mint 
inkább legfontosabb értékeiket fenyegető veszélyforrásként, és ezért értékítéleteik alapjaként.  Az 
alacsony megkülönböztetés hívei szerint a hagyományos nemi szerepek hangsúlyozása egyfajta 
visszafejlődésként, a nők elnyomásaként értelmezhető. A másik megközelítés szerint a férfi és női 
szerepek definíciói közötti átfedés az erkölcs, a tisztaság és a hagyományon alapuló családi kép 
fenyegetéseként nyilvánul meg. 

Az általunk gyűjtött kritikus incidensekben a megkülönböztetések három szintjét figyeltük meg: 

Önreprezentációban előforduló különbségek, öltözködési és kommunikációs szabályok 
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Minél nagyobb az igény a férfiak és nők megkülönböztetésére, annál több eltérést várnak tőlük 
mindenféle területen. Legelőször az emberek megjelenésében, öltözködésében, kommunikációjában 
tűnnek fel a különbségek. A "Vizsgálat burkában" (FR) című történetben a probléma abból adódik, 
hogy a páciens öltözködési szabályai szerint olyan férfiak jelenlétében, akikkel nem állt rokoni 
kapcsolatban, az egész testét el kellett takarnia. Ugyanabban a kulturális/vallási csoportban a 
férfiaknak nem kell eltakarniuk az egész testüket: az ő testük nem számít érzékenynek, míg a nőké 
igen. A kis mértékű megkülönböztetést preferáló kultúrák nem kedvelik az ilyesmit, mi több, a nők 
elnyomásának egyik megnyilvánulásaként értelmezik. 

Az interakció és a fizikai elkülönítés szabályozása 

A nemi szerepek szétválasztása általában maga után vonja a férfiak és nők közötti interakció 
szabályozását: hogyan beszélhetnek egymással, mennyire tarthatnak szemkontaktust, milyen 
mértékben érintkezhetnek fizikailag. A "Kézfogás" (AU) például azt a feszültséget írja le, amely a férfi 
és nő közötti fizikai interakció tiltásából ered. Az elkülönítés néha egyértelmű térbeli 
elhatárolódásban is megnyilvánul, például egymással rokonságban nem álló férfi és nő nem 
tartózkodhat egy szobában, ha nincs ott egy harmadik személy („Török beteg végstádiumban”, DK, 
„Női orvos”, IT). Végül, a megkülönböztetés néha egészségi okokból vagy a nők biológiai ciklusa miatt 
is szükségessé válik (pl. „A menstruáció” FR). 

Szerepek és hatalmi pozíciók 

A társadalmi nemhez kapcsolódó elképzelések a társadalom alapelveihez tartoznak és mint ilyenek, 
elválaszthatatlanul kötődnek a hatalmi viszonyokhoz, a hierarchiához, valamint az individualizmus-  
kollektivizmus viszonyához. A mindennapokban ezek a dimenziók egymásba olvadnak és egy 
árnyaltabb elemzés helyett a kulturális találkozás gyakran végződik egy lesújtó értékítélettel, a 
„másikat” szexistának bélyegezve, vagy sajnálkozva az emancipáció hiánya miatt. A "Hang nélkül"-c. 
esetben (UK) a szakember szeretne segíteni egy indiai származású nőnek és a lányainak abban, hogy 
kiálljanak magukért és elmondják, mit szeretnének - az önkifejezés hiányát az emancipáció hiányának 
tudva be. 

 

    6. HIERARCHIA / Hatalmi távolság: 
Ez a dimenzió azt jelenti, hogy a társadalom kevésbé erős tagjai milyen mértékben várják el és 
mennyire fogadják el a hatalom egyenletlen eloszlását. Az alapvető kérdés az, hogy a társadalom 
hogyan kezeli az emberek közötti hatalmi egyenlőtlenséget. A nagy hatalmi különbségeket képviselő 
társadalmakban az emberek elfogadják azt a hierarchikus rendszert, amelyben mindenkinek megvan 
a helye és amely nem szolgál további magyarázatra. Azokban a társadalmakban, ahol nem jellemzőek 
a nagy hatalmi különbségek, az emberek a hatalommegosztásra és az egyenlőtlenségek igazolására 
törekszenek. 

Az egészségügy kemény hierarchikus struktúrára épül. Kötött szabályok jellemzik, amelyek a dolgozók 
számára világosak és egyértelműek. Ennek ellenére azt találtuk az általunk elemzett kritikus 
esetekben, hogy ebből is adódhat félreértés vagy zűrzavar. 

A betegekkel való kapcsolat: egy egészségügyi szituációban az orvos vagy nővér státusánál és 
dekóriumainál fogva (öltözködési szabályok, fehér köpeny, diplomák stb.) fölérendelt helyzetben van. 
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Ők birtokolják a tudást, ennél fogva a páciens fölött állnak. Ezt a viszonyrendszert alapul véve a 
betegeknek bizonyos elvárásaik vannak az orvos viselkedésével kapcsolatban, és fordítva is így van. 
Amennyiben ezek az elvárások nem teljesülnek, egyfajta sokk („Szerhasználat”) vagy negatív reakció 
(„Hajléktalan páciens”) lehet a következmény. Egy foglalkozás – ilyen az orvosé – is a hierarchia része,  

tehát az orvos és a páciens közötti viszony alapjaiban aszimmetrikus. Viszont észben kell tartanunk, 
hogy nem csak egyfajta hierarchia lehet jelen, és ez ismét konfliktushoz vezethet: erre jó példa a "Női 
orvos" (IT), amelyben nem csak a nemi elvárások okoznak problémát, hanem az, hogy a beteg egy 
idősebb olasz férfi, aki nem engedi, hogy a fiatal gyakornok nő vizsgálja meg - inkább azt szeretné, 
hogy egy idősebb és tapasztaltabb férfi orvos végezze el a vizsgálatot. A hierarchia effajta 
megnyilvánulása sok általunk gyűjtött kritikus incidensben megjelenik: egy orvosi rendelésen 
elhangzottak növelhetik a szakemberek és a családok közötti távolságot, ez pedig félreértésre adhat 
okot ("Fordítási hiba"), mert a családtagok nem mernek sokat kérdezni egy orvostól, félnek megkérni, 
hogy ismételje meg, amit mondott. A fenti incidensben a gyakornok is igyekszik megoldani a 
problémát, de az orvos világossá teszi, hogy nem szeretne beleavatkozni a tolmács munkájába: a 
feladatok és a felelősség eloszlása számára egyértelmű. Úgy gondolja, hogy mivel ő a feladatok rá 
háruló részét megfelelően elvégezte, nincs szükség tisztázásra. 

Az alkalmazottakkal való kapcsolat: a szervezeti felépítésből adódóan az egészségügyi személyzet 
tagjai különböző pozíciókat foglalnak el. De ez akár visszaélést is eredményezhet, például abban az 
esetben, amikor egy felettes úgy hoz meg egy döntést, hogy nem veszi figyelembe a beosztott 
álláspontját. Ezt elemeztük a "A sértés" című incidensben, ami az orvos és a gyakornok közötti 
hatalmi különbségre hoz példát. 

 

    7. „ÖN-SHOCK”, azaz IDENTITÁSFENYEGETÉS 
A legtöbb kritikus incidensben megjelenik az identitásfenyegetés: valami, ami negatív képet mutat 
önmagunkról akár úgy, hogy mi látjuk így önmagunkat, akár úgy, hogy mások látnak így bennünket. 
Néhány incidens olyan szituációt mutat be, amelyben a főszereplők nem tudják megőrizni azt az 
identitásukat, amit láttatni szeretnének - nem tudnak kompetensek, tisztességesek, jól tájékozottak, 
udvariasak, modernnek stb. feltűnni. Bár ezek az identitásfenyegetések sokszor nem képezik az 
incidens fő témáját (mint például a vallás vagy társadalmi nem), úgy gondoljuk, hogy fontos szerepet 
játszanak abban, hogy rávilágítsanak arra az intenzív védekező mechanizmusra, amelyet ilyen 
szituációkban megfigyelhetünk. 

Identitásfenyegetést a beteg is átélhet, ha például előítélet vagy diszkrimináció hatására az 
identitásának csak egy része válik láthatóvá („A támadás”, „Zavarban” GB). Az identitás különböző 
megnyilvánulásai is okozhatnak feszültséget: az „A menstruáció"-ban egy indiai származású fiatal nőt 
szembesítenek azzal a hagyományos felfogással, hogy milyennek kell lennie egy menstruáló indiai 
nőnek. A fiatal nő nem felel meg ennek a hagyományos elvárásnak, de mégis ilyennek látják a 
származása miatt.  

Interkulturális környezetben a szakemberek is gyakran átélnek identitásfenyegetést, többféleképpen 
is: 

Identitások keveredése: feszültség a szerepfelvállalás és szereptávolság között 
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A "Egy barát tisztába tétele" c. esetben (AU) az elbeszélő nehezen tudja szétválasztani magában a 
szakember és a barát szerepét. A széklet eltávolítása a barátja felálló péniszéről egy egészségügyi 
feladat lenne, ám ehhez bizonyos távolságtartás szükséges. Azonban ő és a páciens túl közel vannak 
egymáshoz, és ez lehetetlenné teszi a távolságtartást. 

Nem szakember, csak egy nő 

A legtöbb történetben, amelyben megjelenik a nemi identitás, ugyanaz az identitásfenyegetés jelenik 
meg: ha a páciensek nem akarják, hogy nők kezeljék őket, akkor a női egészségügyi dolgozók 
(orvosok és nővérek) hirtelen női identitásukra redukálódnak. Olyan, mintha a tudásuk, szakmai 
tapasztalatuk lényegtelenné válna, és nem tudnának kezelni egy beteget (pl. "Női orvos", IT). 

A kötelesség teljesítésének ellehetetlenülése ("Transzfúzió”, „Vizsgálat burkában", FR) 

A kulturális különbségek odáig fajulhatnak, hogy megakadályozhatnak egy egészségügyi dolgozót 
orvosi kötelességei teljesítésében, például ha a másik ember referenciakerete nem teszi lehetővé, 
hogy elfogadja az előírt kezelést. Ez súlyos esetben akár életet veszélyeztető szituációt is 
eredményezhet (pl. "Transzfúzió", "Elég!"), ha a szakember nem tudja elvégezni a munkáját. Más 
esetekben az orvosok/ápolók/mentősök olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy nem tudják fenntartani a 
szakmaiság és kompetencia látszatát ("Halál családi körben", AU). 

 

    8. RACIONALITÁS, VILÁGNÉZETEK 
Mintegy tizenöt kritikus incidens kapcsolódik a valláshoz vagy transzcendentális hiedelmekhez. Ezek 
"érzékenysége" két okra vezethető vissza. A "terror menedzsment elmélet" (Goldenberg 2006:1265) 
szerint az orvosi környezet, vagy általánosabban szólva a betegség egyfajta szimbolikus védekezést 
vált ki a halálfélelemmel szemben. Ilyen esetben a hiedelmekhez köthető védőrendszert meg kell 
erősíteni. A betegség vagy a halál közelsége egy olyan állapot, amikor a nem vallásos emberek is a 
vallás vagy a hiedelmek felé fordulhatnak. A másik ok Cohen Emerique (2015:181) szerint az, hogy 
bizonyos érzékeny zónák olyan archaizmusokra emlékeztetnek bennünket, amelyekről azt gondoljuk, 
a modernitásnak köszönhetően magunk mögött hagytuk őket. A tudományos módszerekre alapuló 
modern orvoslás gyakran jelenik meg úgy, mint az ősi mágikus gyakorlatokon való felülkerekedés. 
Ennek megfelelően sokszor a vallást vagy a transzcendentális hiedelmeket irracionálisnak tartjuk. 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindez nem jelenti a nyugati és a nem nyugati társadalmak 
közötti különbségtételt - még akkor sem, ha a hétköznapi gondolkodás hajlamos is erre. A mágikus-
vallási világkép kifejezéssel a vallásos/spirituális gondolkodásra utalunk, általánosságban, nem 
bármelyik konkrét vallásra vagy szektára. A mágikus/vallásos világnézetek háromféleképpen 
mehetnek szembe a tudományos magyarázatokkal: 

Prioritások: 

A vallás néha veszélyt jelenthet az egészségügyi szakemberek legfontosabb prioritásaira nézve. Az 
"Transzfúzió" esetben (FR) egy Jehova tanúihoz tartozó család közli az orvossal, hogy a fiuk még 
abban az esetben sem kaphat vérátömlesztést, ha az élete múlik rajta. A család számára a saját 
hitrendszerük alapvető szabályainak a megszegése Isten tanításától és a közösségtől való 
eltávolodást jelenti, ezek pedig nagyobb veszélyt jelentenek számukra, mint a földi élet vége. Az 
orvos számára ennek pont az ellenkezője a prioritás. 
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A vallási gyakorlatok és szabályok minden körülmények között való betartása 

A vélt racionalitással ellenkezik az is, amikor a vallás és a hiedelmek gyakorlása ott kér helyet, ahova 
"nem való". Néhány európai társadalomban - például Franciaországban - a szekularizmus (világiasság) 
jogi keretbe foglaltatott, ezáltal pedig elő van írva, hogy hol számíthatnak arra az emberek, hogy 
figyelembe veszik a vallásukat, hol lehet gyakorolni a vallást, hol tartják tiszteletben a vallásos 
nézeteket, és hol nem. Még ha nem is léteznek egyértelmű jogi előírások, a társadalmi szabályozás 
akkor is előírhatja, hogy az emberek csak "a privát szférájukon belül" és a templomban gyakorolják a 
vallásukat. A vallás bármilyen helyen való gyakorlása egy másik paradigma. A "Durva Só" és a "Rossz 
Halál" esetekben a spirituális vagy vallási rituálék a kórházban is megjelennek, az első esetben a 
tisztítás, a másikban a gyász megnyilvánulásaként. A kórház racionális és tudományos közegébe 
mindkét esetben egy másfajta logika hatol be.  

A társadalmi szerepekre és a nemre gyakorolt hatások 

Nem csak a vallási rituálék lépik át a kórház küszöbét, de az emberek egymás irányába tanúsított 
viselkedésére vonatkozó vallási előírások is zavarhatják az orvosi személyzettel való interakciót. Erre 
a leggyakoribb példa valamilyen nemi elvárásokhoz kapcsolódó összeütközés. Az „A burka" c. esetben 
a páciensek ahhoz ragaszkodnak, hogy a különböző nemek ne érintkezzenek egymással fizikailag, de 
az orvosi csapat ezt leutasítja. Az ebből adódó konfliktus veszélyt jelent az egészségügyi ellátásra.  

 

    9. AZ EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS A GYÓGYULÁS FOGALMAI 
Orvosi kezelés: 

A páciens több okból is elutasíthat egy kezelést. Számos ilyen ok vezethető vissza a vallásra vagy épp 
a szokásokra. Az ilyen szituációk kezelése pragmatizmust, hatékony kommunikációt és rugalmasságot 
igényel ("A pogány", "Orvosi kezelés"). 

Etika: 

Az egészségügyi terület alkalmazkodóképességet igényel annak érdekében, hogy a dolgozók 
semlegesek, professzionálisak és hatékonyak tudjanak maradni úgy, hogy közben még abban az 
esetben se bántsák meg a betegeket ("Zavarban") vagy a rokonaikat, ha nehéz helyzetbe kerülnek 
("Transzfúzió"). 

Eljárások, térhasználat: 

Legtöbb nyugati társadalomban a közterületek úgy vannak kialakítva, hogy megfeleljenek a polgárok 
életvitelének és a rendfenntartók munkáját is megkönnyítsék2. Foucault nézőpontját alapul véve úgy 
mondhatjuk, hogy a nyilvános tér egyben politikai tér is, ahol megtanuljuk, hogyan fegyelmezzük 
önmagunkat, hogyan mozogjunk, hogyan viselkedjünk. Ha nem az elvártnak megfelelően 
viselkedünk, az konfliktust vagy sokkot idézhet elő. 

Ez a viselkedés egy kulturális kód, amelyet nem mindenki, ebben az esetben nem minden kórházi 
látogató sajátított el: a kórházban a térhasználat a páciensek és az egészségügyi személyzet 

                                                           
2 Foucalut: Discipline and Punish: the birth of the prison, New York, Pantheon Books, 1977 
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interakcióját szolgálja a lehető leghatékonyabban. Egyes terek ezért eltérő jelentéssel és bírnak a 
különböző szereplők számára és különböző használati módokat eredményezhetnek.  („Durva só”, 
„Egy asszony kötelessége”), de vannak olyan szabályok, amelyeket mindenképpen be kell tartani, 
illetve el kell magyarázni a látogatóknak az orvosi munka elvégzése érdekében („Arab család 
kisgyerekkel”). 

 

    10. KOMMUNIKÁCIÓ 
A kommunikáció egy transzverzális érzékeny zóna, amely szinte az összes általunk gyűjtött kritikus 
incidenst átszövi. Készítettünk egy rövid bemutatót egy egyszerű kommunikációs elméletről és az 
alábbiakban megpróbáljuk illusztrálni: 

Kommunikáció alatt nem csak az alábbiakban bemutatott három komponenst értjük, hanem azt is, 
ahogyan azok az adott kontextusban létrehoznak egy domináns kommunikációs stílust. Az 
egészségügyi területen a paraverbális, nonverbális és fizikai jelek olvasata is szükséges az üzenet 
dekódolásához – ezek sűrű használatára gyakran mint "magas kontextusú kommunikációra" utalnak, 
szemben az "alacsony kontextusú" stílussal, amelyben a jelentéseket legnagyobb részt a szavak 
közvetítik. A bútorok, a dekoráció elrendezése, de még a ruházat is az üzenet tartalmának az átadását 
segíti elő. Ha nem mindenki sajátította el hasonló módon ezeket a kódokat, kommunikációs 
akadályok léphetnek fel. Ilyen lehet, amikor egy pácienstől vizeletmintát kérnek, de nem adnak 
további instrukciót, ezért a páciens nem tudhatja, hogy egy adott helyen (WC) kell elvégezni ezt a 
műveletet („Vizeletminta”). 

A kommunikáció három legfőbb eleme: 

Tartalom –a  jelentés (mi?) 

A tartalom a küldő, a fogadó és a kontextus közötti interakción múlik. A jelentés a három elem 
kölcsönhatásában alakul ki. Ez a következőket jelenti:  a fogadónak aktív szerep jut az üzenet 
értelmezésében,  a szűrők és a kontextus jelentősen befolyásolhatják az értelmezést, a jelentés 
kialakításában és tulajdonításában a referenciakeretek mobilzálódnak. Amikor a referenciakeretek 
különböznek, más-más jelentést tulajdoníthatunk a tartalomnak, ebből pedig félreértések 
adódhatnak (pl. Hajléktalan beteg (HU) Szerezz nekem nőt! (HU)). 

Kapcsolatok (kivel?) 

Minden kommunikációs aktus egy újabb alkalom a felek közti kapcsolat építésére, megváltoztatására 
vagy fenntartására. Még a legjelentéktelenebbnek tűnő interakció is a kölcsönös tisztelet és 
elismerés gyakorlására szolgáltat alkalmat - ebben az értelemben nincs is olyan, hogy jelentéktelen 
interakció. Bár a kölcsönösség ezen kulcseleme, az elismerés minden kultúrában jelen van, az ahhoz 
vezető út nem minden esetben ugyanaz. A kapcsolatok kialakulását más értékdimenziók is 
befolyásolják, mint például az individualizmus-kollektivizmus vagy a hatalmi távolság elfogadása. A 
nagy hatalmi távolságot preferáló társadalmi közegben a kapcsolatokra az aszimmetria jellemző (erre 
példák a különböző megszólítások, eltérő gesztusok), míg horizontális közegekben az interakció a  
hatalmi távolságok megszüntetésére vagy elleplezésére törekszik (például úgy, hogy a 
megszólításban a felek életkorától vagy státuszától függetlenül sincsenek formális különbségek). A 
különböző kommunikációs eszközöket (gesztusokat, szavakat, távolságot) majdnem mindig úgy 



                                                                                                                                           

 17 

értelmezik, mint a másik fél szándékairól árulkodó jeleket: ha valaki túl közel jön, akkor agresszív, ha 
túl informális, akkor tiszteletlen stb. (pl. "Arab orvos", HU). 

Kommunikációs eszközök (hogyan?) 

Verbális kommunikáció: magában foglalja a beszédet, a metaforákat, a hasonlatokat, idiómákat stb. 
Erre egy dán incidensben, az "A fordítási hiba” esetben láthatunk példát, ahol egy gyakornok komoly 
fordítási hibát talál és megpróbálja megoldani a kialakult helyzetet (további részletek a "Hierarchia" 
fejezetben). 

Paraverbális kommunikáció: hang, hanglejtés, hangerő, ritmus, hallgatás, beszédközi szünetek, más 
hangok (ajh...)  

Nonverbális kommunikáció: 

Kinezia: gesztusok, testtartás. A "Zavarban" című incidensben, amikor egy háziorvos nem számított 
fogyatékos betegre és nem tudja elrejteni a meglepődöttségét, a narrátor megjegyzi: "A teljes 
testbeszéde azt tükrözi, hogy nagyon zavarba hozza őt a fogyatékosságom. Kellemetlenül érzi magát 
és nem tudja elrejteni, hogy mennyire meglepődött." 

Tapintás: fizikai kontaktus, érintés 

Proxemika: az adott szociális kapcsolatnak és szituációnak megfelelő fizikai távolság. Nem ugyanaz a 
fizikai távolság egy intim kapcsolatban, mint egy szakmai találkozón. Ha valakivel szemben nem 
tartjuk a biztonságos távolságot, azt az illető az intim szférájába való behatolásnak érzékelheti, és 
kényelmetlenség származhat belőle. Az "Otthoni ápolás roma családban"c. esetben a mesélő ezt 
mondja: "amikor megérkeztem a család otthonába, a kislány már az ajtóban a karjaimba vetette 
magát és próbált ölelgetni, puszilgatni. Meglepődtem, mivel a betegek és a családjaik általában nem 
úgy közelednek hozzám, mintha egy közeli barát lennék." 

Fizikai megjelenés: saját magad bemutatása  

Az idő és a ritmus  

Kontextuális Kommunikáció: tárgyak használata, a környezet megfigyelése annak érdekében, hogy 
kommunikálhassuk és értelmezhessük a helyzetet (pl. „Roma páciens”, „Mobiltelefon” FR). 
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1.HALÁL CSALÁDI KÖRBEN 
Gyűjtötte: UNIVE 

Az interjú dátuma: 2015. november 29. 

Kulcsszavak: 

Mentős; sürgősségi mentőautó 
Halál, elhalálozás 
Gyász a családban 
 
Az elbeszélő szakmája: 

Mentős 
 

Az eset 

„Mentősként sokszor kaptam kétértelmű információt, amikor épp úton voltunk egy lehetséges sürgős 
esethez. Olyasmit, hogy "A beteg eszméletlen. Talán. Nem tudjuk. Nézze meg." Az ilyen információ 
óvatosságra int, nem feltétlenül idegesít, de arra késztet, hogy fókuszáljak a leendő szituációra, 
gondolkodjak azon, hogy milyen intézkedéseket kell majd hozni, milyen eszközöket kell bevetni. Egy 
alkalommal, amikor megérkeztem egy sürgősségi esethez a csapattal - két teljes munkaidős 
mentőssel és egy sürgősségi orvossal - csak homályos információt kaptunk egy eszméletlen nőről. 

Ahogy beléptünk a nő lakásába, öt-tíz különböző életkorú személy fogadott bennünket. Férfiak és 
nők, a beteg családtagjai. Kétségbeesetten sírtak és kiabáltak, megállás nélkül hangosan beszéltek 
hozzánk. A nagy zűrzavar miatt és azért, mert csupán egyetlen ember beszélt közülük németül, sokáig 
tartott, mire megértettük, mi történt. A németül beszélő személy, a páciens unokája végül 
elmagyarázta, hogy a nagyanyja egyszerűen elesett és elvesztette az eszméletét. Éveknek tűnt, mire 
bejutottunk a beteg szobájába. Csak egyetlen pillantást vetettem rá és máris tudtam, hogy nem 
eszméletlen, hanem halott. Természetellenes pozícióban feküdt teljesen mozdulatlanul, merev és 
üres tekintettel. Egyértelműen halott. Miközben végre kellett hajtanunk a szokásos intézkedéseket 
(pulzusmérés, defibrillátor előkészítése stb.) az egész család folyamatosan sikoltozott és könyörgő 
tekintettel nézett ránk. Nem értettem, mit mondtak, de feltételeztem, hogy segítségért könyörögtek. 
Sokszor kellett kérnünk őket, hogy hagyják el a szobát és ne akadályozzák a munkánkat, amíg végre 
megtették. Ez a "párbeszéd" is sokáig tartott, mivel az unokának kellett fordítania. Végül, miután 
kimentek a szobából az egyik kollégánkkal együtt, elkezdhettük az újraélesztést. A másik szobából 
kiáltozást hallottunk, mialatt az újraélesztést végeztük - amely reménytelen volt, mert a páciens már 
legalább fél órája halott volt.  

Nagyon zavaros érzések maradtak bennem az esetet követően - a család annyi időt elvesztegetett, 
csak sírtak és kiabáltak, de nem kíséreltek meg segíteni a nagymamán, nem próbálták újraéleszteni. 
Még a kényelméről sem gondoskodtak, mert azt hitték, eszméletlen. Csak hagyták ott feküdni. 
Mindannyian az ajtóban álltak, amikor megérkeztünk. Senki nem maradt a nagymamával. Segítség 
helyett szinte ellehetetlenítették a munkánkat. Ami a leginkább zavarba hozott, az az volt, hogy 
miközben semmit nem csináltak, amivel segíthettek volna a nagymamának, erőteljes érzelmi 
reakciókat mutattak.” 
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1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az elbeszélő 

Az eset elbeszélője egy ausztriai születésű, németül beszélő férfi, aki egész életében Bécsben élt. 
Agnosztikus nézeteket vallónak tartja magát, miközben egy hagyományosan katolikus országban nőtt 
fel. A szülei nem nagyon gyakorolták a vallást, ő azonban katolikus általános iskolába járt. Az eset 
megtörténtekor húszéves volt, középiskolai végzettséggel rendelkezett és teljes munkaidőben 
dolgozott mentősként. Az osztrák egészségügyi rendszerben kapott szakmai képzést (amely a nyugati 
szisztémának megfelelően orvosi indikáció, diagnózis és szakmai eljárás szerint kezeli és gyógyszerezi 
a pácienseket). Társadalmi hátterét tekintve a középosztályhoz tartozik.  

A mentős csapat 

Az elbeszélő két másik képzett mentőssel és egy sürgősségi orvossal dolgozott együtt. Ők mind a 
harmincas éveikben járó, osztrák származású, németül beszélő férfiak.  A csapat rendszeresen együtt 
dolgozott, kivéve az elbeszélőt, aki csak látásból ismerte a többieket. A sürgősségi mentőkocsikban 
dolgozók speciális képzést kapnak, a munkakört ők maguk választják. Ebben az értelemben az 
elbeszélő "specifikus emberekként" írja le a sürgősségi mentősöket.  

Családtagok 

A többi főszereplő a hosszú idő óta egészségügyi problémákkal rendelkező elhunyt nyolcvanéves nő 
családtagja. Vannak köztük férfiak és nők is, életkoruk is különböző. Ők a nő gyerekei és az ő 
házastársaik, akik 30-40 évesek, és egy 18 éves lányunoka, aki az egyetlen németül beszélő rokon. A 
többiek egy szláv nyelven beszéltek, tekintve, hogy a volt Jugoszlávia egyik országából származnak. A 
felnőtt gyerekeken és unokán kívül más, távolabbi rokonok is jelent voltak, például az idős nő 
unokaöccsei és unokahúgai. Az életkörülményekből (kerület, lakástípus, belső tér) arra lehet 
következtetni, hogy a nő a munkásosztályhoz tartozott. 

A történet elbeszélője nem emlékszik arra a konkrét országra vagy régióra, ahonnan a családtagok 
származnak, sem olyan jelekre a lakásból, amelyek az elhunyt nő vallására utalnak.  

A mentős stáb és a családtagok nem rendelkeztek sok közös jellemzővel azon kívül, hogy ugyanabban 
a városban éltek. Nincs közös nyelvük (az egyik családtagot kivéve). Amíg a sürgősségi csapat 
tagjainak a szakmai identitása kulcsszerepet játszik a szituációban, a rokonokat csak a családtag 
státuszuk jellemzi. Nincs tudomásunk sem a szakmai identitásukról, sem egyéb releváns személyes 
jellemzőjükről. 
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2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

1. Fizikai környezet 

Az eset egy bécsi lakásban történt, amely Bécs belvárosában, de a városközponthoz egy nem túl 
közeli kerületben található. A kerületet az elmúlt 30 évben Törökországból és a volt Jugoszláviából 
származó migráns családok népesítették be, a lakók nagy többségben a munkásosztályhoz tartoznak. 

Az idős nő lakásában két nagy szoba volt, amelyek azonban az elbeszélő számára szűknek és 
zsúfoltnak tűntek a sok jelenlévő miatt. A haldokló asszony a hálószobájában feküdt a földön, amíg a 
mentős csapatot mindenki az ajtóban várta. Onnan a nappaliba mentek, majd közösen bevezették 
őket a hálóba.  

2. Pszichológiai kontextus 

Az elbeszélő a környezetet nagyon hangosnak és feszültnek írja le. Az emberek egyszerre beszéltek 
egy szláv nyelven. Az elbeszélőnek nagyon kellett figyelnie, mivel előzőleg nem tudta, milyen 
szituációval fog szembesülni és milyen orvosi intézkedéseket kell végrehajtania. A jelenlévő 
családtagok sokkos, felfokozott érzelmi állapotban voltak. 

3. Társadalmi kontextus 

Ausztriában és főként a fővárosban hosszú távú hagyománya van a Jugoszláviából, majd a volt 
Jugoszláviából érkezők letelepedésének. Az 1960-as évektől kezdődően sok, főleg férfi munkavállaló 
érkezett Jugoszláviából Ausztriába, róluk viszont azt gondolták, hogy a munka után visszatérnek a 
hazájukba. A háború, a jugoszláv állam felbomlása és a koszovói háború alatt sokan kerestek 
menedéket Ausztriában. Jelenleg Bécs lakosságának mintegy 8%-a származik a volt Jugoszlávia 
valamelyik országából. A Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Szerbiából és Montenegróból 
érkező bevándorlók alkotják Bécs legnagyobb migráns csoportját, utánuk következnek a 
Törökországból és a Németországból érkezett bevándorlók. 

Amikor az "idegeneket" vagy a "migránsokat" politikai vitákban sztereotipikusan mutatják be, a volt 
Jugoszláviából vagy a Törökországból származó embereket egy egységes csoportként ábrázolják. 

  

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélőt irritálta a családtagok cselekvőképtelensége. Nem értette, hogy a mentő érkezéséig 
miért nem maradt egyik családtag sem a haldokló páciens mellett, miért maradt ő csak úgy a földön 
természetellenes pozícióban, miután elesett. Megdöbbent azon, hogy a család tagjai még egy párnát 
sem tettek a feje alá és egy pohár vizet sem vittek neki. Ráadásul bosszantotta a családtagok 
felfokozott érzelmi állapota, a hangos és gátlástalan viselkedésük, és hogy nem figyeltek a 
mentősökre, akik azért voltak ott, hogy segítsenek a páciensen. Úgy érezte, hogy a munkájában - 
vagyis abban az eljárásban, amit egy sürgősségi esetben kell tenni - akadályozzák. Normál esetben a 
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mentős azonnal a pácienshez megy, anélkül, hogy a rokonok vagy más körülmények akadályoznák. 
Ideges volt, mert minden olyan sokáig tartott. Kezdte elveszíteni a türelmét. 

  

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

A mentőorvosokat kiképezik arra, hogy vészhelyzetben mit és hogyan csináljanak. Az előírásoknak 
megfelelően kell eljárniuk annak érdekében, hogy minőségi ellátást nyújtsanak és megakadályozzák a 
halált. Tudják, hogyan kell eljárni élet-halál szituációban. Ezt a szakmai eljárást veszélyeztették a 
családtagok.  

A direkt kommunikáció előnyben részesítése 

- A mentősök jellemzően tömör és közérthető információt várnak a páciensről (gyógyszerek, 
kórtörténet, étel- és italfogyasztás, mi történt), amit jelen esetben nem kaptak meg. Az ilyen jellegű 
információ hiánya hátráltatja a mentősök munkáját és csökkentheti az ellátás minőségét is. A nyelvi 
akadályok is közrejátszottak a kommunikáció nehézségében. 

- Az elbeszélő bizonytalanságot észlel. Ő az egyértelmű verbális közlésekből tudja, hogy hogyan kell 
reagálnia. 

Az élethez és a halálhoz való szakmai hozzáállás / orvosi kezelés stílusa 

- Mivel a családtagok nem igazodtak a mentősök elvárásaihoz (a szükséges információ gyors közlése, 
a szoba elhagyása stb.), zavarták a munkát. Ez negatív hatással volt az elbeszélő szakmai 
magabiztosságára is. 

- Másrészről az eljárások egy része a rokonok védelmére szolgál: ne lássák a pácienst meghalni, ne 
lássák a sérülést, kezelést (vagy azt, hogy a mentősök hibáznak). Az elbeszélő a nyugati stílusú 
eljárásokhoz ragaszkodik. A betegek legtöbbször egymagukban mennek orvoshoz és a kezelés során 
is magukban vannak. Az orvosi információk rendkívül bizalmasak. 

- Az egészségügyben dolgozó szakembereknek gyakran kell a halál témájával foglalkozniuk. Az ő 
törekvéseik arra irányulnak, hogy a halál ne következzen be. Ugyanakkor a halál valami olyasmi, ami 
az életkor egy bizonyos szakaszában - amikor egy páciens már öreg és egészségügyi problémái 
vannak - elkerülhetetlen és logikus. 

- A családtagok nem az elbeszélő racionális elgondolásának megfelelően jártak el a kritikus esetben. 
Megkérdőjelezték azt az elvét, hogy ő döntheti el, mi fontos és mi nem. Ha az elbeszélő egy 
kétségbeesett pácienssel találkozik, a racionális, cél-orinetált gondolkodást és cselekvést tartja 
előrébb valónak. Egyértelmű elképzelése van arról, mit kell tenni a páciens segítésének érdekében. 
Miközben elismeri, hogy a képzettsége miatt ő nyilván kevésbé veszti el a fejét vészhelyzetben, 
felteszi a kérdést, hogy a családtagok miért nem tették meg a legegyszerűbb dolgokat sem annak 
érdekében, hogy segítsenek a páciensnek. Számára irracionális, hogy valaki kétségbeesik, de nem 
csinál semmit. 

- A mentősök idő tapasztalata más, mint már szakembereké, mert náluk minden perc számít. Ezért 
minden egyes perc hosszú, amit nem a páciens segítésére fordítanak (vagy nem az elvárt módon). 
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A család fogalma és a családtagok szerepe 

- Az elbeszélő elvárásai a rokonok szerepét illetően nem teljesültek, mert a családtagoknak segíteniük 
kellett volna, vagy legalábbis lehetővé kellett volna tenniük, hogy a mentősök segíthessenek. 
Másrészről az elbeszélőt dühítette, hogy az összes jelenlévő nagyon nyugtalan volt, mert ez nem 
felelt meg az ő családról alkotott képének. Ez azt bizonyítja, hogy neki határozott elképzelése van 
arról, hogy mely családtagok gyászolhatnak és melyek nem. A távoli rokonok (nagynéni, 
unokatestvér) hangos gyászolása nem illik bele a képbe. 

- Az elbeszélő szerint az empátia azt jelenti, hogy nem csak az érzelmeket kell kimutatni, hanem a 
másik emberrel kell maradni és segíteni kell neki. Az, ahogyan a családtagok kifejezték az 
érzelmeiket, nem fér össze azzal, amit az elbeszélő az empátiáról és a szeretett személy gondozásáról 
gondol. A gondozás fizikai segítséget jelent, nem pedig az érzelmek drámai kifejezését.  

Az élet és a halál megközelítése / a gyász 

- A gyász hitelesebbnek tűnik, amikor egyedileg nyilvánul meg.  

- Másrészt a veszteség kifejezésének módja nem fért össze azzal, amit az elbeszélő a halálesetek 
kezeléséről tanult. Az íratlan szabály az, hogy a mentősök ne gyászoljanak, ha egy idős ember 
meghal, mert ez gyakran megtörténik. Nem is lehetne bírni, ha mindig kétségbeesnének, amikor 
meghal egy páciens. A mentősöknek csak akkor "szabad" érzelmeket mutatni, amikor egy fiatalabb 
ember hal meg. Bár ez a sürgősségi mentősök által végzett munka szakmai követelményeinek is 
betudható, egyben arra is rávilágít, hogy hogyan tekintünk az életre és a halálra. A halál egy olyan 
esemény, ami az öregedés folyamatában végül elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ezt nem kell olyan 
drámai eseménynek tekinteni, mint azt, amikor valaki váratlanul hal meg. 

  

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Negatív kép: irracionális, hangos, érzelmes, zavaró, kaotikus, érthetetlen. 

   

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

Az érzelmek kifejezése 

- A szomorúságot nem egyénileg, hanem kollektíven fejezik ki (talán egy kollektív cselekedet 
értelmében). 

- A fájdalom folyamatos, erőteljes kinyilvánítása a tisztelet, a szeretet és a törődés egyfajta kifejezése 
a páciens irányába. 
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- Ráadásul azáltal, hogy a családtagok hangosan fejezik ki a fájdalmukat és a nyugtalanságukat, jelzik 
a mentősöknek, hogy nagy a baj és szükség van a segítségükre. Az indirekt kommunikáció felé 
fordulnak, amit talán nyelvi korlátok miatt is előnyben részesítenek. 

Szolidaritás családon belül 

- Kollektivizmus: a családok mindent együtt csinálnak, az ajtót is együtt nyitják ki stb. A család a 
társadalmi szerveződés alapvető egységét képezi. 

- Az egyes családtagok fontosságát nem a rokoni kapcsolat közelsége határozza meg. A nagynéni és 
az unokahúg közötti kapcsolat nem jelentéktelenebb, mint az anya és lánya közötti kapcsolat. A 
családon belüli szolidaritás és kohézió az összes családtagot ugyanúgy érinti, a család fogalma pedig 
kiterjed a távolabbi rokonokra is. 

- A bánat kollektív módon való kifejezése a nagymama családban betöltött központi szerepére is 
utalhat. Ha elsősorban a nagymama tartotta össze a családot, akkor a halála veszélyeztetheti a 
család kollektív rendjét. A halál akkor a leginkább felkavaró egy társadalmi csoport számára, ha egy 
központi szereplőt veszítenek el. Ezt a közösségi érzést pedig reprodukálni kell a veszteség és a 
fájdalom együttes kifejezésével.  

A halál reprezentációja 

- A családtagok fájdalmának kollektív megnyilvánulása azzal hozható összefüggésbe, hogy a halál 
mint a közösséget érintő fenyegetés jelenik meg számukra. A halállal szemben a viselkedésük által 
újra létrehozzák a közösséget. Ezen kívül az incidens egy szertartás kezdete is lehet - a fájdalom 
együttes kifejezése a gyászt és a temetési szertartást megelőző rítust  is jelentheti.  

- Az, hogy a családtagok nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy fizikai segítséget nyújtsanak a 
nagymamának, arra is utalhat, hogy a haldokló test megérintése tabunak számít. Egyrészt a 
betegséggel és a halállal való fizikai érintkezés tabunak számíthat, másrészt elképzelhető, hogy a 
családtagok nem merték megérinteni a testet, mert attól féltek, hogy rosszat tesznek vele. 
Tarthattak attól, hogy megvádolják őket azzal, hogy nem megfelelően cselekedtek, vagy felelősnek 
állíthatják be őket a nagymama haláláért. Ez a félelem a migráns státuszukkal is összefügghet - 
bizonytalanok lehetnek abban, hogy hogy viselkedjenek egy ismeretlen kontextusban, és tarthatnak a 
megbélyegzéstől is.  

- A lélek fontosabb, mint a test. A halott testtel nem kell annyira foglalkozni, az érzelmi gyász viszont 
annál fontosabb. A haldokló beteggel való törődés nem abban nyilvánul meg, hogy visznek neki egy 
párnát vagy egy pohár vizet, hanem abban, hogy az intenzív érzelmeiket csoportosan fejezik ki.  

- Különbség van a biológiai és a társadalmi halál között: míg az elbeszélő számára a halál olyasmi, 
ami elkerülhetetlenül bekövetkezik, a családtagok úgy tekinthetnek a nagymama betegségére és 
halálára, mint egy olyan folyamatra, amely messze túlmutat a leírt eset időkeretén.  

Akkulturalizáció 

- A család tagjai, akik közül legtöbben nem tudnak beszélni a mentősökkel, próbálják úgy kezelni a 
vészhelyzetet, ahogy szerintük helyes. Tehát lehet, hogy nem követik pontosan a saját kultúrájuk 
betegségre és halálra vonatkozó szokásait és eljárásait, mert tartanak attól, hogy nem felelnek meg a 
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helyi elvárásoknak. Másrészt lehet, hogy a családtagok – a mentősökhöz hasonlóan – úgy érzik, hogy 
zavarják őket a helyzet kezelésében és nem merik követni a saját szabályaikat, amíg ott vannak a 
mentősök. A tanult kulturális szokások és az ausztriai rendszer közti egyensúly keresése hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a családtagok cselekedetei konfliktusba kerülnek egymással.  

- Az is lehet, hogy a szituáció annyira rendkívülinek számít a családtagok számára, hogy nincs 
egyértelmű szabály vagy elképzelés arra vonatkozólag, hogy mit kellene tenni és hogyan kellene 
viselkedni.  

Az élethez és halálhoz való szakmai/orvosi hozzáállás 

- A családtagok a helyzet szakértőinek tartják a kiérkező mentősöket. Azért hívták őket, hogy 
segítsenek a páciensen. Ebben az értelemben megbíznak bennük a rokonok és nem akarják uralni a 
szituációt. 

Az idő 

- A családtagok másképp érzékelik az időt, mint a mentősök. Ők nem tapasztalják, hogy bizonyos 
műveletek végrehajtásának ideje létfontosságú vagy épp káros lehet a páciens számára. Különbség 
lehet abban, ahogyan egy mentős ("minden másodperc számít") és egy laikus érzékeli az időt. A 
családtagok időérzékelése inkább polikrómikusan történik, míg a mentősöké lineárisan, ahol egyik 
cselekvést követi a másik. 

  

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

1) A páciens rokonaival való törődés 

- A kritikus orvosi esetekben a szakmabeliek kommunikációja és időérzékelése eltér másokéitól 
(páciensekétől és rokonokétól). Az utóbbiak kritikus esetben fokozott érzelmi állapotba kerülnek. A 
sürgősségi esetek a mentősök számára némileg rutinszerűek, megvannak a kötelező eljárások, 
amelyeket ilyenkor végre kell hajtaniuk. A jelenlévő laikusok számára ezek nem mindig ismertek és 
nem is tudnak mindig alkalmazkodni hozzájuk. Ez a különbség nem azt jelenti, hogy a hozzátartozók 
nem próbálják más módon segíteni a szakembereket. Ugyanakkor egy beteg újraélesztése sosem 
rutinszerű, még azok számára sem, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek. Ez egy olyan eljárás, ami 
minden jelenlévő számára feszültséget okoz. 

- Tipikus, hogy a mentős csapat a munka megkezdésekor elküldi a hozzátartozókat a páciens mellől, 
hogy ne lássák és hallják a kritikus helyzeteket vagy párbeszédeket. A páciensre fókuszálnak, nem a 
rokonokra vagy a bámészkodókra. Ha bekövetkezik a halál (és meg is erősítik), az orvosi személyzet 
dolga véget ér. A gyászoló vagy kétségbeesett rokonokkal való törődést inkább kellemetlenségnek, 
mint szakmai feladatnak állítják be.  

- A mentősök a (specifikus) verbális információra támaszkodnak. Ha valamilyen szükséges információ 
hiányzik, a feladataikat másképp hajtják végre. A mentősök és a páciensek közötti nyelvi korlátok 
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hátrányosan befolyásolhatják a páciensek számára nyújtott ellátást. Azonban a releváns információ 
hiányában is gyorsan végre kell hajtaniuk az életmentő beavatkozásokat. 

- A mentőorvosoknak rendszerint rendkívüli körülmények között kell dolgozniuk (erős hangok, szűk 
vagy megközelíthetetlen helyek, ideges nézelődők). 

- A szakmai képzésnek nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie arra, hogy a mentősök hogyan 
viselkedjenek a családtagokkal kritikus esetben. Ez a személyzet munkáját is segítené. 

2) A halálhoz való különböző kulturális hozzáállások / megküzdési stratégiák vészhelyzetben 

- A halált a szakemberek szakmai kérdésként kezelik, bár az az elhunyt otthonában, a rokonok 
jelenlétében történt. A halál és az időskor összekapcsolása (ami a nyugati kultúrákra jellemző) és az 
ahhoz kapcsolódó gyász szembemegy azzal, ahogyan a család kimutatja a veszteségét és a fájdalmát. 

- Az, hogy a rokonok számára tabunak számít megérinteni egy haldokló ember testét, illetve a 
bizonytalanság, hogy mit tegyenek egy eszméletét vesztett vagy haldokló beteggel, nem mindig fér 
össze a szakmai megközelítéssel.  

- Eltérő időérzékelés: szakmai kontra laikus időérzékelés, lineáris kontra polikromatikus időérzékelés.  

- A biológiai halál és a társadalmi halál közti különbség, valamint a halál mint esemény és a halál mint 
folyamat közti különbség. 

3) Szakmaiság felé való orientáció kontra családi szolidaritás felé való orientáció 

- Eltérés található a szakemberek helyzetmeghatározása (eszméletlen nő / halott nő) és a családtagok 
tapasztalatai között. Míg a mentősök szakszerűen közelítenek a vészhelyzethez, addig a 
családtagoknak további információra lenne szükségük: utasításokra, hogy mit tegyenek, vagy annak a 
megerősítésére, hogy a nagymama meghalt. 

- A mentősök és a családtagok orientációjának különbözősége 

- Konfliktus adódik abból, hogy a családtagok próbálnak a helyi elvárásoknak megfelelni, illetve abból, 
hogy bizonytalanok abban, mit kellene tenniük. 
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2.KÓROKOZÓ A VÉRBEN 
Gyűjtötte: UNIVE 

A gyűjtés dátuma: 2016. november 29. 

Kulcsszavak: 

Mentős segítő, mentőszolgálat 
Fertőző betegség 
AIDS mint stigma 
Kötelező közzététel 
 
Szakmai terület: 

Mentős segítő 
 
Az eset 

Betegszállítást végeztünk mentőautóval, én segédként dolgoztam, ekkor történt az eset. Egy 
kérdőívet kellett kitöltenem a páciens segítségével, amihez szükség volt tőle néhány adatra: a nevére, 
az életkorára, a biztosítási kötvénye számára és arra, hogy miért szükséges mentőautóval szállítani. 
Ezt a biztosító cég felé kellett jelezni, ami nélkül a betegnek ki kellett volna fizetnie a 75 eurós 
szállítási díjat. Ezen a napon egy fiatal, nagyon barátságos, de sápadt és rossz kondícióban lévő férfit 
szállítottunk. Kellemes hangnemben beszélgettünk a kérdőív kitöltése előtt és közben, egészen addig, 
amíg meg nem kérdeztem, miért kell szállítani. Hirtelen furcsán kezdett viselkedni, nem akart 
válaszolni a kérdésre. Mondtam neki, hogy nem akarom faggatni, csak azért kell mondania valamit, 
mert ki kell találnunk valami indokot a biztosító számára. Zavartan mondta, hogy "vérbetegsége van". 
Megkértem, hogy pontosítsa, mert így nem tudom orvosilag leírni az állapotát. Erre fáradtan közölte, 
hogy "kórokozók vannak a vérében". Úgy döntöttem, nem kérdezősködöm tovább, annak ellenére, 
hogy ezt sem írhattam bele a kérdőívbe. 

Csodálkoztam, mivel még soha nem tapasztaltam hasonló esetet a kérdőív kitöltése közben. Az 
emberek még a betegségük legintimebb részleteit is megosztották velem, vagy egyszerűen a 
kezembe adták az orvosi papírjaikat. Megdöbbentett, hogy a fiatalember számára ennyire kínos volt 
a helyzet, ugyanakkor úgy éreztem, kötelessége lett volna közölni a betegségét, mivel én az orvosi 
személyzethez tartoztam. Ki kellett töltenem a kérdőívet, ezért amikor megérkeztünk a kórházba, 
megkérdeztem az egyik nővért, tudja-e, milyen betegsége van a fiatalembernek. "Neki? AIDS-e van" - 
válaszolta minden habozás nélkül. Ezt hallva még inkább megdöbbentem, amiért ő nem mondta el. 
Vajon nem is tudta? Vagy az AIDS még mindig egy olyan tabu, amit orvosi környezetben sem akart 
mondani? Hogy lehet, hogy nem bízott bennem annyira, hogy feltételezze, mentős segítőként úgy 
fogom kezelni a szituációt, hogy ne legyen kellemetlen számára? 
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1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

1. Az elbeszélő 

Az eset elbeszélője egy ausztriai születésű, németül beszélő férfi, aki egész életében Bécsben élt. 
Saját magát liberális politikai nézeteket valló heteroszexuálisként definiálja. Az incidens 
megtörténtekor húsz éves volt, letette az érettségit és teljes munkaidőben dolgozott mentős 
segédként. A középosztályhoz tartozik. 

2. A szállított páciens 

A páciens egy vélhetően osztrák állampolgársággal rendelkező (németül akcentus nélkül beszélő), 
húszas vagy harmincas éveiben járó férfi. Sápadtnak és betegesnek látszik, amikor szállítják. Bécsben 
él. A lakóházából és a környékből, valamint az ő megjelenéséből ítélve feltehetően a középosztályhoz 
tartozik. 

A páciens társadalmi hátterét illetően nem áll rendelkezésre bővebb információ, így csak 
feltételezésekbe lehet bocsátkozni afelől, hogy mennyire hasonlít az elbeszélőre. Például nem lehet 
pontosan tudni, hogy mennyire egyezik a szexuális irányultságuk, a politikai nézeteik vagy az 
iskolázottságuk. Mindketten férfiak, osztrákok és életkorban is közeliek. A legnagyobb különbség az 
adott szituációban betöltött szerepük között van - egyikük az orvosi személyzet tagja (aki jogosult 
arra, hogy kérdezzen a pácienstől és részleteket tudjon meg az állapotáról), a másik a páciens (akitől 
elvárják, hogy az állapotára vonatkozó intim részleteket is közöljön). 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

A pácienst az otthona, egy bécsi panelház előtt vette fel a mentőautó. A kórházba szállították. Nem 
sürgős eset volt, hanem egy előre egyeztetett szállítás. A járművet az egyik orvosi segéd vezette, míg 
a másik, az elbeszélő az autó belsejében volt a pácienssel. Az út 20-30 percig tartott. Az elején az 
elbeszélő és a páciens beszélgettek, minden rendben lévőnek látszott. Majd az elbeszélő közölte a 
pácienssel, hogy fel kell tennie neki pár kérdést, hogy a biztosítótársaságnak leadandó kérdőívet 
kitölthesse. Ez az eljárás kötelező volt. A szükséges adatok között név, biztosítási kötvény szám és a 
szállítás oka szerepelt. Ezek nélkül a páciensnek 75 eurót kellett volna fizetnie a szállításért, így 
azonban a biztosító állta a költséget. 

Általában a szállított betegek csak átadják a segédnek az orvosi papírokat. A segéd nem tapasztalt 
olyasmit, hogy a betegek szégyenlősek lettek volna, ellenkezőleg, szinte mindenről beszámoltak, még 
olyasmiről is, amit nem is kérdezett. Ő ezt annak tulajdonította, hogy képzett szakember, az orvosi 
személyzet tagja, tehát megbízhatónak számít.  Ezenkívül a releváns információ megosztása a kezelés 
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és általában az ellátás minősége szempontjából is hasznos. Soha nem történt olyan az elbeszélővel, 
hogy a kérdőív kitöltése egy páciensnek problémát okozott volna. 

Az AIDS kezelése: az előítéletek és a diszkrimináció története 

A HIV/AIDS fertőzés a társadalmilag leginkább „terhelt” betegségek közé tartozik, amely a fertőzöttek 
nagyon nagy hányada esetében jár negatív társadalmi következményekkel. A "társadalmi AIDS" 
kifejezés a diagnózist követő szociális következményekre utal. 

Az AIDS-betegek megbélyegzésének és diszkriminációjának a munka világában, de még az 
egészségügyben is hosszú és sajnos máig tartó története van. A betegek rendszeresen számolnak be 
személyes sérelmekről, a kezelés megtagadásától, vagy arról, hogy alacsonyabb rendűként 
tekintenek rájuk (pl. több ideig várakoztatják őket). Még a képzett orvosok is, akik a higiéniai 
előírásoknak megfelelően dolgoznak és tisztában vannak a fertőzésveszéllyel kapcsolatos 
mítoszokkal, úgy gondolhatják, hogy a HIV vírussal fertőzött betegek gondozása veszélyes lehet. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélő döbbent és ugyanakkor kíváncsi volt. Ő is kényelmetlenül érezte magát a szituációban, 
mivel az számára „furcsa” volt.  

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Szakmaiság: 

- A páciens lehetetlenné tette, hogy az elbeszélő elvégezze a feladatát. 

- A feladat teljesítésének elmulasztása a hibázás lehetőségéhez köthető szorongáshoz kapcsolódhat. 
Az orvostudomány kultúrájában a szakmai hibák elkövetésének nincs tere.  

- Továbbá, a páciens viselkedése egyfajta kihívást jelentett az elbeszélő, mint szakember számára - a 
páciens nem tett eleget a kérésnek, tehát nem fogadta el a szerepét és az azzal járó feladatokat.  

- Végül, maga a viselkedés is szokatlannak számított, mivel szinte soha nem fordul elő, hogy a 
páciensek nem közölnek valamilyen vitális információt az orvosi segítőkkel. Ennek következtében az 
elbeszélő nem tudta, hogyan is cselekedjen (mit írjon be a kérdőívbe). 

 

Az információ értéke és közzététele: 

- Az egészségügyben az információ nyilvánosságra hozatala nem csak az ellátáshoz, de a dolgozók 
védelméhez is hozzájárul (pl. a fertőző betegségek kezelésének folyamatában). 
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- Így az egészségügyi rendszer (és az abban dolgozók) irányíthatja a betegeket, ami egy olyan 
hierarchikus rendszert eredményez, amelyben normálisnak tűnik, hogy az egyik fél közöl személyes 
információt, a másik viszont nem, ellenben irányíthatja az elsőt. 

- Az elbeszélő  továbbá kíváncsiságot mutat, a kíváncsiságot általában a tanuláshoz, a tudás 
megszerzéséhez és a világ megértéséhez szükséges tulajdonságként írják le.  

- Autenticitás: Az elbeszélő érezte, hogy a páciens valamit elhallgat előle, viselkedésében hiányolta az 
egyenességet.  

Elkötelezettség a rend, a struktúra és a bürokrácia felé: a kérdőívet abban az esetben is ki kell 
tölteni, ha valaki kényelmetlenül érzi magát annak során. A folyamatnak nincs egyéni adaptációja. Az 
elbeszélő eljárása az osztrák egészségügyi rendszer működésére is utal, vagyis arra, hogy hiányosan 
kitöltött űrlapot nem fogadnak el. A bürokratikus eljárás megkerülése nem lehetséges. 

 

Segítőkészség: egyéni megoldás 

Mivel a nyomtatvány kitöltése kötelező volt, az elbeszélő hajlandó lett volna kissé lazítani a 
szabályokon, nyitottnak mutatkozott arra, hogy páciens válaszát az elvárt kritériumokhoz igazítsa. A 
páciens így sem működött közre, visszautasította az elbeszélő segítőkészségét. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Az információ visszatartása, védekezés, titkolózás, érthetetlen de szerethető 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

Félelem az AIDS-hez kötődő stigma miatti hátrányos megkülönböztetéstől 

- Az AIDS-et sokan még mindig a „magas kockázatú” csoportokhoz kötik, ezek azok, akiknek a 
körében magas a betegség kockázata: homoszexuálisok, droghasználók vagy azok, akik sok más 
emberrel létesítenek szexuális kapcsolatot. Így az AIDS felfedése azt eredményezheti, hogy mások azt 
hiszik, az illető a fenti csoportok valamelyikébe tartozik. Egyrészt az ilyen csoportokhoz való tartozás 
gyakran negatív előítéleteket és diszkriminációt von maga után, amit a páciens szeretne elkerülni, 
másrészt elképzelhető, hogy nem szeretné, ha bármilyen csoporthoz sorolnák. 

- Stigma: Az AIDS-ről szóló negatív vélekedés a betegséget a halálos ítélettel azonosítja. Az AIDS-szel 
diagnosztizáltakat sokszor hibáztatják azzal, hogy saját kockázatos viselkedésüknek köszönhetik a 
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betegséget. Végül, a fertőző betegség címke azt jelenti, hogy az AIDS-es páciensek veszélyt 
jelentenek a társadalom többi tagjára.  

- Elképzelhető, hogy a páciens el akart kerülni egy esetleges negatív reakciót a segítő részéről. Az eset 
szimbolikusan az előítéletesek csoportjába helyezi az elbeszélőt - abba, amelyben az emberek a 
homoszexuálisokkal, AIDS-esekkel kapcsolatban előítéletekben gondolkodnak. 

- A páciens attól is tarthatott, hogy az információ elterjed és akkor neki hátrányos 
megkülönböztetéssel kell szembesülnie a szomszédok, kollégák és mindazok részéről, akik még 
megtudhatják. Ez a társadalmi hatásoktól való félelem.  

A páciens él a magánéletéhez való jogával és nem közöl személyes információt egy idegennel. 
Feltételezhetően az anonimitását is fontosnak tartja, azaz nem szeretné, ha a neve és a betegsége 
egyazon űrlapon szerepelne. Vélhetően nem volt biztos abban, kihez jut el a kérdőív, ki láthatja. A 
bizalom hiányából adódóan az információt szeretné titokban tartani. Az is lehetséges, hogy maga 
szeretné eldönteni, kivel közöl részleteket az egészségügyi állapotával kapcsolatban. 

A hierarchikus rendszert nem fogadja el, nem teljesíti a mentős segítő kérését. Bár itt felmerül az a 
kérdés is, hogy a segítőt orvosi autoritásnak tartja-e vagy sem. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

1. Titoktartás 

- Hogyan lehet a betegeket érintő információt ténylegesen védeni, különösen abban az esetben, ha a 
személyes adatok és a betegségre vonatkozó adatok összekapcsolódnak, ahogy az az ausztriai 
egészségügyi és biztosítási rendszerben fennáll? 

- Elegendő, ha közlik a betegekkel, hogy az információt titoktartás védi? 

- Hogyan egyeztethető össze a betegek adatvédelemmel kapcsolatos aggodalma azzal, hogy 
megosszák az ellátás minőségéhez és az egészségügyi szakemberek védelméhez szükséges 
információt? 

2. A biztosítási rendszer komplexitása 

- Rendkívül bürokratikus folyamatok vannak érvényben, amelyek valószínűleg nem fognak változni 
(lehet, hogy ez nem is lenne lehetséges), sem a páciensek igényeihez igazodni. 

- A bürokratikus folyamatok negatív hatásai az egyénre szabott kezelésekre: azoknak a 
szakembereknek, akik igyekeznek kielégíteni az egyéni igényeket, kevés mozgásterük van. 

3. A HIV/AIDS megbélyegzése elleni küzdelem 

- Az AIDS-től való irracionális félelem és a negatív sztereotípiák okozta szenvedés mérséklése. 
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- Az előítéletek és a diszkrimináció előfordulásának gyakoriságát észben tartva az orvosoknak rá 
kellene kérdezniük bizonyos betegségek társadalmi következményekre is. 

4. Kommunikációs és a bizalom kiépítésére vonatkozó tréning orvosi segítőknek 

- A szakembereknek reflektálniuk kellene az egészségügyi ellátórendszer hierarchikus felépítésére, és 
arra az elvárásukra, hogy a betegek könnyen feladják az irányítást. 
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3.MEZTELENÜL 
Az esetet begyűjtő szervezet neve: UNIVE 

Az eset begyűjtésének dátuma: 2016. február 10. 

Kulcsszavak: 

Nonverbális kommunikáció 
Orvosi tér 
Meztelen test 
Identitásfenyegetés: testté való degradálás 
 
A páciens esete 

Nőgyógyászat 

 

Az eset 

Nem régen éltem Bécsben. Mivel úgy éreztem, hogy terhes vagyok, el szerettem volna menni egy 
nőgyógyászhoz. Ahhoz mentem, aki a körzetemben rendelt. Nagyon kedves volt, a rendelőre sem 
lehetett panasz, de mégsem mentem oda soha többé.  

Miután megérkeztem a rendelőbe, a nővér közölte velem, hogy hamarosan bemehetek az orvoshoz. 
Utasított, hogy vetkőzzek le alsóneműre, majd foglaljak helyet és várakozzak az egyik szobában. Ez a 
szoba olyan volt, mint egy második váróterem. Levetkőztem tehát alsóneműre és leültem. Ültem és 
ültem. Kezdtem egyre kényelmetlenebbül érezni magam. Majd bejött egy másik nő, akin szintén csak 
alsónemű volt, és leült mögém. Több mint 30 percig ültem ott, miután végre bemehettem az 
orvoshoz. A vizsgálat közben arra gondoltam, hogy amikor kimegyek, látni fogom a többi várakozó 
meztelen nőt. Akkor már tudtam, hogy soha többé nem megyek vissza abba a rendelőbe. Mondtam a 
férjemnek, hogy megpróbálok egy muszlim nőgyógyászt találni, mert ő tapintatosabban bánna a 
meztelen nőkkel. 

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

1. Az elbeszélő 

Az elbeszélő egy mexikói születésű, magas iskolai végzettséggel rendelkező nő (PhD-je van és több 
kutatási projektben is dolgozott), aki Mexikón kívül élt és dolgozott már Egyiptomban, 
Franciaországban és Libanonban is, mielőtt Ausztriába jött. Tudós karrierje mellett diplomáciai 
háttérrel is rendelkezik.  
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Az elbeszélő és a férje azt tervezték, hogy családot alapítanak, ezért az elbeszélő röviddel az eset 
megtörténte előtt Ausztriába költözött, hogy a férjével élhessen. Úgy döntött, hogy félbehagyja a 
diplomáciai karrierjét és költözik, mert túl sok távkapcsolatot látott már tönkremenni, ő pedig úgy 
szeretett volna gyereket vállalni, hogy együtt él a partnerével. Az eset megtörténtekor gyanította, 
hogy terhes első gyermekével. A harmincas évei elején járt.   

Saját magát migránsnak tartja (önkép). Ezt azzal magyarázza, hogy sztereotípiákból kiindulva már 
többször címkézték latin-amerikai nőnek (kívülről jövő címke). Bár ő maga nagyon pozitívan 
gondolkodik a migrációról és a többnyelvűségről (hét nyelven beszél), megjegyzi, hogy ő Ausztriában 
csupán "latin-amerikainak" és "migránsnak" minősül. 

Hívő katolikusnak tartja magát mivel Mexikóban katolikusnak nevelték. 

 

2. A nőgyógyász és az asszisztens 

Egy 55 év körüli férfi nőgyógyász és egy huszonéves asszisztensnő dolgozott a belvárosi körzeti 
rendelőben. Mindketten német anyanyelvűek. Az elbeszélő feltételezése szerint az orvos katolikus. 
Az orvos a kezelések során minden jel szerint nyugati típusú orvostudományhoz tartja magát.  Ez azt 
jelenti, hogy a diagnózisokat egy képzett szakértő (a doktor) állítja fel, a páciensek a diagnosztikai 
folyamat során nem játszanak aktív szerepet. A diagnosztizálás során a páciensek teste az, ami 
fontos, mint egészségi állapotuk jelzője. 

 

3. Női páciensek 

A nőgyógyászati rendelőben más női páciensek is voltak. Az ő jelenlétük - ahogyan alsóneműre 
vetkőzve várakoztak a rendelő egyik várótermében - fontos szerepet játszik a kritikus esetben. Amíg 
az elbeszélő várakozott, egy másik páciens is bement a váróterembe és leült mögé. Az elbeszélő 
érezte az ő jelenlétét, ami hozzájárult a sokkoló élményhez. Továbbá, amíg az elbeszélő a vizsgálóban 
volt, elképzelte, hogy ez alatt több meztelen páciens is bement a váróba, akik mellett neki majd el 
kell haladnia kifelé menet. 

Az orvos és az elbeszélő is magasan képzett, tanult emberek. A társadalmi identitásuk többi eleme 
azonban eltávolítja őket egymástól. Az orvos férfi, ausztriai és a szakértő szerepében van jelen, míg 
az elbeszélő nő, mexikói származású migráns, és páciens. Ráadásul az orvos rutinfeladatot lát el, míg 
az elbeszélő számára szokatlan és izgalmas a helyzet, mert feltételezi, hogy terhes (első alkalommal).  

Az asszisztens nem olyan magasan képzett, mint az elbeszélő, de az egészségügyi személyzet tagja, és  
ő is rutinfeladatot lát el. Ráadásul szoros kapcsolatban áll az orvossal, aki tulajdonképpen a főnöke. 

Az elbeszélő és a többi páciens is nő, akik az orvosra várnak. Mivel az utóbbiak társadalmi identitása 
nehezen dekódolható és nem is játszik szerepet a szituációban, ők mind ugyanabban a helyzetben 
vannak. 
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2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Fizikai: Az eset egy nőgyógyászati rendelőben történt, amely egy bejáratból, több váróból és egy 
vizsgálóból állt. Az elbeszélő nem említette, hogy lett volna egy vetkőzésre szolgáló külön helyiség.  

Szociális: Az asszisztens végigvezette az elbeszélőt a rendelő helyiségein, majd az egyik váróba küldte, 
hogy ott várjon az orvosra. Mivel az elbeszélő még sosem járt ennél az orvosnál, nem ismerte a 
dolgok menetét. Ugyanakkor egy orvoslátogatás legtöbbször egy szakember és egy laikus 
találkozását jelenti, aki általában szükségállapotban fordul segítségért az előbbihez. Ennek 
következtében tudás- és státuszbeli különbségek állnak fenn a két fél között. Az asszisztens egy 
köztes szerepet játszik, mivel ő a hierarchiában az orvos alatt foglal helyet (a szakmai státusz és a 
szakértelem szempontjából szerepe van a betegek kezelésében). Mivel jól ismeri az eljárást a 
helyszínen és az egészségügyi csapat tagja, jogában áll utasításokat adni a pácienseknek.  

A hierarchikus viszonyt még tovább fokozza, hogy az elbeszélő még sosem járt ennél az orvosnál. 
Ráadásul bevándorló volt, aki épp az első tapasztalatait szerzi az ausztriai egészségügyben. Bár a 
biztosítással nem volt probléma, az elbeszélő egyfajta bizonytalanságot érez az osztrák 
intézményekben, mivel sokan „migránsnak” vagy "latin-amerikai nőnek" címkézik.  

Az orvosi szakmában a nőgyógyászat egy nagyon érzékeny területnek számít. A nőgyógyászati 
látogatás sok nő számára kellemetlen élmény, amely a vizsgálat közbeni testhelyzetből adódó 
érzelmekhez kapcsolódik. Másrészt a nőgyógyászatnak a szülő nőkhöz, így az életadáshoz is köze van. 
A nőgyógyászat a nemet mint a társadalmi élet egyik releváns dimenzióját is kihangsúlyozza. Mielőtt 
a nőgyógyász pozíciókat átvették volna a szakképzett férfiak, ezeket a feladatokat női bábák látták el. 
Különösen feminista diskurzusokban eléggé kritikusan viszonyulnak ahhoz, hogy a női testek 
szakértői túlnyomórészt férfiak. 

Pszichológiai: Az elbeszélő lelkiállapotát az ő szemszögéből két tényező határozta meg döntően. Az 
egyik az volt, hogy nemrég érkezett migránsként Ausztriába, nem ismerte az orvosi gyakorlatokat, 
sem bármi mást az országban, a német nyelv terén sem érezte magát teljesen magabiztosnak. A 
másik tényező a feltételezhető terhesség volt, amely bizonytalanná és izgatottá tette őt. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélő kényelmetlenül érezte magát a szituációban, ez az érzés pedig az idő múlásával 
fokozódott. Azt kívánta, bárcsak vége lenne már az egésznek. Ahogy elgondolta, hogy kifelé menet 
meztelen nők mellett kell elhaladnia, szégyellni kezdte magát, mivel úgy érezte ez nekik is 
kellemetlen lenne. 
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4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

A meztelenség nem az az állapot, amiben az elbeszélő kényelmesen érzi magát. Konkrét 
körülményekre van szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát meztelenül. Ellenkező esetben 
fenyegetve érezheti magát, a meztelen test a magánszférához tartozó valami, aminek védelemre van 
szüksége. 

- A meztelenségnek egyéni döntésnek kell lennie és egy adott kontextusba kell azt illeszteni. 
Ugyanez vonatkozik mások meztelen testének a látványára is. Az, hogy egy vizsgálathoz le kell 
vetkőzni, indokoltnak tűnik, azonban a meztelenül való várakozás más meztelen páciensek 
társaságában már átlép egy határt. Tehát a meztelenség "megfelelősége" és az ahhoz kapcsolódó 
érzések erősen kontextusfüggőek.  

- Az elbeszélő számára a csak alsónemű viselése egyenlő a meztelenséggel, tehát a részleges 
meztelenséget teljes meztelenségnek állítja be. Ez arra is vonatkozhat, hogy a hely, ahol várakozniuk 
kellett, félig nyilvános, ahol szokatlannak számít, ha valaki csak alsóneműben van, vagy tükrözheti az 
elbeszélő nézőpontját, miszerint a csupán alsónemű viselése egyenlő a meztelenséggel.  

- A meztelen testek nem megfelelő kontextusban való látása szégyenérzetet vált ki.  

- Az elbeszélő meztelenséghez való hozzáállását vallási nézetei is befolyásolják: úgy gondolja, hogy 
egy orvos (vagy egy személy) vallása fontos szerepet játszik abban, ahogy a meztelen nőkkel bánik. 
Különbséget tesz aközött, ahogyan az ő latin-amerikai katolikus neveltetésében és az ausztriai 
katolicizmusban a meztelenségről vélekednek. Szerinte az általa képviselt értékeket és a védelmet 
sokkal inkább egy muszlim orvosban találja meg (vallásközi hasonlóságok). 

- Úgy tűnik, a nemek közötti különbségek is szerepet játszanak. Az elbeszélő kihangsúlyozza, hogy 
meztelen nők mellett kell elmennie. Az orvosi környezetben viszont nem okoz problémát, hogy egy 
férfi előtt kell levetkőznie, ami arra mutat rá, hogy az orvosi státusz felülírja a nemet. 

 

Az orvosi eljárást szabályok és sajátos hatalmi hierarchiák is meghatározzák: 

- Bár a meztelenség az elbeszélő számára egy érzékeny téma, nem kérdőjelezi meg azt, hogy le kell 
vetkőznie és arra sem panaszkodik, hogy meztelenül kell várnia a nőgyógyászra vagy az asszisztensre. 
Elfogadja az eleve adott hatalmi hierarchiát.  

- Az elbeszélő számára az orvos egy speciális funkciót lát el - orvosi vizsgálatot végez rajta terhesség 
gyanúja miatt. Ebben a funkcióban, a vizsgálati eljárás során az orvos neme lényegtelen. 

- A hierarchia elfogadását csak a többi páciens jelenléte ássa alá, amikor a helyzet átalakul és a 
hierarchia megkérdőjeleződhetővé válik. 

- Az orvos, mint az adott szakmai tudással és társadalmi státusszal rendelkező ember és a páciens 
mint laikus közötti hatalmi hierarchiát csak fokozza az, hogy az egyik ember meztelen, a másik pedig 
ruhában van és a meztelen embert nézi. Míg az orvos a szakmája minden jelét magán viseli és 
kifejezheti az individualitását az öltözékével, az irodája berendezésével stb, a meztelen elbeszélő a 
megszokott szociális státuszára és az individualitására utaló jelek nélkül lép be az interakcióba.  
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Az individualizmus egy másik érték, amire veszélyt jelenthet ez az eset. Az a tény, hogy az orvos 
semmilyen érdeklődést nem mutatott a páciens személye iránt, mielőtt a standard orvosi eljárásnak 
megfelelően levetkőzésre utasították volna, fenyegető lehet az elbeszélő individualista szemléletére 
nézve. 

A helyi szabályokhoz való alkalmazkodás / bizonytalan státusz migránsként: 

- Az elbeszélő migránsként tekint magára, aki nem ismeri az osztrák egészségügyi rendszer sajátos 
kódexeit és az adott orvosi rendelőt. Úgy tűnik, hogy szerinte a nőgyógyászaton dolgozók utasításait 
követni kell, még akkor is, ha ezek neki kellemetlenséget okoznak.  

- Ezt a véleményt az is befolyásolja, hogy az elbeszélő bizonytalan az osztrák intézményekben 
(például az egészségügyben lévő gyakorlatokban), mivel nem ismeri az informális szabályokat és 
korábban már szembesült diszkriminációval. 

Elkerülő kommunikációs stílus: 

- Az elbeszélő előnyben részesíti a kellemetlen helyzet elkerülését (vagy az abból való 
kimenekülést) a konfrontációval szemben. 

- Ez betudható a közte és az orvosi személyzet között fennálló hatalmi különbségeknek, de annak is, 
hogy a panaszkodás betekintést engedne az érzelmi állapotába. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Kissé negatív: a nőgyógyász a leírtak alapján kissé tapintatlan, mert nem veszi figyelembe a páciensek 
igényeit, de nem egy szörnyeteg. Nem egy kiállhatatlan ember vagy rossz orvos, csak olyasvalaki, aki 
kellemetlenséget okoz az elbeszélőnek, ezzel pedig azt éri el, hogy az ne menjen oda többé. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

A nőgyógyász a nyugati orvosi gyakorlathoz ragaszkodik, annak minden velejárójával (térbeli 
elrendezése, a betegekkel való kommunikáció, diagnosztika) 

- Az orvos, az asszisztens és a páciensek közötti bármilyen interakció egyértelmű hierarchikus 
előírások szerint történik. Az orvosi gyakorlat egy felülről lefelé irányuló folyamat, amelyben a jól 
képzett orvos áll a páciensek fölött. 

- A pácienseknek a diagnosztizálás és a kezelés során passzív szerepet kell játszaniuk. Az ő 
részvételük ezekben a folyamatokban nem kívánatos és nem is hatékony.  

- A testet és a személyt különválasztják; az orvos figyelmének középpontjában a test áll. 



                                                                                                                                           

 38 

- A diagnosztizálás és a kezelés során a beteg egyéni nézőpontja irrelevánsnak tekinthető; az 
állapotukról a testük árulkodik. Az egyéni jellemzők, mint például a betegek vagy a nőgyógyász neme 
a szakmai folyamat során nem releváns. Ennek következtében az orvostudományban a saját 
meztelen testhez, az idegen tekintetekhez vagy a női meztelenség kulturális reprezentációjához 
köthető érzelmeknek alig vagy egyáltalán nincs helyük.  

- A páciensekkel történő interakció a fizikai állapot felmérésére irányul, az orvos figyelmét nem a 
kommunikáció stílusa köti le. 

- A kommunikáció hiányából adódik az asszisztens és a páciensek közötti interakció. A pácienseket 
nem tájékoztatják arról, mennyit kell meztelenül várniuk, melyik szobákon kell áthaladniuk stb. 

A gyakorlat a hatékonyságra irányul:   

- A gyorsaság és a helytakarékosság érdekében a betegekkel nem személyre szabott módon, hanem 
a standardoknak megfelelően bánnak. A páciensek már meztelenek, amikor az orvossal találkoznak, 
így az orvosnak nem kell külön várni arra, hogy levetkőzzenek. 

- Az érkező páciensek a bejáratnál gyűlnek össze, a kezelésre várók pedig az egyik váróban. 

Annak, hogy a betegeket ekképpen kezelik, a funkcionalitás az oka: a betegek nem személyek, 
hanem kezelendő állapotok. Az orvos a munkája során a probléma megoldására fókuszál. A 
feladatra összpontosít, nem nagyon megy bele interaktív diskurzusba a betegek kezelése során. 

- A problémamegoldás hierarchikus mintát tükröz. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

1. A meztelen / védtelen testekhez való közeledés az orvosi ellátásban 

- A test lemeztelenítése sok ember számára kellemetlen szituáció. Az orvosi ellátás során azonban 
gyakran van szükség rá. Ezért konkrét előfeltételeket kell bevezetni a meztelen páciensek vizsgálata 
során. 

- A térbeli elrendezésnek alkalmazkodnia kell ehhez, például szükség van olyan váróra, ahol nincs más 
páciens, gyenge fényviszonyokra, amelyek csökkentik a meztelenség okozta kellemetlen érzést. 

- Bár az incidens az alsóneműre való vetkőzés köré összpontosult, abban is tanulságos, hogy hogyan 
kell tekintettel lenni a meztelen testrészekre. Rámutat arra, hogy szükségszerű elmondani a 
pácienseknek, mi fog történni, majd végigvezetni őket a folyamaton annak érdekében, hogy 
csökkenjen a kényelmetlenség érzetük. A levetkőzés kellemetlenségének az elismerése és az ehhez 
kapcsolódó érzésekre való odafigyelés hozzájárul a bizonytalanság érzetének csökkentéséhez. 

2. Orvos-beteg interakció 

- A nyugati orvostudományban az orvos központi szerepet tölt be. A diagnosztizálás megalapozott 
eljárások szerint történik - a páciens szerepe a diagnosztizálás és a kezelés folyamán mellékes. Emiatt 
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kevés hangsúlyt fektetnek a vele való kommunikációra. Az interakció mennyisége vagy hiánya miatt a 
beteg úgy érezheti, hogy nem kezelik megfelelően, előfordulhat, hogy nem fogadja el a javasolt 
kezelést vagy tartózkodik a további kezeléstől. 

- Ha ennyire hierarchikus módon történik a kezelés, felmerül a kérdés, hogy a betegeknek van-e 
lehetőségük élni a panasz jogával. 

- A hierarchikus, felülről lefelé irányuló folyamat helyett az orvosi kezelést egy olyan eljárásként is el 
lehet képzelni, ahol a betegek egyénisége, érzései fontos szerepet játszanak mind a diagnosztizálás, 
mind a kezelés során. Ennek érdekében az orvosi szakma képviselőinek fejleszteni kell a 
kommunikációs készségüket. 

3. Az orvosi gyakorlatok korszerűsítése vs. az ellátás minősége 

- A hatékonyságra vonatkozó megfontolások a nagy terhelés és az orvosi kezelések gazdaságossága - 
miatt ésszerűek és sokszor szükségesek is az egészségügyben dolgozó szakemberek számára. Ezek 
azonban a betegek tapasztalatait és a kezelések folyamatait negatív irányba befolyásolhatják. Ezért a 
hatékonyságot a minőségi ellátáshoz kell igazítani.  

4. A kulturálisan eltérő magatartási szabályok elbizonytalaníthatják a pácienseket azzal kapcsolatban, 
hogy orvosi környezetben hogy kell viselkedni, mire lehet számítani és hogyan kell szóvá tenni a 
kellemetlenségeket. 

- Ezek különösen problémásak lehetnek a migránsoknak, akik nem ismerik az adott ország orvosi 
rendszerét,  

- és a laikusoknak, akik szintén nem ismerik eléggé a rendszert. 
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4.KÉZFOGÁS 
Az esetet begyűjtő szervezet neve: UNIVE 

Dátum: 2016. február 3. 

Kulcsszavak: 

Menekülteknek nyújtott segítség 

Gyakornok / pszichológus képzésben 

Tiszteletlenség 

Kölcsönösség hiánya 

Kézfogás, interakciós szabályok 

 

Az elbeszélő szakmája: 

Civil szervezetnél dolgozó pszichológus 

 

Az eset 

Ez az első napom önkéntesként. Belépek az osztályterembe, ahol néhány kísérő nélküli menekült 
várakozik, őket fogjuk felügyelni a projekten belül. Egyikük, aki nekem olyannak tűnik, mintha ő lenne 
az osztály bohóca, közelebb jön, kezet fog velem, beszél hozzám, már túlságosan is közel van 
fizikailag. A többi fiatal férfi ugyanígy tesz. Odajönnek hozzám, kezet fognak velem, nevetnek és 
beszélnek. Azonban az egyik személy a teremben nagyon félénknek tűnik, ezért odamegyek hozzá, 
bemutatkozom, és üdvözlésképpen kezet nyújtok. Nem rázza meg a kezem, hanem kicsavarja a karját 
és csak az alkarját nyújtja oda, hogy megrázhassam. Teljesen megdöbbentem azon, hogy elutasítja 
ezt az egyszerű gesztust, az üdvözlést. Főleg azok után, hogy mindenki más üdvözölt és kezet rázott 
velem. Én csak azt csináltam, amit ők, amikor üdvözölni akartam ezt a fiatalembert. Milyen 
tiszteletlen! 

A többiek megpróbálják megmagyarázni: "Ő nem érint meg nőket." De nevetnek is. 

Nem is tudom, hogy rajtam szórakoznak vagy rajta. Bosszant a helyzet, zavarban vagyok, de nem 
akarok ebből nagy ügyet csinálni, úgyhogy elkezdek beszélni. De mindenesetre nagyon dühös vagyok. 
Nem csak visszautasította az üdvözlő gesztust, de le is néz, mert nő vagyok. 

Később, amikor elgondolkodom a történteken, még mindig nem értem a helyzetet, de kicsit meg is 
lepődöm magamon. Miért irritált annyira a szituáció, nem lehetett számítani rá? És miért nem 
tudtam többet arról, hogy hogy kell üdvözölni a menekülteket? 
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1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

1. Az elbeszélő 

Az elbeszélő pszichológusnak tanul Bécsben, Münchenből származik, nő. 21 éves, egyetemi 
képzettségű és liberális gondolkodású családban nőtt fel három testvérrel. A szülei 
óvodapedagógusok, hosszú ideje aktívan tevékenykednek a menekültek segítésében. Tizenévesen az 
elbeszélő aktívan politizált, tagja volt a zöld ifjúságnak, feminizmussal és antifasizmussal is 
foglalkozott. Ma már nem vállal szerepet szervezett politikai eseményeken, de ugyanúgy érdekli a 
politika. Törekszik arra, hogy megismerjen más országokat, különböző háttérrel rendelkező 
embereket. Fontos neki, hogy segíthessen másoknak. Keresztény közegben nevelkedett, de már nem 
jár templomba. Állítja, hogy sokszor érte szexuális zaklatás, részben ebből származik az, amit ő 
"férfigyűlöletnek" nevez.  

2. A sokkot kiváltó személy 

A sokkos élmény okozója egy szomáliai 16-17 év körüli, kísérő nélküli menekült férfi. Vallásgyakorló 
muszlim. Az elbeszélő nagyon félénknek írja le. Nem régóta van Ausztriában.  

3. A többi jelen lévő tizenéves 

Tíz másik kísérő nélküli menekült fiatalember járult hozzá az esemény kibontakozásához. Ők 16 és 18 
év közöttiek, különböző országokból jöttek (főként Afganisztánból és Irakból). 

A projektben résztvevő összes menekült 18 év alatti férfi, akik kísérő nélkül jöttek Ausztriába. Bécs 
külvárosában élnek, de nem a központjában, ahol a projekt székhelye van. Eltérő szociális, nemzeti és 
vallási háttérrel rendelkeznek. 

Bár az elbeszélő nem sokkal idősebb a sokkot kiváltó személynél, a társadalmi identitásuk sok 
szempontból eltérő: a nemük, a vallási irányultságuk, a vallásuk, a hely, ahol felnőttek mind 
különböznek. A tizenéves fiatalembernek el kellett hagynia a hazáját, hogy teljesen egyedül 
Ausztriába jöjjön. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy civil szervezetnél történt a projekt egyik osztálytermében. A központ Bécs külvárosában 
egy munkásnegyedben található.  

Az elbeszélő belépett a terembe, ahol néhány menekült várakozott. Ez volt az első munkanapja. 
Kapott némi előzetes tájékoztatást, de képzés vagy tanácsadás azzal kapcsolatban, hogy mit hogyan 
csináljon, nem volt. Amikor belépett, nem volt vele egyik kollégája sem. Kissé bizonytalannak és 
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felkészületlennek érezte magát. Ugyanakkor tudta, hogy fiatal szőke nőként felkelti a tizenévesek 
figyelmét. A kollégái majdnem mind idősebbek voltak nála, a menekültek pedig jórészt csak férfiakkal 
éltek együtt.  

A teremben nagy zaj és kaotikus állapotok fogadták az elbeszélőt. 

Hozzá kell tenni, hogy az elbeszélő nem tudta, hogy a fiú viselkedés mit jelentett, csak azt tudta, hogy 
a női mivolta volt az oka és ezért feltételezte, hogy a nők lebecsülésének a jele. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Sokkolt a helyzet és dühös vagyok. Úgy érzem, nem tisztelnek és nem tudom, hogyan kezeljem a 
szituációt. Csak megyek tovább és nem mutatom ki a haragomat. A többiek nevetnek, de nem 
tudom, hogy min, ezért bizonytalan vagyok. 

Utólag is úgy érzem, hogy lebecsültek. Nem fogadom el az érintett személy viselkedését. De az is 
zavar, hogy olyan naiv voltam és nem gondolkodtam előre. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Bármilyen háttértől és nemtől függetlenül minden ember egyenlő és tiszteletet érdemel. Az 
egyenlőség elve az egyenlő bánásmódot vonja maga után. Az eltérő bánásmód megkülönböztetésre 
utal, különösen akkor, ha nemi különbözőség áll a háttérben.   

- A tiszteletet azzal lehet kimutatni, hogy mindenkit egyenlőként kezelünk. Ez azt is jelenti, hogy 
mindenkivel szemben ugyanazt az üdvözlő módszert alkalmazzuk.  

- Az üdvözlés általában két ember közötti interakció kezdete - jelzi a két fél hajlandóságát a 
kapcsolatfelvételre. Az üdvözlő rituálék meghatározzák a társadalmi pozíciót. Itt elég arra gondolni, 
hogy néha a férfiak kezet csókolnak a nőknek, nem pedig megrázzák a kezüket, ahogy azt más 
férfiakkal tennék. Az üdvözlés módja nem csak a két fél közötti társadalmi kapcsolatra utal, hanem a 
személyes közelségre vagy távolságra is (barátok, kollégák, felettesek stb.) A kézfogás általában két 
egyazon szinten lévő, egymással nem különösen szoros kapcsolatot ápoló ember között történik. 

- Azáltal, hogy a menekült nem használta ezt az üdvözlési formát, elutasította az elbeszélő által 
kezdeményezett kapcsolatot és társadalmi viszonyt. Ezáltal visszautasította a kölcsönösséget és 
megtagadta a tiszteletadás azon formáját, ami a kézfogással jár együtt. Azzal, hogy nem viszonozta a 
kézfogást, visszautasította az elbeszélő ajánlatát (a kapcsolatfelvételre és a kapcsolatuk további 
alakulására vonatkozóan). 

- Nemek közötti egyenlőség: Ha az elbeszélő férfi lett volna, ez a szituáció nem alakult volna ki. A női 
mivolta miatti leértékelés fenyegetően hat az elbeszélő magabiztos önképére. 
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- Ráadásul a menekült viselkedése arra kényszeríti az elbeszélőt, hogy megvédje a saját liberális 
nézőpontját egy külföldivel szemben. Az incidens őt a menekültektől távol álló németként, 
ausztriaiként pozicionálta, akinek érvényesítenie kell a kultúrafüggetlen, egyenlőségre vonatkozó 
nézőpontját. Az elbeszélő fontosnak tartotta megemlíteni azt is, hogy Ausztriában is létezik nemi 
egyenlőtlenség.  

Az elbeszélő szerint fontos a külföldiekkel tisztelettel bánni. Ez rá ugyanúgy vonatkozik, mint az 
Ausztriába érkező menekültekre - akiktől az elbeszélő szintén elvárja a tiszteletteljes viselkedést.  

- Ugyanakkor a külföldiekkel való tiszteletteljes bánásmód magába foglalja a kontextus-specifikus 
értékekhez és magatartási szabályokhoz való alkalmazkodást. Míg az elbeszélőt kevésbé zavarja a 
férfiakhoz és nőkhöz való eltérő hozzáállás azokban az országokban, ahová utazik, azt még a 
menekültektől sem fogadja el, hogy Ausztriában is ugyanezeket a gyakorlatokat alkalmazzák. Ez azt a 
kérdést veti fel, hogy egy adott kulturális/társadalmi helyzetben kinek a normái válnak a 
meghatározóvá. 

-Globális környezetben az embereknek van fogalmuk arról, hogy más régiókban milyen az élet. Az 
elbeszélő elvárja a menekültektől, hogy ismerjék a nyugati országban használatos magatartási 
szabályokat, például az üdvözlési formákat.  

 

Önkép mint segítő 

- Az elbeszélő önképét fenyegetés érte, mert egy segítő személy udvariasságot és hálát vár. A 
menekülteknek, akiket ő támogat, hálásnak kell lenniük a segítségért. Az elbeszélő önértékelése 
ebből az elismerésből is ered. A sokkot kiváltó személy azáltal, hogy nem úgy üdvözölte az elbeszélőt, 
ahogy az helyesnek tartotta volna, a kölcsönösséget utasította el. Ezáltal pedig nem mutatott hálát a 
támogatásért. 

- A segítségnyújtás nem csak a gondozást, de a kontroll gyakorlását is magába foglalja. 

- A segítségnyújtás bizonyos előnyökkel jár: az elbeszélő úgy érzi, hogy ő egy jó ember, akinek a 
munkáját mások elismerik. 

- Általában a segítő határozza meg a párbeszéd feltételeit, míg a menekülteket csak mint a segítség 
passzív fogadóit tartják számon. A sokkot kiváltó személy felborította ezt a struktúrát, amikor 
elutasította az elbeszélő által kezdeményezett üdvözlési formát.  

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

A menekült: 

- tiszteletlen 
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- arrogáns, mert úgy gondolja, hogy ő határozhatja meg a helyzetet 

- egy régimódian gondolkodó férfi, aki a nőknél felsőbbrendűnek tartja magát 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

A menekült másfajta társadalmi normákat tart tiszteletben. 

- Miután el kellett menekülnie a saját országából és egy idegen országba érkezett teljesen egyedül, az 
általa internalizált magatartási szabályok szerint viselkedett. Amikor minden más megsemmisült, ő a 
számára ismerős rutinok felé fordult. Feltételezhető, hogy zavarban volt, nem tudta, hogyan kell 
viselkedni, ezért úgy tett, ahogyan az számára természetes volt. 

- A nők meg nem érintése egy norma, amit nem akar megszegni (ismeretlen közegben sem). 

- Ez a magatartás sokkal inkább egyetemes szabályok felé való orientálódásra utal, nem pedig a saját 
szabályok kontextus-specifikus módon történő alkalmazására.    

 

Határok állítása: 

- A menekült szerette volna elkülöníteni magát a többiektől, akik nem úgy viselkedtek, mint ő. Nem 
velük és nem az elbeszélővel szeretett volna kapcsolatot teremteni, hanem az általa ismert és 
megszokott normákhoz ragaszkodott.  

- Az is lehet, hogy szándékosan nem vetette alá magát azoknak az ismeretlen szabályoknak, 
amelyeket a projektben dolgozók állítottak fel. Ez esetben nem felelt meg annak a passzív menekült 
képnek, amely a dolgozók fejében volt.  

- Az általa felállított határok a számára elfogadható testi kontaktus formáira is utalhatnak, amelyek 
nemtől, életkortól vagy akár ismeretségtől függően is változhatnak. 

A férfiakhoz és nőkhöz való eltérő hozzáállás nem jelent lekezelést. A nők meg nem érintése inkább 
a másik nem tiszteletére utal. Vagy utalhat az idősebb személyek tiszteletére is, tekintve, hogy az 
elbeszélő idősebb, mint a menekült. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

1. Az értékrendszerek és a magatartási kódexek ütközése  

A transzkulturális környezetben dolgozó szakemberek gyakran tapasztalhatnak ellentétet a saját 
értékrendszerük és másokéi között. Ez az ellentét legtöbbször konkrét interaktív szituációban jelenik 
meg, azonban gyakran implicit marad, mivel nem szavakkal, hanem nonverbális kommunikáció által 
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érzékelhető. Az hogy hogyan érdemes kezelni egy olyan szituációt, amelyben a magatartási kódexek 
ütköznek az értékrenddel, a transzkulturális kontextusban végzett szakmai munka lényege.  

Jelen példát alapul véve fontos kezelni a sokkot kiváltó incidenst és rávilágítani arra, pontosan milyen 
magatartás okozta a negatív érzéseket. Sokszor nem világos, mit takar egy gesztus és mit akar az 
illető kifejezni vele. Az eset rámutat a nonverbális kommunikáció fontosságára a sokk felismerésében 
és a különböző értékrendek és magatartási szabályok alkalmazásában.  

2. Az önkéntesek képzése és irányítása 

A menekültekkel dolgozó önkéntesek nem mindig részesülnek megfelelő képzésben, mielőtt 
elkezdenék a munkát (és sokszor a szakemberek sem). Nem csak a konkrét munkával, de az azzal járó 
szociális elemekkel kapcsolatban is szükségük van segítségre, tanácsadásra, pl. a puha faktorok, a 
kommunikáció, az interakcióra való reflektálás területén. Ezenkívül szükség lenne egyfajta 
iránymutatás kialakítására, amilyen például munka közbeni mentorálás. Ugyancsak fontos lenne 
végiggondolni, hogy a menekültekről kialakított sztereotipikus kép hogyan befolyásolja az 
önkéntesek munkáját és ennek fényében hogyan kaphatnának a menekültek hathatóbb támogatást. 
Lehetne pl. olyan helyzetet teremteni a menekültek számára, hogy alkalmat kapjanak a 
beilleszkedésre a civil társadalomba,  azon túl, hogy segítséget kapnak. Ez megkönnyítené az eltérő 
értékrendek és magatartási szabályok feltárását.  
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5.TÖRÖK BETEG VÉGSTÁDIUMBAN 
Az esetet gyűjtötte: DK 

Az interjú készítésének dátuma: Január, személyes interjú 

Kulcsszavak: 

Élet vége, család, társadalmi nem, kommunikáció 

 

Az eset 

Az elbeszélő meséli: 

„Egy koppenhágai otthonban dolgozom ápolóként. Az évek alatt sok külföldi páciensünk volt, 
elsősorban török származásúak. 

A betegeink között jelenleg van egy végstádiumban lévő, török származású férfi. Nagyon keveset 
beszél dánul. A betegsége miatt csak nagyon nehezen képes beszélni. 

Amikor a beteg az otthonba érkezett, minden nap térden állva imádkozott, miközben a felesége a 
széken ülve olvasott mellette. Most már azonban túl gyenge ahhoz, hogy felkeljen az ágyból 
imádkozni. A feleségét vagy a lányát sosem láttam imádkozni az otthonban. A család Törökországban 
szeretné majd eltemetni a beteget. 

Bár sok más kulturális hátterű betegünk volt már, ez a család több olyan kihívást jelent számunkra, 
amelyekkel nehezen tudunk megbirkózni. 

Először is, a beteg felesége éjjel-nappal a szobában tartózkodik, kivéve amikor kis időre kimegy 
sétálni. Amint kilép a szobából, a beteg hívni kezdi őt. Ragaszkodik ahhoz, hogy mindent ő tehessen 
meg a férje számára, kivéve az intim tennivalókat. 

Ez azt is jelenti, hogy a feleség minden éjjel a szobában alszik. Amikor lefekszik, leveszi a fátylát 
(fejkendőjét). Mi az otthonban természetesen gondosan figyeljük a betegeket és éjszaka is 
rendszeres ellenőrzéseket végzünk, ahogy akkor is, amikor hívnak minket.  

Sokként éltük meg, hogy a férfi ápolók és munkatársak éjjel, amíg a feleség a fátyol nélkül aludt, nem 
léphettek be a páciens szobájába. Ez teljesen váratlanul ért minket. 

Az otthon összesen két részlegből áll. Eddig megoldottuk a problémát úgy, hogy megkértünk a másik 
részlegből egy ápolónőt, hogy éjszaka ellenőrizze a török pácienst. De amikor a páciens rosszabbul 
lett, több ellátásra lett szükség, és nem mindig van lehetőségünk a másik részlegen dolgozó 
ápolónőket áthívni. 

Másodszor, a betegnek van három Koppenhágában élő lánya, akik minden nap meglátogatják az 
apjukat az otthonban. A negyedik lányuk, aki Afrikában él, minden nap felhívja a családot.  

Az otthonban van egy kis konyha, amit a páciensek hozzátartozói használhatnak. A török páciens 
lányai minden nap vacsorát főznek ott, így a többi páciens családtagjainak nehéz használni a konyhát. 
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Ők így nekünk panaszkodnak, hogy nem tudják használni a konyhát, mert nem férnek el a török 
családtól. 

A török család azt mondja, természetesen figyelembe veszik a többi család igényeit, "egyszerűen 
szóljanak nekik", és megoldják a problémát. A többi család azt mondja, nem merik nyíltan szóvá tenni 
a problémát a török családnak, mert az úgy tűnhet, mintha ők "rasszisták” lennének. 

Harmadszor, az egyik lány, aki orvos, ragaszkodik hozzá, hogy más kivizsgálásokat is végezzenek el az 
apján és kapjon az apja további kezeléseket is egy másik kórházban. Közben professzionális orvosként 
tudhatná, hogy azok a kezelések a betegségnek ebben a szakaszában hiábavalóak lennének. 
Korábban soha nem tapasztaltunk ehhez hasonlót. 

Negyedszer, otthonban dolgozó szakemberekként a munkánk részét képezi, hogy beszélgessünk a 
páciensekkel a halálról és tanácsokat adjunk nekik a témával kapcsolatban. A török páciens esetében 
a családdal kell beszélnünk, mivel az ő kommunikációs lehetőségei korlátozottak. Elsősorban a 
feleséggel szándékoztunk beszélni. Ő azonban nagyon fél a haláltól. Azt mondta, soha nem látott még 
halott embert. 

Ezért amikor egy másik páciens meghalt az otthonban, megkérte a rokonait, hadd nézhesse meg a 
testet, hogy láthassa, hogy néz ki egy halott. Ez persze sokkolta a gyászoló családot, és minket is 
eléggé meglepett. Soha nem tapasztaltunk még ilyen viselkedést.” 

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az elbeszélő teljes munkaidőben dolgozik az otthonban, már hat éve az a munkahelye. Előtte négy 
évig nővérként dolgozott egy kórházban, azelőtt pedig hét évig körzeti ápolóként. Eredetileg 
Svédországban tanult pszichiátriai asszisztensnek.   

Az elbeszélő egy svédországi születésű, az egészségügyben sokéves tapasztalattal rendelkező nő. 
Teljes munkaidőben dolgozik az otthonban. 60 éves, a nyugdíjas férjével él. Három felnőtt fia van, ők 
mindannyian máshol élnek. Két unokája is van. Humanisztikus, erős egyéniségnek tartja magát. 
Szereti a természetet és szeret kertészkedni. A természet fontos számára. 

Az esetleírásban szereplő török származású család az apa végstádiumú betegsége miatt jelenleg az 
otthonban tartózkodik. A betegségről nem áll rendelkezésre további információ. Annyit tudunk, hogy 
a férfi már nem él sokáig, ezért átszállították az otthonba, hogy a családja több időt tölthessen vele. A 
páciens, a felesége és a lányaik is hívő muszlimok. 40 éve Dániában élnek. Beszélnek dánul, de a 
páciens a betegsége miatt a nyelvtudása nagy részét elfelejtette. 

A török család tagjai: 

Az otthonban lévő végstádiumú beteg. Török származású, 78 éves. A betegsége előrehaladottsága és 
súlyossága miatt nagyon kevéssé beszél dánul. Már nagyon nehezen tud egyedül felkelni az ágyból. 
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A páciens felesége egy török származású, 65 éves nő. Háztartásvezető, nagyon jól beszél dánul. 

Négy 30 és 40 év közötti felnőtt lány. Az elbeszélő nem tudja, hogy ők Dániában vagy pedig 
Törökországban születtek. A szülők, vagyis a páciens és a felesége azonban körülbelül 40 éve 
Dániában élnek. 

A lányok egyike háztartásvezető. 

A másik orvos. 

A harmadik laboratóriumi technikus. 

A negyedik Afrikában él, de szoros kapcsolatban áll a Dániában élő családdal. 

Az esetben szereplő többi egészségügyi alkalmazott: 

Az otthon két különböző részlegében dolgozó ápolók és asszisztensek. A személyzet tagjai közt nők és 
férfiak is vannak. 

Az otthonban lévő más betegek családtagjai: 

A többi végstádiumban lévő beteg családtagjai. A török családhoz hasonlóan a többi rokon is sok időt 
tölt a haldokló családtaggal, így ők is élnek a családtagok és más látogatók számára biztosított 
lehetőségekkel. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset - vagy az esetek - egy koppenhágai otthonban történnek.  

Az otthonnak egy kétszintes épület ad helyt. Mindkét szint önálló egységként/részlegként működik 
állandó személyzettel. Azért van két egység, mert így a végstádiumú betegek és a családtagjaik 
nyugodtabb környezetben lehetnek, kis számú szakember felügyelete alatt.  

Az otthon mindkét részlegén található egy lakás, amelyben nappali és konyha is van, ezeket 
használhatják a betegek családtagjai. Gyakran előfordul, hogy a közeli családtagok és rokonok éjjel-
nappal a haldokló családtag mellett vannak. Ez azonban általában csak a betegek utolsó napjaira 
jellemző. 

 

 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 



                                                                                                                                           

 50 

Az elbeszélőnek jelentős tapasztalata van más országokból származó páciensekkel való munkában, 
ezért úgy érzi, jól tudja kezelni a kulturális különbségeket. Szereti a török családot és tiszteli, hogy a 
feleség és a lányai odaadóan gondoskodnak a beteg családtagjukról.  

Ugyanakkor meglepi és zavarba hozza, hogy egy valláshoz köthető ruhadarab viselése akadályozza az 
egészségügyi intézményben szükséges szakmai munka elvégzését. 

A kollégáival együtt dilemmába kerül, amikor meg kell találnia a középutat a lányok folyamatos 
konyhahasználata és a többi család igényei és elvárásai között. Attól is tart, hogy az ő közös 
konyhahasználatra vonatkozó utasításait az eltérő etnikai-kulturális háttérrel rendelkező lányok 
diszkriminatív viselkedésként értelmeznék. 

Végül, az elbeszélő megdöbben azon, hogy a páciens orvos lánya beleavatkozik az orvosi kezelés 
folyamatába és még egy kórházzal is egyeztet. Az elbeszélő úgy érzi, hogy a lány nem ismeri el és 
nem tartja tiszteletben az otthon orvosi személyzetének szaktudását. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, gondolatok, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Érték: az egészségügyi szakma elsőbbséget élvez a vallási preferenciákkal és igényekkel szemben 

A nővér végstádiumú betegeken segít, sokszor sürgősségi helyzetben is. A dán egészségügyi 
rendszerben ez egy magas prioritású munkavégzés, amit nem lehet semmilyen vallási igénnyel vagy 
elvárással, de sokszor még személyes igényekkel sem akadályozni. A betegek orvosi ellátása az 
intézményrendszerben dolgozó szakemberek felelőssége. Ez azt is jelenti, hogy az egészségügyben 
dolgozó szakemberek magas státusszal rendelkeznek, amit a laikusoknak tiszteletben kell tartaniuk. 

Bár a dán egészségügyi rendszer és az egészségügyi szakemberek egyre jobban bevonják a gyógyítás 
folyamatába a pácienseket és a családtagokat is, az orvosi ellátás továbbra is egy szakmai terület. Az 
otthonban dolgozó szakemberek nagy tapasztalattal rendelkeznek a családokkal való 
együttműködésben, de a szakmai ellátás ezzel szemben elsőbbséget élvez. A török család a maga 
módján beleavatkozik az ellátási folyamatba, megkérdőjelezi a hierarchiát. 

Először is, az anya majdnem "lefoglalja" a pácienst azáltal, hogy a kezelés kezdetétől fogva éjjel-
nappal az otthonban tartózkodik azzal a szándékkal, hogy minél jobban kivegye a részét a férje 
ellátásából. Ezzel majdnem akadályozza a szakemberek munkáját. Megvizsgál minden ételt (Halal), 
fogja a férje kezét, tisztán és rendben tartja a szobát. 

Másodszor, az egyik lány beleavatkozik az orvosi kezelés folyamatába azzal, hogy kiegészítő kezelést 
ír elő. Ezzel - az elbeszélő és a kollégái szemében - átlépi a szakember és a laikus közti határvonalat. 
Számukra a lány mindenekelőtt egy laikus, aki személyes okokból, az apja végstádiumú betegsége 
miatt látogat el az otthonba. De amikor orvosként kezd viselkedni, összekeveri a két szerepet. Ezt az 
alkalmazottak nem nézik jó szemmel, mert a lány, ha indirekt módon is, de megkérdőjelezi az ő 
szakmai kompetenciáikat. 

Érték: A szakmai munkában a nemek közötti egyenlőség elsőbbséget élvez a vallási igényekkel és 
preferenciákkal szemben 
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Bár a dán egészségügyi rendszerben még mindig létezik egy többé-kevésbé érezhető nemi hierarchia, 
a nemek szakmai pozíciókhoz való egyenlő hozzáférése hivatalosan és törvényileg is biztosított. 
Ennélfogva a férfi ápolóknak a kollégák, páciensek és rokonok szemében is az ápolónőkkel egyenlő 
szerepet kell betölteniük, és a szakképzettségüket tekintve sem lehet köztük különbség. 

Napjainkban ezt a legtöbb szakember és laikus elfogadja. Az esetben viszont a feleség azáltal, hogy 
éjszaka nem engedett be férfi ápolót a szobába, mert nem viselte a fátylát/fejkendőjét, szembement 
ezzel az elvvel. 

Érték: A páciens és a családtagok igényeinek tisztelete súlyos kérdés a szakmai identitásra nézve 

A nemek közötti egyenlőség fontossága ellenére a személyzet törekszik arra, hogy tiszteletben tartsa 
a feleség - és feltehetően a páciens - igényét, amikor éjszaka a férfi ápolókat női ápolókkal 
helyettesíti. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szakmában arra, hogy a betegek és a családjaik 
igényeinek a lehető legnagyobb mértékben eleget tegyenek. A török család esetében a személyzet 
dilemmába kerül, mert a család igényeinek teljesítése szembemegy a nemek közötti egyenlőség 
alapelveinek betartásával, de azzal is, hogy az orvosi ellátás elsőbbséget élvez a vallási gyakorlatokkal 
szemben. 

Érték: A halál abszolút magánügy 

Dániában a halált általában magánügynek tekintik, ez alól csak széles körben ismert személyek halála 
képezhet kivételt. A halál privát helyen következik be, ahol csak családtagoknak, közeli rokonoknak és 
közeli barátoknak lehetnek. A halál magánügyként való kezelésének része a test is. Ez az intimitás a 
halott ember tiszteletét is jelzi. De mindez egyfajta rituálénak is helyt adhat, ahol a hozzátartozók - 
általában csak a legközelebbi családtagok és rokonok - a szerettükkel vannak az utolsó percekben. 
Dániában legtöbben az otthonukban hunynak el. 

A halálhoz köthető nyilvános rituálékra később, a temetési szertartás keretében kerül sor, ott a 
holttestet az eseményen résztvevők nem láthatják. 

A szakmai stáb és az elhunyt páciens hozzátartozóinak szemében a feleség megsértette ezeket a 
halálhoz köthető rítusokat.  

Ezt azzal tette, hogy megkérte a hozzátartozókat, nézhesse meg a holttestet, mert várhatóan az ő 
életében is ilyen fordulat következik be hamarosan, de még nem volt ilyen tapasztalata. Az ő 
pragmatikus hozzáállása szembemegy a magánszféra és az elhunyt személy hozzátartozóinak 
tiszteletével. Erre az esetre az orvosi személyzetet is érzékenyebben reagált. 

Érték: A közös használatra szánt létesítmények rendeltetésszerű használata fontosabb, mint az 
egyéni igények és preferenciák 

Gyakran mondják, hogy kulturális különbség van a nyugati individualizmus és a nem nyugati 
kollektivizmus között. Ennek megfelelően a dánokat általában mind a szavak, mind a tettek területén 
individualisták tartják. Ugyanakkor viszont ők nagyon fontosnak tartják, hogy mások szükségleteire is 
odafigyeljenek, különösen olyan esetekben, mikor valamilyen közös létesítmény használatáról van 
szó. Bár az erre vonatkozó normák az új generációk esetében már nem ugyanúgy működnek, sokan 
még mindig tiszteletlennek tartják, ha valaki egy ilyen létesítményen nem akar másokkal osztozkodni.  
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A lányok megszegik ezt a normát azzal, hogy minden nap a közös konyhában főznek és így más 
családoknak már nem jut ott hely. 

Amikor az ápolók közlik velük, hogy más páciensek rokonai nem tudják használni miattuk a konyhát, a 
török család azt válaszolja, hogy csak szóljanak nekik és nem lesz akadálya annak, hogy ők is 
főzhessenek. 

Az elbeszélő beszámolójából feltételezhető, hogy a török család számára nem jelent gondot, hogy 
mások számára is helyet biztosítsanak a konyhában. Egyszerűen nem veszik észre, hogy mások is 
szeretnék használni a konyhát, mert nem jelezték nekik. De a dilemma ott van, hogy ők önmaguktól 
nem figyelnek más családok igényeire, ha azokat nem jelzik egyértelműen. Így a török család 
akaratlanul is megszeg egy íratlan kulturális és viselkedési szabályt. 

Individualizmus és kollektivizmus a közösen használt helyiségekre vonatkozóan 

Az incidens azt tükrözi, hogy az individualizmus és a kollektivizmus normáit nem szabad 
egyértelműen a nyugati és nem nyugati országok kultúráinak tulajdonítani. Mindkettő megtalálható 
különböző kultúrákban, de általában azok különböző társadalmi csoportjaiban. A török családban a 
családi kereteken belül fontos szerepet játszik a kollektivizmus. A dán családokban - és általában a 
dán társadalomban - a kollektivizmus erősen kapcsolódik a jóléti állam által kínált javakhoz való 
egyenlő hozzáféréshez. Ami közös, azt meg kell osztani és senki nem "bitorolhatja" azt mások 
rovására. Vélhetően ez az internalizált koncepció az, amit a többi család és a személyzet ráerőltet 
(vagy inkább nem mer ráerőltetni) a török családra. 

Érték: A kulturális különbségek politikai korrektségen alapuló formális elfogadása fontosabb, mint 
az egyének közötti párbeszéd 

A kommunikáció hiánya a diszkrimináció-mentességet jelentheti 

Az elbeszélő szerint a többi család fél attól, hogy ha panaszkodnak arra, hogy a török család minden 
nap elfoglalja a konyhát, azt ők diszkriminatív viselkedésként értelmezhetik. Ez a "fordított" 
diszkrimináció más szituációban is megfigyelhető. Az, hogy más etnikai-kulturális háttérrel 
rendelkező embereket nem kritizálunk - még akkor sem, ha okot adnak rá - azt jelenti, hogy a 
diszkrimináció jelen van a társadalomban. Nyilvánvaló, hogy mind a személyzet, mind a többi család 
szeretne elhatárolódni a diszkriminatív viselkedés gyanújától is. Sajnálatos módon ennek az az 
eredménye, hogy a török család irritálóvá és elszigeteltté válik. 

A sokféleség kezelésével, az integrációval és az inklúzióval kapcsolatos viták során sokan vonakodnak 
attól, hogy más etnikai háttérrel rendelkező személyeket konkrét kérdésekben kritizáljanak. A 
konyhahasználat körül kialakult probléma is ezt tükrözi. 

Összességében a konyhához való egyenlő hozzáférés igénye azon az értéken alapul, hogy más etnikai 
és kulturális hátterű embereket nem szabad kritizálni - és ez végül elkülönülést és irritációt 
eredményez. 

Nagyon fontos, hogy a rasszizmus vádja ne merüljön fel. 
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5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

A nővér és az otthon többi dolgozója állításuk szerint szeretik a török családot. Nagyon kedvesnek, 
udvariasnak és alázatosnak tartják őket. Az elbeszélő tiszteli a család gondoskodó hozzáállását. 
Valójában megpróbál egyezségre jutni a nevükben a többi családdal a konyha használatát illetően. 

A kollégáival együtt igyekszik parktikus megoldást találni a problémákra, ahogy arra is, hogy éjjel csak 
női ápolók mehessenek be a szobába - ez így egy kompromisszumos megoldás a vallási és a szakmai 
igények között. De az elbeszélőt még így is sokként éri, hogy egy vallási szimbólum akadályozza az 
orvosi ellátást. Ez számára nem fenntartható helyzet. 

A pozitív érzések ellenére az elbeszélőt nem csak meglepi, de sérti is, hogy az egyik családtag - az 
orvos - szembemegy az otthon ápolóival azáltal, hogy aletrnatív kezelési módot keres a 
végstádiumban lévő apja számára. 

A róluk kialakult kép így ellentmondó és ambivalens. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

Törökországban a különböző generációk szoros kapcsolatban állnak egymással. A felnőtt gyerekeknek 
gondoskodniuk kell a szüleikről és tisztelniük kell az idősebb generációt. 

A férfi, az apa a családfő. Bár a reformok időközben több tekintetben megváltoztatták a nők 
társadalomban betöltött szerepét, a legtöbb nő még távolról sem tapasztalja meg azt az 
egyenlőséget, amit a dán nők. 

A török család nőtagjai hajlandóak mindent megtenni a beteg férj/apa gondozása és segítése 
érdekében. Egyik lány az orvosi szaktudását is használja arra, hogy megfeleljen ennek az elvárásnak, 
még akkor is, ha így "össze kell kevernie" a személyes identitását a szakmai hivatásával. A valóságban 
dán egészségügyben dolgozó szakemberként sem állt helyt azzal, hogy másik kórházba küldte a 
pácienst további kivizsgálásra és kezelésre, hiszen tudta, hogy a végstádiumban lévő apjának ezek 
már nem segítenének.  

Az ő cselekedete dilemmára utal a hivatásához köthető értékek és a családban betöltött szerepe 
között. Az utóbbi a török származására és a dán családok által képviselt hagyományos értékekre 
vezethető vissza. 

Összességében a család nőtagjai fontosabbnak tartják a kultúrájukon alapuló hagyományos értékeket 
és normákat annak ellenére, hogy feltételezhetően tisztában vannak a dán egészségügyi rendszer 
szabályaival és gyakorlataival is. 

Nyelvi vagy fogalmi akadályok nem állnak fenn az esetükben. A lányok oktatását a család kiemelten 
fontosnak tartotta. Azonban a férj/apa kommunikációs készségeinek a hiánya komoly akadályt 
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képezhet. Lehetséges, hogy ő jobban kötődik hagyományos nemi szerepekhez, mint a felesége vagy a 
lányai. 

A család a különböző, valláshoz, nemekhez és a társadalomhoz köthető kulturális értékek és normák 
között őrlődik. Amikor a halál kopogtat az ajtón, a hagyományosabb kulturális értékek felé fordulnak, 
hogy ezáltal a lehető legjobban kiszolgálják a haldokló férj/apa igényeit. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

A vallási hiedelmekhez, értékekhez és gyakorlatokhoz való ragaszkodás sok esetben zavarhatja a 
nyugati orvostudományban zajló folyamatok működését. 

Az eset rávilágít arra, hogy sokszor van lehetőség köztes megoldások, kompromisszumok keresésére. 
Ugyanakkor viszont azokat a helyzeteket is kezelni kell, ahol ezek a köztes megoldások a páciens 
állapotának súlyossága miatt nem lehetségesek. Ilyen esetben a páciensek, rokonok és az 
egészségügyi szakemberek közti interkulturális kommunikáció és kölcsönös megértés egy másik 
fajtáját kell alkalmazni. 
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6.A FORDÍTÁSI HIBA 
 

Gyűjtötte: DK/mhtconsult 

Az interjú dátuma: 2016. február 29, személyes interjú 

Kulcsszavak: 

A halál kulturális-vallási felfogása 
Minden betegre vonatkozó szakmai felelősség 
Professzionalizmus/közömbösség/felelőtlenség 
Hierarchia és hatalmi különbség 
 

Az eset 

Az elbeszélő meséli: 

„Először vettem részt gyakornoki programban, ami része volt az egészségügyi asszisztens 
képzésemnek. Erre Dánia legnagyobb állami kórházában, a koppenhágai Righospitalet-ben került sor. 
Pontosan követtem a gyakornokokért felelős vezető utasításait. Ő sok éve az egészségügyben 
dolgozott, az oktatása még egy korábbi egészségügyi rendszerben zajlott.  

Egyik nap bementünk egy kórterembe, ahol egy 14 év körüli arab lány feküdt az ágyán. Agyi 
betegségben szenvedett és már végstádiumban volt. Bármikor meghalhatott, már többször megállt a 
szíve, ilyen esetben eddig mindig CPR-t kapott. Engem az egész helyzet megrémisztett. 

A szülei, egy libanoni származású arab család ott volt mellette egy feltehetően vezető pozícióban lévő 
orvossal együtt. Rajtuk kívül jelen volt még egy arabul beszélőtolmács is. A tolmács jelenléte kötelező 
olyan esetben, amikor a páciens és a hozzátartozók külföldi származásúak és nem beszélnek jól 
dánul.  

Az orvos dánul magyarázta a szülőknek, hogy ha újra megáll a lány szíve, már nem adnak neki CPR-t, 
mert végstádiumban van. Nem említette az eutanáziát, de valójában ez volt az üzenet. 

A tolmács lefordította az arabra, amit az orvos mondott. De valójában épp az ellenkezőjét mondta, 
vagyis azt, hogy továbbra is adnak CPR-t a lánynak. Mivel beszélek arabul, számomra nyilvánvaló volt, 
hogy mi hangzott el. 

Az apa beszélt és értett annyira dánul, hogy látszólag megértette, mit mondott valóban az orvos. De 
meg voltam győződve róla, hogy az anya abban a hitben fogja elhagyni a kórtermet, hogy a lánya 
továbbra is CPR-t fog kapni szívleállás esetén. 

Arab és muzulmán hátteremnek köszönhetően nagyon kétségbeestem, mivel biztos voltam benne, 
hogy az anya soha nem fogadná el azt az orvosi döntést, hogy a lánya ne kaphasson már CPR-t, ha 
megáll a szíve. 
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Ezért megkérdeztem az anyától, hogy pontosan értette-e, mit mondott az orvos. Amikor igennel 
válaszolt, azt tanácsoltam neki, hogy kérjen időpontot újabb konzultációra az orvostól és kérjen egy 
dánul és arabul is tökéletesen beszélő tolmácsot. 

Reméltem, hogy így indirekt módon tudok segíteni az anyának abban, hogy pontosan megértse a 
szituációt és az üzenetet. Tanúja voltam egy komoly félreértésnek és egy arab családdal való rossz 
bánásmódnak, ez utóbbi pedig kulturális szempontból súlyos következményekkel járhat. Egyszerűen 
nem voltam képes végignézni a történteket úgy, hogy ne avatkozzak közbe. 

Odamentem az orvoshoz is, aki közben már végezte tovább a munkáját. Elmondtam neki, hogy a 
nyelvtudásomnak köszönhetően azt következtettem ki, hogy az anyát nem tájékoztatták megfelelően 
arról, hogy mi fog történni. Az orvos azonban csak vállat vont és közölte, hogy a tolmács a 
szabályoknak megfelelően volt jelen és járt el, tehát minden az előírásoknak megfelelően történt. 
Neki több tennivalója nincs az ügyben. 

Értesítettem a felügyelőmet is, de ő azt mondta, hogy ebben az ügyben az orvos a felelős, én nem 
tehetek semmit. Figyelmeztetett arra is, hogy én mint a kórházi hierarchia legalján lévő gyakornok 
nem róhatok fel semmit egy vezető orvosnak. 

Számomra mindez etnikai, kulturális, vallási és szakmai szemszögből is megrázó volt." 

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az elbeszélő egy 24 éves dán férfi, aki egy hároméves egészségügyi asszisztens képzésben vesz részt a 
dániai egészségügyi oktatás keretében. Az eset lejegyzésekor harmadéves volt. A szülei bevándorlók - 
az anyja Libanonból, az apja Irakból származik. Az elbeszélő tökéletesen beszél arabul. Ő is és a 
családja is muzulmán kulturális háttérrel rendelkeznek. Ebben az incidensben viszont a szakmai 
nézőpontja is szerepet játszik. Erős szakmai elkötelezettséggel rendelkezik, az egészségügyi pályát az 
emberi kapcsolatok iránti érdeklődése nyomán választotta.  

Az elbeszélőt az egyenlőség, az antidiszkrimináció és a diverzitás témái is erősen foglalkoztatják. Az 
egészségügyi oktatáson kívül egy olyan fiatalokból álló alakulatban is tanul, amely a hivatalos képzési 
rendszerben fellépő diszkrimináció ellen emeli fel a hangját. 

Így az elbeszélő fontosnak tartja az olyan szituációkra való reagálást és reflektálást, amelyekben az 
igazságosság és az emberi tisztesség alapelvei szerinte nem teljesülnek. 

Az esetben az elbeszélőn kívül mások is szerepelnek, akik szintén mind a kórteremben tartózkodtak: 

Egy arab-libanoni család - férj és feleség - a végstádiumú betegségben szenvedő lányukkal. A férj és a 
feleség vélhetően a harmincas éveikben járnak, a lány 14 éves. 
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Egy dán kórházi orvos, aki férfi. 

Egy profi női tolmács, aki dánról arabra és arabról dánra fordít.  

Egy egészségügyi asszisztensnő, aki egyben az elbeszélő képzési felügyelője a kórházban. 38 éve 
dolgozik a dán egészségügyi rendszerben. 

Nem tudjuk, hogy a család és az orvos ismerték-e egymást, mivel számos különböző orvost 
vonhatnak be egy páciens kezelésének folyamatába. A család nem ismerte az asszisztensnőt, a 
tolmácsot és az elbeszélőt. A szakemberek azonban ismerhették egymást korábbról. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy kórteremben zajlik, ahol egy végstádiumban lévő arab lány fekszik az ágyán. A lány egy 
agyi betegségben szenved. Ő és a szülei a kezelés további kilátásairól konzultálnak az egyik kórházi 
orvossal.  

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélőt sokkolta és egyben meg is lepte, hogy egy ilyen súlyos félreértés előfordulhat egy ilyen 
szituációban. Úgy érezte, személyes felelőssége van az ügyben, ezért megpróbált reagálni a súlyos 
hibára, aminek tanúja volt. Úgy vélte, etikai okokból közbe kellett lépnie. 

Az elbeszélő érzelmileg reagált: mivel arab és muzulmán gyökerekkel is rendelkezik, elkeserítette, 
hogy nem veszik figyelembe a család kulturális és vallási értékeit. Valójában a saját értékeit és a 
tisztelet hiányát látta más vallási és kulturális értékekben. 

Kiterjesztette a saját felelősségi körét, amikor azt látta, hogy az anya nem kapja meg a pontos 
információt vagy a lehetőséget arra, hogy reagáljon a lánya halálos ítéletére. Így elhatározta, hogy 
cselekszik anélkül, hogy figyelembe venné a hierarchikus rendszert vagy a szokásos döntési 
folyamatokat. Azt is érezte, hogy ő a nyelvtudásának köszönhetően jött rá egy olyan súlyos hibára, 
amit sem az orvos, sem a felügyelő nem vehetett észre.  

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Az elbeszélő szemében az incidens egymással szemben álló szereplői a következő pozíciókat töltik be, 
amelyek aztán kiváltják az ő reakcióját: 

A vallási, etikai és szakmai normák és értékek kereszteződése 



                                                                                                                                           

 58 

Az apa viselkedése mind etikai/vallási, mind szakmai szempontból aggályokat keltett az elbeszélőben 
- személyes és szakmai szemszögből sem felelt meg bizonyos normáknak. Az apa tisztában volt az 
orvos döntésével, miszerint abbahagyják a CPR kezelést. Vélhetően azt is tudta, hogy a feleségét nem 
megfelelően tájékoztatták a döntésről. Elképzelhető, hogy azért hallgatott, mert meg akarta védeni a 
feleségét a sokktól és mert bizonyossá vált, hogy nem folytatják a kezelést, tehát lényegében 
eutanáziát alkalmaznak a lánynál. Bár az eutanázia az iszlámban illegális, elképzelhető, hogy az apa 
azt kívánta, hogy a gyógyíthatatlan beteg lánya végre ne szenvedjen tovább.  

Az elbeszélő személyes nézőpontja szerint ez alapvető vallási normák és értékek megszegését 
jelentette. 

Továbbá, az apa bűnrészessége a valótlan információ tolmácsolásban szakmai aggályokat is kelt. Az 
elbeszélő számára szakmailag és etikailag is nagyon fontos, hogy a bűnrészesség (amennyiben azt 
valaki észreveszi) kiderüljön, ne pedig hallgatólagosan elfogadásra kerüljön. Bár az apa nem egy 
szalmailag kompetens személy az esetben, a némasága és a valóság elhallgatása szakmai dilemmát 
vet fel az elbeszélőben, aki nagyon is tisztában van azzal, hogy milyen vallási következményekkel 
járhat a döntés a család számára. 

A hierarchikus struktúrák, az interkulturális kompetenciák és a páciensekhez való (háttértől 
független) szakmai hozzáállás kereszteződése 

Az orvos szakmai és etnikai-kulturális aggályokat is felvet azáltal, hogy az egészségügyi hierarchiában 
elfoglalt helyét használja arra, hogy egy nagyon nehéz helyzetben lévő muszlim család szükségletei 
iránt minden tekintetben közömbösséget mutasson. Mind szakmai, mind interkulturális, mind pedig 
személyes megközelítésből közömbösségre vall, hogy az orvos nem tartotta fontosnak ellenőrizni, 
hogy a szülők valóban megértették-e az orvosi döntés súlyos következményeit. Arra a formális tényre 
támaszkodott, hogy a tolmács ott volt. De azzal nem törődött, hogy helyesen végzi-e a munkáját. 

Amikor az elbeszélő megemlíti neki, hogy a tolmácsolás nem volt helyes, nem törődik vele, hanem 
csak annyit mond, hogy a tolmácsolás lezajlott, neki pedig nincs ezzel további teendője. 

Felvetődhet a kérdés, hogy vajon az orvos viselkedése megfelel-e az orvosi magatartási kódexnek és 
az etikai standardoknak. Szakmai hivatásából kifolyólag az orvosnak kötelessége bizonyos eljárási és 
etikai szabályok betartása - például a tolmácsolás biztosítása - azonban szakszerűtlennek tűnik 
azáltal, hogy nem ellenőrzi, hogy az érintettek - elsősorban a muszlim család tagjai - megértették-e az 
elhangzottakat. A hagyományos hierarchikus pozíciót erősíti. Nagyon határozottan kifejezi az 
autoritását azáltal, hogy szó szerint egyedül ő dönt a lány életéről és haláláról. 

A jóval alacsonyabb pozícióban lévő felügyelő teljes mértékben aláveti magát a hierarchikus 
szabályoknak.  

A szakmai szolgáltatás és a személyes kulturális elfogadás kereszteződése 

A tolmács munkája is szakmai aggályokat vet fel, ugyanakkor egy olyan rendszerben, ahol 
középosztálybeli fehér férfiak - férfi orvosok - vannak legelöl a rangsorban, szerepet játszhat a jól 
ismert másodrendű etnikai-kulturális pozíció és alárendeltség érzete is. A tolmács egy arab nő, 
feltehetően maga is muszlim. Mint szakember, meg kell győződnie arról, hogy ő maga megértette-e 
és helyesen kommunikálta-e azt az üzenetet, amely ilyen komoly következményekkel jár a család 
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számára. Nem zárható ki, hogy az apához hasonlóan ő is a családot, elsősorban az anyát akarta 
védeni a valódi üzenettől. Valószínűleg ő is tud az eutanázia tiltásáról. Ennek ellenére lehet, hogy 
nem mert kérdezni, mert ezzel a saját szakmai bizonytalanságáról tett volna tanúságot egy 
hierarchikus szabályok által uralt szituációban. Ha ez volt a helyzet, akkor a női mivolta és az etnikai 
háttere csak megerősíthette a félelmét. 

Saját hátterét tekintve az elbeszélő nagyon jól érti és át is tudja érezni az ilyen kimondatlan 
érzelmeket. Mint tudjuk, ő nagyon is ellenezne bármilyen etnikai-kulturális alárendeltséget, még 
akkor is, ha az csak rejtve jelenik meg. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Düh, döbbenet és meglepődés az orvos, a felügyelő és a tolmács felelősségérzetének hiányával való 
szembesüléskor. 

Düh, amikor azzal szembesül, hogy nem tartják tiszteletben a muszlim kulturális értékeket - mi több, 
vannak, akik nem is tudnak ezekről vagy nem érdekli őket - és nem tisztelik az anya vallásban 
betöltött szerepét sem. 

Tehetetlenség érzete azzal a szervezeti kultúrával és hierarchiával szemben, amely felmenti a 
szakembereket a felelősségvállalás alól, különösen akkor, ha élet és halál a kérdés. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

A dán kórházi orvos 

Az orvost látszólag nemigen érdekli, hogy a dánul nem tökéletesen beszélő muszlim család pontosan 
értette-e a lány állapotának súlyosságát és az orvosi döntés következményeit. Az orvosnak mint 
szakembernek kötelező bizonyos etikai szabályok szerint eljárni - például tolmácsot biztosítani. De a 
gyakorlatban nem tűnik szakszerűnek, amikor nem bizonyosodik meg róla, hogy minden jelenlévő - 
főleg a muszlim család tagjai - pontosan megértették-e a szituációt és a döntéseket. Ezáltal ő a 
hagyományos hierarchikus pozíciót erősíti. Nagyon határozottan kifejezi az autoritását azáltal, hogy 
szó szerint egyedül ő dönthet a lány életéről és haláláról. 

Az arab család, elsősorban az apa: 

Az arab család muszlim vallású - ez az ő szempontjukból nagyon fontos eleme a szituációnak, mert az 
iszlámban tilos eutanáziát alkalmazni. Ha gyógyíthatatlan beteg vagy, neked kell eldöntened, hogy 
abba akarod-e hagyni a kezelést. De valójában ez sem egyszerű az iszlám öngyilkossági tilalma miatt. 
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Ebben a nehéz helyzetben az apának súlyos etikai dilemmát kell megoldania: vallása és hite szerint 
ellenezze az orvos által kezdeményezett eutanáziát, legyen az tényleges vagy passzív? Vagy 
hallgasson a szívére és segítsen a gyógyíthatatlan beteg lányának abban, hogy véget érjenek a 
szenvedései? Ha ezt választja, meg kell védenie a feleségét az igazságtól. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Az eutanáziához kapcsolódó etikai és szakmai dilemmák 

Az eutanázia időről-időre felbukkan a dán sajtóban és a médiában, különösen valamilyen konkrét 
eset kapcsán. Nemrégiben (jóval a jelen esemény után) elítéltek egy idős embert, mert felvállalta, 
hogy segített a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő feleségének meghalni úgy, hogy halálos 
mennyiségű gyógyszert adott neki. 

Dániában (és más országokban) általában az eutanázia három fajtáját különböztetik meg: 

Eutanázia 

Segített öngyilkosság 

Passzív eutanázia 

Az eutanázia az, amikor egy orvos a páciens kívánságának megfelelően gyógyszer beadásával segíti őt 
a halálba. Ez a dán büntető törvénykönyv szerint illegális. 

A segített öngyilkosság is hasonló, itt a páciens maga veszi be az orvos által előírt halálos 
gyógyszeradagot. Ez is illegális a dán büntető törvénykönyv szerint. 

Passzív eutanázia akkor áll fenn, amikor egy gyógyíthatatlan beteg jogával élve elutasítja a halálát 
csupán késleltető kezelést. A beteg kaphat fájdalomcsillapítót akkor is, ha az még inkább lerövidítené 
az életét. Egy orvosnak vagy más egészségügyi szakembernek nem kötelező a gyógyíthatatlan 
betegek életét meghosszabbító kezelését elkezdeni vagy folytatni. Ez a dán törvények szerint legális. 

Jelen esetben viszont az elbeszélő tisztában van az iszlám vallás eutanáziára vonatkozó szabályaival. 
Az eutanázia tilos, és ez a tilalom sokak számára mérvadóbb, mint a törvény. Ebben a konkrét 
esetben a passzív eutanázia példáját láthatjuk. De az iszlámban az is tilos. 

Az eutanázia kérdése jelen esetben az általános jogi szabályozásnak és az iszlám törvényeknek való 
megfelelés közötti dilemmát veti fel. 

A tolmácsolással és a kommunikációval kapcsolatos etikai és szakmai dilemmák 

A dán egészségügyi rendszer már hosszú ideje a páciensek és rokonaik etnikai-kulturális-vallási 
különbözőségére vonatkozó szabályok szerint működik. A tolmács biztosítása az egyik alapvető 
szabály. 
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Továbbá, a rendszer egyre inkább arra irányul, hogy megfeleljen az interkulturális kihívásoknak és a 
kommunikációs követelményeknek. 

 

Azonban ahogy az eset is bizonyítja, még van hová fejlődni. Az interkulturális kompetenciák 
beépítése a hierarchikus struktúrába és a hagyományokba nem olyan egyszerű, pláne mert ezek a 
kompetenciák a szakmai hierarchiára, a szakmai önképre, a kiváltságokra és a döntéshozatalra is 
hatással vannak. 

Amíg a szabályoknak (pl. annak, hogy legyen tolmács) csak formálisan felelnek meg, addig sok olyan 
incidens elő fog fordulni, hogy a pácienseket és a rokonokat nem megfelelően tájékoztatják 
valamiről, ezáltal pedig megfosztják őket az önrendelkezési joguktól vagy attól, hogy részt vegyenek a 
kezelési terv kialakításában. 

Így tehát egy olyan dilemmával szembesülünk, amelyben a formális szabályokat érvényteleníti a 
felelősség hiánya vagy a páciens és a családtagjai irányába mutatott empátia hiánya. 
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7.A SÉRTÉS 
 

Gyűjtötte: DK 

Az interjú dátuma: 2016. február 29, személyes interjú 

Kulcsszavak: 

Etnikai-kulturális előítéletek, indirekt diszkrimináció 
Etnikai kisebbségek megbélyegzése 
Hatalommal való visszaélés 
 
Az elbeszélő szakmája 

Az elbeszélő az Egészségügyi Asszisztens című dán képzés hallgatója. Ez a hároméves képzés a dán 
szakképzési rendszer része. Az eset megtörténtekor az elbeszélő harmadéves, a gyakorlati idő után 
befejezi a képzést. 

 

Az eset 

Az elbeszélő meséli: 

„A négy hónapos szakmai gyakorlatomat kezdtem a fővárosi Sct. Hans pszichiátriai kórházban. A 
felkészülés részeként több alkalommal is konzultáltam a témavezetőimmel: 

Először egy bemutatkozó beszélgetésen vettem részt a kórház klinikai felügyelőjével és az iskolám 
gyakorlati vezetőjével. 

Röviddel az első beszélgetés után egy második konzultációm volt a klinikai felügyelővel. Ezen a 
találkozón kölcsönösen tisztáztuk a gyakornoki időre vonatkozó elvárásokat. 

 

Két hónappal később, a gyakornoki programom félidejében újra összeültünk mindkét vezetővel, hogy 
elkészítsük az időközi értékelést. 

Amikor megérkeztem az első konzultációra, a klinikai felügyelő első kérdése az volt, hogy a helyi 
önkormányzat vagy valamilyen helyi szociális hivatal kényszerített-e erre a gyakorlatra. A kérdést 
hallva alig jutottam szóhoz a meglepődéstől. De udvariasan válaszoltam, igyekeztem egy elkötelezett 
egészségügyi hallgatóként feltüntetni magam, aki teljesen önkéntes alapon választotta ezt a 
szakterületet. Azt is kihangsúlyoztam, hogy nagyon várom, hogy teljesíthessem a szakmai 
gyakorlatomat a pszichiátrián. Azonban az volt az érzésem, hogy a nő szándékosan provokál engem, 
megpróbálja elérni, hogy ingerültté válljak és ezáltal kockára tegyem a szakmai gyakorlatomat. Más 
gyakornokoknak nem tettek fel ilyen kérdést. 
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Röviddel ezután elmentem a második találkozóra, hogy megbeszéljük az elvárásokat. Ezúttal a klinikai 
felügyelő első kérdése az volt, hogy büntetett előéletű vagyok-e. Ismét nagyon meglepődtem. 
Nagyon kellet koncentrálnom arra, hogy udvariasan tudjak válaszolni. Higgadtan feleltem, hogy mint 
minden dániai állampolgár, én is benne vagyok a bűnügyi nyilvántartásban, büntetve pedig sosem 
voltam. A klinikai felügyelő további kérdéseket tett fel a témában. Nyugodt tudtam maradni, nem 
mutattam ki az érzéseimet. 

Két hónap szakmai gyakorlatot követően került sor a harmadik találkozóra. Ez az időközi értékelés 
előtti előkészítő beszélgetés volt. Ezt a találkozót a klinikai felügyelő szervezte a gyakorlati 
vezetőmmel együtt, aki szintén jelen volt. 

Vele jó viszonyban voltunk, a találkozó előtt is beszéltünk a gyakorlat alatt szerzett jó 
tapasztalataimról, amelyekről most be kellett számolnom a klinikai felügyelőnek. 

Azonban a gyakorlat alatt szerzett tapasztalataim helyett a klinikai felügyelő egy teljesen más témát 
vetett fel. Elmondta, hogy sok éve végez kutatásokat a pszichiátriai diagnózisok témájában. 
Rákérdezett, hogy van-e ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) diagnózisom, és hogy van-e 
olyan mentorom vagy jó orvos ismerősöm, aki esetleg elvégezhet rajtam egy ilyen diagnosztikai 
vizsgálatot. 

Húsz másodpercre elakadt a szavam a meglepődéstől, majd próbáltam mérlegelni, hogy milyen 
választ nem kellene adni. Igyekeztem féken tartani a haragomat. Nagyon megsértődtem és közben 
egyáltalán nem értettem, mi a felügyelő szándéka ezekkel a stigmatizáló és megfélemlítő állításokkal. 
Azt feleltem neki, hogy ez egy rettentően túlzó állítás. Milyen alapon kérdez ilyesmit, amikor alig 
ismer? 

Az előző találkozókon nem reagáltam így, de ezúttal nagyon dühös és frusztrált lettem attól, hogy 
minden háttérinformáció nélkül beteg embernek bélyegzett. 

Viszont ugyanakkor nagyon ideges voltam a reakcióm miatt, mert még két hónap volt hátra a szakmai 
gyakorlatomból, ami pedig szükségszerű volt a képzésem befejezéséhez. Tudtam, hogy a szakmai 
gyakorlatot nem lehet megváltoztatni, ezért úgy döntöttem, nem teszek panaszt. Ha tettem volna, 
akkor valószínűleg elviselhetetlen légkört teremtettem volna magam körül. A kollégák között mindig 
problémákat okoznak a panaszok és a függőben lévő ügyek. Mivel a hierarchia legalján voltam, 
féltem attól, hogy én húzom a rövidebbet. 

A gyakorlati vezetőm reakciója erre a váratlan támadásra az volt, hogy megkérte a klinikai - 
egyébként felettes - felügyelőt, hogy beszéljünk a pozitív tapasztalataimról és a szakmai 
eredményekről. Később azt tanácsolta, hogy ne tegyek további lépéseket az ügyben. 

Végül az értékelésen a klinikai felügyelő semlegesebbnek és pozitívabbnak tűnt, sőt, meg is dicsérte 
az erőfeszítésemet és az elért eredményeimet..." 

 

 

 



                                                                                                                                           

 64 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az elbeszélő a dán egészségügyi ellátásban tanul Egészségügyi asszisztens képzésen. Ez a három éves 
képzés a dán szakképzési rendszer részét képezi. Az incidens idején az elbeszélő harmadéves, a 
gyakorlatot követően befejezi a képzést. 21 éves. 

Az elbeszélő Dániában született, szülei palesztin menekültekként érkeztek az országba 30-35 évvel 
korábban. Az elbeszélő Dánia második legnagyobb városának egy olyan részén nőtt fel, ahol rengeteg 
bevándorló élt. Később a fővárosba költözött, ma is ott él és tanul. Folyékonyan beszél dánul. 
Gondolkodó ember, aktív életet él, sok eseményen vesz részt. 

Az elbeszélő az egyenlőség, az antidiszkrimináció és a sokszínűség kérdéseivel is foglalkozik. Az 
egészségügyi oktatáson kívül egy olyan fiatalokból álló alakulatban is tanul, amely a hivatalos képzési 
rendszerben fellépő diszkrimináció ellen emeli fel a hangját. Így az elbeszélő könnyen észreveszi a 
diszkriminációt, az igazságtalanságot vagy az egyenlőtlenséget. 

Az elbeszélőn kívül még két személy szerepel a leírásban: 

Egy dán klinikai felügyelő nő, aki teljes körű felelősséggel rendelkezik a gyakornokok munkájáért a 
fővárosi pszichiátriai kórházban, ahol az eset történik. Sok éve dolgozik képzett nővérként a 
pszichiátrián és valószínűleg az egészségügy más területein is van gyakorlata. Az incidens 
megtörténtekor, 2015 őszén vélhetően az ötvenes éveinek végén jár. Az esetből kiindulva negatívan, 
sőt, előítéletesen vélekedik más kultúrákról és vallásokról. 

Az ő kulturális-vallási referenciakerete valószínűleg megegyezik a dán keresztény-protestáns 
egyházéval. De a keresztény valláshoz való hivatalos kötődés még semmit nem mond arról, hogy a 
rendkívül szekuralizált dán társadalomban ő milyen módon gyakorolja a vallását. Etikai álláspontját és 
más kultúrákhoz és vallásokhoz való hozzáállását inkább a szakmája, valamint a társadalmi-gazdasági 
és a szociokulturális háttere jellemzi. 

Egy szakmai vezető férfi, aki felelős néhány gyakornok, többek között az elbeszélő jelenlegi 
képzéséért. Ő is szakképzett ápoló. Az életkorát nem tudjuk, de valószínűleg a harmincas éveiben jár. 
A klinikai felügyelőhöz hasonlóan ő is dán gyökerekkel rendelkezik. 

Az elbeszélő és a szakmai vezető már a gyakornoki időszak előtt is nagyon jól ismerték egymást. Nem 
tudjuk, hogy a szakmai vezető korábban más gyakornokok által is kapcsolatban volt-e a klinikai 
felügyelővel. Előfordulhat, hogy igen. 
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2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset a klinikai felügyelő irodájában történik. A klinikai felügyelő felelős a fővárosi pszichiátriai 
kórházban az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók gyakornoki munkájáért. Valójában az 
incidens több egymást követő találkozón bontakozik ki. 

  

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélő úgy érzi, hogy az etnikai kisebbségekhez tartozó fiatal férfiakról alkotott előítéletek 
alapján ítélik meg. 

Nem úgy állnak hozzá, mint egy önálló emberi lényhez, akinek vágyai, ambíciói és egyéni képességei 
vannak. 

Azt is tapasztalja, hogy bármennyire tehetséges és elkötelezett, nem az egyéni teljesítménye, hanem 
előítéletek alapján értékelik. 

Első kézből tapasztalja, hogy az etnikai-kulturális háttér többet számít, mint az egyéniség vagy mint 
maga az ember. Más szóval az eset kulturalizációra szolgáltat példát. 

  

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség normái és értékei 

Mindenekelőtt, a klinikai felügyelő reakciói befolyásolják az elbeszélő egyenlőségről, tiszteletről és 
elismerésről vallott értékeit. Az esélyegyenlőségről vallott értékek is ide tartoznak: amikor 
elkötelezetten dolgozol egy cél elérése érdekében - jelen esetben ez a tanulás -, akkor társadalmi, 
gazdasági és kulturális háttértől függetlenül egyenlő esélyeket kell biztosítani számodra. A klinikai 
felügyelő ahelyett, hogy dicsérné az elbeszélő elkötelezettségét, a kezdetektől fogva kétségbe vonja a 
motivációját. 

Az antidiszkriminációs normák és értékek, valamint a sokféleség 

Az elbeszélő érzékeli az olyan helyzeteket, amikor diszkriminatív vagy igazságtalan viselkedéssel 
szembesül, vagy amikor nem adják meg neki ugyanazokat az esélyeket, mint másoknak. Mivel eltérő 
etnikai származásúként egy gettószerű környezetben nőtt fel, már gyerekkorában megtanulta, hogy 
egy etnokulturális kisebbség általában ki van téve a hátrányos megkülönböztetésnek. Az indirekt 
diszkrimináció is előfordul. Ez az a hozzáállás, amikor mások eleve negatív előítéletekkel közelítenek 
feléd annak ellenére, hogy nem is ismernek személyesen. A klinikai felügyelővel való találkozás erre 
szolgáltat példát. 
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Az oktatás és a társadalmi jóléthez való hozzájárulás normái és értékei 

Az elbeszélő nagyon erősen internalizálta azt a hozzáállást, hogy a képességeinkhez és 
kapacitásainkhoz mérten a legtöbbet kell kihoznunk magunkból annak érdekében, hogy jó legyen 
nekünk, támogathassuk a családunkat, hozzájárulhassunk a társadalmi jóléthez stb. Nagyon meglepi, 
amikor az oktatási rendszer egyik autoriter tagja kétségbe vonja a szándékait és az ambícióit, ezáltal 
pedig nem támogatja és ösztönzi, hanem akadályozni próbálja őt. 

Az önszabályozás és a józan párbeszéd normái és értékei 

Az elbeszélő nyilvánvalóan saját korábbi tapasztalataiból tanulta meg, hogy szóváltás esetén nem 
nagyon mutathatja ki az érzelmeit és nem veszítheti el a türelmét, ha azt akarja, hogy a másik fél 
meghallgassa és tisztelje. Nyugodtnak kell maradnia akkor is, ha igazságtalanul bánnak vele vagy 
megsértik. 

Viszont ebben az esetben olyasvalakivel áll szemben, aki pont az ellenkezőjét mondja annak, amit ő 
elvár. A klinikai felügyelő nem is veszi figyelembe az elbeszélő jó modorát. 

  

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

A klinikai felügyelőre az alábbiak jellemzők: 

- Igazságtalan, demoralizáló viselkedés 

- Negatív előfeltételezések és előítéletek 

- Etnikai kisebbségek, különösen fiatal migráns férfiak megbélyegzése, általánosítás 

- Indirekt diszkrimináció 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete  

A klinikai felügyelő normái, értékei és referenciakerete 

A klinikai felügyelő vélhetően abban az autoriter rendszerben tanult és szocialzálódott, ahol még 
nagyobb hangsúlyt fektettek az egészségügyi rendszerben fennálló hierarchiára. Ő például azt szereti, 
ha a gyakornokok simán igennel vagy nemmel válaszolnak a kérdéseire. Az elbeszélő kommunikatív 
stílusa, például a részletekbe menő válaszai vagy a magyarázó szavak használata provokálja. Ezt a 
beszédmódot elutasítja azzal, hogy absztraktnak, pontatlannak és homályosnak bélyegzi. 
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Ráadásul az elbeszélő motivációjára és a bűnügyi nyilvántartására vonatkozó kérdések sértőek és 
előítéletesek, mi több, diszkriminatívak. Az ilyen kérdések és hipotézisek valószínűleg nem gyakoriak 
a hallgatók gyakornoki munkájával kapcsolatos megbeszéléseken. 

Bár a klinikai felügyelő viselkedésére nincs mentség, a kérdései valószínűleg arra utalnak, hogy a 
munkaközvetítők és a szociális hatóságok sokszor egyfajta "parkolóként" ajánlják az egészségügyi 
szektort azoknak az embereknek, akik már hosszú ideje munkanélküliek. Különösen a 
bevándorlóknak. Az egészségügyben vannak rövidtávú képzések is. Jól tudják, hogy sok diák, aki rövid 
távú képzésen vesz részt, nem azért teszi, mert elkötelezett a szakma iránt, hanem mert a hatóságok 
által kényszerül rá annak érdekében, hogy továbbra is részesüljön szociális juttatásokban. 

A klinikai felügyelő zavarba jön, mert hiába próbálja az elbeszélőt beleilleszteni abba a kategóriába, 
ami az ő fejében él a fiatal migráns férfiakról, nem sikerül. Az ő elképzelése szerint az elbeszélőnek 
egy juttatásokból élő, nyelvi akadályokkal küszködő bűnözőnek kellene lennie. 

A szakmai vezető normái és értékei 

A szakmai vezető egyfajta közvetítőszerepet próbál játszani a felettese (a klinikai felügyelő) és a 
tehetséges tanítványa (az elbeszélő) között. Úgy tűnik, elutasítja a klinikai felügyelő álláspontját és az 
elbeszélő pártjára áll. Azonban pragmatikus tanácsot ad az elbeszélőnek, valószínűleg azért, hogy az 
utóbbit ne zárják ki a gyakornoki programról. Ezzel hallgatólagosan is erősíti azt a rendszert, 
amelyben az előítéletek és a diszkrimináció gyakorlatilag következmények nélkül maradhat. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Ez az eset a közelmúltban történt. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyben mind viselkedésben, mind a 
gyakorlatban figyelnünk kell még mindig a kulturalizációra. 

Ez abban is megfigyelhető, hogy az egészségügyi szektor sok éve fontosnak tartja a kulturális 
különbségeket és a sokszínűséget - a munkáltatók és az alkalmazottak számára is sokféle képzést 
bevezetett. Szomorú és egyben riasztó látni, hogy még mindig milyen nagy szükség van ezekre. 

A közelmúltban végzett kutatások a képzésekből kihulló diákok körében azt igazolják, hogy a 
motiváció hiánya csak egy kis százalékukra igaz. Legtöbben motiváltak arra, hogy elvégezzék a 
képzést. Viszont sokan nem olyannak képzelik el az oktatást, amilyen valójában. Nagy szükség van a 
szakmai útmutatásra, az empátia tanulására. Ugyanez vonatkozik a szakmai gyakorlatokra, ahol a 
szívélyes fogadtatás, a pozitív irányú figyelem, valamint a feladatok bemutatása és a szakmai 
elvárások alapos kifejtése kulcsfontosságú a sikeres tanuláshoz. Különösen fontosak a klinikai 
felügyelők személyes kompetenciái.  

A kutatásban részt vett személyek (oktatók, oktatási tanácsadók, klinikai felügyelők és hallgatók) 
mind fontosan tartották a képzést megelőző részletes beszélgetéseket, hogy ezeken felmérhessék a 
hallgatók készségeit, az egyéni támogatások szükségességét stb. Igazából ez volt a klinikai felügyelő 
feladata is az esetben. Láthatóan szükség van az ilyen előzetes beszélgetések lefolytatására 
vonatkozó gyakorlati utasításokra is. 
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8.OTTHONI GONDOZÁS ROMA CSALÁDBAN 
 

Az esetet gyűjtötte: DK 

Az interjú készítésének dátuma: 2015. február 13, személyes interjú 

Kulcsszavak: 

A szakmai identitás fenyegetése 

orvosi tér vs. otthoni kezelés 

Közösségalapú és kulturális gyanakvás 

 

Az elbeszélő szakmája: 

Az elbeszélő egy körzeti ápolónő, aki az egészségügyi rendszer otthoni ellátásában dolgozik, tehát az 
otthonukban látja el a betegeket. Ilyen ellátásra például kórházi tartózkodás után lehet szükség. Az 
eset történtekor 55 éves volt és sokévnyi tapasztalata volt már ápolóként az egészségügy különböző 
területein. 

 

Az eset 

Az elbeszélő meséli: 

"Körzeti ápolónőként látogattam el egy fiatal pácienshez, aki a családjával együtt egy roma 
közösségben élt. Műtéti sebe volt, ami az életkorához és az ilyen sebek normál gyógyulási idejéhez 
képest nagyon lassan és nehezen gyógyult. Ez egy kb. 15 centiméter széles seb volt a köldöke alatt. 
Alaposan meg kellett néznem és ki kellett tisztítanom.   

Az első meglepetésem: amikor megérkeztem a család otthonába, a kislány már az ajtóban a 
karjaimba vetette magát, hogy megöleljen és megpusziljon. Meglepődtem, mert általában a 
páciensek és a családtagok nem úgy közelítenek hozzám, mintha egy közeli barátjuk lennék. 

A következő meglepetésem: amikor kiszabadultam a kislány öleléséből, a páciens anyja hozzám 
sietett és azt kiabálta: "Megölöm az orvost, megölöm az orvost!" Rájöttem, hogy a kórházban 
dolgozó sebészre gondol, aki a fiát műtötte. Előfordul, hogy a páciensek és a rokonaik panaszkodnak 
a kórházra vagy a kezelésekre, de gyilkossággal nem szoktak fenyegetőzni. Szóhoz sem jutottam.   

A harmadik meglepetésem: ahogy elhaladtam az ideges anya mellett és beléptem a hálószobába a 
pácienshez, az egész család bejött utánam és mindenki körben leült a páciens mellé az ágyra. Alig 
fértem hozzá a páciens sebéhez. A páciens felesége ragaszkodott hozzá, hogy ő adogassa nekem a 
kellékeket a táskámból, ami egyáltalán nem fér össze a szükséges óvintézkedésekkel. Aggódott a 
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tisztaság miatt, az volt az érzésem, hogy valójában inkább ő maga tisztítaná ki a sebet. Nagyon 
kínossá tette számomra a szituációt, ezenkívül bosszantott is a ténykedése. De valahogy sikerült 
kitisztítanom a sebet úgy is, hogy a nők ott ültek az ágyon.   

A negyedik meglepetésem: amikor befejeztem a kezelést, a beteg nagyon hálás volt és ugyancsak 
megkönnyebbültnek látszott az egész család. A lehető leggyorsabban el akartam menni, mert 
valahogy kényelmetlenül és zavarban éreztem magam. Mielőtt azonban kiléphettem volna a 
hálószobából, a páciens felajánlotta, hogy vásároljak tőle dobozos sört kedvező áron. Itt veszítettem 
el minden normalitás-érzékemet, gyorsan visszautasítottam és kisiettem a lakásból..." 

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az elbeszélő svéd, de 35 éve Dániában él a férjével, három felnőtt fiuk van. Az eset megtörténtekor a 
legfiatalabb fiuk még velük élt. Az elbeszélő eredetileg a svéd egészségügyi rendszerben tanult 
pszichiátriai asszisztensnek. A dán egészségügyi rendszerben eltöltött több év gyakorlat után otthoni 
ápoló képzést végzett. Az eset megtörténtekor 55 éves volt és sokéves tapasztalattal rendelkezett az 
egészségügy különböző területein.  

Az elbeszélő és a családja Elsinore város közelében él vidéken, ahol az eset is történt. Humanistáknak 
tartják magukat, akik egyszerű életet élnek. Fontos számukra a természet és a szabadtéri programok. 
Nagyra értékelik a szoros kapcsolatokat és nem nagyon érdeklik őket az anyagiak. Tradicionális 
baloldalinak tartják magukat, akik nyitottak a sokféleségre. 

Az esetben szereplő roma család: 

A páciens, egy huszonéves férfi 

A felesége, egy huszonéves nő 

Az ötéves kislányuk 

A páciens ötvenes éveiben járó anyja 

A páciens nemrég kórházban volt, most pedig otthon kezelik a műtéti sebét, ami nem nagyon 
gyógyul. 

Az egész család egy roma közösségben él, ami már generációk óta Elsinore városhoz tartozik a Dánia 
ezen sarkában élő roma népesség egyedi története miatt.  

A fiatal család tagjai ebben a roma közösségben születtek és nőttek fel. A páciens anyja is itt él, de 
eredetileg a volt Jugoszláviából emigrált. 

Az egész család a közösségre jellemző nyelvjárást beszéli. Ez a páciensre és a feleségére is igaz, bár 
Dániában születtek és nőttek fel és a helyi általános iskolákba jártak. Mindenesetre nagyon jól 
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ismerik a dán nyelvet. Az elbeszélő svéd akcentusa nyilván nem játszott különösebb szerepet a 
kommunikációban. 

Az egész család szociális ellátást kap. 

Néhány tény az elsinore-i roma lakosságról: 

Az elsinore-i roma lakosság körülbelül 1200 főt számlál. 

Nehéz lenne az Elsinore-ban és a Dániában élő romák számát meghatározni, mert a dán törvények 
nem teszik lehetővé az etnikai hovatartozás alapú nyilvántartásba vételt. A roma egyesületek szerint 
a roma állampolgárok száma sokkal magasabb a hivatalos becsléseknél, mivel sok roma inkább elrejti 
a származását, hogy ne legyen kitéve a "lopós cigányokról" alkotott sztereotípiáknak. 

Az Elsinore-ban élő romák magas száma Svédország közelségének is köszönhető, ami nagyszámú 
roma népességnek ad otthont. Az elsinore-i romák története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor 
sok Szerbiából/ex-Jugoszláviából származó roma nem tudott átjutni Svédországba, ezért Elsinore-ban 
telepedtek le, ahol közösséget alapítottak. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy roma család otthonában történik. Az elbeszélő a család otthonába látogat, ahol a fiatal 
férfi páciensnek műtét utáni ellátásra van szüksége.  

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélő a látogatása elején megriadt és szóhoz sem jutott. Majd a szituáció egyre kínosabb lett 
számára. Megkönnyebbült, amikor befejezte a feladatát és elsiethetett. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

A szakmai identitás normái és értékei a család egységének és integritásának normáival és értékeivel 
szemben:  

Az eset jól tükrözi a szakértelem alapú egészségügyi ellátás és a mindenféle családi ügyben történő 
közösségi részvétel, vagyis a közösségalapú hozzáállás közti különbséget. Az ápolónő számára a 
kezelés egy kétoldalú eljárás, amelyben csak az egészségügyi szakember és a páciens vesz részt. 
Azonban jelen eset egy sokoldalú eseménnyé változik, amelybe nem csak a páciens vonódik be, 
hanem az egész családja is. 
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Ennek egyik példája, amikor a feleség megpróbálja átvenni azt a feladatot, amelyet az elbeszélő 
szerint csakis egészségügyi szakember végezhet el. A szakmai és a családi gondozás szinte verseng 
egymással. A feleség viselkedése azt közvetíti, hogy "külső" személyek nem olyan megbízhatóak, mint 
a család és a közösség tagjai. 

A feleség és a család váratlan beavatkozása nagy kihívást jelent az ápolónő szakmai kompetenciájára 
nézve mind a kezelés lefolytatása, mind a higiéniás előírások területén. 

A személyes távolságtartás mint a szakmaiság része a család elsődlegességével és autoritásával 
szemben: 

Bár az otthoni ellátás azt jelenti, hogy a kezelés a páciensek otthonában történik, a nővér mint 
egészségügyi eljárásokban jártas tekintélyszemély elvár egyfajta távolságtartást, amely 
természetesen nem jelenti az empátia, a gondoskodás, a figyelmesség és a kedvesség hiányát. Ebben 
az esetben viszont a nővért, mint egészségügyi szakembert zavarba hozza, hogy úgy kezelik, mint egy 
családtagot, akinek a család szabályai és normái szerint kellene viselkednie. 

Ez a zavarodottság fizikailag és érzelmileg is megnyilvánul.  

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Kiszámíthatatlan - a szakemberek és a laikusok közötti határok és hierarchia elmosódik 

Indiszkrét, megfélemlítő és korlátokat átlépő magatartás 

Felelőtlenség a betegségre és a fertőzésveszélyre nézve  

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

Családi értékek és normák  

A roma családokban általában nagyon erős a kötődés, a családtagok nagyon szoros kapcsolatban 
állnak egymással. Tisztelik az idősebb családtagokat, konzultálnak velük a döntéshozatal során. Ha 
valaki beteg, a legidősebb női családtaggal konzultálnak, mert a nőkről úgy tartják, hogy speciális 
orvosi ismeretekkel rendelkeznek. 

Kommunikációs értékek és normák 

A romák általában erőteljes és argumentatív módon kommunikálnak, különösen kritikus szituációban 
(jelen esetben aggódnak a betegség miatt). Ez fizikai érintéssel is együtt járhat. 



                                                                                                                                           

 72 

A romák agresszívnak tűnhetnek azok számára, akik nem ismerik a hagyományaikat és a 
kommunikációs stílusukat - mint jelen esetben az ápolónő. 

Testi értékek és normák 

A derék alatti testtájak tisztátalannak számítanak, amelyeket speciális módon kell tisztítani. Ebben az 
incidensben a seb helye is befolyásolhatja a páciens és a családtagok azon igényét, hogy egy női 
családtag tisztítsa azt ki. 

Külső tekintélyszemélyek és kívülállók 

A helyi roma közösség igen erős és messzire nyúló kulturális tradíciókkal rendelkezik. Ez azt jelenti, 
hogy bizonyos mértékben saját maguk alakítják ki a társas és szociális szabályokat a közösségük tagjai 
számára (ezt korábbi tanulmányokból tudjuk az Elsinore-ban élő családokról). Ez ugyanakkor abban is 
megnyilvánul, hogy idegeneket és kívülállókat - főleg azokat, akik valamely területen 
tekintélyszemélynek számítanak - bizonyos fokú távolságtartással és gyanakvással fogadnak, de 
legalábbis nekik az ő szabályaikat kell követniük, ahogy az ebben az esetben is elvárás. 

Mindez leginkább az anya viselkedésén látható, aki azzal fenyegetőzik, hogy megöli a sebészt, amiért 
a fia még mindig beteg a műtét után. 

 

A munka és az önellátás értékei 

A helyi roma családok egy része (inkább a legtöbbjük, de ezt megfelelően dokumentálni kell) nem 
dolgozik a munkaerőpiacon. Így nem ritka, hogy különféle cserékből próbálják biztosítani a 
megélhetésüket, ahogy most a nővérnek is ilyet ajánlottak. De észben kell tartani, hogy dán 
állampolgárokként hozzáférnek általános szociális juttatásokhoz és viszonylag magas kompenzációs 
rátához, tehát általános európai értelemben véve nem szegények. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

A szituáció elsősorban az egészségügyben dolgozó szakemberek interkulturális képzésének 
fontosságára hívja fel a figyelmet. Főként olyan kulturális találkozások szituációs gyakorlatainak 
ismertetésére van szükség, amelyek többé-kevésbé ismeretlen és kiszámíthatatlan normákon 
alapulnak. Hogyan tudják a szakemberek ezeket a helyzeteket úgy kezelni, hogy mindkét fél számára 
megfelelő legyen, hisz a másik fél is elismerést, tiszteletet és felelősséget igényel. 

Ebben az esetben különösen fontos lenne egy ilyen képzés, mivel a kezelés privát helyszínen, a 
páciens otthonában történik. Ez a közeg nagyon más, mint amikor a páciensek és a rokonaik egy 
kórteremben konzultálnak. Ezért szükséges megfontolni, hogy az otthoni ápolás esetén szükség van-e 
valamilyen speciális interkulturális képzésre.   
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9.A PANASZ 
 

Gyűjtötte: DK 

Az interjú dátuma: 2016. február 6, telefonos interjú 

Kulcsszavak: 

Etnocentrizmus, kulturalizáció és diszkrimináció 

Az interkulturális tudatosság hiánya a menedzsmentben 

Verbális és paraverbális kommunikáció 

 

Az elbeszélő szakterülete: 

Az elbeszélő nővérként dolgozik Koppenhága belvárosának egyik nagy kórházában. Az eset 
megtörténtekor a sebészeti osztályon teljesít szolgálatot. Az eset körülbelül fél éve történt, az 
elbeszélő 47 éves. 

 

Az eset 

Az elbeszélő meséli: 

„Egy napon épp délutáni műszakban dolgoztam a sebészeti osztályon, amikor mindez elkezdődött. A 
váltás nálunk úgy kezdődik, hogy a délelőtti műszakban lévők röviden elmondják nekünk, mi történt 
aznap, miket kell tudnunk. Minden egyes páciensről elmondják a szükséges tudnivalókat, minderre 
azonban csak kevés idő áll rendelkezésünkre. Ezután mindannyian, akik délutánosak vagyunk, jobban 
átvizsgáljuk azoknak a betegeknek a papírjait, akikre aznap különösen figyelnünk kell. Miután 
megkaptam minden szükséges információt, elindultam, hogy látogatást tegyek a "saját" 
pácienseimnél. 

Egyiküknek - egy idősebb nőnek - nem sokkal azelőtt volt műtéte, ezért még a lábadozóban kellett 
lennie, nem pedig az osztályunkon. „eltávozáson”, ahogy szaknyelven mondjuk. Ebben a tudatban 
nyitottam ki a kórterme ajtaját, ehelyett viszont azt láttam, hogy ott fekszik az ágyán. 
Meglepetésemben felkiáltottam: "Te jó ég, maga itt van?" A délelőttös kollégáim valamiért 
elfelejtették megemlíteni, hogy a nőt már visszahozták az osztályra. 

A nő ijedt volt, valószínűleg az én meglepődésem miatt is és azért is, mert az altatás és a műtét után 
nem érezte jól magát. Azt mondta, hogy elfelejtkeztünk róla. Nagyon frusztráltnak látszott és 
ragaszkodott hozzá, hogy azonnal hívhassa a lányát. 

A lány rövid időn belül megérkezett a kórházba, ő is nagyon frusztrált és dühös volt. Azt állította, 
hogy nagyon gonoszul viselkedtem és csúnyán beszéltem az anyjával. Annak ellenére, hogy valójában 
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nyugtatni próbáltam az anyját, a lány diszkriminatív módon, támadóan beszélt velem, és az etnikai 
hátteremet emlegette. 

A főnővér is odajött. A lány ragaszkodott hozzá, hogy panaszt nyújthasson be a kórház legfelsőbb 
igazgatóságán. Ezt írta a panaszlevélbe: 

„Az M. nevű, külföldi származású nővér, akinek egyébként NAGYON nehéz megérteni a beszédét, 
bejött a kórterembe és azt mondta az anyámnak: Te jóóó ég, maga itt van? Azt hittük, a 
lábadozóban van. Pedig a kórlapon azt írták, hogy "eltávozáson", és nem tudták, hogy már 
visszahozták a kórterembe... és azt hiszem, Dániában igazán igényt tarthatok egy dánul érthetően 
beszélő nővérre. M. nem ilyen...” 

A panaszt olvasva a főnővér arra kért, hogy kérjek bocsánatot a lánytól és ejthessük az ügyet. 
Visszautasítottam, mert: 

Először is, semmi rosszat nem tettem. 

Másodszor, a lehető legdiszkriminatívabb módon, törvényileg sem megengedett módon bántak 
velem. 

A panasz miatt a főnővér személyesen akart velem beszélni, én pedig ragaszkodtam hozzá, hogy a 
vezetőm is ott legyen. A vezetőm és én is kitartottunk azon álláspont mellett, hogy nem tartozom 
bocsánatkéréssel a történtek miatt. Valójában igazságtalan, hogy tekintve a panasz diszkriminatív 
hangnemét és a lány viselkedését, engem kényszerítenek védekező pozícióba. 

Nem sokkal később átkerültem egy másik osztályra, úgyhogy nem tudom, mi lett az ügy kimenetele. 
Annyit tudok, hogy a lány azzal fenyegetőzött, hogy a betegek panaszkezelő bizottsága elé terjeszti az 
ügyet. Arra is rájöttem, hogy nem én voltam az egyetlen nővér, akivel problémája volt. Egy sor egyéb 
panaszt is benyújtott az osztályról, a szakmai szolgáltatásokról és egyebekről. 

Kiderült, hogy a lány szinte percről-percre dokumentálta az anyja kórházi kezelése során szerzett 
mindenféle panaszát. Én mindebben csak egy kis porszem voltam. De így is megrázó élmény volt..." 

  

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az elbeszélő nővérként dolgozik Koppenhága belvárosának egyik nagy kórházában. Az eset 
megtörténtekor a sebészeti osztályon teljesít szolgálatot. Az eset körülbelül fél éve történt, az 
elbeszélő 47 éves. Nem Dániában született, sok évvel korábban érkezett oda Ugandából 
bevándorlóként. A dán egészségügyi rendszerben tanulta ki az ápoló szakmát. 

Az elbeszélő az eset megtörténte előtt is tudott az idősebb páciensről, de a lányáról nem. Nagyon jól 
ismerte az idősebb nővért és a vezetőt. 
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Az elbeszélőn kívül még négy személy szerepel a történetben: 

Egy feltételezhetően a hetvenes éveiben járó páciens, aki műtét miatt fekszik kórházban. 

A páciens lánya, vélhetően ötvenvalahány éves. 

A nővérek főnöke. 

Az idős páciens dán származású, ott is él. Ezért valószínűleg - függetlenül attól, hogy számára ez 
mennyire fontos - a dán keresztény egyházhoz tartozik. Ezért elképzelhető, hogy egy hierarchikus, 
etnocentrikus és kissé leereszkedő látásmódot képvisel más etnokulturális és vallási tradíciók, 
normák felé. 

A középkorú lányról valószínűleg ugyanez mondható el: dán származású, többé-kevésbé elkötelezett 
a dán keresztény egyház irányába. Az ő esetében egyértelműbben feltételezhető, hogy egy 
hierarchikus, etnocentrikus és kissé leereszkedő látásmódot képvisel más etnokulturális és vallási 
tradíciók, normák felé. Ráadásul az ő hierarchikus látásmódja kiterjed a teljes társadalomra is. Ez 
abban is megnyilvánul, hogy a kórházi személyzettel úgy bánik, mintha azok valami szolgák lennének. 
Saját magát és az anyját - etnikai hovatartozástól függetlenül - a kórházi személyzet fölé helyezi. 

A nővérek főnöke afrikai származású, de sok éve Dániában él. Sok kulturális és politikai területen 
tevékenykedik. Jelen esetben az elbeszélővel ért egyet, elismeri, hogy személyesen és jogilag is 
verbális agressziót szenvedett el. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy koppenhágai kórház sebészeti osztályán történt. Több egymással összefüggő fejezetre 
osztható, amelyek mindegyike az osztályon történt: 

Az első az idős páciens és az elbeszélő közötti kiváltó epizód. 

A második a páciens lányával való összetűzés, amely az első sokkot váltja ki. 

A harmadik a lány panasza, amely részben a közte és az elbeszélő közötti összetűzésből ered. 

A negyedik az osztály vezetőségének/a főnővérnek a panaszra adott reakciója, valamint a 
menedzsment támogatásának hiánya, amely a második sokkot váltja ki az elbeszélőben. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélő több szempontból is kellemetlennek és érzelmileg megterhelőnek érezte a szituációt: 

Személyes szemszögből: 
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Úgy érezte, hogy az etnikai hovatartozása, bőrszíne miatt diszkriminálják. 

Úgy érezte, hogy az anyához és a lányához képest másodrendű állampolgárként kezelik. 

Szakmai szemszögből: 

Alulértékelték mint tapasztalt ápolót. 

Szakmai önbecsülését és büszkeségét is sértette, amit a nyelvi kompetenciájáról állítottak. Bár 
tökéletesen elsajátította a dán nyelvet, úgy érezte, hogy a lány az akcentusából azt a következtetést 
vonta le, hogy a szakmájában sem tehetséges. 

Munkahelyi és szervezeti szempontból: 

Nagyon csalódottnak érezte magát - az osztályvezető/főnővér reakciója miatt is - mert olyasmiért 
hibáztatták, amit ő nem tett. 

Az elbeszélő dühöt, csalódottságot, de megvetést is érzett a főnővér irányába, aki saját 
szakmaiatlanságáról tett tanúságot, amikor egy kritikus szituációban nem volt képes kiállni a 
diszkriminatív bánásmód elszenvedett alkalmazott mellett. Ellenkezőleg, a főnővér inkább a 
panaszban leírtaknak hódolt be annak érdekében, hogy ne kerüljön az ügy a felsőbb vezetőség elé.  

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Értékrendjét szem előtt tartva az elbeszélő többféle negatív bánásmódot is elszenvedett: 

Az egyenlő bánásmódon és emberi jogokon alapuló diszkrimináció és értékek 

Az elbeszélő úgy érezte, hogy megsértették vele szemben az egyenlő bánásmód és a sokféleség 
tiszteletének elvét. Konkrétan úgy érezte, hogy a származása, a bőrszíne és az afrikai gyökerei alapján 
diszkriminálták. 

Az elbeszélő tisztában volt a panasz diszkriminatív jellegével és helyesen hivatkozott a törvényre, 
ugyanis a dán jogszabályok csakúgy, mint az európai irányelvek és nemzetközi egyezmények tiltják az 
etnikai háttér és a szakmai kompetenciák ok-okozatként való feltüntetését. 

A személyes szint és a sokféleség tiszteletének értéke 

Az elbeszélő szakmailag és személyesen is sértőnek érezte a nyelvi készségeire vonatkozó 
leereszkedő (és pontatlan) állításokat. Jól beszél dánul, az akcentusa pedig nem akadályozza a 
beszéde megértését. Bár a panasz e része könnyen cáfolható, a sértés másra is kiterjed, ugyanis a 
nyelvi készségeinek a hiányossága néha összekeveredik a szakmai alkalmasság vagy a tehetség 
hiányával. Ez a rész nagyon mélyen érintette az elbeszélőt, mert az általa képviselt normák és 
értékek, vagyis az etnikai, kulturális vagy társadalmi sokféleség tisztelete a legkevésbé sem fér össze 
a panaszban megfogalmazottakkal. 

A panaszban leírtakat itt is nehéz bizonyítani. De még így is releváns lenne benyújtani egy panaszt az 
egyenlő bánásmód érdekében a dán hatóságokhoz. 
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A diverzitás kezelése szervezeti szinten 

Az elbeszélő dühös és csalódott volt, mert nem kapott támogatást a főnővér részéről, holott a 
panaszban megfogalmazott támadás a személyére és a szakmaiságára nézve is teljességgel 
tisztességtelen volt. Ennek ellenére a főnővérnek fontosabb volt a saját vezető pozíciójának a védése. 
Ez a viselkedés teljesen ellentmondott az elbeszélő által képviselt normáknak és értékeknek, amelyek 
szerint a kölcsönös tisztelet, az integritás és a tisztesség fontos - de annak is ellentmondott, miszerint 
egy nagy közintézményben, ahol az alkalmazottak, páciensek és rokonok meglehetősen sokfélék, az 
interkulturális megértés és a sokféleség toleranciája alapvető érték. 

Ebből a szemszögből nézve a főnővér súlyosan megsértette azt az alapelvet, hogy nyilvánvaló 
igazságtalanság esetén a vezetőségnek keményen fel kell lépnie. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Ennél a pontnál a páciens lányáról és a főnővérről kialakított kép is fontos.  

Az elbeszélő szemében a lány az eltérő etnikai háttérrel rendelkező emberekről alkotott előítéletei 
alapján mond ítéletet. Úgy gondolja, hogy a lány előítéletei szerint a más etnikai hátterű emberek - 
főleg azok, akik Afrikából származnak - nem lehetnek annyira jók a szakmájukban, mint a fehérek. 
További előítélet, hogy ugyanezek az emberek nem képesek rendesen kifejezni magukat dánul. Ezt a 
panaszban található ellentmondás is "bizonyítja": amikor a lány megtudja, hogy az elbeszélő nem 
tudott arról, hogy a pácienst már visszavitték az osztályra, arra hivatkozik, hogy az elbeszélő nem ért 
dánul. 

Az elbeszélő szemében a főnővér védekezően és gyáván viselkedett. Az ő nézőpontja szerint 
fontosabb volt a főnővér számára, hogy a lány sebészeti osztály elleni panasza ne jusson el a kórház 
felsővezetőjéhez. Azáltal, hogy arra kérte az elbeszélőt, kérjen elnézést, a főnővér egyértelműen 
kifejezte, hogy a panasz elkerülése fontosabb számára, mint hogy egy tisztességtelen és 
diszkriminatív bánásmódot elszenvedett alkalmazott mellé álljon. Az elbeszélő szerint ez 
egyértelműen a gyenge vezetői készség és a gerinctelenség jele. A főnővér ezzel a hozzáállással 
indirekt módon megvédi a diszkriminatív és egyértelműen jogellenes magatartást, mi több, 
vezetőként azt jelzi - szándékosan vagy akaratlanul - hogy diszkriminatív módon beszélni a 
személyzet tagjaival az etnikai hátterükre való hivatkozással megengedett.  

 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 
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Nem sokat tudunk az idős páciensről. A reakcióiból ítélve viszont feltételezhető, hogy függő 
viszonyban van a lányával. Előítéletes viselkedést mutat, aminek valószínűleg "az ismeretlentől és 
idegentől való félelem" az oka.  

Ugyanakkor a reakciója az állapotának is betudható. Nem sokkal azelőtt ébredt az altatásból, 
bizonyára fájdalmai voltak és stresszes volt műtét miatt. Az is elképzelhető, hogy a személyzet nem 
mindig tudott a rendelkezésére állni, amikor szüksége lett volna rájuk. 

A középkorú lányról sem tudunk sokat. De a reakcióiból ítélve komoly előítéletei vannak a más 
etnikai háttérrel rendelkező emberekkel szemben. Úgy tekint rájuk, mint valami másodrendű 
emberekre, akik iskolázottságuktól és tapasztalataiktól függetlenül nem lehetnek olyan jól képzett 
szakemberek, mint a fehérek. Továbbá saját magát egy magasabb társadalmi státuszba helyezi, úgy is 
beszél a kórházi személyzettel, mintha szolgák lennének. A kórházi tapasztalatairól vezetett naplója is 
azt jelzi, hogy egyfajta szolgáltatást, kiszolgálást vár a kórháztól. Ez a cselekedet sok szempontból a 
múltbeli hierarchikus struktúrákra, társadalmi osztályok közti különbségekre vezethető vissza.   

De még ha a panasz szövege erre is enged következtetni, a lány viselkedését - túlzott reakcióját - az 
anyja iránti aggódása is okozhatja. 

A főnővér reakcióját irányítási és szervezeti szemszögből is nézni kell. Ő felelős a személyzet 
védelméért, valamint a betegekkel és a hozzátartozókkal való bánásmódért. Ha az esetre adott 
reakcióját szervezeti szemszögből nézzük, valószínűleg meg akarja védeni az osztály jó hírét a 
kórházban. Személyes szemszögből nézve feltehetően a saját maga mint jó osztályvezető szerepét 
kívánja védeni - és talán fél attól, nem tud jól megbirkózni a vezetői feladatokkal és ezért kritikát kap 
a kórház felsőbb vezetésétől. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Ez az eset jó példa arra, ahogyan egy kórház sem szervezeti és strukturális szempontból, sem 
integrációs és egyenlőségi kérdésekben nem tartja be az egyenlőség és a diverzitás kezelésére 
vonatkozó alapelveket.  

Bár sok egészségügyben dolgozó szakember azt állítja magáról, hogy interkulturális 
kommunikációban és kompetenciákban jártas, a jelen eset egyértelműen felfedi, hogy az 
interkulturális kérdések a gyakorlatban többféle vezetési gyakorlattal, de még gazdasági érdekekkel is 
ütközhetnek. A kórház nem engedheti meg magának, hogy túl sok panasz érkezzen a betegektől és a 
hozzátartozóktól. Ez rossz hírét keltené. Ebben az esetben az osztályvezető/főnővér az elbeszélő 
érdekeit és jogait alárendeli a kórház szervezeti felépítésének. A főnővér hatáskörére és presztízsére 
ugyancsak rossz hatással lenne, ha az általa irányított részleget túl sok kritika érné. Összességében az 
eset rávilágít arra, hogy az interkulturális képzést ki kell terjeszteni az interkulturális megértés és a 
szervezeti struktúra kereszteződésére is - ami messze túlmutat a kommunikációs szinten.   
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Az esetet begyűjtő szervezet neve: Elan Interculturel 

Az eset begyűjtésének dátuma: 2016. május 

Kulcsszavak: 

Testi kontaktus 
Csecsemők 
Babamasszázs 
Anyaság 
 

Az eset 

A fiatal csecsemők pedopszichiátriai osztályán végzett szakmai gyakorlatom során egy ápolónővel 
együtt ellenőrző látogatást tettünk egy fiatal elefántcsontparti anyánál és a hathónapos 
kisbabájájánál.  A látogatás alatt az anya megmasszírozta a kisbabát, hogy az ellazuljon és pihenni 
tudjon. A velem lévő ápolónő ezen kissé megdöbbent. Az energikus mozdulatokat nem megfelelő 
bánásmódként értelmezte. Én ismerem ezt az Afrikában meglehetősen közismert gyakorlatot, ezért 
megpróbáltam megakadályozni, hogy a nő az őt ért kulturális sokk miatt negatív jelentést adjon ki az 
anyáról. Egy esetleges negatív jelentés azt is jelenthette volna, hogy az anyának, el kellett volna 
hagynia a programot, amelyik pedig a szülő-gyerek kapcsolat támogatása volt a célja.  

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

A főszereplő: 

Kórházi gyakorlaton résztvevő szociális munkás: 28 éves, Franciaországban született, de a szülei 
Maliból származnak. Tartja a kapcsolatot a szüleivel és ismeri a Mali kultúrát. 

A sokkot átélő személy: 

Ápolónő: 30 éves francia nő, nem ismer semmilyen afrikai kultúrát. 

Más jelenlévők: 

Anya: 38 éves elefántcsontparti származású nő. A programon pszichiátriai problémák miatt vett 
részt. 

Csecsemő: Franciaországban született hathónapos kisfiú. Az anyja Elefántcsontpartról, az apja 
Tunéziából származik. Az eset megtörténtekor nagyon nyugodt, a masszázst követően el is aludt. 
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2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az ápolónő és a szociális munkás ellenőrző látogatást tesz otthoni környezetben, tehát a találkozásra 
az anya otthonában kerül sor. Az ott tapasztaltakról egy írásos jelentés készül, amely az olyan 
döntések meghozatalában szolgál alapul, mint például hogy hagyják-e a csecsemőt az anyja 
gondozásában, vagy elvegyék tőle. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

"Meglepett a nővér reakciója. Nagyon aggódtam amiatt, hogy az általa átélt sokk az anya negatív 
értékelését eredményezi, ezért elmagyaráztam neki, hogy néhány afrikai országban ez a fajta 
masszázs egy elterjedt gyakorlatnak számít.” 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Ebben a szituációban mind a személyes, mind a szakmai értékek kockázatnak vannak kitéve. 

Ami a személyes értékeket illeti, az elbeszélő és az anya kulturális referenciakerete megegyezik 
abban, hogy mindketten tudják, a babamasszázs sok országban bevett gyakorlatnak számít. Többféle 
értékhez és normához is kötődik: 

- Relációs, kollektivista orientáció. A nyugat-afrikai kultúrákban erősebb a kollektivista szemlélet, 
mint az individualista szemlélet, amely Európában domináns. Ez a gyereknevelésre is hatással van. 
Sok olyan tevékenység és gyakorlat létezik Nyugat-Afrikában, amely a kapcsolatok erősítésére 
irányul. Erre utal a fizikai kontaktus gyakorisága és intenzitása is.  

- Fizikai kontaktus: sok afrikai kultúrában a fizikai kontaktus és a közelség nagyon fontos, felnőttek 
között ugyanúgy, mint felnőttek és gyerekek között. Ezt jól illusztrálja az a gyakorlat, hogy a 
kisgyerekeket rendszerint a hátukon hordozzák a szülők, hogy a napi tevékenységek során is egymás 
közvetlen közelében legyenek. 

- A masszázs, amit naponta megejtenek, azt a célt szolgálja, hogy a babák fiziológiai fejlődését 
elősegítse: a dinamikus érintések, a nyújtás szerintük azért szükséges, mert javítja az izomtónust, 
fejleszti a rugalmasságot és általánosságban hozzájárul a fizikai erőnlét fejlesztéséhez. 

Szakmai szempontból két érték jön szóba: 

- Nyitott, nem ítélkező magatartás: az ilyen munkában résztvevő szakembereknek kerülniük kell az 
elhamarkodott ítélkezést, amely mások életére drasztikus hatással lehet. Ehelyett időt kell szánni a 
szituáció megértésére. 
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- Interkulturális tudatosság: az ítélkezés kerülése különösen fontos interkulturális szituációban, 
amikor véleményt kell formálni egy eltérő kultúrához tartozó emberről. Arra is kell figyelni, hogy ne 
alkossunk ítéletet a saját értékeinkre, normáinkra hivatkozva. A jelenlegi szituációban a nővér sokat 
tartózkodik afrikai migránsok társaságában, azonban láthatóan mégsem ismeri a kulturális 
szokásaikat. 

Észrevétel: a szakembernek jó megfigyelési képességekkel kell rendelkeznie, észre kell vennie és 
elemeznie kell a történteket. Itt a nővérnek meg kellett volna figyelnie, hogyan reagál a baba a 
masszázsra. Ha megteszi, látta volna, hogy a baba elaludt a masszázst követően és előtte sem adta 
semmi jelét annak, hogy az kellemetlen lenne számára. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

Negatív. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

A belső tulajdonságok dominanciája és a pszichológiai magyarázatok: a szakmai felkészültsége 
alapján a nővér az anya viselkedésének valamilyen belső okot tulajdonít. Mivel az anyának régebben 
voltak pszichológiai problémái, ez tűnik kézenfekvő magyarázatnak a nővér számára - a számára 
szokásostól eltérő viselkedés első megjelenése (a masszázs) már felveti benne az agresszió és a 
pszichológiai probléma jelenlétét. 

Fizikai kontaktus, érintés: Az európai kultúrákban kevesebb a fizikai érintés, a mindennapi 
interakciókban is sokkal kisebb mennyiségben van jelen. Ráadásul amikor az Európaiak megérintenek 
valakit, azt sokkal finomabban teszik, nem markolnak bele az izomzatba. Ha a csecsemőket és a 
kisgyerekeket gyakrabban megérintik, azt is jóval óvatosabban teszik. 

Autonómia és individualizmus: a gyerekek oktatását befolyásoló alapelvek: az európai gyerekek 
jóval kevesebbet érintkeznek fizikailag az anyjukkal, mint az észak-afrikai gyerekek. Európában ha 
magukra kötik az anyák a gyerekeket, az inkább azért van, mert így könnyebben tudnak közlekedni, 
nem pedig azért, hogy a mindennapi teendők végzése közben is maguk mellett tudják őket.  

A közvetlen kommunikáció fontossága a kontextuális kommunikáció és a megfigyelés rovására: a 
modern nyugati világban a direkt kommunikáció az uralkodó. A jelentést a szóbeli üzenetben keresik, 
ezért ezen van a hangsúly. Kevésbé figyelünk a mozdulatokra, a tárgyak elrendezésére stb. Ezek a 
kontextuális kommunikáció jeleinek azonosításában is kevésbé hatékonyak. Mindez komoly akadályt 
jelent a kulturális különbségek felismerésében. 
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7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Ez az eset kiválóan illusztrálja, hogyan hajlik az egyik fél a belső ok keresése felé azáltal, hogy 
pszichológiai okot lát a másik fél viselkedése mögött. A közvetlen kommunikáció előnyben 
részesítése és a kontextuális kommunikációban való jártasság hiánya is nagyban akadályozza a 
kontextus és a kulturális referenciák figyelembevételét. 

A kulturális gyakorlatok figyelmen kívül hagyása ugyanakkor elfogult értékelést eredményezhet, 
amely az értékelt személyre és az ő szakemberrel való kapcsolatára is hatással lehet. 

Az eset a testtel kapcsolatos kulturális különbségeket is jól szemlélteti. Ezek sokszor meglepik az 
univerzális szemlélettel rendelkező embereket, akiknek az emberi test kultúrától függetlenül 
mindenhol ugyanolyan, ezért mindig gyanakvóan tekintenek a különbözőségekre. 

Végül, az eset arra is rávilágít, hogy a társadalomkutatás és egészségügy területein nagyon hasznos 
lehet a kultúrákkal kapcsolatos szakmai tudás.  
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11.EGY NŐ KÖTELESSÉGE 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016. március 

Kulcsszavak 

 szexualitás, nem, orvosi tér, roma, gyerekszülés 

Az elbeszélő szakmája: szülészeti osztályon dolgozó nővér 

 

Az eset 

Kórház Debrecenben, újszülött osztály. Vizit egy fiatal gyakorló orvosnő társaságában.  Belépünk egy 
egy-ágyas szobába, ahol egy fiatal roma anyuka, aki éppen most szült (csupán néhány órája) az ágyon 
szeretkezik a partnerével. Becsuktuk magunk után az ajtót és folytattuk a vizitet. Később az ügyeletes 
orvosnő megkérdezte a nőt, hogy tehetett ilyet. A válasz megdöbbentően egyszerű volt: „mert ő az 
emberem és hiányzott neki.” A válasz jobban megrázott, mint maga a jelenet.  

  

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

A nővér a harmincas éveiben jár, férjezett, van egy gyereke. 
A középosztályhoz tartozik, magyar anyanyelvű. 
Iskolai végzettsége: középiskola. Nyolc éve dolgozik nővérként. 
Budapesten született, a III. kerületben él. 
 
A páciens egy harmincas éveiben járó nő. 
Roma kisebbséghez tartozik. 
Magyar állampolgár, de nem tudjuk, hogy az anyanyelve a magyar-e. 
Van egy partnere, de nem tudjuk, hogy házasok-e. 
Vélhetően nem rendelkezik magas iskolai végzettséggel és állandó munkája sincs. 
Feltételezhetően az alsó középosztályhoz tartozik, de van elég pénze egy VIP szoba kifizetéséhez. 
Nem tudjuk, hogy a férjének mi a munkája. 
Budapesten él a VIII. kerületben. 
 
Mindketten nők, hasonló korúak, mindketten szültek már - ez akár közelebb is hozhatja őket 
egymáshoz, de a szüléshez kapcsolódó elképzeléseik annyira eltérőek, hogy a hasonló 
élettapasztalatok sokkal inkább akadályozzák, mintsem elősegítik a kölcsönös megértést. A nővér a 
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többségi társadalom normái szerint él, amelyek általánosságban negatív képet alkotnak a romákról. 
Ők - másokkal egyetemben - a civilizáció egy alacsonyabb szintjét képviselik. A történetben a nővér a 
szakember, a pozíciójából adódóan meg tudja határozni a "másik" normáit. A két szereplőt nem 
csupán nem köti össze szinte semmi, de a köztük lévő kapcsolat hierarchikus is.  

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset az újszülött osztály egyik kórtermében történik. Komplex intézményi rendszer működik a 
kórházban, a betegek jönnek és mennek, és amíg ott tartózkodnak, alkalmazkodniuk kell az átmeneti 
helyzetekhez, az előírt és implicit normákhoz. A roma anyának azonban VIP szobája van, ami azt 
jelenti, hogy abban csak egy ágy van (ennek költségét a család állta). A kórházi tartózkodása alatt ez 
az ő privát szférája. Az alkalmazott az ajtóban szembesül a szituációval, majd gyorsan vissza is lép. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Először a nő megdöbben, zavarba jön, nem csak a maga, hanem az egész személyzet nevében. 
Egészségügyi dolgozóként veszélyesnek és károsnak tartja a helyzetet az anya számára, de közbelépni 
szégyell (ahogy mások is). Kénytelenek szakemberekként meghátrálni. A nővér sajnálja és egyben 
megveti az anyát, a férjre pedig dühös, mert barbárnak és önzőnek tartja. A nő megalázkodása még 
inkább sokkolta, mint maga az eset. 

 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

- Szülés: orvosi eljárás, amely egészségügyi kockázatot jelent az anya számára, ezért őt úgy kezelik, 
mint egy olyan pácienst, akinek fizikai és lelki nyugalomra van szüksége. 

- Fájdalom: a szülés elkerülhetetlen, de rendkívül kellemetlen velejárója, amelyet enyhíteni kell, 
amennyire csak lehet. 

- Szexuális kapcsolat: a fenti okokból kifolyólag elképzelhetetlen szülés után, még otthon is. 

- Fizikai tér: a kórház nem a páciensek intim szférája, ezért bizonyos viselkedést, mint például a 
szexuális együttlétet ott nem tolerálják. 

- Nemi szerepek és szex: a szexuális kapcsolatoknak a partnerek közötti egyenlő viszonyon és a 
kölcsönös egyetértésen kell alapulniuk. 
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- Szakmai szerepek: a kórházban zajló munka rutinszerű és ezek a rutinok garantálják a szakmaiságot. 
Bármi, ami szembemegy ezekkel a rutinokkal, megkérdőjelezi a szakemberek képességét a helyzet 
kontrollálására. Ugyanakkor az ilyen szituáció a szakmai identitást is veszélyezteti, főleg ha a 
szakember nem tudja, hogyan állítsa helyre a rendet. 

- Roma páciensek: róluk azt feltételezik, hogy kulturális különbségeikből adódóan problémásak, 
szabálytalanul viselkednek. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Negatív. Az elbeszélő a kisebbrendűségnek és a tudatlanságnak tudja be a páciens viselkedését. 
Ehhez hozzájárul az is, hogy nem ismeri az anya háttértörténetét. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 
- Kórház: kissé ellenséges környezet, ahol megengedett a rendreutasítás és a diszkrimináció. 

- VIP szoba: a páciens "megvásárolta" az intimitáshoz és a kórházi szabályok ignorálásához való jogát. 

- Szülés: nem egy egészségügyi probléma vagy egészségi állapot, hanem az élet része (nem 
páciensként tekint magára). 

- Szexuális kapcsolat: vágyhatott az élvezetre, de ugyanakkor ez a nőnek a partnerével szembeni 
kötelessége. A két szempont nem feltétlenül mond ellent egymásnak. Ha eleget tud tenni a férje 
kívánságának, az annak a bizonyítéka, hogy a terhesség után ismét nőnek érezheti magát. 
Ugyanakkor lehet egyfajta lázadás is az orvosi ellátás ellen. Egy mindkettőjük számára ellenséges 
környezetben a nő cselekedetét úgy is lehet értelmezni, mint egyfajta hűségnyilatkozatot a férje 
számára. Az is elképzelhető, hogy korábbi családi erőszak miatt nem tud különbséget tenni a nemi 
erőszak és a jóváhagyott szexuális együttlét között. Mindebből világosan kikövetkeztethető, hogy egy 
harmadik személynek szinte lehetetlen kikövetkeztetni, hogy a nő hogyan értelmezi a helyzetet. 

- Nemi szerepek: a férfi akarata érvényesül a házasságban, ez pedig nem feltétlenül érzékelik 
elnyomásként. 

- Individualizmus-kollektivizmus: az egyéni választás szabadsága kevésbé fontos, mint a kapcsolatok 
és a társadalmilag elfogadott viselkedés. 
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7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Sok úgynevezett kulturális különbség nem egy etnikai csoport, hanem egy bizonyos társadalmi-
kulturális pozíció sajátossága, azonban a többségi társadalom hajlamos arra, hogy minden 
"devianciát" és egyéni sajátossággal bíró jellemzőt a lenézett kisebbségnek tulajdonítson. 

Azok a kulturális különbségek, amelyekről a szakemberek gyanítják, hogy azok, de nem teljesen 
biztosak benne, összezavarhatják őket: Hogy kell viselkednem? Meddig normális ez? 

Egyik módja, hogy tisztázzuk a kultúra szerepét egy bizonyos szituációban, az, hogy megkérdezzük 
egy témában jártas szakembertől (egy antropológustól vagy az adott csoport egy tagjától), hogy 
valóban egy kulturális mintázat játszik-e szerepet. A kulturális mintákat könnyebb kezelni, mert fel 
tudunk készülni rájuk. 

Bizonyos esetekben nem az a fontos, hogy egy atipikus viselkedésforma "kulturális-e", hanem az, 
hogy hogy kezeljük: hogyan állítsuk vissza a normát úgy, hogy ne alázzuk meg és ne dühítsük fel a 
pácienst. 

A rejtett előítéleteinket ilyen szituációban úgy tudjuk feltárni, hogy feltesszük magunknak a kérdést: 
másképp reagálnék, ha a másik ember olyan lenne, mint én (egy középosztálybeli nem roma nő)? 
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12.AZ ARAB ORVOS 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016. március 

Kulcsszavak: 

Kulturalizáció, előítélet, társadalmi nem, orvosi kommunikáció 

 

Az elbeszélő szakmája: 

 betegjogi képviselő  

 

Az eset 

 Egy beteg panaszt tett nálam arab származású háziorvosa ellen. Azt írta le, hogy az orvos 
megsértődött az általa feltett kérdéseken és durván válaszolt. A válasz hangneme megsértette őt 
emberi mivoltában.  Az eset egy alkalmassági vizsga kapcsán történt, amelyet valamilyen állásinterjú 
miatt kellett elvégezni. A panasztevő úgy érezte, hogy azért viselkedett vele az orvos ilyen módon, 
mert ő nő. A szóváltás hevében az orvos egyszerűen kidobta őt a rendelőből, anélkül, hogy 
megvizsgálta volna.  Telefonon felkerestem az orvost és tájékoztatást kértem az esetről. Egyúttal 
tájékoztattam a betegjogokról. Velem is elfogadhatatlan hangnemben beszélt.  Heves vita alakult ki 
köztünk arról, hogy mihez van ma Magyarországon a páciensnek joga általában, és a női betegeknek, 
specifikusan, és hogy ezek a jogok milyen következményekkel járnak rá nézve a magyar jogszabályok 
szerint egy magyar intézményrendszerben.  

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

A betegjogi képviselő: 

Egy harmincas éveiben járó nő. 
Magyar. 
Egészségügyi ügyekkel foglalkozó ügyvéd (Magyarországon tanult a rendszerváltás után). 
Betegjogi képviselőként dolgozik. 
Magyar anyanyelvű. 
Beszél angolul. 
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Hajadon, nincsenek gyerekei. 
Budapesten született, ott is él. 
Vallása: katolikus. 
 

Az orvos: 

„Arab", de nem tudjuk, melyik országból származik. 
Nem tudjuk, hogyan került Magyarországra. 
Rendelkezik magyar állampolgársággal, de a hivatalos státusza migráns. 
Tökéletesen, bár enyhe akcentussal beszél magyarul. 
Arab anyanyelvű. 
Valószínűleg több nyelven is beszél, de ezt nem tudjuk. 
Az ötvenes éveiben jár. 
Általános orvosként dolgozik. 
Magyarországon végzett egyetemet a rendszerváltás előtt. 
Egy Miskolc melletti kisvárosban dolgozik (vidéken). 
A családjáról semmit nem tudunk. 
Vallása: muszlim? (nem tudjuk) 
 
A két szereplő szinte mindenben különbözik. Van, amiben nagyon nyilvánvalóan és van, amiben 
kevésbé vagy nem láthatóan (ilyen pl. hogy ugyanabban az oktatási rendszerben tanultak, de két 
radikálisan különböző időszakban). Nemcsak sok tekintetben különböznek, hanem ráadásul egy olyan 
hierarchia is adott, amelyben mindkettőjüknek joga van megkérdőjelezni a másik társadalmi 
státuszának a prioritását:  

Az orvos férfi és idősebb. A szakmája különösen elismert: családorvos 

A nő fiatalabb és szakmailag alacsonyabb pozícióban van, de a fővárosból származik („lenézi" 
Miskolcot). Szakmájából adódóan kellemetlenséget tud okozni az orvosnak. 

A nő magyar, míg a férfi migráns és bár ez a tény nem feltétlenül van hatással a történtekre, a 
kölcsönös megítélést (egyikük "más" és ennek megfelelően szimbolikus helyet tölt be társadalmi 
hierarchiában) befolyásolhatja. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

A szituáció tágabb kontextusa: a hetvenes és nyolcvanas években sok közel-keleti országból származó 
diák kapott magyarországi ösztöndíjat. Közülük sokan Magyarországon maradtak és teljesen be is 
integrálódtak a társadalomba. Bár az integráció sosem könnyű és nekik is keményen meg kellett 
dolgozniuk azért, hogy emberszámba vegyék őket (Magyarország nem volt a bevándorlók célpontja), 
sokaknak közülük ma magyar családjuk van és elismert társadalmi pozíciókat töltenek be. A tavalyi új 
bevándorlási hullám által kiváltott előítélet az idősebb, már beintegrálódott bevándorlókat is 
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fenyegeti, ők ebben a szituációban érzékenyebbé is válnak mindenre, amit idegengyűlöletnek 
éreznek.  

Szorosabb kontextus: a párbeszéd nem egy közös fizikai térben, hanem telefonon történik. A nő az, 
aki felhívja az orvost (ez az első hívás, az orvos tőle szerez tudomást az ügyről). 

Az ügy: a páciens azért kereste fel az orvost, mert alkalmassági vizsgálatra volt szüksége egy 
munkakör betöltéséhez. Az orvos nem volt hajlandó pozitív minősítést adni, ezért a páciens nem 
kapta meg az állást. A páciens elmondása szerint az orvos nem indokolta meg eléggé a döntést, ezt 
pedig a páciens úgy értelmezte, hogy szándékosan visszatartotta az információt. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az eset elbeszélője  felháborodott és dühös (az alapeset miatt is és azért is, mert úgy érzi, hogy az 
orvos durva vele). Úgy érzi, hogy mint nőt nem tisztelik (pontosabban hogy azért bánnak vele 
tiszteletlenül, mert nő). Azt érzékeli, hogy az orvos szerint ő csak "gondot okoz". Elutasítást, nem 
pedig elismerést kap.   

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Az elbeszélő nem sokat tud az orvos kultúrájáról (azt sem tudja, hogy melyik országból származik). 

Feltételezi, hogy egy muzulmán országból jött és úgy tudja, hogy a muzulmán országokban a nőket 
elnyomják. Úgy véli, hogy ennyit elég tudni a muzulmán kultúráról ahhoz, hogy a szituációnak 
kulturális okot tulajdoníthasson.   

Számára alapvető érték a női egyenlőség, de elismeri, hogy ezt a jogot gyakran még a mi 
társadalmunkban sem tartják tiszteletben.  

Hisz a demokráciában – meggyőződése, hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása egy 
demokratikus társadalomban kulcsfontosságú. A betegek jogai számára az alapvető emberi jogok 
közé tartoznak.  

Legfontosabb értékek számára az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi méltóság. 

A páciensre mint jogokkal rendelkező személyre tekint. Számára az orvos-beteg viszonynak a 
partnerségen és a kölcsönös elismerésen kell alapulnia.  

Ugyancsak fontos számára az integráció és a bevándorlók elfogadása. Nagyon frusztrálná, ha valaki őt 
"idegengyűlölőnek" nevezné, vagy azt állítaná róla, hogy előítéletes a migránsokkal szemben. 
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5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, „stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Negatív, nem túl reális. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete  

Elképzelhető, hogy az orvos kiégett. 

Fenyegetve érezheti magát a nő által, olyasvalakit láthat benne, aki megnehezíti a munkáját. 

Úgy érzi, megsértették a szakmai identitásában. 

Úgy gondolhatja, hogy egy fiatalabb nőnek, aki ráadásul nem is orvos, nincs joga megkérdőjelezni az 
ő szakmai kompetenciáit. 

Ő a páciensben egy megoldandó szakmai problémát lát, a társadalmi identitása és az érzései nem 
fontosak számára. 

Szerinte az a jó orvos, aki határozott, gyorsan hoz jó döntéseket és fő feladatának a betegek 
gyógyítását tekinti (a bizonyítványok kiállítása nem annyira jelentős feladat).  

Teljes bizalmat vár el a betegektől, ezért nem fontos számára az átlátható beszédmód. Magától 
értetődőnek tartja, hogy az orvos-beteg viszony nem egyenlő, mert az orvos olyan tudással 
rendelkezik, amivel a páciens nem.  

(Ne feledjük, hogy ezek a kézenfekvő hipotézisek nem igényelnek kulturális különbségen alapuló 
magyarázatot.) 

Úgy érezheti, hogy a másik tárgyaló fél előítéletes a migránsokkal szemben. Magát egy jól 
integrálódott bevándorlónak tartja, aki semmiben sem különbözik a magyaroktól. Azt, hogy arra 
emlékeztetik, Magyarországon tartsa be a magyar törvényeket, a származására vonatkozó sértésként 
és a sikeres integrációjának a tagadásaként értelmezheti.  

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

- Az orvos vagy lekezelő volt az eset elbeszélőjével, vagy nem. Nagyon kevés olyan objektív 
információ áll rendelkezésre, amely a betegjogi képviselő panaszát igazolja (vagy cáfolja). 

- Ez egy nagyon szokatlan helyzet, mivel elvileg ő is és az orvos is érdekeltek az egészségügyi rendszer 
működésének javításában, valamint abban, hogy minél kevesebb panasz érkezzen (bizonyos 
értelemben az orvos és a betegjogi képviselő kollégák is), azonban az elhangzottak védekező 
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pozícióba kényszerítik az orvost, ami rossz hatással van az együttműködésre. A bizalom kiépítése 
elengedhetetlen lenne, de erre nincs idő és a betegjogi képviselők szakképzésében az ilyesmit nem is 
tartják fontosnak. Ez egy rendszerszintű probléma. 

- Egyik fenti állítás sem azt sugallja, hogy amennyiben az orvos durva volt a pácienssel, az azért volt, 
mert arab származású.  

- Ez az eset a különbözőség jellegzetes kulturalizációjára szolgáltat példát, vagyis amikor minden más 
lehetséges magyarázatot felülírva a kultúrát teszik felelőssé az eltérő vagy furcsa viselkedésért. Ez 
gyakran megtörténik, amikor a másik ember mássága egyszerű módon bekategorizálható (például 
migráns, arab, cigány stb.), és ehhez a kategóriához sztereotípiák (elsősorban negatívak) 
kapcsolódnak.  

- A negatív sztereotípiák negatív reakciót váltanak ki, amelyek aztán negatív válaszokat provokálnak. 
Ilyen módon a sztereotípiáknak könnyen önbeteljesítő hatásuk lehet. 

- A kényes interkulturális szituációkban az arc védelme kifejezetten fontos. A telefonbeszélgetés nem 
segíti az arcmunkát, ezért nehezen helyettesíti a személyes találkozást. 
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13.HOZZ NEKEM EGY NŐT 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016. március 

Kulcsszavak: 

 Nem, szexualitás, elnyomott identitás, hajléktalanság 

 

Az elbeszélő szakmája 

Hajléktalan betegeket ápoló kórházi nővér 

 

Az eset 

Egy hajléktalan, amputált lábú beteg. A kórházi tartózkodása alatt folyamatosan edzett, erősítő 
gyakorlatokat végzett. Egy nap a kerekesszékével a kolleganőm elé állt és azt mondta neki: Évike, 
szerezzen nekem egy nőt. Meg akarom erőszakolni! 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az ápolónő 

A negyvenes éveiben jár, egy hajléktalan emberek számára fenntartott kórházban dolgozik. 
Három éve dolgozik ott. 
Férjezett, van egy lánya. 
A középosztályhoz tartozik. 
A bátyja és a szülei is orvosok. 
 

A hajléktalan férfi 

A harmincas éveiben jár. 
Nem tudunk semmit a múltjáról vagy a társadalmi hátteréről. 
Nemrég amputálták a lábát. 
Valószínűleg régóta hajléktalan, az utcán alszik. 
 
A szereplőket semmi nem köti össze azon kívül, hogy mindketten a társadalom többségétől eltérően 
tapasztalják meg a hajléktalanságot, és ezért mindketten marginalizáltnak érzik magukat. 
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2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az elbeszélő nővér nem ismeri közelről a beteget, ritkán érintkezik vele, de megfigyeli, hogy az 
amputált lába ellenére a beteg igyekszik jó fizikai kondícióban tartani magát, rendszeresen végez 
tornagyakorlatokat (eredetileg más okból ment kórházba). 

A nővér, akihez a páciens szól, az egyedüli, aki folyamatosan gondját viseli, ezért ők közelebbről 
ismerik egymást. Nem tudjuk, hogy a nővér hogyan reagált érzelmileg, az elbeszélő nem kérdezte 
meg. 

A hajléktalanokról alkotott közvélemény egyre rosszabb, több önkormányzat hozott már rendeletet 
ellenük. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélő ledöbbent, undorodott és erkölcsileg lázadt, hirtelen "utálta" a beteget, mert ez a 
kijelentés nyílt tiszteletlenség volt nem csak általában a nőkkel szemben, hanem azokkal a nőkkel 
szemben is, akik ott voltak és hallották, mit is mondott. A "megerőszakolás" szó sérelmet és 
agressziót vált ki. Az ápolónő egyszerre érzett félelmet és dühöt. Csalódottsága csak fokozódott 
azáltal, hogy eredetileg valamennyire kedvelte a férfit. Nem értette, hogy egy ilyen igényt hogy lehet 
komolyan szóvá tenni egy egészségügyi szakembernek. Feltette magának a kérdést, hogy vajon 
provokál-e, szándékosan gúnyolódik-e rajtuk a páciens. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

Az elbeszélő egy tapasztalt nővér, aki sok mindent látott már a hajléktalanok kórházában. Szerinte 
nagy empátiával rendelkezik a páciensek irányába, ez a hozzáállás pedig nagyon ellentétes azzal, amit 
a környezetében tapasztal. 

Gyakran úgy érzi, hogy a közvélemény könnyen elítéli a hajléktalanokat és azokat is, akik velük 
foglalkoznak (szociális munkásokat, egészségügyi dolgozókat). Tudja, hogy alacsony státuszú 
beosztásban dolgozik, de nem bánja, mert egy úgynevezett ellenzéki álláspontnak tartja ezt a 
munkavégzését.  

Az, hogy "utálnia" kell a páciensét, komoly veszélyt jelent számára: árulásnak érzi, megkérdőjelezi azt 
az etikai álláspontot, amelyhez a munkahelyén és azon kívül is ragaszkodik: hogy mindig meg kell 
védeni a hajléktalanokat. 
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Számára a szexuális együttlét csak szerelmi kapcsolatban elfogadható. Elítéli a férfiakat, akik 
prostituáltakhoz mennek, és magukat a prostituáltakat is. Hisz a párkapcsolati egyenlőségben, abban, 
hogy a szex kölcsönös beleegyezésen alapul, ezenkívül küzd a nemi alapú erőszak ellen, amelyet – 
szerinte – a politikusok nem kezelnek kellő komolysággal.  

Elképzelése szerint az ápoló egyben segítő is. Ő is segített már a betegeinek kisebb személyes 
ügyekben, de soha nem szembesült ilyen nyílt szexista követeléssel. Nem tudta eldönteni, hogy a 
férfi szándékosan provokálja-e őt és a kolléganőjét. Úgy érezte, hogy a páciens nyíltan és tudatosan 
lebecsülte őket, mint szakembereket és mint nőket is. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Nagyon negatív: úgy érzi, hogy hirtelen az összes hajléktalanokkal szembeni előítélet beigazolódott. 
Nem tud empatikus lenni a férfival. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

A páciens egy viszonylag fiatal férfi, aki elveszítette az egyik végtagját és azon igyekszik, hogy 
továbbra is férfiként tekinthessen magára. Sok éve él a társadalom peremén, valószínűleg nem sokat 
tanult az érzelmi kapcsolatokról. Számára a szex minden bizonnyal egy fizikai szükséglet, amelyet 
nőknek kell kielégíteni. Elképzelhető, hogy korábban prostituáltakhoz járt, vagy olyan nőkkel 
teremtett kapcsolatot, akiknek a szex szintén nem volt más, mint egy fizikai szükséglet.  

A szóbeli erőszak nem azt jelenti, hogy korábban folyamodott már agresszióhoz nőkkel szemben, de 
azt sem, hogy nem. Lehet, hogy az „erőszak” szóval egyszerűen csak az egyoldalú szexuális 
közösülésre utal, arra, amelyre szerinte a jelenlegi állapotában (hajléktalanként és 
mozgáskorlátozottként) jogosult.  

Az ápolók az ő számára a segítő személyzetet jelentik, akik gondoskodnak a fizikai jólétéről. A 
szexuális kapcsolat a fizikai igényekhez tartozik, így azt hiszi, ebben is segítséget kaphat. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

A marginalizált státuszban lévő páciensekkel foglalkozó intézmények igyekeznek a különböző 
kompetenciákat egymástól elhatárolni: külön kezelik az orvosi segítségnyújtást és külön a szociális 
szükségleteket. Bár ez önmagában érthető, ezeknél a betegeknél mégsem válik be, mert az ő 
társadalmi sebezhetőségük és a rossz egészségi állapotuk sokszor összefügg egymással. Az orvosi 
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személyzet kompetenciáinak az elhatárolására való törekvés helyett sokkal hasznosabb lenne a 
csapatmunkára koncentrálni. Fontos lenne, hogy szociális munkások és a pszichológusok 
együttműködjenek a páciensekkel és az egészségügyi személyzettel.   

A marginalizált közösséggel dolgozó személyzet gyakran maga is marginalizáltnak érzi magát. Nagy 
szükség lenne a munkájuk elismerésére, az anyagi támogatásukra és a rendszeres felügyelet 
biztosítására. 
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14.ARAB CSALÁD KISFIÚVAL 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016 március 

Kulcsszavak: 

 Orvosi tér, család, gyereknevelés, bevándorló, orvosi kezelés 

 

Az elbeszélő szakmája: 

Mentős 

 

Az eset 

Hozok egy arab nőt sürgősségire hasi fájdalmakkal. Hívok egy női orvost és egy nővért, mert úgy 
tudjuk, hogy az arab nőket nem vizsgálhatja férfi orvos. De még így sem tudom meggyőzni a férjet, 
hogy maradjon kint a kisfiával, amíg a vizsgálat folyik. A kisfiú olyan három éves lehet.  Mindketten 
végig bent maradtak a vizsgálóban. A kisfiú futkározni kezdett a helységben. Az anya meg sem 
próbálta leállítani. Arra kértük, hogy próbálja meg felvenni, egy helyben tartani.  Ha már bejött, 
legalább ne hátráltassa a munkánkat.  Az anya mondott valamit a gyereknek, de minden eredmény 
nélkül.  Próbáltuk az apát jobb belátásra téríteni. Elmondtuk neki, hogy a gyereket traumatizálhatja, 
hogy azt látja, az anyját egy tűvel szurkáljuk, és hogy bajt okozhat, ha véletlenül meglöki a tűt. A féri 
úgy tett, mint aki semmit nem hall. Hívhattuk volna a biztonságiakat, de az valószínűleg sokáig tartott 
volna, és mivel odakint még sokan várakoztak, nem akartunk jelenetet. Egyszerűen szerettünk volna 
túlesni rajta, de a helyzet nagyon nehéz volt számunka.  Visszautasíthattuk volna a kezelést, vagy 
legalábbis úgy tehettünk volna, mintha. Megfenyegethettük volna őket,hogy nem adunk 
fájdalomcsillapítót, amíg nem hajlandók legalább egy kis kompromisszumra, de valahogy nem volt 
hozzá erőnk, hogy eljátsszuk ezt a játékot.  Csak az az egyet akartuk, hogy legyen vége! 

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

A mentős 

A negyvenes éveiben járó nő. 
Hosszú távú munkatapasztalattal rendelkezik. 
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Az alsó középosztályhoz tartozik. 
Végzettsége: középiskola. 
Egy vidéki városban született, nemrég költözött Budapestre a férjével és a három gyerekével. 
Anyanyelve: magyar. 
Angolul alapfokon beszél. 
 
A páciens férje 

A harmincas éveiben járó férfi. 
"Arab"= iráni (sic), a valóságban perzsa. 
(Lehet, hogy több részletet is elárult, de ezeket nem jegyezték fel.) 
"Jól öltözött". 
Arabul beszél, angolul csak keveset. 
 

Ez egy tiszta szakmai szituáció: egy járóbeteg-vizsgálat. A páciens személyisége semmilyen szerepet 
nem játszik, csak mint páciens van jelen. Neki és a férjének mindössze egy azonosítható jellemzőjük 
van: a másságuk (arabok). 

A pillanatnyi szerepüket kivéve (egészségügyi dolgozó és a páciens hozzátartozója) nem sok közös 
jellemzője van a mentősnek és a páciens férjének. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy vizsgálóban történik - ez az egészségügyi szakemberek számára jól ismert és megszokott, 
míg a páciens és a férje számára ellenséges és fenyegető környezet. A páciens ül, a férj áll (nincs több 
szék). A teremben egy orvosnő, egy nővér, a mentősnő és a család tartózkodik. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Düh, ingerültség, "milyen neveletlen" - gondolja - "zavarják a kezelést". Ez tiszteletlenség a 
személyzettel szemben, akik úgy érzik, nem urai a helyzetnek. Felháborodás: megoldás nincs, "csak 
fejezzük be". 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

- Vizsgálat (és kezelés): egy speciális helyiségben, a vizsgálóban zajlik. Itt csak az orvosi személyzet és 
a páciensek tartózkodhatnak. Gyerekek számára különösen nem ajánlott ez a hely. Rendkívül 
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professzionális, pontosságot és nyugodt körülményeket igénylő munka zajlik itt. A vizsgálat (és a 
kezelés) a beteg magánügye, másnak nincs köze hozzá. 

- Páciensek: a társadalmi identitásuk lényegtelen, ugyanezért a nemük sem számít, ahogy az orvos 
neme sem. 

- Arab kultúrák: elnyomóak a nőkkel szemben, megfosztják őket a szabadságuktól. A férfi jelenléte 
ezt az elnyomást jelképezi. 

- A gyerekkel kapcsolatos reakció hiánya: provokációként, az arroganciája kifejeződéseként, a 
szakemberek iránti tisztelet hiányaként értelmezhető. 

- A gyerek: nyűg, akadály. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Negatív, úgy, hogy az identitásáról nem sokat lehet tudni. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

- A család: egy alapvető társadalmi egység, a feleséget nem lehet egyedül hagyni egy stresszes 
szituációban, ez gyávaságot, a támogatás megtagadását jelentené. 

- A gyerek jelenléte nem szükségszerű, de senki nem tudna vigyázni rá. Az ő jelenléte ugyanakkor 
elfogadható, mert a betegség ugyanúgy, mint a születés és a halál, az élet részét képezi, a család 
gyerekei pedig ugyanúgy részesei ezeknek az eseményeknek, mint a felnőttek.  

- A szituáció: a férjet megkérik, hogy figyeljen a gyerekre, hogy az ne lökdösődjön a nő körül. A férj 
nem érti, hogy a személyzet miért nem bízik benne. 

- Az előítéletek gyanúja: egyre idegesebb, egyre ellenségesebbnek érzi a légkört. Azt gyanítja az 
ellenségességet külföldi mivoltuk váltja ki.  

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  
1) Az orvosi személyzet felkészültnek érzi magát a "másság" kezelésére: készen állnak a keleti 
országból származó női pácienssel való bánásmódra, de további nehézségekre nem számítanak. Jó, 
ha bizonyos kulturális mintákat szem előtt tartanak, de ez nem mentesíti őket az újfajta értelmezés 
és így a másfajta cselekvés alól. 
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2) Ha az emberek fenyegetettséget éreznek, sokkal kevésbé képesek megtalálni a megoldást. A 
professzionalizmus azt is jelenti, hogy a személyiség kevésbé fontos a konfliktus kezelésében. 

3) Nem baj, ha zavarban vannak. 

4) Ellenőrizni kell, hogy a külföldi személy tényleg érti-e az elhangzottakat. 

5) Néhány szabályt át lehet hágni annak érdekében, hogy megoldjanak egy ismeretlen tényezőkkel 
teli konfliktust. 

Azokat a szabályokat, amelyeket nem lehet megszegni, egyértelműen kell kommunikálni. 
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15.AZ ANYAJEGY 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016. március 

Kulcsszavak:  

Társadalmi nem, orvosi kommunikáció, hatalmi különbség, test, szexualitás 

 

Az elbeszélő  pozíciója 

Páciens 

 

Az eset 

27 éves voltam, amikor egy helyi rendelőben sebészi beavatkozást kértem.  Az arcomon volt egy 
anyajegy, azt akartam kivágatni, helyi érzéstelenítéssel. Az orvos idős volt, talán nyugdíjas évei előtt 
járt. Először is arra kért, hogy vetkőzzek le teljesen és úgy feküdjek a műtőasztalra. Nem takart le, ott 
feküdtem, amíg előkészítették a műtétet. Végül az egyik asszisztensnő takart le, amikor bejött.  
Miközben operált, az orvos kérdezte tőlem, hogy érzek-e fájdalmat. Mondtam neki, hogy nem. Aztán 
azt kérdezte, már szültem-e. Igennel válaszoltam. Mesterkélt bizalmassággal, nevetgélve 
megjegyezte, hogy ez esetben biztosan végeztek rajtam vágást máshol is, ami ennél sokkal jobban 
fájhatott.  Amikor elkészült, megpaskolta a combomat és megdicsért, hogy „ilyen jó kislány voltam”. 
Mindezen anélkül mentem keresztül, hogy megszólaltam , vagy bármilyen módon ellenálltam volna. 
Alig értettem, mit csinál. Nagyon megalázó volt. A doktor viszont egyáltalán nem jött zavarba.  

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

A páciens 

Fiatal nő (35 éves). 
Az eset megtörténtekor egyetemi hallgató volt. 
Nem házas, de párkapcsolatban él. 
Felső-középosztálybeli családból származik. 
Ő nem vallásos, de a családja igen. 
Budapesten él. 
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Az orvos 

A hatvanas évei végén járó férfi. 
Vélhetően a felső-középosztályhoz tartozik. A családi állapotáról nincs információnk. 
Több mint 25 éve dolgozik a szakmában. 
 
A szereplők a nemüket és az életkorukat tekintve is különböznek, egyedül az köti össze őket, hogy 
egy viszonylag kiváltságos társadalmi osztályhoz tartoznak. Ez a hasonlóság viszont nem teremt 
semmilyen bizalmi kapcsolatot, épp ellenkezőleg: nem úgy tekintenek magukra, mint akikben van 
bármi közös. A hagyományos, eredendően egyenlőtlen orvos-beteg viszony jellemzi a 
kommunikációt, a hatást pedig csak fokozza, hogy az orvos egy idős férfi, a páciens pedig egy fiatal 
nő. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy magánintézményben történik, ahol formális és íratlan szabályok írják elő az orvosok és a 
betegek számára az elfogadott magatartást. Mindkét szabálytípus nagy mozgásteret biztosít az 
orvosnak, aki viszonylag szabadon írhatja elő a követendő normákat. Mivel a páciensek azok, akik 
keresik az időpontokat és a jó orvosokat, az orvos személyiségétől függetlenül egyfajta függő 
helyzetben vannak. Ez a jelenség nem új, az elmúlt néhány évtizedben is így volt. Továbbá, a szexista 
viccek és a szexista viselkedés még az előző rendszerben sem számított teljesen tabunak a 
kórházakban. Ez az idős orvos vélhetően magával hozott valamit a régi rendszerből, a pozícióját pedig 
csak erősíti a magánorvos státusza. Ez a szituáció megengedi számára, hogy valamennyire 
elvonatkoztasson a mindennapi viselkedési és kommunikációs normáktól. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

A beteg megalázva érzi magát ebben a teljesen irreális helyzetben, sem a teste, sem az egész 
folyamat fölött nincs semmilyen kontrollja. Tehetetlen és szégyelli magát, nem csak a meztelensége 
miatt, hanem azért is, mert nem tudja magát megvédeni. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

A páciens egy egyenlőségen és kölcsönös tiszteleten alapuló orvos-beteg kommunikációt várna, bár 
tudja, hogy az inkább ideális, mintsem természetes folyamat. 
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A meztelenség, mivel szociálisan tabunak számít, szégyenérzetet vált ki belőle. Bár az orvosi 
környezet megkövetel bizonyos tabuhelyzeteket, az elbeszélő úgy érzi, hogy a jelenlegi eljárás során 
nem lenne kötelező meztelennek lennie. Ezért a meztelensége tabu.  

Ugyanezen okból tabunak számít a nemi szervek emlegetése is. 

Nem személyes hangvételű, hanem tárgyilagos jellegű kommunikációra számít orvosi környezetben. 
Az orvos viselkedése durvának és szakmaiatlannak tűnik számára. 

Az, hogy az orvos egy idősebb férfi, ő pedig egy fiatal nő, csak tovább komplikálja a szituációt – a 
szexista vicceknek és a szexista viselkedésnek az elbeszélő értelmezése szerint a hatalomgyakorlás a 
célja. Ezt az értelmezést korábbi tapasztalatokra alapozza.  

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

A páciensnek nagyon negatív benyomása alakul ki az orvosról a szexista, megalázó és meglehetősen 
perverz magatartása miatt. Nem sokat tud az orvos referenciakeretéről, de azt tudja, hogy már 
hosszú ideje praktizál. A viselkedése, bármilyen sokkoló is, megfelel a páciens idős férfi orvosokról 
kialakított sztereotípiájának. Ez a sztereotípia tényeken alapul, bár az értelmezés minden bizonnyal 
szubjektív. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

Elképzelhető, hogy a páciensekkel való szexista viccelődés része az orvos rutinjának, amit még a 
szocializmus éveiben sajátított el az állami kórházakban. Lehet, hogy még nem kapott ezzel 
kapcsolatos negatív visszajelzést, egyrészt mert sok páciens számára ez ugyanúgy természetes lehet, 
mint az ő számára, másrészt mert elképzelhető, hogy senki (vagy majdnem senki) nem mert még 
panaszkodni. 

Lehetséges, hogy a páciens esetleges szorongásán próbál segíteni azzal, hogy cseveg vele az apró 
sebészeti beavatkozás közben. Ezt valószínűleg barátságos és emberi viselkedésnek gondolja, így 
próbálhatja megtörni az orvosi környezet ridegségét. 

Elképzelhető, hogy szándékosan vagy akaratlanul flörtölésként értelmezi a párbeszédet.  

Az ő számára a meztelenség nem annyira tabu, mint egy laikus számára, mert hozzászokott. Lehet, 
hogy szándékosan nem takarja le a pácienst azért, mert a test szépségével az idős és beteg testek 
megszokott látványát próbálja ellensúlyozni, de az is lehet, hogy egyszerűen nem tartja fontosnak, 
hogy letakarja.  
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Valószínűleg nem érzékeli, hogy a kommunikációja megalázó és hierarchiára emlékeztető, mert ez a 
hierarchia neki, mint idős férfi szakembernek természetes.  

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Az orvosi kommunikációval sok orvos nem foglalkozik, elsősorban azok az idősebbek nem, akik még 
az előző rendszerben szocializálódtak. Ez igaz a verbális, de főképp a nonverbális kommunikációra. A 
megszokott rutinok megváltoztatása nehéz, de ennél jóval fontosabb bevezetni az orvosi 
kommunikációt az egészségügyi dolgozók képzéseibe és az élethosszig tartó tanulási folyamatba. A 
kommunikációs formák nemcsak az egyéni kommunikációs stílusok, de a szakmai és intézményi 
kultúra termékei is. A fiatalabb, tájékozottabb kollégák sokat tehetnek annak érdekében, hogy ezt a 
kultúrát megváltoztassák. 
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16.A BABA MÉRGET ISZIK 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016 március 

Kulcsszavak: 

Orvosi kommunikáció, osztálybeli különbség, gyereknevelés, roma 

 

Az elbeszélő szakmája:  

Mentős 

 

Az eset 

Kisváros Budapest mellett. Egy nagyjából 2 éves gyerek valamilyen háztartási tisztítószert ivott. 
Kihívták a mentőket. Mikor odaértünk, akkor láttuk, hogy a külvárosi ház teljesen romokban van.  
Mindenhol felnőttek vannak.  A gyerek nyugodtan játszik. Megkérdeztük a szülőket (az anya roma, az 
apa fehér (sic) magyar). Felelőtlenül viselkedtek, jobban kellett volna a gyerekre vigyázni, aki még 
beszélni is alig tudott. Mielőtt távoztunk, az én feladatom volt, hogy beszéljek a szülőkkel, hogy 
megállapítsuk az esethez vezető okokat, hogy kommunikáljak az anyával, egy talán 18 éves nővel, aki 
még szintén gyereknek látszott.  

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

A mentős 

Férfi. 
A harmincas éveiben jár. 
Budapesten él. 
A középosztályhoz tartozik. 
Tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
Nőtlen, nincs gyereke. 
 

Az anya (a többi családtag között) 
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18 év körüli anya. 
Roma (nem tudjuk, melyik csoporthoz tartozik). 
Az élettársával él (aki magyar, nem roma). 
Nagy családja van. 
Egy gyereke van. 
Földrajzi helyzet: nem tudjuk. 
Bejelentett munkája nincs. 
Az alsó társadalmi osztályhoz tartozik (látható szegénység). 
Nem tudjuk, hogy a férje dolgozik-e. 
 

A mentős egy férfi, aki kétszer annyi idős, mint a lány. Magyar, a többségi társadalom tagja, a 
„felelőtlen” anya számára ő a felelős segítő. Szinte semmi nincs, ami összekötné a két szereplőt. Még 
a szituáció sem, ugyanis amikor a mentő megérkezik, a gyerek nyugodt, nem is látszik rajta, hogy 
bármi baja lenne. A szereplők egymás szemében is radikálisan különböznek. A kapcsolat hierarchikus 
is, mivel a mentős minden szempontból magasabb pozíciót tölt be (kivétel azt a körülmény, hogy épp 
a család magánszférájában van). 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset a család otthonában történik, ahol a mentő betolakodónak számít (bár hívták). A személyzet 
tagjai kérdéseket tesznek fel, megvizsgálják a gyereket, felmérik a helyet. A gyerek jól van, de 
kórházba szállítják kivizsgálásra. Az apa megy vele, az anya otthon marad, de az utóbbit a mentős 
előbb megfeddi, mert egyedül volt a gyerekkel az eset bekövetkeztekor. (Megkérdezték tőle, hogy mi 
történt, mit csinált: vizet adott a gyereknek, majd kérte a családtagjait, hogy hívjanak mentőt). Az apa 
akkor érkezett haza, amikor a mentő megérkezett. A ház rossz állapotban van, a szegénység 
nyilvánvaló.  

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Sajnálat, megvetés, ingerültség. Csalódottság, mert az anya láthatóan nem érti, mit mond neki a 
mentős. Döbbenet, amiért senki nem ijed meg - még a gyerek sem. 
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4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

- A gyerek gondozása: egy gyereket állandóan figyelni kell és meg kell védeni, mert sérülékeny és 
könnyen bajba kerül. Egy gondos szülő tudja ezt és vigyáz a gyerekére. Ez azt is jelenti, hogy az 
otthont is úgy rendezi be, hogy a gyerek ne férhessen hozzá semmilyen veszélyes tárgyhoz. 

- Az otthon: egy otthonnak rendezettnek és tisztának kell lennie. A tisztaság a feleség (és anya) 
jelleméről árulkodik. Egy romokban álló otthon rendetlenségre és problémás emberekre utal. 

- Szülőség: megvan a megfelelő életkor a gyerekszülésre (ami biztosan nem a 18 év alatti életkor). Ez 
két olyan ember tudatos döntése, akik elég érettek arra, hogy felelősséggel felneveljék a gyerekeiket. 
A megfelelő életkor előtti vagy a rossz anyagi helyzetben történő gyerekvállalás felelőtlenség. A 
szülők tehát mindenképpen felelőtlennek tűnnek.  

- Család: apából, anyából és gyerekből áll. A gyereknevelés felelőssége megosztott a szülők között. 
Más esetleges jelenlévőknek a gyereknevelés nem felelőssége. 

- A szituáció: a gyerek még mindig veszélyben van, mert veszélyes anyaghoz fért hozzá, bár nem 
mutatja jelét annak, hogy rosszul lenne. A biztonsága érdekében kórházba kell szállítani. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Negatív, leereszkedő, elítélő 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

- Egy család több emberből áll, az idősebbek a fiatalabbak fölött állnak. A gyereknevelés felelőssége a 
felnőttek között oszlik meg. 

- Szülőség: egy gyerekre addig kell vigyázni, amíg a család életterén belül van. További védelmet  
(korlátozást) nem igényel (bizonyos fokú autonómiával rendelkezik). 

- A szituáció: a gyerek pillanatnyilag veszélyben volt, de már nincs, mivel nem mutatja, hogy bármi 
baja lenne. A mentőautó tehát fölöslegesen van ott és a mentősök csak „felfújják” az ügyet, amikor a 
semmin problémáznak. 

- A Másikról alkotott kép: arrogáns módon viselkednek, kioktatnak és „minket” vagy „engem” 
hibáztatnak. (Talán rasszisták?) 

(a szakmabeliek autoritásának elutasítása a szakmaiatlanságra és rasszizmusra hivatkozva azt jelenti, 
hogy a tanácsaikat nem fogják megfogadni) 
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7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  
6) A szereplők kulturális hovatartozásukból adódóan nem tudnak elvonatkoztatni attól, hogy a másik 
felet idegenként kezeljék. Ilyen szituációban a szakmabelinek tudatos erőfeszítéseket kell tennie a 
távolság áthágására. Segíthet az, ha nem nézi le a másik felet, hanem elismeri, hogy jó szülő.  

7) Végtére is az anya az, aki kérte, hogy hívják a mentőket. Ebben a tekintetben nagyon 
felelősségteljesen viselkedett. Ez a tény nem elhanyagolható. 

8) A szakember nem szaktanácsot ad, hanem egy moralizáló véleményt mond (rossz szülő vagy, majd 
én megtanítalak arra, hogyan légy jobb) és mivel ez a hangnem a személyes szférából jön,  csak erős 
önreflexió és tudatos erőfeszítés árán lehet megszabadulni tőle.  

9) Egy erős társadalmi hierarchia gyakran teret biztosít a leereszkedő szemléletnek, amivel a 
szakembernek tisztában kell lennie. 

10 Egy idegen társadalmi környezetben fontos a megfelelő emberrel beszélni. Egy népes családban 
sokszor nem könnyű felmérni a relációkat. Ez a középosztálybeli városi családmodellnek köszönhető, 
amely nagyon más, mint a vidéki és a szegényebb társadalmakra jellemző kiterjedt családmodell. 

11) Ne feledjük: a cél nem az anya „megbüntetése”, amiért hibázott, hanem az arról való 
megbizonyosodás, hogy a jövőben meg fognak tenni bizonyos óvintézkedéseket a házban. 
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17.C MINT C 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016 március 

Kulcsszavak:  
Előítélet, kisebbségi identitás, orvosi kommunikáció 

 

Az elbeszélő szakmája:  
Orvos 

 

Az eset 

Egyszer feljelentettek. Egy olyan osztályon dolgoztam, ahol a pácienseknek mesterséges veséjük volt. 
A dialízis berendezésre egy nagy C betűt ragasztottak. Ez Hepatitis C-t jelent, mivel ez egy nagyon 
fertőző betegség, ezért vigyáznunk  kell, hogy más betegek ne fertőződjenek meg, ha ilyen betegünk 
van. Volt ez a cigány betegünk.  Hepatitis C-je volt és ezért az ő gépén is volt egy nagy C betű.  
Képzeld, a beteg panaszt tett diszkrimináció miatt, mert a gépre C betű volt ragasztva. 

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az orvos 

Nő. 
A negyvenes éveiben jár. 
Férjezett, két gyereke van. 
Székesfehérváron született, Budapesten él. 
Felsőoktatásban részesül. 
Tíz éve dolgozik a kórházban. 
Magyar (amerikai felmenőkkel rendelkezik), de nem tartozik semmilyen kisebbséghez. 
(A férje egyetemi tanár.) 
 

A páciens 

Férfi. 
Roma (nem tudjuk, melyik csoporthoz tartozik). 
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Az ötvenes éveiben jár. 
Nem tudunk többet róla. 
 
A két szereplőnek nincs közös jellemzője, nem is tudnak sokat egymásról (az orvos semmit nem tud a 
páciens társadalmi identitásáról). Az egyik legnagyobb ellentét köztük a többségi-kisebbségi identitás. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy kórteremben történik, ahol a páciensek legtöbbször kissé idegesek a kezelések 
kellemetlenségei miatt. A páciens egy olyan helyiségben fekszik, ahol több más beteg is van, de csak 
az ő berendezésén van C jel, ami miatt eléggé kitűnik a többiek közül. A többségi társadalom és a 
roma kisebbség között hatalmas a különbség (ez az eset az úgynevezett romagyilkosságok után 
történt). Ez a különbség csak nőtt a rendszerváltás óta, mivel az akkori munkásosztályok gazdasági 
helyzete azóta drasztikusan romlott. Számos településen vezettek be hivatalos romaellenes 
intézkedéseket. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Megdöbbent, mert teljesen váratlanul tört ki a konfliktus (nem számított rá). Igazságtalannak érezte 
(mivel ok nélkül támadtak neki) és nem érezte racionálisnak. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

- Orvosi eljárás: az orvos semmi mást nem akar, mint elvégezni az orvosi feladatait. Számára a dialízis 
rutin.  

- A C betűnek egyértelmű a jelentése, ezenkívül praktikus oka van: esetleges fertőzésveszélyre utal. A 
C betű a személyzet tájékoztatására szolgál, a pácienseknek nem szükséges elárulni a jelentését. 

- Roma: az elbeszélő nem tud a C betű más lehetséges jelentéseiről, ahogy a romákkal szembeni 
hátrányos társadalmi megkülönböztetéssel sem számol. Az ő referenciakeretében a „roma” jelölőnek 
semmi jelentősége nincs az esetre nézve. Ugyanúgy figyelmen kívül hagyja a páciens kisebbségi 
identitását, vagy nem számol vele. 
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5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Az incidens előtt az elbeszélő semmi különöset nem gondolt a páciensről. Azt követően viszont zavart 
és sértett. Egy irracionális, agresszív embert lát a páciensben, aki fölöslegesen csinál problémát. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

A beteg számára a dialízis megalázó és fizikailag kellemetlen.  

Nem roma betegek között van, az egészségügyi személyzet sem roma. Diszkriminációra számít, 
rasszizmusra gyanakszik a környezetében. Számára a C betűnek nincs más jelentése, csak a „cigány”, 
ami nem annyira erőltetett, mert más körülmények között is használják. Például van Radio C is.  

Az, hogy cigányként kezelik, számára egyenlő a rosszabb kezeléssel vagy épp a szándékos 
elhanyagolással. A legrosszabbra számít. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Az intézményesített és általános rasszizmus tágabb kontextusában a kisebbségi identitás nagyon 
sebezhető. Fontos, hogy a szakemberek tudatában legyenek a fenyegetett identitás védekező 
stratégiájának és így elejét tudják venni az esetleges konfliktusoknak. 
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18. CSIRKEPÖRKÖLT NAGYINAK 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016 március 

Kulcsszavak:  

Család, individualizmus, étel, orvosi tér, roma 

 

Az elbeszélő szakmája:  

Nővér 

 

Az eset 

Egy roma család VIP szobát rendelt a kórházban. A páciens egy 40 év körüli nő, a nagymama. A 
szobába betömörül az egész család.  A látogatók engedélyezett száma: kettő. Lehetetlen volt ezt 
megértetni velük. Újra és újra mondtam nekik, de képtelenek voltak megérteni.  A nagyi epeműtétre 
jött hozzánk. A műtét előtti napon már nem ehetett, de erős kétségeink voltak afelől, hogy 
betartotta-e az előírást. A család mindenféle ételt behozott neki, még paprikás csirkét is nokedlival. 
„Had egyen szegényke, legalább egy kicsit”.  Az operáció napján az egész család ott botrányozott a 
nővérszobában: „Ma fogják a nagyit operálni. Vigyék már el a műtőbe! És miért nem kapta már meg a 
gyógyszereit?” Már ezelőtt is megtörtént, hogy kételkedtek a szavamban és azzal gyanúsítottak, hogy 
hashajtót adtam neki a szükséges orvosságok helyett. A nagyi a második volt aznap az operációs 
listán.  De hát ők fizettek a szobáért és az orvosnak is, hogy a nagyi a lehető legjobb ellátást kapja. 
„Miért kell neki ilyen sokat várnia?”. A műtét után: hogy milyen beteg az ő mamájuk és én 
elhanyagolom, mert más betegeknél vagyok és nem is  nézek be hozzá. (Nem értik, hogy) van VIP 
szoba, de nincs VIP nővér és nekem is annyi betegem van, mint minden más nővérnek.  Ráadásul, a 
nagyi nyugodt, csak pihenni szeretne. A család csak zavarja a jelenlétével és az állapota csak 
rosszabbodik attól, hogy nem tud pihenni.  Még az oxigén is elveszik előle! Elfoglalják az ágyat, ahol 
az ebédjüket eszik a frissen operált beteg mellett! 
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1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

A nővér 

Fiatal nő. 
Romániából telepedett át. 
Etnikai identitás: magyar, de román állampolgársággal rendelkező „bevándorló”. 
Első szakmai tapasztalatait szerzi. 
 

A roma család 

A roma páciens (negyvenes éveiben járó nagymama) 10-15 családtagja: mindenféle életkorú férfiak 
és nők. 
Nem tudjuk, melyik etnikai csoportból származnak. 
Társadalmi státusz: láthatóan roma család. 
 
A nővér mint szakember magasabb pozíciót foglal el a kórházi hierarchiában és magyarként a 
romákhoz képest is magas státuszban van. Ugyanakkor bevándorlóként ő is egy kisebbséghez 
tartozik, a társadalmi-gazdasági státusza alacsonyabb, mint a roma családé. A különbségek azonban 
jelentősebbek, mint a hasonlóságok, a tisztázatlan hierarchia pedig olyan helyzetet teremt, ahol 
mindenki a kontrollért verseng. Az egyetlen lehetséges közös pont: a családtagok is és a nővér is azon 
igyekeznek, hogy a nagymama jól legyen. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset a kórházban zajlik, ahol intézményi szabályok vannak érvényben. Lehetőség van külön 
szolgáltatások (saját szoba) fizetésére, de ezek nem járnak együtt kivételes kezeléssel. Tágabb 
értelemben a romák és nem romák között kölcsönös a gyanakvás és az ellenségeskedés, ezért 
mindkét csoport emblematikusnak számít a másik számára. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Pánikba esett, mert felelős azért, hogy a páciens megfelelő kezelésben részesüljön, és úgy érzi, hogy 
a család viselkedése ezt veszélyezteti. 
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Zavarodott, mert a család nem tartja be a szabályokat. 

Frusztrált, mert úgy érzi, hogy megkérdőjeleződik a szakmai kompetenciája. 

Dühös és aggódik, mert nem tud hatni a családra. 

Megalázva és fenyegetve érzi magát (még a felettesének is panaszkodtak). 

Szeretné kezelni a helyzetet, de úgy érzi, hogy nem tudja. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

A kórház szabályai racionálisak: a betegek érdekeit veszik figyelembe. Egészségügyi dolgozóként az 
elbeszélő tudja, hogy mi jó és mi rossz a betegeknek.  

Azt is tudja, hogy a családtagok gyakran megszegik a szabályokat.  

Amit a család tesz, az szembemegy a szabályokkal és a nagymamának is rossz. 

Helyzetmeghatározás: ez egy konfliktushelyzet. Az oka: a család speciális ellátást akar, mert fizettek 
érte – de nincs speciális ellátás a szobán kívül.  

A roma nagycsalád a számításoknak megfelelően viselkedik: sokan vannak, hangosak, a szabályokat 
nem tartják be, egyszóval fenyegetőek. Az „újgazdag” képbe is beleillenek: azt hiszik, hogy a 
pénzükért mindenhez joguk van.  

Ha konfliktus alakul ki, az dupla vagy semmi helyzet. Csak egyik fél győzhet – és neki kell győznie, 
mert ő a szakember és ő felelős a nagymama egészségéért.  

Betegség: a páciens testében van. Egy olyan probléma okozza, amit orvosi segítséggel kell 
helyreállítani. Ehhez nyugalom és sterilitás (nem csak fizikai, hanem szociális is) szükséges 

A család a szakmai evidenciákra nézve is kihívást jelent.  

Epeműtét: rutin eljárás. Ha nincs komplikáció, akkor nem komoly. A család viselkedése viszont 
komplikációt válthat ki. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Negatív, bár elismeri, hogy a család törődik a nagymamával. 
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6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

Bármilyen betegség, ami ágyhoz köt, halálos lehet. A nagymama élete veszélyben forog ebben az 
ellenséges környezetben (a kórházban). Előre felfegyverkeznek a várt diszkrimináció és megvetés 
ellen, többet fizetnek azért, hogy olyan bánásmódban részesülhessenek, amilyenhez egyébként joguk 
van. De mivel mindig fennál a hátrányos megkülönböztetés gyanúja, úgy gondolják, hogy rosszul 
bánnak velük. Nem ismerik fel, hogy valójában külön figyelmet követelnek. Nekik az lenne a normális. 

A betegség számukra olyasmi, ami felborítja a rendet. Szociálisan és fizikailag is. Az egész család részt 
vesz a rend helyreállításában: ők tudják, mi a jó a nagymamának. 

Az étkezés egészséges, a csirkepörkölt vélhetően a nagymama a kedvenc étele, ezen kívül egy jele 
annak, hogy szereti őt a családja, ez pedig jót tesz az egészségnek. 

Helyzetmeghatározás: konfliktus: a nagymama élete veszélyben van, és nem kapja meg azt a 
törődést, amire szüksége lenne. Az ellenséges személyzet elhanyagolja. Dupla vagy semmi szituáció: 
nekik kell biztosítaniuk számára azt a gondoskodást, amit a kórház megtagad. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

Konfliktus és versenyhelyzet áll fenn a család és a személyzet között, bár a céljuk közös: azt akarják, 
hogy a nagymama hamar meggyógyuljon. Ilyen helyzetben sokszor van vita a szabályokon ahelyett, 
hogy a felek közös megoldásra törekednének. Ebben az esetben könnyű lenne közös nevezőt találni. 
Viszont nem lenne egyszerű közölni a családdal. A család nem egy test, amivel egy egészségügyi 
szakember hatékonyan tud kommunikálni. Már a kezdetektől probléma, hogy a nővér csak egy 
masszának látja őket (ezért van a "másik" helyett egy csoport, nem pedig egyetlen személy). A kórház 
individualista kultúrájában a család kollektivista nézetet képvisel. Ez a távolság áthidalható a 
kommunikációs stílus megváltoztatásával (például úgy, hogy megfogják a nagymama kezét és 
biztosítják a családot arról, hogy jó kezekben van) és azzal, hogy megtalálják a csoportban azt a 
személyt, aki jogosult mindannyiuk nevében beszélni. 
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19. SZŐRÖS PÁCIENS 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016 március 

Kulcsszavak:  

Test, nem, tisztaság, orvosi eljárás 

 

Az elbeszélő szakmája:  

Orvosi asszisztens 

 

Az eset 

Asszisztensként dolgoztam bőrgyógyászati rendelésen. Volt egy páciensünk, akire nagyon jól 
emlékszem.  Külföldi volt, a harmincas éveiben járhatott, láthatólag jómódú volt. Nagyon zavarodott 
volt, szinte semmit sem értett a rendelés menetéből.  Az utasításomra levetkőzött a függöny mögött, 
de nem jött elő addig, amíg egy férfi orvost nem jött be a rendelésre. Alsóneműje nem „európai” 
típusú volt, és a viselkedése sem. Egy prostituálttal volt együtt. Szőrös teste tele volt tetűvel. Az ő 
elvárásai és a miénk nagyon különböztek. A kezeléshez való viszonyulása nem volt érthető a 
számunkra (orvos, nővér, asszisztens) 

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az orvosi asszisztens 

Nő, magyar állampolgár, a húszas évei elején jár, Budapesten él. 
Az alsó középosztályhoz tartozik. 
Magyar anyanyelvű, az angol a második nyelve. 
Keresztény, de nem gyakorolja a vallását. 
 
A páciens 

Migráns, férfi, a harmincas évei elején jár, a hivatalos státusza ismeretlen. 
Származása: szíriai, de részleteket nem tudunk. Arabul beszél. Vallását, szakmáját nem tudjuk. 
Feltehetően a felső középosztályhoz tartozik. 
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A társadalmi identitásuk eltávolítja egymástól a szereplőket. Az egyetlen tényező, ami közelebb hozza 
őket egymáshoz, az az életkoruk, de ez is problémát okozhat, mert az orvosi ügyet egy kellemetlen 
személyes üggyé változtathatja. Az implicit hierarchia is feszültséget okozhat. A környezet az 
asszisztenst helyezi domináns pozícióba, ehhez társul a helyi-külföldi hierarchia is, viszont az 
osztályhierarchia fordított módon érvényesül. Ha a férfi úgy gondolja, hogy ő az, aki magasabb 
pozícióban van, akkor a megaláztatást is erősebben érezheti.  

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy egészségügyi intézmény vizsgálótermében történik. Az elbeszélő egyedül van egy másik 
nővérrel, majd hív egy orvost. Van a teremben egy függönnyel elválasztott helyiség, ahol a páciensek 
öltözni tudnak. A történet elején a páciens a függöny mögött tartózkodik. Férfi orvost akar, de az 
asszisztens ismételten megkéri, hogy jöjjön elő és konzultáljon vele. Ideges, mert a páciens nem 
engedelmeskedik. Ugyanakkor nincs jó véleménye a páciensről, akinek a testét sűrű szőr borítja, a 
haja pedig tele van tetvekkel. 

Az eset még azelőtt történt, hogy Magyarországon morális pánik tört volna ki a bevándorlás miatt, de 
a magyar közvélemény már akkor sem volt nyitott a bevándorlók irányába, különösen abban az 
esetben, ha a különbség látható volt. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Első benyomás: a páciens nem normális. Megdöbbent, undorodik, bizonytalan, frusztrált. 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

- Egészségügyi rendszer, szakmai szerepek: a betegnek együtt kell működnie. Mindenki ugyanazt a 
bánásmódot érdemli, nincs kivétel. A kommunikáció magyar nyelven történik. A betegnek ismernie 
kell a folyamatot és alkalmazkodnia kell hozzá.  

- A szituáció: ez egy szakmai szituáció. Én egy fiatal szakember vagyok. Meg kell felelnem az orvos 
elvárásainak. Ez egy szakmai probléma, amit meg kell oldani. A konzultáció menete: magától 
értetődő, mindenkinek ismernie kell. Ha a beteg nem engedelmeskedik, akkor szándékosan 
viselkedik kihívóan (tiszteletlen, együttműködésre képtelen). 
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- Test, szégyenérzet: ha a férfi nem csinálna belőle problémát, akkor csak egy rutin eset lenne. 
Teljesen normális, ha egy beteg levetkőzik. Egy szakembernek nem kell foglalkoznia a 
szégyenérzettel. 

- Nemi szerepek: az elbeszélő muszlimként azonosítja a pácienst, ami számára azt jelenti, hogy az 
utóbbi bizonyára negatívan viszonyul a nőkhöz. Felmerülhet az elbeszélőben, hogy a páciens azért 
tiszteletlen vele, mert nő. 

- Sűrű testszőrzet: van benne valami állati. A tetvek is ezt a benyomást keltik. 

- A prostituálttal való együttlét tisztátalan, erkölcsileg megvetendő (tehát megérdemli a megvetést). 

- A másik fél tisztátalannak tartása: „nem konvencionális higiénia”, „nem európai alsónemű” - ezek 
csak más jelzők, mint pl. a bizarr, „primitív”, piszkos, „civilizálatlan” helyettesítésére valók.  

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Nagyon negatív, irreális. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

Kontextus: ez egy nagyon kivételes helyzet, meg kell oldani egy problémát, akár személyes normák 
áthágása árán is. 

Szituáció: bizonytalanság érzete, nincs átlátható forgatókönyv a konzultációhoz. 

Elvárások: csak egy férfi orvos lehet kompetens a szituációban. 

Levetkőzni egy nő előtt: szégyen. 

A tetvek mutatása: szégyen. 

Beszámolni egy prostituálttal való együttlétről: szégyen. 

Az asszisztens: az intézményt, a fogadó ország normáit képviseli, domináns pozícióban van. Fiatal nő, 
fiatal szakember, nem biztos, hogy kompetens. Vajon előítéletes a külföldiekkel szemben? 

Az asszisztens ragaszkodik ahhoz, hogy jöjjön elő a függöny mögül, nem hív férfi orvost: kihívás 
(„tiszteletlen”). 

Akkor jön elő, amikor megérkezik az orvos: együttműködő. 

„Hosszú alsónemű”: bizonyára védelem a tetvek ellen.  
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7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

- Hajlamosak vagyunk a másik ember nem várt viselkedéséből a szándékaira következtetni. Ha nem 
engedelmeskedik: nem együttműködő.  

- Arra is hajlamosak vagyunk, hogy az általunk észlelt furcsaságokból a kultúrára következtessünk: ha 
hosszú alsóneműt visel, akkor ez a kultúrája miatt van. 

- Mindkét feltételezés megkérdőjelezhető. 

- A medikalizáció nem tiltja az emberi reakciók, például a félénkség vagy a bizonytalanság iránti 
érzékenységet. Ha a szabályok megváltoztathatók úgy, hogy nem befolyásolják a cél elérését, akkor 
mindenki érdekében meg lehet őket változtatni. 

- Ha úgy érezzük, hogy a szakmai identitásunk veszélybe kerül, akkor akár akaratlanul is kihívóan 
reagálhatunk. 

- Egy kolléga segítségét kérni nem szégyen. Ez történt. A felismerés: ezt lehet alkalmazni. 

- Ha nem utasításokat adunk a páciensnek, hanem megkérjük valamire, akkor az segít neki 
felülemelkedni egy nehéz helyzeten. 
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20. HAJLÉKTALAN PÁCIENS 
 

Gyűjtötte: Artemisszió 

Az interjú dátuma: 2016 március 

Kulcsszavak:  

Osztálybeli különbség, előítélet, elnyomott identitás, orvosi tér, hajléktalanság 

 

Az elbeszélő szakmája:  

Orvosnő 

 

Az eset 

Egy hajléktalan beteg az 50es éveiben. A lábszárán lévő üszkösödés okozta (férgekkel teli) fekély 
miatt kezeltük. Az előírt kezelés után (orvosság, értágító, kötözés) az állapota javult. Mikor közlöm 
vele, hogy elbocsátható, a beteg, ahelyett, hogy köszönetet mondana, sértegetni kezd, engem tart 
felelősnek azért, mert mennie kell.  

 

1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az orvos: 

Nő. 
A harmincas éve elején jár. 
Egy budapesti lakótelepen él (magánlakásban). 
Anyanyelve: magyar. 
Állampolgársága: ukrán. 
Három évvel korábban érkezett Magyarországra a párjához, akivel összeházasodtak. 
Férj: rendőr. 
Ez az első munkahelye Magyarországon. 
Nincs még gyereke. 
 

A páciens: 
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Ötvenes évei végén járó férfi (rossz fizikai állapotban). 
Nincs családja. 
Legalább tíz éve hajléktalan. 
Nem tudunk semmit az előéletéről, arról sincs tudomásunk, hogy mi okból került az utcára. 
Legtöbb idejét az utcán tölti, néha ideiglenes hajléktalanszállókra megy. 
Két hónappal korábban került kórházba (humanitárius okokból hosszabb ideig tartották ott, mint 
ameddig szükséges lett volna). 
 
Egyértelmű alá-fölérendeltségi viszony van az orvos és a páciens között, bár mindkettőjüknek van 
tapasztalata abban, hogy milyen érzés kisebbséghez tartozni, hátrányos megkülönböztetésben 
részesülni.  

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az eset egy hajléktalanok számára fenntartott speciális egészségügyi intézményben történt. Az orvos 
saját döntése értelmében dolgozik hajléktalanokkal, alaposan megismerte őket. Nem először fordul 
elő vele, hogy egy páciens valamilyen oknál fogva megbántotta, de ez az eset fájt neki a legjobban, 
mivel különös figyelmet fordított arra, hogy a páciens megfelelő kezelésben részesüljön, ezen kívül a 
hideg időre való tekintettel (februárban történt az eset) hosszabb ideig tartotta a kórházban. A 
beteget jóval korábban tájékoztatták arról, hogy kiengedik, többször szóltak neki, hogy hamarosan 
mennie kell.  

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Keserűség, a beteg „hálátlansága” által kiváltott sokk, csalódás, kétségbeesés, düh. Utána: 
cselekvőképtelenség („Többé semmit nem tehetek érte”), rossz lelkiismeret. Majd: kellemetlenség 
érzete, amiért a hálát normálisnak érzi.   

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete 

- Hajléktalanság: sok középosztálybeli magyarral ellentétben ő nem gondolja úgy, hogy hajléktalanság 
egy erkölcsi csőd és hogy a hajléktalan emberek maguk tehetnek arról, hogy ilyen helyzetbe kerültek. 
Szerinte ez egy rendszerszintű probléma és a hajléktalanok megérdemlik a segítséget (ezért dolgozik 
velük).  

- Orvosi szakma: az embereken segíteni kötelesség. Az orvosok és a szociális munkások munkáját 
azonban szigorúan elkülönítik (ezért vannak szociális munkások az intézményben). Az orvosok 
kizárólag az egészségügyi problémákkal foglalkoznak. 
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- Helyzetmeghatározás: az elbeszélő tudja, hogy a beteg számára a kórházból való elbocsátás azt 
jelenti, hogy vissza kell mennie az utcára, ezért sajnálja őt, de nem tehet semmit.  

- Önkép: szociálisan érzékeny embernek tartja magát. Jelen esetben úgy gondolja, hogy erején felül 
mindent megtett. Nem vár hálát a munkájáért, de örülne annak, ha mint segítőt elismernék. Az 
incidens rádöbbentette arra, hogy bár nem azért dolgozik, hogy mások azt megköszönjék, mégis 
természetesnek találná, ha a páciensek „hálásak” lennének neki.  

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Vegyes érzések: először düh – a férfi hálátlannak, irracionálisnak és agresszívnek tűnik. Ugyanakkor: 
sajnálat és (részleges) megértés – ami nem csökkenti a saját magával kapcsolatos rossz érzést.  

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

- Az „utca” neki azt jelenti, hogy hazamegy, de nem úgy, ahogyan más helyzetben lévő emberek. Nem 
választotta, hogy az utcán legyen, hanem megszokta. Most azonban hideg van, ő pedig a kórházban 
megszokta a meleget és a biztonságot. Fél attól, hogy visszamenjen az utcára.  

- Most a kórház az ideiglenes otthona, amely védelmet, gondoskodást, melegséget jelent.  

- Az orvos a hozzá legközelebb álló személy, aki mindig segít neki, ezért elvárja tőle a páciens, hogy 
megértse.   

- Helyzetmeghatározás: az elbocsátás árulást jelent. Úgy gondolja, hogy az orvosnak tudnia kell, hogy 
ezzel ő veszélybe kerül. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

- A segítő kapcsolat nem egyszerű. Adni általában azt jelenti, hogy a másik fél úgy érzi, tartozik 
valamivel, az egyén pedig jól érzi magát tőle. Az intézményi segítő kapcsolatokban ezt a hierarchiát 
gyakran nem fogadják el azok, akik kapnak, elutasítják a tartozás érzését.  

- Nagy hatalmi különbségek esetén ez megfordul: semmilyen viszonzás, hála nem kötelező. 
Ellenkezőleg, az egyéneknek joguk van végig a fogadó fél szerepében maradni anélkül, hogy bármit is 
viszonoznának . 
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- A nagyon alacsony társadalmi osztályokhoz tartozó ügyfelekkel dolgozó szakembereket ki kell 
képezni arra, hogy elkerüljék az ilyen szituációból adódó sokkot. 

Ehhez jobb csapatmunkára is szükség van. Az egészségügyi szakemberek nagyobb mértékben 
számíthatnának a szociális munkásokra, pszichológusokra stb. 
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21. VALLÁS A KIKÖTŐBEN 
 

Az esetet begyűjtő szervezet neve: CESIE 

Az eset begyűjtésének dátuma: Palermo, 2015. december 6. 

Kulcsszavak: 

Vallás, öltözék, menekült, önkéntes, kommunikáció 

 

Szakmai terület 
(Az elbeszélő szakmája) 
Kulturális közvetítő a Vöröskeresztnél 

 

Az eset 

A Trapani kikötőben (Szicília, Olaszország) lévő menedékhelyen, ahol a menekültek érkezését 
követően orvosi konzultációkra és kezelésekre is sor kerül, odajött hozzám az egyik női önkéntes és 
hangosan, ingerülten panaszkodni kezdett egy szomáliai lányra, aki szintén ott volt vele. Arra akart 
rávenni engem, hogy mondjam meg a lánynak, ne csináljon jelenetet abból, hogy nincs fátyol, amivel 
eltakarhatja a haját, mert problémát okoz és lassítja a helyszínen zajló folyamatokat. 

Miközben beszéltem hozzájuk és próbáltam nyugtatni az önkéntest, képbe jöttem azzal, mi is történt: 
a szomáliai lány rüh elleni kezelést kapott, ezért új ruhát kellett felvennie, mert a régieket 
fertőtleníteni kellett. Mivel a fátylat nem tudta semmivel helyettesíteni, visszavette a sajátját, ami a 
kezelés előtt volt rajta. Így a kezelést hiába végezték el. Ez feldühítette az önkéntest, aki egyrészt 
nem magyarázta el előtte a lánynak, miért kell feltétlenül minden ruhát lecserélni a kezelés után, 
másrészt nem vette figyelembe, hogy a fátyol viselése nagyon fontos a lány számára. 

Próbáltam nyugtatni az önkéntest, többször megjegyeztem, hogy a fátyol fontos a lánynak és 
közöltem, hogy a problémát egyszerűen meg lehet oldani, de belefáradtam. Az önkéntes tovább 
ordítozott a lánnyal, olaszul üvöltötte, hogy "Most Olaszországban vagyunk", és semmi hajlandóságot 
nem mutatott arra, hogy keressen egy ruhadarabot, ami helyettesíteni tudja a fátylat, jóllehet nem 
valami divatos kiegészítőre volt szükség. Végül a probléma egyszerűen megoldódott: megkértem 
egyik kollégámat, hogy kerítsen valamit a fátyol helyett, amit ő minden nehézség nélkül meg is tett. 

Munka közben nem tudtam kiengedni a dühömet, de napokba telt, amíg elpárolgott a mérgem. Nem 
tudtam magyarázatot találni az önkéntes viselkedésére, mivel nem mutatott nyitottságot a másik 
ember megértésére. Úgyszintén hiányzott belőle a pragmatizmus, ami pedig szükséges az effajta 
munkához. 
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1. A szituációban résztvevők identitása 

Kik a szereplői ennek a kultúrák közötti szituációnak, mi a társadalmi identitásuk (életkor, nem, 
származás, szakma stb. szerint), milyen kapcsolatban állnak egymással és a saját társadalmi 
csoportjukkal? 

Az elbeszélő egy kulturális közvetítő, aki a Vöröskeresztnek dolgozik azokban a kikötőkben, ahová a 
menekültek érkeznek. Itt a helyszín a szicíliai Trapani kikötő. Az elbeszélő egy 31 éves olasz nő. Úgy 
gondolja, hogy a közvetítői feladat nagyon fontos, különösen azoknak a menekülteknek, akiknek 
interkulturális megértésre és elfogadásra van szükségük, amikor egy ismeretlen országba érkeznek. 
Az elbeszélő professzionális dolgozó abban az értelemben, hogy a munkájáért fizetést kap. 

A sokkot kiváltó személy egy 50 éves olasz nő, aki önkéntesként vesz részt a menekültek/migránsok 
segítésében. Jelentős tapasztalata van ezen a területen. Mivel önkéntes, munkájáért nem kap 
fizetést. Mint minden Vöröskeresztnek dolgozó önkéntes, ő is részt vett interkulturális képzésen. 

A harmadik szereplő egy menekült szomáliai muszlim nő. 

 

2. Kontextus 

Milyen konkrét szituációban játszódik le a jelenet (fizikai, szociális, pszichológiai stb. kontextus)? 

Az első két szereplő közös jellemzője, hogy mindketten a Vöröskeresztnél dolgoznak. Nem ismerik 
egymást, de időnként találkoznak azokon a helyszíneken, ahol a menekülteket fogadják. 

A harmadik szereplő egy szomáliai menekült nő, aki hajóval érkezett Olaszországba és épp akkor 
esett át az ellenőrzéseken a kikötőben. 

A kritikus eset 2015 novemberében történt a szicíliai Trapani tartományban a bevándorlók 
fogadásakor. Ez egy olyan eset, ami gyakran megtörténik Szicíliában, ahová sok bevándorló és 
menekült érkezik Észak-Afrikából induló hajókkal. Egy meglehetően kaotikus helyszínről van szó, ahol 
a migránsok segítséget kapnak és orvosi ellenőrzésen kell átesniük. 

Ahogy a migránsok leszállnak a hajóról, a kikötőkben felállított sátrakba kell menniük, hogy ott orvosi 
ellátást, élelmet és ruhát kaphassanak. Az első két sátorban orvosi ellenőrzés zajlik, itt mérik fel, hogy 
van-e valami sürgős ellátást igénylő problémájuk. Én az első sátorban segítettem az orvosnak. Itt 
mindenki kap egy azonosító karkötőt, amely feljogosítja őket arra, hogy megkapják a saját orvosi 
papírjaikat, kapjanak élelmet, ruhát és rüh elleni kezelést. 

A harmadik sátor is a helyi egészségügyi hatóság (ASP) sátra, itt folyik a rüh elleni kezelés. A 
migránsoknak az első orvosi vizsgálatot követően kell ide jönniük. Mivel a ruháik is fertőzöttek 
lehetnek, azokat ott kell hagyniuk, hogy a kezelés után újakat kaphassanak. A szomáliai lány épp 
átesett a rüh elleni kezelésen. Az önkéntes kolléganőm a lánnyal együtt visszajött az első sátorba, 
hogy beszélni tudjon velem.  
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Az utolsó sátorban a rendőrség dolgozik, az ő dolguk a személyazonosítás. 

Összesen mintegy húsz civil önkéntes, hét Vöröskeresztnél dolgozó önkéntes, hét helyi orvos és 
ápoló, valamint tíz rendőrtiszt dolgozott a helyszínen. Az elbeszélő nem emlékszik a migránsok 
számára, de több mint 100-an lehettek. 

Az alábbi képen az eset helyszínét ábrázolja. Maga az incidens abban a sátorban történt, amelyikre a 
nyíl mutat. 

 

3. Érzelmi reakció 

A sokk: az elbeszélő érzései, és ha a sokk bármilyen reakcióban megjelenik (érzelmek, viselkedés stb.) 

Az elbeszélő, a kulturális közvetítő dühös volt. Nagyon zavaró volt számára a kolléganője hozzáállása, 
még ha sejtette is, hogy a kolléganő nem értette ennek az okát. Az elbeszélő megpróbálta magában 
tartani a dühét, mert szakemberhez méltóan kellett viselkednie, főleg ha a kolléganőnek ez nem 
ment. Ő is zavarban volt egy pillanatig az önkéntes jelenléte és viselkedése miatt: " Próbáltam 
nyugtatni az önkéntest, többször megjegyeztem, hogy a fátyol fontos a lánynak és közöltem, hogy a 
problémát egyszerűen meg lehet oldani, de belefáradtam.” 

 

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete. 

1. Emberi jogok/emberi méltóság/vallásszabadság/különböző kultúrák egyenlő értéke 

Az elbeszélő hisz abban, hogy mindenkinek joga van gyakorolni a vallását és ezt tiszteletben kell 
tartani. Tehát az elbeszélő szerint a szólásszabadság helytől függetlenül érvényes, ahogy a hit 
szabadsága is. Ő fontosnak tartja az emberi jogok tiszteletben tartását és meggyőződése, hogy a 
migránsok tisztelettel való fogadása egy lehetőség és kötelesség is egyben. 
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Az elbeszélő szerint fontos a tisztelet, de a rüh elleni kezelés is. Ezért megpróbált kompromisszum 
megoldást találni. 

 

2. A mediátor szerepének integritása és az interkulturális szakmaiság 

Az elbeszélő hasznosnak tartja a migránsok érkezésekor nyújtott segítségét, amit az is alátámaszt, 
hogy akkor is megőrizte a szakmaiságát, amikor az önkéntes nem. Úgy gondolja, hogy az önkéntes 
nem rendelkezik azzal a tudással, amellyel minden önkéntesnek rendelkeznie kell ehhez a munkához. 
Ez a különbség konfliktushoz vezethet, amelynek a szomáliai lány lehet az elszenvedője, mert az 
üzenet számára egyre kevésbé érthető.  

 

3. Szakmai identitásfenyegetés és hierarchia 

Az elbeszélő azt gyanítja, hogy az önkéntes féltékeny rá, mivel az elbeszélő egyrészt fizetést kap a 
munkájáért, másrészt sokkal fiatalabb az önkéntesnél. 

 

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, 
kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

pl. pozitív, negatív, semleges, bizarr stb. 

Az önkéntes kolléga megítélése az empátia hiányának és a segítségnyújtásra való képtelenségnek 
köszönhetően negatív. A legsúlyosabb talán az, hogy nem érti meg, hogy a fiatal nő a vallása 
előírásait szeretné követni - ez a viselkedés a részéről akár hisztinek is minősülhet. 

 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó 
személy vagy csoport referenciakerete 

1) Protokolláris szabályok és egészségügyi előírások 

Az önkéntes szemszögéből nézve az eset egyenlő a szabályok felborításával. Úgy gondolnánk, hogy az 
önkénteseket szigorúan kiképezték az egészségügyi szabályok betartására, az egyik ilyen szabályt 
pedig most megszegte a szomáliai lány, amikor a saját nem fertőtlenített fátylát felvette. Ez akár 
veszélyes is lehet, hisz betegséget terjeszthet a kikötőben. 

Az önkéntes nem érti meg, hogy a fátyol a fiatal nő számára szimbolikus jelentőséggel bír, és nem is 
gondolkodik el ennek a jelentőségén. 

2) Jótékonyság és szolidaritás 

A nőt valószínűleg a "leggyengébbek" irányába mutatott szolidaritás motiválja, más magyarázatot 
nehéz lenne találni az önkéntes munkájára. Az is elképzelhető, hogy jótékonykodni szeretne. Az általa 
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tanúsított reakció arra is utalhat, hogy szerinte a menekülteknek hálásnak kell lenniük a segítségért, 
amit kapnak - és ez a fiatal nő hálátlannak tűnik azáltal, hogy egy olyan jelentéktelennek tűnő dolog 
miatt panaszkodik, mint a fátyol viselése, pláne amikor az önkéntes a szakszervezetek képviseletében 
épp megmentette az életét Olaszországban. 

3) Az akkulturáció és az olasz identitás 

Mindenesetre úgy tűnik, hogy az önkéntes migránsokkal szembeni előítéletei a cselekvését is 
korlátozzák, a pozíciója pedig annyi nyitott gondolkodást sem enged meg, hogy megpróbálja 
megérteni, milyen okból fontos a szomáliai fiatal nőnek a fátyol. Az elbeszélő felveti, hogy az 
önkéntes ugyanakkor félhet is azoktól a változásoktól, amiket a migránsok jövetele jelenthet, ezért 
előtérbe helyezi a saját kultúráját ("Most Olaszországban vagyunk.”) Ezzel arra is utal, hogy a 
szomáliai lánynak kell alkalmazkodni annak az országnak a kultúrájához, amelyikbe érkezett, és nem 
ragaszkodhat olyan privilégiumokhoz, amelyek a saját vallásához kapcsolódnak. 

 

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek 
tiszteletben tartásával kapcsolatban?  

A szituáció megoldására való törekvés bonyolult és fárasztó, ahogy az is nehéz, hogy félretegyék a 
különbözőségeket annak érdekében, hogy az érintettek ne szembesüljenek az előítéletek vagy a 
szakmaiság hiányának a következményeivel. 

A megoldás egy alaposan kidolgozott tréning lehet, amelyet mindenkinek el kellene végezni, aki ilyen 
körülmények között dolgozik. Így az emberek többet tudnának más kultúrákról és egymással is meg 
tudnának osztani többféle információt. 

Az eset rávilágít a szakmaiság szükségességére az önkéntesek részéről, különösen a széles körű 
kulturális-vallási követelményekhez való szakmai hozzáállás megteremtése érdekében. Az is fontos, 
hogy az önkéntesek rendelkezzenek azzal a tapasztalattal, hogy a "segítő szándék" nem elég ehhez a 
munkához. A feladatok teljesítéséhez ugyanúgy szükséges az interkulturális megértés és 
kommunikáció. 
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