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• 6. TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 

A Betegek Hangjának Beépítése a Fájdalommal Kapcsolatos 
Oktatásba és Kutatásba 
 
A fájdalom egy sokdimenziós jelenség, amely egyénenként és kiváltó okonként különbözik. A betegek és 
a családjaik személyes élményeket tudnak megosztani, amelyek segítik az oktatókat, hallgatókat és a 
kutatókat még pontosabban megérteni, hogy hogyan is hat a fájdalom az életükre. Egy másik ember 
fájdalmát mérni nem egyszerű, de az empatikus betegellátás segíthet azáltal, hogy meghallhatjuk a 
beteg történeteit és elbeszéléseit (2, 7). A betegek mint partnerek mind az oktatás, mind a kutatás 
terén, befolyással lehetnek a fájdalmuk ellátásával kapcsolatos klinikai és tudományos döntéshozatalra. 
 
A Betegek Hangja az Oktatásban 
 

• A hallgatók számára annak a biztosítása, hogy meghallgathassák a betegek és a családjaik 
történeteit vagy elbeszéléseit megteremti egy transzformatív jellegű tanulás lehetőségét, amely 
túl a biomedikális szemléleten egy emberibb, betegközpontúbb megközelítési módú 
egészségügy felé mutat (6). Mindez segíthet számunkra az egészségügyi ellátás folyamatának és 
a terápiahatékonyság potenciális akadályainak megértésében (5). 

• A személyes vagy klinikai tapasztalatra alapozó reflektív írásbeli gyakorlatok segíthetnek a 
hallgatóknak megismerni a betegség szubjektív élményeit, ami nagyobb empátiát és 
önismeretet eredményez (2). 

• A tantervfejlesztés és tantervértékelés lehetőséget biztosít a betegek számára, hogy 
hozzájárulhassanak az egészségtudományi szakemberek oktatásához és belevigyék a saját 
perspektívájukat. 
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• A fájdalomban szenvedő emberek olyan „érintett felek”, akiket be lehet vonni a 
kurrikulumtervezésbe és az alkalmazási folyamatba (pl.: mint bizottsági tagok és/vagy a tantermi 
vagy klinikai órák résztvevői) (8) 

 
A Betegek Hangjának Beépítése a Kutatásba Mint Partnerek és Mint a Kutatásban Résztvevő Alanyok 
 
A fájdalom egy igen személyes és szubjektív élmény. A kvalitatív kutatás olyan kutatási módszer, amely 
gyakran beépíti magába az egyes alanyok személyes történeteit vagy elmeséléseit. A következő módjai 
állnak rendelkezésre a betegek mint a kutatócsapat partnerei vagy mint a kutatás résztvevői hangjának 
beépítésére a kutatásba. 
 

• A betegek és a nyilvánosság bevonását a kutatásba (néha „betegbevonás”-ként is említik) 
gyakran úgy definiálják, mint olyan kutatás, amely az adott szolgáltatást igénybevevő emberek 
segítségével vagy által valósul meg, nem pedig velük, róluk, vagy értük (6). 
 

o A betegek partnerek lehetnek a kutatásban és vezérszerepet tölthetnek be a betegek 
véleményének összegyűjtésében (5) és a kutatás főbb prioritásainak azonosításában (6). 

o Számos módja van a betegek és a nyilvánosság bevonásának a kutatásba az 
informálástól, a konzultáláson, az aktív bevonáson és a tényleges közös munkán át 
egészen a döntéshozásra való felhatalmazásig (4). 

o A betegek bevonása egy betegorientált kutatásba magába foglalja a tartalmas és aktív 
kollaborációt az irányítás, a prioritások meghatározása, a vizsgálat lebonyolítása és a 
megszerzett tudás átültetése tekintetében is. 

o A betegeknek a kutatás folyamatába való bevonásának vezérlő elvei a befogadókészség, 
a támogatás, a kölcsönös tisztelet és a „közös építkezés” (partnerként való közös munka 
már a kezdetektől) (1). 

o Számos támogatószervezet feltételként szabja a betegek konstruktív bevonását a 
kutatói pályázat készítésének minden szintjén. 

o A betegek a kutatásba ily módon partnerként való aktív bevonásának előnyei, hogy több 
beteget tudunk alanyként bevonni a vizsgálatba, nagyobb a pályázat támogatottsági 
sikere, hatékonyabb a vizsgálati protokollok tervezése, és könnyebb a betegek számára 
releváns vizsgálati végpontok kiválasztása (3). 

o A betegek kutatásba való aktív bevonása egy rapidan növekvő terület, amely egyre 
nagyobb olyan tudományos háttérrel rendelkezik, mely a betegek, a kutatók és az 
egészségügyi ellátás számára potenciálisan nyújtott hasznát vizsgálja. 

 
• A kvalitatív kutatás lehetőségeket biztosít a betegek hangjának meghallására és gyakran foglal 

magába személyes történeteket és emberek élménybeszámolóit. 
 

o Kvalitatív adatok interjúk, megfigyelés és dokumentációk révén is gyűjthetők. 
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o Az emberek interjú segítségével való megkérdezése a saját tapasztalataikról számos 
értékes információval szolgálhat és segíthet az adott téma megértésében. 

o A kiegészítendő vagy nyitott kérdések, mint pl. a „meséljen arról, hogy” vagy „hogyan is 
volt” kezdetűek több részlettel szolgálhatnak mint az eldöntendő vagy konkrét kérdések. 

o A történetmesélés számos kultúrában megtalálható, és a kvalitatív kutatás ezen 
formáját „narratív kutatásnak” nevezik. 

o Amikor a kérdés középpontjában a „megélt élmény” szerepel, azt fenomenológiának 
hívjuk; pl.: „Milyen érzés fibromyalgiás fájdalommal élni?” 

o A fókuszcsoport egy olyan csoport, melyben 6-10 ember összeül egy facilitátor 
személlyel közösen, hogy körüljárjanak egy adott kérdést vagy témát. Hasznos módszer 
a különböző nézőpontok összegyűjtésére. 

o A kvalitatív módszerek gyakran fontos kiindulópontjai a beteg-központú tudományos 
kérdések kialakításának. 

 
FORRÁSOK 
 
Patient and Community Engagement Research (PaCER, A Betegek és A Közösség Bevonásával Történő 
Kutatás): https://pacerinnovates.ca/engage/ 
 
http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/: Ez a szervezet segíti megtalálni a betegek 
számára fontos tudományos kérdéseket, foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ezek miért különböznek a 
klinikusok által irányított tudománytól, s tárgyalja a betegek számára fontos evidenciák hiányosságait. 
 
http://www.invo.org.uk: Ez a szervezet a Nemzeti Egészségtudományi Kutatások Intézetének (National 
Institute for Health Research, NIHR) része és támogatottja, melynek célja a nyilvánosság 
közegészségügyi és szociális kutatásba való aktív bevonásának támogatása. 
 
http://www.iap2.org: Ez a szervezet egy olyan irányadó keretrendszert hozott létre, mely a közösség 
nyilvános részvételi folyamatokban betöltött potenciális szerepeinek spektrumát fogalmazza meg. 
 
http://www.cfhi-fcass.ca/WhatWeDo/PatientEngagement/PatientEngagementResourceHub.aspx: Ez a 
szervezet egy olyan internetes forrásanyag-központot hozott létre, amely aktív betegbevonási 
kezdeményezések számára nemzetközi nyílt forrású eszközöket gyűjtött össze az egészség és az 
egészségügyi ellátás javítása céljából. 
 
https://www.pcori.org: Ez a szervezet olyan kutatásokat támogat, amely segíti a betegeket abban, hogy 
megválasszák azokat az egészségügyi ellátási lehetőségeket, amelyek a legjobban megfelelnek a 
szükségleteiknek. Számos útmutatóul szolgáló forrásanyagot biztosít a betegek kutatásba való aktív 
bevonásához. 
 
https://painconsortium.nih.gov/nih_pain_programs/coepes.html: Beteginterjúkat találhatunk ezen az 
oldalon. 

https://pacerinnovates.ca/engage/
http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/
http://www.invo.org.uk/
http://www.iap2.org/
http://www.cfhi-fcass.ca/WhatWeDo/PatientEngagement/PatientEngagementResourceHub.aspx
https://www.pcori.org/
https://painconsortium.nih.gov/nih_pain_programs/coepes.html
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A Nemzetközi Év a Fájdalom Kiváló Oktatásáért program keretében az IASP egy 9 Tájékoztató 
Kiadványból álló sorozatot adott ki, amely fájdalom oktatásával kapcsolatos különböző témakörökkel 
foglalkozik. A dokumentumok számos különböző nyelvre lettek lefordítva és ingyenesen letölthetők. 
További információért látogassa meg a www.iasp-pain.org/globalyear weboldalt. 
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A Nemzetközi Fájdalomtársaságról (IASP)® 
 

Az IASP a vezető szakmai fórum a fájdalommal kapcsolatos tudomány, 
orvosi gyakorlat és oktatás tekintetében. A tagság lehetősége minden 
olyan szakember számára nyitva áll, aki a fájdalom kutatásával, 
diagnosztikájával vagy kezelésével foglalkozik. Az IASP tagjainak száma 
meghaladja a 7000 főt, akik 133 ország, 90 nemzeti szervezet és 20 
speciális érdekcsoport képviselői. 
 
Csatlakozzon kollégáihoz a 17. Fájdalom Világkongresszuson, 2018. 
szeptember 12-16-án, a Massachusetts állambeli Bostonban, az 
Egyesült Államokban. 
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