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10. 4. Az ápolói emberi erőforrás racionális használata az európai országokban
A jelenlegi ápolási humánpolitikai mizéria tükrében több európai országban is felmerül
a kérdés, hogy miként lehetne ezen az ápolói emberi erőforrás jobb felhasználásával
segíteni. Az ápolási szektor működésének átgondolásával összefüggésben felmerülnek
strukturális és folyamatátalakítások, valamint a képzési rendszer átstrukturálása. Az
alábbi intézkedések kísérleti stádiumban vannak vagy már integrálták őket az
ellátórendszerbe:
• az ápolási folyamat magasan képzett ápolási szakértők általi irányítása;
• az ápolás területén érintett összes személynek és intézménynek egy kooperatív
támogató rendszerbe történő kommunális hálózatba szerveződése (Public
Management és/vagy Community Health Nursing);
• az ápolás jelenlegi problematikájához igazított képzés és továbbképzés;
• telecare-/telemonitoring rendszerek alkalmazása;
• az ápolói foglalkozások professzionalizálása a képzés egyetemi szintre
emelésével.
A skandináv országokban például az ápoló hozzátartozók tehermentesítése érdekében
megerősítik az ápolók és a hozzátartozók közötti információcserét, ami egyben azt a
célt is szolgálja, hogy az ápolásra szorulók hosszabb ideig otthoni környezetükben
maradhassanak. Norvégiában működik egy ápolási szakértők által irányított ápolási
hálózat, amelyben minden érintett szereplő részt vehet.

Kommunális szinten az ún. „Public Management“ az ápolási szakértőkkel szoros
együttműködésben oktatási és továbbképzési lehetőségeket kínál az ápolási
folyamatban résztvevő szereplők részére. Hasonló rendszer valósul meg Hollandiában
a körzeti nővéri ellátás (Community Health Nursing) keretében, amelynek során egy
közhasznú szervezetként működő ápolási szolgálat a helyszínen a szomszédság
köréből segítőket képez (könnyebb) ápolási tevékenységekre és kiközvetíti őket a
segítséget kérők részére.
Ez a rendszer fokozatosan kibővül a technikai eszközök alkalmazásával, miként az
Finnországban már folyamatban van. Az egészségügyi és ápolási intézményektől való
jelentős távolságok miatt egyre elterjedtebbek a telecare-/telemonitoringalkalmazások, mint videokonferenciák, videotelefónia és orvosokkal/ápolókkal való
chatelés. Az ápoló hozzátartozók és a szakápolók így biztosíthatják az információcserét
és lehetővé tehetik az időskorúak huzamosabb idejű otthoni ápolását.
Hasonló törekvés Németországban a Schwester AGnES- projekt (Arztentlastende,
Gemeindenahe, E-Health-gestützte, Systemische Intervention – az orvost
tehermentesítő, lakóhelyhez közeli, eHealth-támogatású, szisztematikus intervenció),
amely már néhány éve kísérleti stádiumban van. Ennek keretében telecaremonitoring-rendszerek segítségével nyújtanak orvosi ellátást, amelyet
interprofesszionális egészségügyi személyzet felügyel. Ehhez megfelelő
applikációkat telepítenek a betegek otthoni környezetébe, a folyamatban résztvevő
ápolószemélyzet pedig megfelelő képzésben és továbbképzésben részesül. [Ezzel
kapcsolatban lásd még: A körzeti nővér szerepe az ellátórendszerben. A Schwester
AGnES modellkísérlet, 2007. 44.sz.; A körzeti nővérek rendszere: képzés –
tapasztalatok, 2008. 8. sz.; Új munkamegosztás az egészségügyben. Az orvosi és nem
orvosi foglalkozások közötti viszony átalakulása, 2010. 14. sz.; Új feladatmegosztás az
egészségügyben. A szakképzés iránti követelmények az ápolás területén, 2014. 12. sz.]
A Franciaországban, Svájcban, Ausztriában és Nagy-Britanniában elfogadott újabb
jogszabályok átrendezik az ápolók, ergoterapeuták, logopédusok és szülésznők
képzését: az eddigi reguláris első diplomás képzés helyett az egyetemi képzés kerül
előtérbe. A képzés egyetemi szintre emelése az ápolók számára is az emberi
erőforrások jobb felhasználásának feltétele.

