
Míg az magától értetődőnek tűnik mindenki számára, hogy gyermekeket, 

kiskorúakat nem hagyunk egyedül az egészségügyi ellátás során, addig – napi 

tapasztalataim szerint – az idősek és a szellemi hanyatlásban  szenvedők 

esetében ez sajnos nincs mindig így.  

Mely életkori sajátosságok befolyásolják 
az idős és/vagy demens páciensek 
részvételét az eü-i rendszerben?

• érzékszervi fogyatékosságok, főként a látás és hallás 
károsodása

• mozgáskorlátozottság pl.izületi betegségek, Parkinson 
kór, stroke utáni állapot stb.

• meglassult psychomotilitás, a felfogás, megértés, 
cselekvés meglassulása

• praxiás zavarok, célszerű cselekedetek tervezése, 
kivitelezése károsodik

• memóriazavarok
• térbeli és időbeli orientációs zavarok
• szorongásos depressziós zavarok
• számos társbetegség 

 

 

 

Mindezzel szemben az ellátást igénylőt egyre 
inkább

• Technicizált környezet (pl.érintőképernyők, 
elektromos kijelzők, ismeretlen műszerek stb.) 

• felgyorsult ellátás várja

• kevés és agyonhajszolt ellátóval

• egyre rövidülő egy páciensre fordítható idővel.

 



 

Az idősek kockázata fokozott az 
eü. intézményekben :

• fertőzések  (gyengült immunrendszer)

• sérülések, elesések 

• elkóborlás, kihűlés

• gyógyszerelési gondok

• kiszáradás, elégtelen táplálkozás, diétahibák

• vizsgálatok előkészítési folyamatainak zavarai

• agitált-zavart v.hipoaktiv delirosus állapotok

 

Már egy ambuláns  vizsgálatra történő előjegyzés időpontkérésénél célszerű 

tekintetbe venni a páciens egyéni sajátosságait. Pl.  cukorbetegségét, étkezés, 

inzulinbeadás időpontjait. Demens, türelmetlen páciens minél kisebb 

tömegben, minél rövidebb ideig várakozzon. Szerencsés, ha az előjegyzésnél a 

páciens v. hozzátartozója jelzi ezeket az egyéni szempontokat és ezt az eü. 

acceptalja. Általában minden rendelésen van olyan intervallum, amikor kisebb 

a zsúfoltság. A visszarendelés időpontjánál a szakrendelés erre külön ügyelhet. 

Ha már van időpont, akkor lehetőleg ne merüljön feledésbe! A modern 

emlékeztető megoldások mellett ajánlom a hagyományos asztali naptár 

használatát, több szempontból előnyös az orientatio, memória edzésében. Ide 

lehet ezt az időpontot is bejegyezni. Érdemes néhány hétre előre áttekinteni, 

ismételni a soron következő eseményeket, így a vizsgálatok idejét is.  

Az idős embereknek hosszabb testi, lelki előkészületre van szükségük minden 

eseménynél. Jó volna, ha az idősek nem egyedül érkeznének a vizsgálatokra. 

Sokszor tele vannak bizonytalansággal, félelemmel, amit nem feltétlenül 

fogalmaznak meg családtagjaiknak, akik ráadásul megszokták, hogy a szülők, 

nagyszülők kiválóan elintézik a szokásos teendőket és nem gondolnak rá, hogy 

az eü. az más…Mindenképpen kérdezzünk rá, hogy  idős hozzátartozónk igényli-

e jelenlétünket. Sokszor – ismert korlátozó deficittünet v. dementia esetén – 



nem  kérdéses, hogy el kell kísérnünk. Olykor tapintatosan lehet csak rávenni, 

hogy elkísérhessük. Bármennyire is elfoglaltak vagyunk, próbáljuk tehát 

szabaddá tenni magunkat azokra az órákra v. kérjünk segítséget rokonoktól, 

barátoktól. Sz.e. jelezzük előre telefonon a rendelés orvosának, 

asszisztensének, ha a külön odafigyelést igénylő pácienst nem tudnánk 

személyesen elkísérni.  

Készüljünk elő a vizsgálat napjára. Előző napon segítsünk összeválogatni a 

felvenni kívánt ruházatot, a cipőt, táskát. Olyan ruházat célszerű, melyet a 

páciens könnyen tud le-és felvenni. Készítsük össze a szükséges leleteket, 

zárójelentéseket, aktuálisan szedett gyógyszerek listáját, vérnyomásnaplót, 

vércukornaplót, gondozási könyveket, TAJ kártyát, személyi okmányokat, 

beutalót stb.  (Amikor majd megvalósul a várva várt Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Térből az olajozottan működő adatlekérdezés, ezek egy részére 

majd nem lesz szükség, de addig feltétlenül van.)  Legyen a páciensnél ivóvíz, 

néhány falat harapnivaló, zsebkendő, hygieniai kendő, alkoholos 

kézfertőtlenítő, sz.e. a napközben beszedendő gyógyszerei, beadandó inzulinja 

stb. Stomás betegnél esetleg tartalék stomazsák,  a csere kellékei, sz.e. tartalék 

incontinentia védőeszköz. Továbbá ne maradjon otthon a rendszeresen 

használt segédeszköz: pl.járóbot, járókeret. Legyen a páciensnél 

olvasószemüveg,  sz.e. a hallókészüléke, lehetőleg működő elemmel.  Ne 

hiúsuljon meg azért pl. egy Mini Mental Teszt elvégzése a rendelőben, mert 

nincs a páciensnél a szemüvege ill. a hallókészüléke.  

Készítsük fel a pácienst is. Növeljük komfortérzetét azzal, ha frissen fürödve, 

borotválkozva, tiszta hajjal, ápolt körmökkel, tiszta ruházatban mehet a 

vizsgálatra. Ne a rendelőben ébredjen rá a hozzátartozó arra,  hogy a páciens 

elhanyagolja személyi hygienéjét, esetleg már egy ideje incontinens.  A 

hygienes procedúrák egy részét érdemes előző napra időzíteni.  

Tervezzük, szervezzük meg előre a beszállítás módját. Ne indulás előtt 

szembesüljünk azzal, hogy a beteg nem tud lejönni a lépcsőn. 

Az idős és főleg a demens páciensek számára stresszt jelenthet még egy 

vérvételen v. egyszerű amb. vizsgálaton történő részvétel is. Minimalizáljuk a 

szorongásukat azzal, ha jól előkészülünk. Vegyük igénybe a szállításnál a 

családtagok,barátok segítségét, sz.e. taxit vagy hivatásos betegszállítókat. Ha 



kell, jelezzük előre a szállítási igényt a háziorvosnak, hogy időben tudjon 

betegszállítást kérni.  

Az eü-i intézményekben az épületek előtt legyen mindig lehetőség a 

parkolásra, hogy minél könnyebben tudják a nehezen mozgó embereket 

bejuttatni az épületbe. Lehet néhány tolószéket is készenlétben tartani a 

központi recepciónál, hogy azt a néhány métert könnyebb legyen áthidalni. Az  

eü. intézményekbe az akadálymentes bejutás és az intézeten belüli 

akadálymentes, biztonságos mozgás biztosítása alapfeltétel. 

Érdemes előre tájékozódni, hogy pontosan hová is kell menni vizsgálatra. Ne 

akkor derüljön ki, hogy az adott rendelés már egy éve másik épületben 

működik.  

Szinte mindenhol van betegfelvételi ablak vagy pult, sok helyen van már 

érintőképernyős sorszámhúzó,van ahol a TAJ szám beütésével lehet csak 

elindulni. Segítsünk az időseknek ezek használatában. Szerencsés, ha az 

eü.intézmény részéről valaki irányítja a bejáratnál a pácienseket ill. segít a 

regisztrációban. 

Az orvoskollégák részéről sokat jelent, ha sablonbeutaló helyett különösen az 

idős, főként demens páciens esetében érdemi anamnézis és kérdésfeltevés 

szerepel, az aktuálisan szedett gyógyszerek listájával, gyógyszerérzékenységi 

adatokkal.   

A vizsgáló helyiség berendezésénél  figyelemmel kell lenni  néhány – nem nagy 

költségigényű – apróságra, mely segítheti az időseket. Pl. a kapaszkodók, egy 

stabil fellépő a vizsgálóágyra, egy hosszú nyelű cipőkanál, fogas. Legyen 

elegendő  és biztonságos szék a rendelőben. Néhol nem számítanak arra, hogy 

az idős v. demens pácienssel kísérő is érkezik. Legjobb egymás mellé helyezni a 

beteg és kísérője székét, hogy lássák, sz.e. megérinthessék egymást.  A szék 

legyen karfás, háttámlás, kényelmes, ne billenjen fel könnyen, legyen könnyen 

tisztítható, fertőtleníthető.   

A rendelő helyiség legyen rendezett, áttekinthető, praktikus és nyugodt 

légkörű, mert ez már önmagában is megnyugtatóan hat. Az időseknél kevésbé 

működik a megosztott figyelem.  Még egy egészséges idős is,  de egy cognitiv 

deficitben szenvedő biztosan figyelmetlen és zaklatott lesz egy kaotikus 



vizsgálóban, ahol a doktor az asztalon széthányt papírhalmok között turkál, 

közben folyamatosan csörög a telefon, emberek ki-be rohangálnak. Az orvos a 

pácienssel folytatott beszélgetés közben párhuzamosan beszél az 

asszisztenssel, esetleg a beviharzó betegszállítóval vagy épp csak időnként 

pillant fel a számítógépből miközben az orra alatt motyog.                     

Érthetően, jól artikulálva, szabatosan fogalmazva, lassan,  szemkontaktust 

tartva  kommunikáljunk.                      Kerüljük a párhuzamos tevékenységeket . 

A beszéd, a kifejezés nehézségei esetén türelmesen meg kell várni, amíg 

eljutunk a mondandó lényegéhez.  Segítő kérdésekkel csak azután irányítjuk az 

anamnézisfelvételt, ha már egy ideig megfigyeltük a spontán beszédet.  Ne 

sikkadjon  el  azért egy-egy kulcsfontosságú panasz, mert nem jutott idő 

türelmesen végighallgatni a magát nehezen kifejező pácienst. Persze  

előfordulhat az ellenkezője is, amikor egy idős embert végre meghallgat valaki 

és oda nem tartozó , véget nem érő panaszáradatból kell szelektálni a lényeges 

adatokat.   Hasznos lehet, ha a páciens vagy hozzátartozója  otthon előre 

összeírja a panaszokat, tüneteket, kérdéseket.  

Ha észleljük a páciens esetleges hallásdeficitjét, diszkréten emeljük a hangerőt.  

Lehet, hogy a nagyothalló páciens nem ért meg mindent, de ezt nem jelzi. 

Mindig győződjünk meg arról, hogy akár érzékszervi, akár mentális okból, vagy 

figyelemzavarból nem veszik-e el az információ. Az utasításokat többször 

ismételjük, foglaljuk össze a lényeget. Kérdezzünk vissza, hogy kiderüljön, 

megértette-e a páciens az  elmondottakat. pl. a javasolt gyógyszerszedés 

módját, idejét, a soron következő vizsgálatokat stb.  Az elhangzottakat 

rögzítsük is írásban a kézbe adott amb. lapon. Ha kell, emeljük ki  a fontos 

dolgokat. Sok embernek egy jól szerkesztett amb. lap is áttekinthetetlen. 

Segítségként külön papíron is lehet mellékelni pl. egyes vizsgálatok időpontjait.  

Mindig kérdezzük meg, hogy érthető volt-e minden, vagy ismételjünk-e valamit.   

Az idősek v. demensek számára a szokottnál is részletesebb és érthetőbb 

dokumentáció készüljön.  Jobban igénylik az orvostól a részletes 

magyarázatokat betegségük természetéről, a gyógymódokról, vizsgálatokról.  

Fokozottan szánjunk időt ezek ismertetésére. Sok, ma már közismertnek tartott 

vizsgálat, beavatkozás az idősek egy része számára ismeretlen. Soha nem 

hallott rövidítésekkel bombázva néha nem is tudják, hogy mi vár rájuk és nem 

mindig merik megkérdezni. Soha nem látott gépekkel találkoznak. Szánjunk időt 



arra, hogy türelmesen elmagyarázzuk mi , miért és hogyan fog történni velük. 

Megtérül a befektetés.   

A krónikus betegségekben előírt gyógyszerek mintegy  felét nem az előírás 

szerint szedik.  Ez csak kb. 10 %-ban vezethető vissza anyagi okra. Ezen esetben 

segíthet a család, a társadalom. Sokszor hiedelmek, mellékhatásoktól való 

félelem, a hatástalanság vélelmezése ill. az a tévhit, hogy a chr. betegség már 

„meggyógyult tőle” szerepelnek az okok között. Mivel a krónikus betegségekre 

szedett gyógyszereknél általában nem érezhető közvetlenül a hatás, az 

orvosnak – a polymorbid idős pácienseknél kiemelten – újra és újra meg kell 

erősítenie a rendszeres szedés szükségességét. Ha kell ismételten 

elmagyarázni, miért van rá szükség, hogyan hat stb.  Újra és újra megbeszélni a 

dózist, a bevétel módját, idejét. Rákérdezve, visszakérdezve meggyőződni róla, 

hogy a páciens érti, tudja, alkalmazza. Nemcsak gyógyszerek, inj-k, hanem pl. 

gyógytorna, életrendi javaslatok, diéták esetében is. Ha szükséges, mert a 

páciens motivációja, megbízhatósága elégtelen, vagy memóriazavara 

akadályozza a következetes terápiát, akkor segítségül lehet hívni először a retro 

gyógyszeradagolókat, főleg a heti kiadagolást tartom praktikusnak. De léteznek 

ezirányú high tech applikációk is. Mind a kiadagolásban, mind a bevétel 

kontrollálásában, ill.  kivitelezésében segíthet a hozzátartozó.  

Mivel az idős szervezetben a gyógyszerek felszívódása, hasznosulása, 

lebomlása, kiválasztása módosul a fiatalokéhoz képest, továbbá az idősek 

számos társbetegségük miatt sokféle gyógyszert szedhetnek, melyek között 

kölcsönhatásokra is kell számítani, fontos, hogy ezeket a szempontokat új szer 

beállításánál az orvos tekintetbe vegye, különösen figyelve, rákérdezve  a 

lehetséges mellékhatásokra vagy túldozírozás hatásaira. Itt a páciens saját 

észlelései mellett a családtagok észrevételeire is számítunk. 

Szintén hasznos igénybe venni a hozzátartozó közreműködését az otthoni 

vérnyomás-és vércukor ellenőrzéseknél, diéták betartásánál, ha ezt a páciens 

megbízhatóan már nem tudja megoldani. Ezek a nehézségek csak úgy 

derülhetnek ki, ha a rendelés során célzottan rákérdez a doktor.  Értékes 

adatokat kaphatunk a hozzátartozóktól  pl. egy parkinsonos páciens 

mozgásteljesítménye napi ingadozásának megfigyelésében.  Hasonlóan fontos 

a családtagok bevonása  egyes vizsgálatokra történő előkészítésnél, mint pl. az 

éhgyomor biztosítása vagy a colonoscopia korrekt előkészítése. Ne hiúsuljon 



meg azért vizsgálat, mert a páciens elfelejtette ill. nem olvasta el az 

utasításokat. Olykor hasznos, ha a páciens vagy a kísérő jegyzetel a rendelésen 

és ne féljenek kérdezni sem!  Enyhén demens, a gondozásra kezdetben egyedül 

járó pácienstől is szoktuk kérni, hogy lehetőleg hozza el hozzátartozóját, hogy 

már kezdetben  be tudjuk vonni a gondozási kapcsolatba, felmérjük 

motivációját, heteroanamnézishez jussunk stb.  

Mivel a dolgozó embereknek nem könnyű elszabadulni a munkahelyükről, ezért 

szerencsés a kísérő szempontjait is tekintetbe venni a visszarendelés 

időpontjának megbeszélésekor.  Ha a páciens számára kontroll vizsgálat 

szükséges és ennek időpontja előzetesen tervezhető, akkor már adjuk meg 

előre a fix időpontot, amihez igazodhat a beteg és családja. Ne azzal bocsássuk 

el, hogy majd fél év múlva jelentkezzen. Így könnyen elmaradhat az ellenőrző 

vizsgálat,mert a beteg visszariadhat a számára esetleg bonyolult előjegyzési 

procedúrától, telefonálgatástól. A számítógépes előjegyzési rendszerek 

megadják a lehetőséget, hogy akár egy évre előre is adjunk kontroll időpontot. 

Az orvosnak, asszisztensnek javasolt élnie ezzel a lehetőséggel. 

Ha ambuláns átvizsgálás során a betegnek számos vizsgálatra kell mennie, 

akkor a kevéssé terhelő vizsgálatokból csoportosíthatunk többet egy napra, 

különösen, ha távolabbról utazik  be a beteg. 

A fizikális vizsgálatnál az idős korosztály esetében a szokottnál is jobban 

ügyeljünk szeméremérzetükre. Csak a legszükségesebb mértékben és ideig 

legyenek ruhátlanul. Mindig jelezzünk előre minden mozdulatot, tevékenységet 

a vizsgálat során.  

Gyakran előfordul, hogy egyik rendelésről irányítják másikra a pácienst. Idős 

vagy demens betegnél ( különösen ha nincs kísérője) fokozott odafigyelés 

szükséges, „kézről kézre kell adni a pácienst „ a betegszállítóknak, 

asszisztenseknek. Hiszen eltévedhet, eleshet, elkóborolhat, nem hallja meg a 

behívást és órákig várhat stb. Hasznos, ha előre jelzi a küldő rendelés a fogadó 

szakrendelésnek, ha nagyobb odafigyelést igénylő pácienst irányít oda.  Ahogy 

egy kiskorút sem hagyunk felügyelet nélkül két vizsgálat között, úgy legyen 

természetes az is, hogy a demensek és a támogatásra szoruló idősek se 

maradjanak egyedül. Ez az eü. felelősége. Ugyanez vonatkozik a hazaszállítására 

váró betegre is. 



Neuralgikus pont a járművezetői, fegyverviselői, esetleg egyéb eü-i 

alkalmasság felülvizsgálata. Különösen, amikor még a csökkenő szellemi 

képességek nem feltűnőek, vagy az illető disszimulálni képes tüneteit. A 

kognitív  status korrekt felmérése alapján történő elutasító szakvéleményt 

rendszerint nehezen fogadják el a páciensek. Jönnek az érzelmekre ható 

próbálkozások, az „én csak a szőlőbe járok a kocsival”, „mi csak 

nagybevásárlásra járunk a kocsival” típusú kitételek.  Valóban nagy trauma egy 

járművét évtizedek óta sokszor balesetmentesen vezető embernek, ha hirtelen 

megvonják tőle ezt a lehetőséget, jogosan él meg életminőség romlást. De 

enyhíthető ez az érzés, ha a család, környezet támogató együttműködésével 

legalább részben pótolható a funkció. Pl. családtagok elviszik a 

nagybevásárlásra. Ha a családtagnak előre tudomása van a várható vizsgálatról 

és a sejthető véleményről, előre jelezheti a páciensnek, hogy ne aggódjon, 

megoldják. Sajnos néha találkozunk az ellenkezőjével, amikor a már kp. fokban 

demens, kifejezett praxiás zavarokkal bíró pácienst gyermeke presszionálna 

arra, hogy rendszeresen ő menjen kocsival az unokáért. Veszélyes gyakorlat. 

Ha egy orvosi beavatkozás invazívnak minősül, akkor abba belegyezést kell 

adnia a páciensnek. A belátási képességének csak kisebb mértékű csökkenése 

miatt segítségre szoruló személy számára lehetőség van az ún. támogatott 

döntéshozatalra, amikor a támogató személy egyes helyzetekben segíti őt, 

ellátása során kérésre jelen lehet, vele egyeztethet.  

Részlegesen vagy teljesen korlátozott cselekvőképességű személy esetében a 

gondnoknak jut szerep egyes eü-i ellátásokba való beleegyezésnél, aki sokszor 

egy ezen tisztséget elvállaló hozzátartozó, de lehet hivatásos gondnok is. 

Invaziv beavatkozás elvégzésébe csak beleegyeznie lehet a gondnoknak,       

nem invazív ellátáshoz pedig a törvényes képviselő beleegyezése elvben nem is 

szükséges.  De egyeztetni javaslom. Sürgős esetben ideiglenes gondnokot 

rendelhet a gyámhatóság. A hivatal reakcióideje lassú lehet és sajnos nincs ún. 

„gyámügyi ügyelet”. Az eü. törvény szerinti hozzátartozó hozhatja meg ilyenkor 

a döntéseket a gondnokra vonatkozó korlátok között. 

Tervezett invazív beavatkozások ne halasztódjanak azért, mert nincs meg előtte 

a gondnok beleegyezése. Időben be kell szerezni, az orvos már az előjegyzésnél 

jelezze  előre, hogy ez szükséges. 



 

Acut betegségek ellátásánál a gyors ellátás segítésére a páciens eü-i adatainak 

ismerete alapvető. Hasznos, ha idős, különösen demens hozzátartozónk 

családorvosát ismerjük, vele rendszeresen kapcsolatban vagyunk. A páciens 

legfontosabb eü-i adatai, alapbetegségei, aktuális gyógyszerei, esetleges 

gyógyszerérzékenysége, a családorvos előérhetősége legyen felírva nemcsak a 

páciens számára ( amit célszerű a személyi okmányok mellett tartani), hanem a 

hozzátartozónál is.  A pácienseknél érdemes a hozzátartozó nevét, 

elérhetőségét is felírni és a személyi okmányokba tenni. 

 

Az idős v. demens beteg fokozott kockázata az  eü-i ellátás során tovább 

emelkedik, ha fekvőbeteg ellátást vesz igénybe. Tehát kerüljük a felesleges 

hospitalizálást.  Ha mód van pl. ún. egynapos ellátás vagy ambuláns ellátás 

keretében a megoldásra, akkor ezt javaslom választani.   

Előfordul, hogy a kezdetben még fel sem tűnő mértékben enyhén demens, 

megszokott körülmények között  kielégítően működő páciens az ismeretlen 

környezetben tájékozatlan, nyugtalan lesz…….elkóborol, hazaindul, elesik, 

eltéved, kihűl…. 

 

Az ismerten demens, otthonában is időszakosan zavart  beteg estében jelezze 

ezt a körülményt előre a hozzátartozó, hogy fokozott megfigyeléssel, sz.sz. 

gyógyszerekkel  megelőzhetően legyenek a komplikációk. Ugyancsak fontos az 

ismert függőségek (leggyakrabban alkoholfüggőség) jelzése  ill. az eü.részéről az 

erre való rákérdezés is, hogy megfelelő gyógyszereléssel kivédhető legyen a 

megvonási syndroma. 

A dementia ténye és mértéke befolyásolhat diagnosztikus lépéseket, 

terapiaválasztást, az anaesthesia módját stb. ezért a kezelőorvossal ezt az 

elején tudatni kell.  

Az előjegyzéssel kórházba befekvő idős pácienst hozzátartozójának  segíteni 

kell az összecsomagolásban, bejutásban. Figyeljünk arra, hogy éhgyomorral 

kell-e érkeznie stb. 



A fekvőbeteg osztályon szerencsésnek tartom az  olyan elhelyezést, amikor egy 

kórterembe fiatalok és idősek is kerülnek, mert a fiatalabbak segíteni, figyelni 

tudnak azokban az időszakokban is, amikor az ápolónők éppen nincsenek jelen 

a kórteremben. 

A fekvőbeteg osztályon tartózkodás idejére bevitt személyes felszerelésben 

helyet  kaphat pl.egy-egy a páciens által kedvelt takaró, párna. A megszokott 

tárgyak a kényelmi funkció mellett az otthonosság, biztonság érzését is 

szolgálják.  A bevitt holmik természetesen legyenek maximálisan tiszták. 

Demens  embernél nem szerencsés, ha a kórházi befekvés alkalmából csupa új 

ruhadarabbal látjuk el, amelyeket még nem ismer, nem tudja megjegyezni, 

hogy az övé, esetleg ezért nem akarja, hogy ráadják stb. A személyes holmikba 

monogramot is lehet hímezni.  A tusolópapucs mellett legyen kényelmes, de 

biztonságos papucsa vagy könnyen fel-levehető félcipője is a betegnek. Sokszor 

látok időseken olyan papucsokat, amik már megelőlegeznek egy elbotlást. Ne 

maradjon otthon a már bejáratott járást segítő bot v. járókeret. Ezekre is 

tegyünk cimkét a beteg nevével. 

A fogpótlások biztonságos tárolására külön ügyelni kell, mert visszatérő 

probléma, hogy elvesznek, megsérülnek. Először is ne maradjanak otthon! 

Aztán legyen a fogpótlásnak névvel ellátott tároló doboza, amibe  a páciens, a 

nővér v. hozzátartozó behelyezi. Egyes vizsgálatok ill. műtét előtt távolítsák el, 

tegyék a dobozába még a kórteremben. 

Amikor az idős páciens elfoglalja a helyét a kórteremben és állapota engedi, 

akkor mutassuk meg neki a nővérhívó működését, az új környezetet ( hol találja 

a WC-t, fürdőt stb.). Éjszakára – ha szükséges – az ágy biztonsági oldalrácsát fel 

kell húzni. Sok osztályon vannak már távirányítóval működő, emelhető-

sűllyeszthető ágyak. Ha a páciens alkalmas rá, mutassuk meg többször is a 

használatát.  Mivel időseknél fokozott a felfekvések kialakulásának kockázata, 

még a rövid ideig immobilis pácienseket is célszerű antidecubitor matracra 

fektetni.   Ilyet egyébként segédeszköz boltban is be lehet szerezni és 

végszükség esetén ( ha nincs az adott intézményben elegendő ) akkor bevinni. 

 

Az idős páciensek biztonságos mozgását segítendő a fekvőbeteg osztályok  

kórtermeinek, vizesblokkjainak, folyosóinak akadálymentessége alapfeltétel.  



Fontosak még a kapaszkodók a betegágynál, falakon , mellékhelyiségekben,  

ülőhelyek a folyosón is és az, hogy lehetőleg ne legyenek „beláthatatlan részek„  

az osztályon, félreeső beugrók, folyosórészletek, mert a balesetek sokszor  itt 

történnek.  Számos helyen már van kamerarendszer, ami segíti az ápolókat. Ha 

nincs, akkor ezeket a részeken gyakrabban kell „járőrözni”. 

A biztonsági záras nyílászárók sok kieséses balesetet tudnak megelőzni.  

A kórházi biztonsági szolgálatok munkatársait hasznos kiképezni olyan 

irányban is, hogy ha elkóborló pácienst észlelnek, vélelmeznek, a 

betegazonosító karszalag alapján értesítsék az osztályt és vigyázzanak  addig a 

páciensre.  

Sajnos óvintézkedések dacára is előfordulnak kórházi lopások és ennek 

általában  az idősek a kárvallottjai.  Értékeket, jelentős mennyiségű kézpénzt 

lehetőleg  ne vigyenek kórházba ill. használják az osztály értékmegőrzőjét.  

Zárható szekrénybe helyezzék még a kisebb értéket képviselő dolgokat is, 

vizsgálatok, beavatkozások, tisztálkodás  idejére se hagyjanak elől telefont, 

pénztárcát, iratokat stb. 

Ma már elfogadott, hogy kiskorú gyermek mellett ott lehet a szülő a kórházban. 

Ez a fokozott observációs és ápolási szükséglettel bíró idősek és demensek 

esetében rutinszerűen nem megoldott, pedig véleményem szerint hasznos 

gyakorlat volna ilyen lehetőség biztosítása. Az ápoló kapacitást egyik osztályon 

sem arra méretezték, hogy az extra felügyeletet, törődést igénylő multimorbid 

idős, netán demens betegek ellátására is elegendő legyen. Hiszen egy-egy ilyen 

beteg szinte 24 órára lefoglalna egy személyt. Ezzel párhuzamosan minden acut 

osztályon évről évre nő az ellátottakon belül az idősek és nagyon idősek aránya, 

valamint a demens páciensek aránya is. Érdemes volna mérlegelni azt a 

lehetőséget, hogy ha a betegnek van olyan  általa elfogadott, otthoni 

gondozásában rutinos hozzátartozója, aki szabaddá tudja tenni magát arra az 

időre, akkor – szabályozott keretek között - vegyen részt a kórházi ápolásban és 

ne csak a látogatási idő rövid tartamára. Nyilván az orvosok, ápolók 

útmutatása, felügyelete mellett, a többi pácienst nem zavarva. Az a  

gyermekeknél hasznos gyakorlat, hogy a hozzátartozó az éjszakát is benn 

töltheti, sokszor segítene demens páciensek éjszakai magatartászavarának 

megelőzésében, gyorsabb megoldásában, kisebb gyógyszerigénnyel.  



A  szeretett hozzátartozó jelenléte éppúgy nyugtatólag hat az idős vagy demens 

emberre, mint a gyermekekre.  

Előfordulhat, hogy a pácienst alaposan ismerő családtag gyorsabban észrevesz 

a betegen apró, de jelentős állapotváltozást, melyet jelezve nővérnek, orvosnak 

segítheti az observatiot.  Minél több időt tölt valaki  a beteg mellett annál több 

lehetősége lesz a nővérekkel, orvosokkal történő kommunikációra is.  Ezt 

mindkét oldalon jól lehet hasznosítani. 

A hozzátartozó részt vehet a páciens etetésében, gyakori itatásában, 

tisztázásában.  

Praxiás zavarok, bénulás vagy trauma okozta evőeszköz használat nehézségei 

esetén különösen szerencsés, ha az ápolók mellett a családtag is segíti pl. az 

étel feldarabolását, lassan, türelmesen, többször kínálva, kisebb adagokban, 

néha „beleimádkozva” megeteti,megitatja a beteget.  

A folyadékbevitel segítésére sok hasznos apróság létezik az egyszerű 

szívószáltól a csőrös poharakig, flakonokig. 

Ha ezt a kezelőorvos külön nem rendeli, akkor is szinte minden idős és demens 

páciens esetében javasolt  a naponta bevitt folyadék feljegyzése, összegzése.  

Idős emberek szomjúságérzése csökkent, elfelejtenek inni, nagyon könnyen 

kiszáradnak, különösen ha még vízhajtózás is szükséges vagy lázasak. 

Kontrasztanyagos vizsgálatok után is fokozni kell a folyadékbevitelt.               

Sokkal könnyebb a folyadékháztartás felborulását itatással megelőzni, mint 

utána infúziókkal  rendezni, amihez a betegnek feküdnie kell, ami önmagában is 

növeli a kockázatot a tüdőgyulladásra, thrombo-emboliákra, felfekvésekre stb. 

A folyadékbevitel forszírozásában és amikor szigorú diétát kell tartani, a nővéri 

odafigyelés mellett a hozzátartozói  kontroll is plusz segítség.  

 Az éjjeliszekrény rendben, áttekinthetően és tisztán tartása olykor  nehéz 

lehet egy idős,  különösen egy demens embernek. Kényelmesebb a betegnek és 

a hozzátartozónak is ha a családtag segít rendben tartani.  

A személyi hygienes  teendőkben ( mint fürdetés, szájtoilette, hajmosás, 

körömápolás, borotválkozás stb.) sok páciens szívesebben fogadja családtag 

segítségét.  



”A tisztaság fél egészség” mondás egy kórházi osztályon különösen érvényes. A 

kórház takarító szolgálatának szakszerű, minőségi munkája sok kórházi 

fertőzést megelőzhet, de a fokozott személyes hygiene is alapvető.  

Elsajátíthat a hozzátartozó ápolási technikákat, melyeket otthon is 

alkalmazhat. A pelenkacserétől kezdve az LMWH inj. beadásán, a stoma 

kezelésen át a PEG táplálásig.  Jelen lehetne a gyógytornász foglalkozásainál, 

megtanulhat tőle egyszerűbb, otthon is végezhető gyakorlatokat. Részt vehet a 

páciens mobilizálásában, kiültetésében, sétáltatásában. Ha van rá lehetőség 

leviheti a kórházkertbe is.   Segíthet neki egyes segédeszközök használatának 

betanulásánál.  Általában annyit mozgassuk a pácienst, amennyit csak lehet és 

szabad. Figyelhet a családtag arra is,hogy a kiadagolt gyógyszerek valóban a 

rendelt időben, módon kerüljenek a betegbe.  Hiszen előfordulhat, hogy az 

éjjeliszekrényre kihelyezett tablettákat a páciens elfelejti bevenni, leejti stb.  

Vizsgálatok előkészítésénél is felügyelheti a beteget. Ha kritikus időszakokban, 

amikor különösen fontos, hogy a páciens pl. ne szedjen le egy kötést, ne húzzon 

ki katétert, kanült stb.,mellette tud lenni egy őt tartósan felügyelő családtag, 

akkor jóval kevesebb szedatív gyógyszerrel áthidalható ez az időszak, 

elkerülhető akár a rögzítés, így kisebb lesz a szövődmények kockázata.  

Általában mindennemű eü-i utasítás betartásában segítheti, ezáltal is 

közreműködve a gyorsabb, eredményesebb  kivizsgálásban és kezelésben. Ha 

másik osztályra szállítják át a pácienst pl. vizsgálatra, konzíliumba, akkor 

elkísérhetné hozzátartozóját, akinek így biztonságosabb és kevésbé nyomasztó 

lenne a várakozás.  Hiszen ritka az, hogy a betegszállító végig vele 

maradhasson, mert számos más pácienst is kell szállítania.    

Különböző gyógyhatású kenőcsökkel történő bemasszírozás, legyen az 

felfekvést megelőző, bőrápoló vagy fájdalomcsillapító  hatású nemcsak 

közvetlen gyógyhatása révén előnyös, hanem a testi kontaktusnak,  érintésnek 

is nyugtató, gyógyító hatása van.  

A folyamatos ápolási feladatok során egymást váltó családtagok, közvetlen 

kapcsolatot biztosíthatnak  az otthoniakkal, kevésbé érzi magát kiszakítottnak 

a kórházi tartózkodás idejére a beteg. Jó, ha beszámolunk a családtagokkal 

történt eseményekről, de ne terheljük ebben az időszakban a beteget felzaklató 

történésekkel, panaszáradattal.  Az idősek –és valójában minden ember - 



éppúgy igénylik a mesét, mint a gyerekek.  Beszélgessünk, meséljünk, 

teremtsünk a gyógyulást elősegítő oldott, bizakodó légkört. Ha másik 

településen kezelik családtagunkat, igyekezzünk akkor is minél több időt 

személyesen nála tölteni ill. használjuk ki a modern technikát a 

kapcsolattartásban. 

Biztosan tapasztaltak már olyat kórházi beteglátogatás során, hogy a pácienst 

látogatók hada veszi körül, szinte nem is kap  tőlük levegőt és a látogatók nem a 

beteggel, hanem egymással foglalkoznak, hangoskodva társasági életet élnek a 

kórteremben az egymást régóta nem látó családtagok, barátok. Ez kimerítő a 

betegnek és szobatársainak egyaránt. Kerüljük!  1-2 látogatónál soha ne legyen 

több egy betegnél és a beteggel – ne egymással – foglalkozzanak !  Az adott 

kórházi osztály házirendjét pedig be kell tartani.    

Hurutosan, hasmenéssel, lázasan  soha ne menjen senki beteget látogatni! Ez 

magától értetődő, de azért hozom mégis szóba, mert újra és újra előfordul.  

Sokat ronthat a páciens állapotán egy-egy plusz infectio.  Egészségesen se 

feledkezzenek meg a szappanos kézmosásról és a kihelyezett kézfertőtlenítők 

használatáról!  Minden páciens körüli foglalatosságnál maximálisan ügyelni kell 

a hygienere. Érdemes pumpás adagolós alkoholos kézfertőtlenítőt elhelyezni az 

éjjeliszekrényen és ezt mind a beteg, mind látogatói használják! Sz.e. szájmaszk, 

védőköpeny viselése indokolt. 

Hagyjuk gyógyulni is a pácienst. Betegségek idején nagyobb az alvásigény, 

csökken az aktivitás. Megterhelőek az egyes vizsgálatok, beavatkozások is. Ha a 

páciens láthatóan kimerült, gyenge , állapotához kell igazítani a mobilizálás 

mértékét, ütemét. Ne nyüstöljük folyamatosan, hagyjuk pihenni, kicsit 

aluszkálni napközben is. De semmiképpen ne aludja át a teljes napot, mert ez a 

nappal-ébrenléti ciklus felborulását segítheti elő. Az éjszakai nyugodt alvást 

gyógyteákkal is lehet segíteni,citromfű, macskagyökér jó hatású lehet. 

Az időseknél, különösen kórházi körülmények között magas a szorulásosak 

aránya. A szorulás megelőzésében a mozgás, bő folyadékbevitel mellett a 

rostdús táplálkozás  segíthet, hacsak aktuálisan nem ellenjavallt. A páciensnek 

szánt ételt, italt mindig előzetesen egyeztessük a kezelőorvossal, dietetikussal, 

ápolónővel. 



Számos kórházi osztályon megadják annak a lehetőségét, hogy  - az 

osztályvezető engedélye alapján - hozzátartozók látogatási időn túl is jelen 

legyenek és részt vegyenek az ápolásban. Az intenzív ill. őrző részlegeket kivéve 

hasznosnak tartanám ennek általános kiterjesztését, lehetőség szerint egyes 

esetekben kiegészítve az éjszakai ott tartózkodás feltételeinek biztosításával.  

Az eü. –nek  - olykor az ellenérzéseket legyőzve -  kiterjedtebben, sokat tanítva  

kellene felhasználni a motivált családtagok ápolási kapacitását. 

Egyes országokban már működnek ápoló robotok is a kórházakban, 

gondozóházakban. Nálunk erre még várni kell…. 

Ha a kórházi osztályon azt észlelik a nővérek, orvosok, hogy egy idős, önmaga 

ellátásában korlátozott vagy demens pácienst nem látogat senki, az ápolási 

jelenlét fokozása mellett rá kell kérdezni, hogy vannak-e hozzátartozók, 

felvegyük-e velük a kapcsolatot. Sz.e. szociális nővér bevonását kell 

kezdeményezni ill. hozzátartozókat felkutatni. Pácienst  úgy hazabocsájtani, 

hogy nincs az otthoni ellátása biztosítva, nem szabad. 

A kórházi osztályról történő hazabocsájtás időpontját javasolt  előre tervezni és 

tudatni a beteggel és hozzátartozójával. Idős , nehezen mozgó páciensnél 

esetleg ez előzetes szervezést igényel, akár a család, akár a betegszállítók 

részéről.  Az orvos időben közölje az időpontot, kérdezzen rá a 

betegnél,hozzátartozónál, hogy meg tudják-e oldani, vagy kérnek segítséget. 

Ha pl. a járást segítő eszközök használata némi betanulást igényel, akkor ezek 

felírása megtörténhet még az osztályos tartózkodás alatt. Ha a családtag ezt 

kiváltja, beviszi az osztályra, akkor ott szakszerű felügyelet mellett saját 

segédeszközével gyakorolhat a  páciens. Mire hazamegy, már jó barátjaként 

tekint a botra, járókeretre stb. 

A kórház „veszélyes üzem”. Idős, különösen demens ember csak akkor kerüljön 

fekvőbeteg osztályra, ha járóbeteg ellátásban nem oldható meg a probléma. 

Mihelyt megoldódott, mielőbb bocsássuk ill. vigyük haza.  A „maradjon még egy 

kicsit erősödni” gyakorlata veszélyes. Minden egyes kórházban töltött nappal 

fokozódik a kockázat. 



Amikor egy beteg állapota visszafordíthatatlanul súlyosra majd végzetesre 

fordul, kapjon lehetőséget a család, hogy végigkísérhesse az agóniát.  A kórház 

biztosítsa a nyugodt, méltó légkört.   

A felvillantott mozaikkockákból is érzékelhető, hogy…. 

A páciens együttműködésének köre és 
mértéke (önmagáért vállalt felelősség, 
sérülésveszélyes helyzetek elkerülése, 
elkóborlás, elesés, gyógyszerszedés, 
compliance-adherencia-perzisztencia
tengely,                                           
kontrollok és utasítások betartása) 

a kognitív képességek csökkenésével 
arányosan csökken.

 

 

 



Egyidejűleg 

az orvostól, 

az eü.minden szereplőjétől és a            

hozzátartozóktól  

elvárható odafigyelés mértéke nő és a 

teendők sora szaporodik.

 

Ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek a fokozott elvárásoknak, sokszor nem 

költségigényes megoldásokban kell gondolkozni. 

Segíthet: 

                   jelenlét 

                   figyelem 

                   türelem 

                   empátia 

                   kommunikáció 

 

Az idős vagy demens emberre történő odafigyelés, általában az EMBER-re 

történő odafigyelés.   Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

 



 


