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A hospice szolgálata a 
demens betegek között

Beszterczey András

Mi a demencia?

Ez egy tág fogalom, ami arra utal, hogy 
az egyén elveszti emlékezőtehetségét, 

értelmét, ésszerűségét, társadalmi 
jártasságát, valamint azt, amit normális 

érzelmi reagálásnak tekintünk.

Mi a hospice?

A hospice a haldokló - elsősorban daganatos 
- betegek humánus gondozását végző 
szervezet. A hospice gondozás célja a 

betegek életminőségének javítása (testi és 
lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és 

szellemi aktivitásuk támogatása), valamint a 
hozzátartozók segítése a betegség és a gyász 

terheinek viselésében.
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A különböző terminális időszakok
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Idő

Rövid idejű, nyílvánvaló 
hanyatlás (rák)
Hosszabb idejű elgyengülés, 
olykor súlyos krízisekkel
Hosszabb idejű lassú hanyatlás 
(demencia)

A hospice ellátásba való bekerülés 
kritériumai demencia esetén*

• Segítség nélkül képtelen a hely - és helyzetváltoztatásra, az 
öltözködésre és a tisztálkodásra.

• Részleges vagy teljes, állandó vagy időszakos inkontinencia.
• Ha nem tud napi 6 értelmes szónál többet kimondani.
• Ezeken kívül az elmúlt időszakban a következő akut 

problémák léptek fel:
o Súlyos légzési nehézség
o Súlyos húgyúti fertőzés
o Sepsis
o Hármas vagy négyes stádiumú decubitus
o Lázas állapot antibiotikumos kezelés után is.
o Az előző 6 hónapban 10%-os volt a súlyvesztesége és az 

albumin szintje alacsony.

* Angolszász gondozásbavételi kritériumok

A hospice ellátás céljai a demens betegek 
gondozásában

• Természetes eszközökkel biztosítani az
életminőséget és az állapotának megfelelő
komfortérzést.

• Szoros kapcsolatot teremteni a hozzátartozók, a
gondozók és a beteg között.

• Gondoskodni kell arról, hogy a családtagok minél
több ismeretet szerezzenek a demenciáról és annak
lefolyásáról. Ennek a célja az, hogy döntéseiket jól
meg tudják alapozni.

• Lelkigondozás és a hitélet gyakorlásának lehetősége.
• Segítség a haldoklás időszakában.
• Egyénre szabott gondozás.

Smith, M. (2007). Hospice Approach to End of Life D ementia Care. University of Iowa College 
of Nursing Iowa Geriatric Education Center
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Nehézségek a demens betegek hospice 
ellátásában

• A végső stádium nehezen felismerhető.
• Ők már nem tudnak abban dönteni, hogy

szeretnék-e a hospice szolgálatát igénybe
venni.

• Lehet, nem is tűnik végstádiumúnak a
demens beteg állapota.

A demens betegek problémái 
az életük végén

• Viselkedési problémák
• Aspiratio
• A decubitus veszélye és kialakulása
• Fájdalom
• Kommunikációs akadályok
• Húgyúti fertőzések
• A gondozó bűntudata és feszültsége

A gondozó bűntudata és feszültsége

• Odafigyelés, meghallgatás, támogatás.
• Ismerje és használja ki azokat a lehetőségeket, ahol

hasonló problémával élő társai vannak.
• Ha szüksége van rá, legyen lehetősége igénybe venni

szakember segítségét.
• Lelkigondozás a gyászban.
• Értsük meg, hogy a gondozó érzései konfliktusba

kerülhetnek: a gondozás - gondoskodás vége mégis a
halál lesz.

• Legyen tisztában a család és a segítő a haldoklás
folyamatával.
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Viselkedési problémák

• Nyugtalanság
• Agresszió
• Helytelen szexuális viselkedés
• Hallucináció
• Téveszme
• Szorongás
• Depresszió
• Sikítás – ordítás
• A gondoskodás elutasítása

Viselkedési problémák

Ezek a viselkedések a 
kommunikáció egy- egy 
speciális esetei és nem 

elsősorban megszüntetendő 
cselekvések! 

Keressük az okokat! 

A nyugtalanság kiváltó okai

Belső tényezők

• delírium
• depresszió 
• rögeszme 
• szorongás 
• pszichózis (rettegés) 
• fájdalom

Külső tényezők

• nem megfelelő 
fizikai környezet 

• nem megfelelő 
szociális környezet 

• kiégett gondozó
• bűntudatban élő 

gondozó
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A nyugtalanság kezelése

• Határozzuk meg a nyugtalanság által kiváltott 
cselekvést

• Védjük meg őt és a környezetét
• Tárjuk fel a kiváltó okot (gondozó, környezet, 

a beteggel kapcsolatos tényezők)
• Nem gyógyszeres beavatkozás
• Gyógyszeres beavatkozás
• Időszakos kontrollja az eseményeknek és a 

kezelés sikerességének.

A súlyos nyugtalanság 
nem gyógyszeres kezelése

• Zeneterápia
• Snoezelen szoba
• Környezeti változtatások (pl. tükrök vagy ablakok eltakarása, puha 

szórt fény)
• A szociális kapcsolatok erősítése
• Meg kell vizsgálni a beteg korábbi napirendjét és élettörténetét, 

mert lehet, hogy az ebben bekövetkezett változások a cselekvés 
okai.

• Keressünk egyéb okokat. (fertőzés, fájdalom, eddig ismeretlen 
szükségletek)

• Kerülni kell a kényszerintézkedést (kikötözés stb.)
• Te ne harcolj az agresszív viselkedés és a gondoskodás elutasítása 

ellen!

Ham, R. J., Sloane, P.D., Warsaw, G.A., Bernard, M.  A., & Flaherty, E. (2007) . Alzheimer’s disease an d other 
dementia’s. Primary Care Geriatrics:

Légzési és nyelési zavarok

• A betegség lefolyásának a következménye
• A környezet felkészítése (család, segítő, gondozó)
• Az etetéssel kapcsolatos jógyakorlatok elsajátíttatása
• Az etető tubus használatát lehetőleg mellőzzük, mert 

nem hosszabbítjuk meg vele az életét 
nagymértékben, viszont komoly komplikációkat és 
diszkomfort érzést okoz

• Megbeszélni a családdal és a segítővel (nővérrel), 
hogy hogyan lehet „öröme” az étkezésben
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Decubitus

• Mozgatás
• Légmatrac
• Kenőcsök
• Felvilágosítás
• Gyógyszeres kezelés, ha képes a nyelésre
• Sebészeti konzílium, szükség esetén

Húgyúti fertőzés

• Incontinencia kezelése
• Katéter (Foley) használata (ha lehet,

kerüljük el)
• A család tájékoztatása a kór lefolyásáról
• Antibiotikumos kezelés

Kommunikációs nehézségek

• Egyértelmű fizikai és szóbeli közlések
• A gondozó tudása
• Fiziológiai jelzők
• Megfigyelés
• Meghatározni a hallási és látási károsodások mértékét, és 

eldönteni mi a legmegfelelőbb kommunikációs csatorna. 
(hallás?, látás?, stb.)

• Szemből közelítsük meg és vegyük fel a szemkontaktust, 
a nevén szólítsuk és nyugodt hangon beszéljünk

• Először beszéljünk és utána érintsük meg, ezzel is 
csökkentendő a gondozott félelemérzetét

Frazier-Rios, D. & Zembrzuski, C. (2007). Communication Difficulties: Assessment and 
Interventions in Hospitalized Older Adults with Dementia Issue Number D7.
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Kommunikációs technikák

Probléma

• A beteg megérti-e az
eldöntendő kérdést?

• A beteg támadó és
agresszív nyelvezetet
használ (káromkodik) és a
magatartása is támadó.

• A beteg kerüli a szóbeli
megnyilatkozást vagy
különböző tónusokban
artikulálatlan hangokat
ad.

Beavatkozás

• Egyszerű és direkt kérdéseket 
kell feltenni, melyre a válasz 
csak igen vagy nem lehet.

• Az érzelmekre kell reagálni és 
nem a szavakra. Az okot kell 
megtudni, ami kapcsolódhat 
éhséghez, szomjúsághoz és 
egyéb fiziológiai szükséghez.

• A nonverbális 
kommunikációból kell olvasni.

Frazier-Rios, D. & Zembrzuski, C. (2007)

Fájdalom a demens betegeknél

•A saját ötleteink által megállapított fájdalomszint nem
pontos módszer!
•A demens betegek is szenvednek a fájdalomtól és a
demencia súlyosbodásával a kezeletlen fájdalom
kockázata is egyre nagyobb
•A betegeknek a fájdalomérzet kifejezésében vannak
nehézségeik. Ez magyarázhatja a fájdalomra adott
atipikus viselkedési válaszokat (nyugtalanság, szorongás,
agresszivitás)

Scherfer et al. (2005) Recent developments in pain in dementia. BMJ, 330(26).

A demens beteg fájdalmat kifejező 
viselkedése

Atipikus viselkedés
• nyugtalanság
• zavarodottság 
• erőszakosság 
• étvágybeli változások 
• napi rutin 

megváltozása

Elvárható viselkedés
• grimaszok 
• sírás 
• a fájdalmas terület 

dörzsölése 
• nyöszörgés 
• őrzi a fájdalmas 

területet
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A fájdalom kezelése

•Kérdezd a beteget!
•Ha képtelen a válaszadásra, de látszik rajta, hogy
fájdalma van, akkor keresd a legfőbb okokat!
•Figyeld meg a beteg viselkedésében
bekövetkezett változásokat!
•Használj alternatív fájdalom meghatározó
eszközöket!
•Elmondás nélkül is meg kell tudni határozni a
fájdalom mértékét.
•Gyógyszeres fájdalomcsillapítás.

Herr, K., Coyne, P., Key, T., Manworren, R.. McCaff ery, M., Merkel, S., Pelosi-Kelly, J., Wild, L. 
(2006). Pain assessment in the nonverbal patient: p osition
statement with clinical practice recommendations. P ain Management Nursing, (7)2 p. 44-52.

Megértés szavak nélkül

•A gondozó veszi észre először a betegben bekövetkező
változást.
•Fejleszteni kell a diszkomfort érzés nem verbális
eszközökkel történő kifejezésének megértési
képességét.
•Lehet, hogy alul vagy túl becsüljük a beteg fájdalmát.
•Egy használható módszer kell a betegmegfigyelésben,
a betegség kórtörténetében és a szervek rendellenes
működéséből fakadó fájdalom megismerésében.

A fájdalom néhány lehetséges 
mérőeszköze

•BODIES skála
•FLACC skála
•PAINAD skála
•MSSE teszt
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BODIES skála

• B – Milyen viselkedést láttál?
• O – Milyen gyakran történt?
• D – Mi történt a viselkedés időtartama alatt?
• I – Milyen intenzív a viselkedés?
• E – Hatékony volt-e a kezelés, amit kapott?
• S – Mi okozta és mi állította meg a

cselekvést?

Snow, L., Rapp, M., & Kunikm, M. (2005) Pain manage ment in Persons with Dementia. Geriatrics, 

FLACC skála

Arc
0 - nincs kifejezés és 
mosoly

1 - esetenként grimasz, 
szemöldökét 
összehúzza, 
fenyegetően néz, 
érdektelen, közömbös 
arcot vág

2 - állandó szemöldök 
ráncolás, összeszorítja 
az állkapcsát, 
remegnek az ajkai

Lábak
0 - normál helyzetben 
vannak, nyugalomban 
vannak

1 - nyugtalan, görcsös 
tartás

2 - rúgás vagy felhúzott 
lábak

Tevékenység - mozgás
0 - fekszik csendesen 
és könnyen mozog

1 - görcsös helyzet és 
előre-hátra hintázik, 
vonaglik

2 - teste ívben merev 
vagy rázkódik

Sírás 0 – nincs
1 - nyöszörgés 
,esetenként panaszos

2 - állandó sírás, 
üvöltés, állandóan 
panaszkodik

Vigasztalhatóság 0 - nyugodt
1 - el tudod érni 
érintéssel, öleléssel, 
beszélgetéssel

2 - vigasztalhatatlan és 
nem tudjuk kiváltani a 
komfortérzetet

UCLA David Geffen School of Medicine - Department of  Anesthesiology

PAINAD skála
Meghatározandók 0 1 2 Pontszám

Zajos légzés normál légzés
esetenként zajos 
légzés, rövid idejű 
hiperventillációval

zajos légzés, 
hosszú idejű 
hiperventillációval

Negatív érzelmeket 
kifejező hangok

nincs

esetenként 
nyöszörög, morog, 
alacsony szintű 
beszéd, amely 
negatív és nem 
helyénvaló

Ismétlődő zavaros 
kiabálás, hangos 
nyögés és morgás, 
sírás.

Arckifejezés mosoly vagy semmi

szomorúság, 
félelem, 
összehúzott 
szemöldök

teljes grimasz, 
torzult arc

Testbeszéd
nyugalmas 
testtartás

görcsös és 
stresszes tenzió, 
izeg-mozog

merev, 
összeszorított ököl, 
felhúzott térdek , 
taszító, hirtelen 
kicsapások

Vigasztalhatóság nincs rá szükség
hanggal vagy 
érintéssel 
nyugtatható

nem lehet 
megnyugtatni

Warden V, Hurley AC, Volicer L. Development and psyc hometric evaluation of the pain 
assessment in advanced dementia (PAINAD) scale. J A m Med Dir Assoc. 2003
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MSSE – a szenvedő állapot vizsgálata
Kategóriák: 1-10:
1. Nem nyugodt
2. Kiabál
3. Fájdalom látszódik
4. Decubitus
5. Alultáplált
6. Evési rendellenességek
7. Támadó
8. Instabil egészségügyi állapot
9. Szakember véleménye szerint szenved
10.A család véleménye szerint szenved
1 pont, ha a meghatározás igen és 0 pont, ha nem.
0-3 alacsony szintű fájdalom
4-6 közepes szintű fájdalom
7-10 magas szintű fájdalom

Aminoff & Adunsky, 2006

PACSLAC – fájdalommérő, 
ellenőrző lista

Arckifejezés

grimasz, változás a 
szemekben, szemöldök 
összehúzása, nyitott száj, 
összeszorított fogak, ráncolt 
homlok, arcrándulás

Szociális, személyiségi és 
hangulati jelzők

fizikai és szóbeli agresszió, 
megérinthetetlen, eldobál 
dolgokat, növekvő 
zavarodottság, feldúltság, 
nyugtalanság

Testmozgás, tevékenység Fiziológiai jelzők, evés, alvás,  
beszéd - hang

nem együttműködő, 
elutasítja a segítséget, őrzi a 
fájdalmas területet, 
nyugtalan, merev, elutasítja 
a gyógyítást

sápadt arc, könnyes szem, 
izzadás, étvágyban 
bekövetkező változások, 
kiabálás, ordítás, nyöszörgés, 
morgás

A fájdalmak okai

Akut
• székrekedés, 
• gyulladás, 
• fertőzés, 
• törés, 
• nyomási fekély, 
• fájdalmas tevékenység, 
• napi rutin megváltozása

Krónikus
• ízületi gyulladás, 
• idegi fájdalom, 
• ideggyengeség, 
• reuma, 
• fantomfájdalom, 
• gerincsérv, 
• korábbi törés, 
• rák
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Fájdalomcsillapítás

Nem gyógyszeres terápia:
• Helyváltoztatás – mozgatás
• WC – használat
• Éhség és szomjúság csökkentése
• Megfelelő környezet (lágy zene, megfelelő 

fény…)
• Személyre szabott öltözék, cipő, fogsor
• Masszázs
Gyógyszeres terápia

Összefoglalva
• A demencia egy gyógyíthatatlan betegség,.
• A környezet felvilágosítása nagyon fontos.
• Ami nekem fáj, az a demens betegeknek is fáj!
• A rossz kommunikáció nem ment fel a szakszerű 

beavatkozás alól!
• A szakszerű beavatkozás jelszava „kezdj alacsony 

szinten (dózisban) és haladj lassan”. 
• A betegek nem tudják megváltoztatni a 

viselkedésüket, ezért azoknak kell rugalmasnak 
lenni, akik gondozzák őket.

• Fontos az interdiszciplináris csapat!
• Ne feledkezz meg a gondozókról!

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


