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Multimorbid állapotú idős betegek
rehabilitációja kórházunkban

Az utóbbi évtizedekben az idősek számaránya szignifikánsan növekszik. A kórházunkban kezelt betegek átlagéletkora 84,5 év

és évente több mint 700 új beteget veszünk fel. A felvételi FIM értékek átlaga 75,78 (σ=29,36), a távozási FIM értékek átlaga 89,8 (σ=26,16).
Kezelt napok száma átlagosan 33,8 (σ=38,97).

MAZSIHISZ Szeretetkórházban előforduló leggyakoribb
betegségek

Időskor élettani változásai,
általános állapotjellemzők
Általános változások:
•
Osteoporosis, csigolya kompresszió - testmagasság csökken, változik a BMI
•
Károsodik a glükóz tolerancia - Diabetes mellitus alakul ki
•
Izérzékelés csökken – sós, édes ételek előnyben részesítése
•
Perifériás idegek mérete csökken - a vibráció érzet és a propriocepció romlik
•
Vesztibuláris rendszer küszöbingere megnő - romlik az egyensúlyozás képessége
•
Szomjúségérzés csökken - dehidráció
•
Csökken a bőrturgor - érzékeny, száraz bőr

Cardialis
decompensatio

Diabetes
mellitus

Stroke

Mozgásszervi
mb.

Kardiovaszkuláris rendszer öregedéssel járó változásai:
•
Csökken a maximális aktuális pulzusszám - csökken a perctérfogat
•
Perifériás erek ellenállása nő - magasvérnyomás
•
Autoreguláció károsodik - posturális hipotenzió
•
Ingerületvezető apparátus elemei degenerálódnak - szívblokk
Respiratórikus rendszer öregedéssel járó változásai:
•
Kyphoscoliosis, bordaporcok meszesedése - a mellkasfal mozgékonysága csökken,
légzési munka megnövekszik
•
Alveolusok falában csökken az elasztin - az alveoláris rugalmasság csökken
•
Reziduális kapacitás nő - vitálkapacitás romlik
•
Alveolusok fala elvékonyodik - az alveoláris felszín csökken
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Önellátás:
Étkezés
Tisztálkodás
Fürdés
Öltözködés /felső testfél/
Öltözködés /alsó testfél/
WC használat
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Sphincter kontroll:
Széklettartás
Vizelettartás
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Mozgás:
Helyzetváltoztatás
Fürdőszobamegközelítés
WC megközelítés
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Közlekedés:
Közlekedés /házon belül/
Lépcsőn járás
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Szociális képességek:
Szociális együttműködés
Probléma megoldása
Emlékezés

Q
R

Kommunikáció:
Beszédmegértés
Önkifejezés

Felvétel

Kontroll

Távozás

Összpontszám:
Instrukciók a pontozáshoz:
Önellátó:
Részleges függőség:

Teljes függőség:

7
6

teljes függetlenség (biztosan időben)
részleges függőség (segédeszköz)

5
4
3

felügyeletet igényel (irányítás)
kis fizikális segítséget igényel (75%+)
mérsékelt segítséget igényel (50-70%+)

2
1

nagyfokú segítséget igényel (25%+)
teljes segítségre szoruló (25% alatt)

Ha a tevékenység nem tesztelhető: a szint 1!

GAS (Goal Attainment Scale - Cél Elérhetőségi Skála

Életkor:

Daganatos
megbetegedés

COPD

Jellemzői:

REHABILITÁCIÓS FOLYAMAT

Multiprofesszionális megközelítés
Időigényes folyamat, rehabilitációs ciklusok sorozata
Problémák megoldásában fontossági sorrend felállítása szükséges
Teljes restizúció nem várható

A geriátriai rehabilitáció TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG - biológiai,
pszichológiai és szociális komponensekkel.

Célterületek

Elérendő szintek

Elvesztett képességek miatti deficit
Izolálódás
Családi egyensúly felborulása
Szociális háttér hiánya
Latens depresszió
Hospitalizáció
Csökkent motiváció
Korábbi személyiség meghatározó

Arteriosclerosis

Az időskor élettani változásai, a multimorbitidás és a
pszichés és szociális nehezítettség miatt elveszített
képességek okozta hiányállapot.

Felmérés, Rehabilitációs terv, Kezelés,
Értékelés, Tanácsadás, Gondozás

Név:

Fertőző
betegségek

Dementia

DEFICIT

Részei:

FIM (Functional Independent Measure) - Funkcionális Függetlenségi Skála

Pszichés és szociális nehezítettség

M. Parkinson

Cél 1

Cél 2

Cél 3

Katz Index of Independence in Activities of Daily Living

Cél 4

Katz ADL Index, a mindennapi aktivitás megítélésére

Sokkal kevesebb, mint
az elvárás: -2
Valamivel kevesebb,
mint az elvárás: -1

ÖNÁLLÓSÁG:

TEVÉKENYSÉG
PONTSZÁM (1 VAGY 0)

Elvárt szint- Program
céja: 0

FÜRDÉS

Valamivel több, mint
az elvárás: +1

Rehabilitációs terv:

Megjegyzés:

Célterületek

Elérendő szintek

Mobilitás/
Mozgékonyság
A járáshoz és a
Sokkal kevesebb, mint
transzferhez 2 segítő
az elvárás: -2
kell.
A járáshoz és a
Valamivel kevesebb, transzferhez 1 segítő
mint az elvárás: -1
kell. 10 méter séta
rollátorral. O

ADL funkciók

Bőrsérülés

Képtelen egyedül
fürdeni és öltözni.

Nőtt a decubitus
mérete és
elfertőződött.

Ápolási otthon.

Nagyobb segítséget
igényel fürdéshez és
öltözéshez. O

Vérhólyag (1.5 cm) a
sarkon, de körülötte a
bőr érintetlen.

Geriátriai otthon.

Önálló öltözés.
Önálló transzfer.
Elvárt szint- Program
Felügyelet a fürdéshez.
Önálló rövid távú (15
célja: 0
/ Kis segítség a
m) séta rollátorral. √
fürdéshez.√
Valamivel több, mint
az elvárás: +1

Önálló öltözés.
Rövidtávú séta bottal Felügyelet a fürdéshez.
(15 m).
/ Kis segítség a
fürdéshez.√

Sokkal több, mint az
elvárás: +2

Hosszabb távú séta
bottal (több mint 15
m).

Jövőbeni elhelyezés

TRANSZFER

(1 PONT)

(0 PONT)

(1 PONT)

A bőr teljes
gyógyulása.

Otthon családi segítség
nélkül.

ÖSSZPONTSZÁM = ______

A család korábban
segített a
pénzügyekben,
bevásárlásban és a
fürdésben.

Személyi segítséget igényel a
transzferhez, vagy teljes segítséget.
(0 PONT)

Teljes kontroll a vizelet és
széklettartásban.

PONT: ___________

(0 PONT)

Ki kell vinni wc-re, vagy segíteni kell
tisztálkodni vagy átülni
szobawc-re/ágytálra.

Ágyból ki/beszáll, székről feláll, leül
segítség nélkül. Mechanikai segítő
eszközök használhatóak.

ÉTKEZÉS

Segíteni kell öltözködni vagy teljes
öltöztetés.

Elmegy a wc-re. Képes leülni, felállni,
ruháját megigazítani, és segítség
nélkül tisztálkodik.

PONT: ___________

A hólyag mérete
csökken. √

Megjegyzés:

távozáskor
érkezéskor

PONT: ___________

Több, mint 1 testtájék fürdetéséhez
igényel segítséget, vagy a
zuhanyozóba, kádba bejutáshoz.
Fürdetés teljes ellátással.
(0 PONT)

(1 PONT)

SZÉKLET- ÉS
VIZELETTARTÁS

Otthon a családdal,
annyi támogatással,
mint eddig.

Önálló fürdés és
öltözködés.

TOALETT

Otthon a családdal,
több támogatással,
mint eddig. √

(0 PONT)

Kiveszi a ruháit a fiókból, szekrényből, felveszi a ruhákat, becipzározza.
Cipőkötéshez kérhet segítséget.

PONT: ___________

Állapot fenntartás.

Felügyelet, irányítás, személyi
segítség, vagy teljes ellátás.

(1 PONT)

PONT: ___________

A probléma-hierarchia felállítása
után kitűzött reális célok alapján.

Nem kell felügyelet, irányítás,
személyi segítség.
Teljesen önállóan megfürdik, vagy
csak egy testrésznél (hát, genitáliák,
érintett végtag) igényel segítséget.

ÖLTÖZKÖDÉS
Sokkal több, mint az
elvárás: +2

(0 PONT)

(1 PONT)

PONT: ___________

NEM FÜGGETLEN:

(1 PONT)

Részben vagy teljesen inkontinens.

(1 PONT)

(0 PONT)

Segítség nélkül szájához viszi a
tányérról az ételt. Az étel elkészítését
más is csinálhatja.

Részleges vagy teljes segítségre szorul
az étkezésben. Parenterális etetés.

6 = Önálló beteg

0 = Nagy fokú segítségre szoruló beteg

Slightly adapted from Katz, S., Down, T.D., Cash, H.R., & Grotz, R.C. (1970) Progress in the development of the index of ADL.
The Gerontologist,10(1), 20-30.
Copyright © The Gerontological Society of America. Reproduced [Adapted] by permission of the publisher.

BARTHEL
INDEX

Név: ___________________________
Dátum: ___________________________

Activity

Score

ÉTKEZÉS
0 = Etetés.
5 = Segítséggel (pl. a hús felvágása, vagy speciális diétaigény, vaj kenése).
10 = Önállóan: a beteg képes egyedül enni egy tálcáról vagy asztalról, ha valaki
azt elérhető távolságba teszi.
FÜRDÉS
0 = Mosdatás.
5 = Más személy jelenléte nélkül zuhanyozó vagy fürdőkád használata.

______
______

TISZTÁLKODÁS
0 = Nem képes a lentiek valamelyikére.
10= Más személy jelenléte nélkül zuhanyozó vagy fürdőkád használata.

______

ÖLTÖZKÖDÉS, VETKŐZÉS
0 = Nem képes egyedül öltözni.
5 = Kis segítséggel, legalább a felét egyedül.
10 = Önálló cipőfelvétel, inggomb begombolása.

______

SZÉKLETTARTÁS
0 = Nem képes tartani.
5 = Időnként baleset, vagy a kúpot másnak kell behelyezni.
10 = Baleset nélkül, lehet kúp segítségével.

______

VIZELETTARTÁS
0 = Nem képes tartani, állandó katéter.
5 = Elvétve baleset. A beteg szól, de nem tud várni a nővérre.
10 = Éjjel, nappal képes vizeletét tartani.

______

WC-HASZNÁLAT
0 = Nem képes wc-t használni.
5 = Kis segítséget igényel (pl. egyensúlyzavar miatt, ruhafelhúzáshoz, papírhasználathoz),
vagy önálló ágytál használat.
10 = Egyedül kimegy, ruháit le- és felhúzza, ruháját meg tudja óvni a
bepiszkolódástól. WC-papírt használ. Segédeszköz a kapaszkodáshoz használható.

______

ÁTSZÁLLÁS TOLÓKOCSIBÓL AZ ÁGYBA ÉS VISSZA
0 = Nem képes, ülőegyensúlya sincs.
5 = Tud ülni, de ki kell segíteni az ágyból.
10 = Felügyeletet igényel vagy minimum segítséget (pl. egyensúlyprobléma).
15 = Teljesen önállóan, biztonsággal befékezve a kocsit, a lábtartót
felemelve, lefeküdni az ágyba, felülni az ágy szélére.

______

KÖZLEKEDÉS SÍK TALAJON
0 = Immobil vagy 50 métert sem tud megtenni. Kerekesszéket sem tud hajtani.
5 = Járásképtelen beteg, 50 m vagy több önálló kerekesszék hajtás, manőverezés:
fordulni ágyhoz, asztalhoz, WC-re.
10 = Felügyeletet igényel, vagy csak kis segítséggel tud járni 50 métert vagy többet
15 = Segédeszközt használ, de önállóan.
20 = 50 vagy több métert is megtesz segítség, felügyelet nélkül (bármilyen segédeszköz
használható, kivéve guruló mankó). Ha protézist használ, a protézist be kell
tudnia állítani járáshoz és üléshez (pl. térdzár zárása, nyitása)

______

LÉPCSŐN FEL - LE
0 = Képtelen lépcsőn járni.
5 = Kis segítséget vagy felügyeletet igényel (pl. aki a botot nem tudja magával vinni).
10 = Önálló, felügyelet nélküli lépcsőn-járás, bármilyen segédeszközzel

______

√
O

TOTAL (0–100): ______
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Relatív rehabilitáció:

Pozicionálás

Szociális
munkás
Fizikoterapeuta

Járástanítás

Manuálterápia
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Szakápoló

Fizikoterápia

Állapotfenntartás Gyógytornász
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Masszőr

Foglalkoztató
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MULTIMORBID ÁLLAPOTÚ IDŐS BETEGEK REHABILITÁCIÓJA: Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő, Dr. Telkes Zoltán, Dr. Czapáry Katalin
Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv Dr. Kullmann Lajos: Az orvosi rehabilitáció szerepe és kapcsolatai
Geriatria az időskor gyógyászata, Szerkesztette: Székács Béla, Bp. 2005, Semmelweis kiadó

Foglalkoztató
terápia
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Preventív
rehabilitáció

- Csontgyógyulás aránya, sebessége csökken
- hosszabb utánkövetés szükséges
- Csonttömeg csökken (corticális 0,7% évente,
trabecularis: 0,6 % évente)
- osteoporosis fokozódik
- Glükozaminoglikánok mennyisége csökken
- a porcszövet működése romlik, osteoarthritis
alakul ki
- Izomrostok száma csökken
- sarcopenia
- Izom fáradékonysága nő
- az izom kitartása csökken
- Izom beidegzése csökken, motoros egységek
száma csökken

- finommozgások romlanak

BETEG

Ortopéd
műszerész

- Funkcionális skálák alkalmazása a változások
mérésére : FIM, Barthel, Katz-ADL
- GAS alkalmazása: funkcionális mérés és
elégedettségi mérés egyben
- WHOQOL-Bref jóllét teszt felvétele
- betegség-percepció teszt felvétele
- betegelégedettségi kérdőív kitöltése

Orvos

Pszichológus

a terápia során elért eredmények, funkciók megőrzése
hosszútávon, ellensúlyozva az öregedést és a krónikus
betegségek progresszióját.

ÉRTÉKELÉS:

masszázs

- Személyzet:
-„burn-out” veszélye miatti szupervízió ajánlott
- Beteg, hozzátartozók:
- türelem, anyagi nehézségek
- állapotromlás miatti pszichés terhek
- relatív kis eredmények elfogadása

A beteg korábbi személyisége meghatározó a
megküzdési stratégiájában:
a lelki alkat, a személyiség rigiditása, az életkor,
a megtett életút, a társadalmi pozíció,
az etnikai hovatartozás, a vallás

Gyógyszer
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Állapot fenntartás:

TÁR
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az akut betegségek kialakulásának megelőzése a multimorbiditás és az öregség miatti krónikus betegségekben,
állapotokban.

kimozgatás

NY
GÉ
ŐI
ID

Preventív rehabilitáció:

I
Y
L

Aktív torna
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Passzív

A rehabilitációt nehezítő élettani
tényezők:

T
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É

az akut betegség jelentkezése előtti, a multimorbiditás és
az öregség miatt már deficitekkel járó állapot és funkció
elérése.
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TANÁCSADÁS:

- segédeszközök kiválasztása, beszerzése, feliratása, segítség
orthézisek feliratásában
- a szociális hálónak, gondozási kapacitások lehetőségeinek a
felmérése
- hozzátartozók bevonása
- ismeretközlés a betegségéről, további kezelésről, prognózisról
- életmódbeli tanácsadás: étkezés, dohányzás, alkoholfogyasztás,
testsúlycsökkentés
- szorongás, depresszió, betegségtudat csökkentése
- az otthoni körenyezeti feltételrendszer átalakítása a
lehetőségeknek megfelelően

MAZSIHISZ Szeretetkórház, 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.
rehabilitacio@szeretkorhaz.hu

