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Az időskorú beteg
A demencia iránt érzékeny kórház
Haßberg-Kliniken
A Haßberg-klinikák a Haßberge járásban működő általános kórházak egyesülése.
Évente összesen 10.300 fekvőbeteg és 18.000 ambuláns eset ellátására kerül sor. A
kórházügyi tervben rögzített 220 ággyal és 559 foglalkoztatottal rendelkeznek. Az
ellátás súlypontja egyre inkább az időskorúak felé mozdul el.
A járási kórházakban 2016 márciusában demencia iránt érzékeny munkacsoport
alakult (Projektgruppe „Demenzsensible Haßberg-Kliniken“). Németországban a
demenciában szenvedők száma 2010-ben elérte az 1,2 milliót. Az újonnan
megbetegedettek száma évente 248.000. Az előrejelzések szerint a demenciában
szenvedők száma 2020-ig 2,9 millióra, 2030-ig 3,4 millióra növekedik.
A demencia iránti érzékenység vetületei
Az étkeztetés
Problematikus eljárás az étel tálcán való felszolgálása, amit a kórházak többségénél
alkalmaznak. Rendszerint az összes fogás egyetlen tálcán való felszolgálására kerül
sor. Ez nehéz helyzet elé állítja a demens személyeket, akik fel sem ismerik, hogy mi
van a tálcán és a desszertet belekeverik a levesbe. A dolognak szociális vonatkozása is
van: a társaság nélkül, egymagában étkező demens személy kevesebbet, vagy semmit
sem eszik. Ezért az egyik járási kórházban a közösségi helyiséget étkezőként
használják, ahol a demens és nem demens személyek együtt étkeznek. Az egyes
fogásokat nem egyszerre, hanem egymásután szolgálják fel. Az étel kiosztására egy
konyhakocsiról kerül sor, így teljesíteni lehet a beteg kívánságait és mód nyílik a
megfelelő mennyiség tálalására.
A hozzátartozók bevonása
A Haßberg-klinikák lehetővé teszik a hozzátartozók részére, hogy éjszaka is a beteg
mellett maradjanak. A „Rooming-In” biztonságérzetet és jó közérzetet nyújt a demens
személyek részére. Az érintetteknek kevesebb alváshiánnyal és zavart állapottal kell
szembesülniük, mint azoknak, akik velük hasonló egészségi állapotban vannak, de
nem részesülnek a hozzátartozójukkal való együttlétben.
A lakókörnyezet kialakítása
A demenciában szenvedő betegek lakókörnyezetének alakításában figyelembeveendő
feltételek: csendes, védett épületszárny, csúszásgátlós padló, élénk színvilág;
közérthető képbeszéd; lakályosság, biztonság, klinikai funkcionalitás egyensúlya;

hazulról behozott tárgyak (képek, párnák) nyújtotta otthonosság; falfestés,
megvilágítás.
A munkatársak képzése
A képzés minden foglalkozási csoport számára fontos, annak tartalma azonban
differenciált. Az ápolók képzése különösen intenzív és terjedelmes. A Haßbergklinikáknál folytatott képzések tartalmi elemei:
• a demencia háttértényezői
• a demencia tünetei, beleértve a delírium betegségképet
• megfigyelés és érzékelés
• a demens betegek különleges helyzete a kórházakban
• kommunikáció és interakció
• kihívó viselkedés
• Richard-féle integratív validáció
• biográfia feldolgozása és környezetterápia
Segédeszközök alkalmazása
A kommunális cégnél a betegek biztonsága érdekében a kijáratokra riasztókészüléket
szereltek, amely akkor lép működésbe, ha egy kompatibilis csuklópántot viselő beteg a
kijárathoz közeledik. Ezzel megakadályozzák, hogy az elkószálásra hajlamos betegek
kijussanak az intézményből.
A mentálisan korlátozott betegek ágya vagy széke mellé ún. lépésérzékelős riasztó
szőnyeget helyeznek, amely akusztikus jelzést bocsát ki, ha a beteg feláll és rálép.
A demensek orientációját piktogramokkal segítik. Piktogramokkal látták el a
mosdókat, az étkezőhelyiséget, a betegek számára fontos szobákat. Az egyes betegek
szobájának ajtajára az illető által választott személyre szabott képet akasztottak. A
foglalkozások keretében segédeszköz gyanánt szolgál még a zene, a játék, a könyv.
A demencia-megbízottak képzése
Minden osztályon demencia-megbízottat kell kijelölni és kiképezni. A képzésnek
részletesebbnek és árnyaltabbnak kell lennie, mint a személyzet többi részének
képzése. Ez a szakértő hivatkozási személlyé válik az adott osztály teljes személyzete
számára. Ő maga nem folytat képzést, hanem tanácsadóként működik.
Regionális partnerekkel való együttműködés, önkéntesek foglalkoztatása
A hálózatokban való közreműködés a más ellátási területekkel való együttműködés
erősítését szolgálja. A kórházak fontos partnerei: a szabadfoglalkozású orvosok, az
ambuláns és bentlakásos ápolási intézmények, valamint tanácsadó irodák. A kórházak
számára jelentőséggel rendelkezik az önkéntes munkatársak hálózatának kiépítése.
A Haßberg-klinikákon 2018 szeptemberében vezették be az önkéntesek
foglalkoztatását. Az önkéntesek feladatai: vizsgálatokra való betegkísérés, műtétek
utáni (nem orvosi és nem ápolói) beteggondozás, a betegekkel való beszélgetés,
szervezésben való segítségnyújtás, továbbá éneklés, zenélés, felolvasás; háztartási
munkában és kézműves foglalkozásokban való részvétel.
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