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időskorúak,

A kiadvány nem érhető el Interneten, de azt a Német Kórházigazgatók
Szövetsége érdeklődés esetén elektronikus vagy nyomtatott verzióban
rendelkezésre bocsátja.
Az időskorú beteg
Mobilitás, önállóság, önrendelkezés
A MediClin Krankenhaus am Crivitzer See alap- és szerződött orvosi
ellátást,
továbbá
sebészeti/ortopédiai,
belgyógyászati,
szülészet/nőgyógyászati,
aneszteziológiai
és
radiológiai
szolgáltatásokat nyújt. A kórház 74 betegággyal rendelkezik. Az
interdiszciplináris komplex kezelési központban elsősorban időskorú,
valamint krónikus és multimorbid betegeket látnak el.
Az életminőség, mint a kezelés legfontosabb célkitűzése
Az interdiszciplináris komplex kezelési központ legfontosabb
célkitűzései: a mindennapi élet tevékenységeinek független
elvégzéséhez szükséges képességek visszanyerése (önállóság), a
segédeszközök (járást segítő eszközök, rollátor) nélküli mobilitás
javítása és a maradandó ápolásra szorultság mértékének csökkentése.
Az interdiszciplináris team munkájában orvosok, terapeuták,
pszichológusok, pszichoterapeuták, szociális munkások, speciális
képzettséggel rendelkező ápolók, lelkigondozók vesznek részt. A team
további résztvevőkkel bővül. Igen nagy igény van geriátriai

tapasztalatokkal rendelkező ápolókra. Az ápolószemélyzet az összes
terápiában aktív módon részt vesz. Ők biztosítják a team tagjai és a
betegek közötti kapcsolatot és a hozzátartozókkal való kapcsolattartást.
A komplex kezelési központ eddig több mint 100 beteget részesített
komplex geriátriai kezelésben. A team számos tapasztalatot szerzett,
sikereket ért el a kezelés területén, emberi sorsokat ismert meg, ami
hozzájárult a kezelés sikeréhez.
A korai rehabilitációs komplex geriátriai kezelés kritériumai
• A kezelést geriátriai team végzi, klinikai geriátriai kiegészítő
továbbképzéssel rendelkező szakorvos irányításával.
• A kezelés kezdetén legalább négy területre kiterjedő standardizált
geriátriai értékelésre, az elbocsátást megelőzően legalább két területre
kiterjedő értékelésre kerül sor (ha a beteg állapota egyes területeken ezt
nem teszi lehetővé, ez dokumentálandó, ill. adott esetben
megismétlendő).
• A felvétel alkalmával a beteg állapotára vonatkozó, legalább öt
területre kiterjedő szociális értékelésre kerül sor (ha a beteg állapota ezt
nem minden területen teszi lehetővé, ez dokumentálandó, ill. adott
esetben harmadik féltől bekérendő, ill. lehetőség szerint
megismétlendő).
• A team hetente megbeszéléseket folytat az összes szakterület
képviselőinek részvételével, a kezelés eddigi eredményeit és a kezelés
további célkitűzéseit hetente dokumentálják.
• Képzett ápolószemélyzet általi aktiváló terápiás ápolásra kerül sor.
• Párhuzamosan aktív diagnosztikára, ill. orvosi kezelésre kerül sor.
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