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9. 5 Az ápolásra szoruló időskorúak rehabilitatív ellátási struktúrái Európában
Miközben az ápolásra szoruló személyek szükségletei között alig van különbség, az
egyes országok rehabilitációs ellátási struktúrái és kapacitásai között jelentős eltérések
vannak. Több európai országban egyáltalán nem állnak rendelkezésre geriátriai
rehabilitatív ellátási struktúrák. Ott pedig, ahol a megfelelő struktúrák léteznek, a
kapacitások (intézmények és ágyak száma) jelentős mértékben különböznek. A 100.000
lakosra jutó ágyak száma pl. 0 és 70 között mozog. Az elaggott, multimorbid betegek
részére a kórházi rehabilitációs programok keretében nyújtott rehabilitatív eljárásokra
csaknem minden esetben aktív fekvőbeteg ellátást követően kerül sor.
„Skilled Nursing Home Facilities“, a geriátriai rehabilitáció helyszíne
Az egyes európai országok közötti legnagyobb különbség a geritátriai rehabilitatív
settingek tekintetében tapasztalható. Az elaggott, multimorbid személyek részére a
fekvőbeteg rehabilitatív eljárásokra speciálisan képzett ápolószemélyzettel és elkülönített
személyi állománnyal rendelkező ápolási otthonokban került sor (Skilled Nursing Homes
Facilities, SNF). Ezzel szemben Németországban a geriátriai rehabilitáció fekvőbeteg
klinikai settingekben történik. A német ápolási intézmények jelenleg nincsenek
felkészülve arra, hogy geriátriai team bevonásával rehabilitációs programokat
nyújtsanak. Léteznek bizonyos kompenzációs törekvések, pl. a mobil geriátriai
rehabilitáció közvetítésével és fejlesztés stádiumában vannak innovatív
kezdeményezések, mint a REKUP-modell, ezek azonban nem a klasszikus geriátriai
rehabilitáció célcsoportjaira összpontosulnak. Hollandiában pl. a „Skilled Nursing Home
Facilities“ keretében betegségentitások szerint differenciálják a betegeket. Speciális
egységekben gondozzák a rákos megbetegedésekben, a stroke-ban szenvedő és a demens
betegeket. Ezekben az intézményekben az orvosi ellátást mindennapi jelenléttel és
éjszakai telefonos készenléttel biztosítják. A geriátriai rehabilitatív settingek/programok
keretében az európai országokban az ápolási idő 7 és 65 nap között mozog.
További kihívást jelent a geriátriai rehabilitáció standardizálása egy európai szintű „best
practice” irányelv keretében.

