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"A mindennapok társas történéseit tekintve tulajdonképpen minden ember 

szociálpszichológusnak tekinthető. A szocializáció és a társas érintkezések 

során szerzett tapasztalatainkra figyelve megkönnyíthetnénk az életünket. 

Azonban nem figyelünk egymásra, sem magunkra, mindig van valami, ami 

fontosabb, lényegesebb. Kapcsolatainkban rengeteg olyan mozzanat, jelenet 

van, amelyet megfigyelve elkerülhetnénk az álkonfliktusokat, energiánkat az 

igazi konfliktusaink felismerésére, megoldására fordíthatnánk. Egymásban nem 

saját boldogságunk fölösleges hátráltatóját vagy egyetlen kívánatos eszközét 

látnánk. Nem mindig azt keresnénk, kitől kaphatunk, hanem elsősorban azt, 

hogy hol és kinek adhatunk."Csepeli György  
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Csepeli György, id. Megyeri Márta, Szociológia, Szociálpszichológia 

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/1_2321_015_101115.pdf 
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1. Bevezetés 
 

„Alzheimerrel diagnosztizálták édesanyámat. Rettenetes betegségnek tartom. Elvész az 

ember benne. Semmit nem jelentek már számára. Tudja, hogy van valaki vele, de nem tudja, 

hogy Én a lánya vagyok. Nem tud semmit. Etetem, itatom, sétáltatom, fürdetem, mint egy 

babát. De hát még is csak az anyám!”. (Primer gondozó: Ilonka).   

A demenciával élő személyek ellátása, gondozása napjaink egyik legnagyobb egészségügyi 

és szociális kihívása. A legnagyobb teher a gondozó családokra hárul, hiszen a demencia 

hatására az érintett személynek megváltoznak a kognitív funkciói, amelyek akadályozzák a 

mindennapi önálló életvitelben. A demencia témakörnek a vizsgálata szociológiai, és 

egészségügyi szempontból több irányba vizsgálható. Steven Zarit, kutatásai alapján 

elmondhatjuk, amit a nemzetközi tapasztalatok bizonyítanak, hogy a gondozók, még a 

modern ellátási körülmények ellenére is nehézségek sorozatával szembesülnek. (Zarit-

Qualls, 2009).  

Disszertációmban, empirikus vizsgálattal, a gondozó családok terhelődésének hátterét 

továbbá az intézményi elhelyezés döntő tényezőit vizsgálom. A témához kapcsolódó 

nemzetközi szakirodalom feldolgozása alapozza meg a kutatás elméleti részét.  

A kutatás romániai és magyarországi viszonylatban újszerű, hiszen a gondozó családok 

terhelődésének vizsgálatáról, nem találunk hasonló kutatást, viszont illeszkedik a 

nemzetközileg ismert kutatásokhoz. (Zarit, 1985, Aneshensel 1995, Kaplan,1996 Zarit 

2005).  Ahhoz, hogy mélyen megismerjük a gondozó családok terhelődését, egymásra épülő 

vizsgálati eszköztárral dolgoztunk, amelyek nagy része kapcsolódik a nemzetközi 

kutatásokban ismert vizsgálati eszközökhöz. A kutatás magába foglalta a primer gondozó 

családtaggal folytatott tájékozódó interjút (Szabó, 2000), amelyben a funkcionális 

akadályozottságot és a pszicho szociális nehézségeket mértük fel. Erre épült, a szociális 

készségszint vizsgálat, amely az önellátó képesség és a meglévő szociális készségek, és a 

szociális alkalmazkodás, fő jellemzői. Ebből a felmérésből azt is láthatjuk, hogy melyek 

azok a mindennapi feladatok, amelyekben a kliens, segítségre szorul. A családon belüli 

gondozás kapcsán vizsgáltuk a demenciával élők önálló életviteli képességét. E három 

felmérés támpontokat nyújt a gondozó „objektív terhelődésének” megítéléséhez. Erre épül a 
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gondozási feladatok családon belüli megoszlásának áttekintése, amely abban segít, hogy 

megtudjuk, kik a kulcsszemélyek, akik a családon belül a primer gondozói feladatokat látják 

el. A családon belüli szerepek alakulásának vizsgálatára egy saját szempontrendszert 

dolgoztunk ki (Szabó - Kiss, 2015).  Az objektív terhelődésből kiindulva a „szubjektív 

terhelődés” vonatkozásában fontos támpontokat szerezhettünk arról, hogy a gondozási 

terhelődés hogyan hat érzelmileg a gondozó családtagra.  A vizsgálat eszköze az önellátó 

képesség felmérésével (Szabó, 2000), bővült, amellyel a demenciával élő személy 

funkcionális leépülésének mértékét vizsgáltuk. Ehhez kapcsolódnak az emlékezeti és 

viselkedési problémákat, értékelő nemzetközileg is ismert skálák (Zarit, 1985), amely a 

demenciával élő személy, zavaró viselkedését méri és annak hatását a primer gondozóra. 

Erre épül a primer gondozó családtag terhelődésének a felmérése (Zarit, 1985) és a 

gondozási feladatokhoz kapcsolódó negatív és pozitív attitűdök vizsgálata. (Farran et. al., 

1999). A kutatás eszköztára kiegészül egy hat üléses fókusz csoporttal, ahol a résztvevő 

primer gondozók, egymás eseteit hallva a tematikuskérdésekre ráhangolódva, nyitottabban 

tárják fel a gondozás kritikus időszakait, az intézményi elhelyezés, döntő tényezőt.  A 

disszertációban a témához kapcsolódóan eseteket közlök, amelyekből látni fogjuk, a 

demenciával érintett személyek, életük fölötti kontroljuk, az emlékezetük, a térben és időben 

való tájékozódási képességük elvesztését és ezek által a  primer gondozók nehézségeit.  

A gondozó családtagokra háruló „megértő ápolás” labirintusa néha emberfelettinek tűnik.  

A vizsgálatban a gondozási nehézségek széleskörű feltárása alapján arra kapunk választ, 

hogy mit élhetnek át a gondozó családtagok, amikor szeretett családtagjukat demenciával 

diagnosztizálják.  Hogyan küzdenek meg a gondozási folyamatokkal? Hol lehet az a 

kritikus, terhelődési pont, amikor a gondozó családtagok meghozzák a döntést és a 

demenciával élő személyt bentlakásos otthonba, költöztetik?  

 

Ezelőtt 30-35 évvel nem hallottunk ilyen gyakran demenciáról, viszont mára, 

világviszonylatban évről évre több a demenciával diagnosztizált személyek száma. (lásd. 

Demográfiai kitekintő, 2017)  

 

A demenciával való első találkozásom még a gyermekkoromban történt és mély nyomot hagyott 

bennem.  Néhány gondolat erejéig erre az emlékemre tekintek vissza:  
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Látom magam a 70-es években, 7-8 évesen, ahogy iskolába menet egy zöld vaskapu előtt 

elhaladva, az út szélére húzódva meggyorsítom lépteimet, hogy minél hamarabb áthaladjak 

Mariska néni háza előtt, akiről azt tartották a felnőttek, hogy „megzavarodott
2
”, és ezért 

időközönként egy pszichiátrián, a zárt osztályon kezelik. Hallottam a szüleimtől, hogy 

„ilyenből” kevés van a faluban. Én nem tudtam, hogy „milyen az ilyen?” Mondogatták azt 

is, hogy furcsán viselkedik, sokat kiabál, (volt, amikor mi is hallottuk), és volt, amikor be 

kellett zárni a házba. Amikor kint volt az udvarán, a fejére fekete kendőt kötött és kezében 

egy seprűvel fel-alá járt. Ha az utca felől beszédet hallott, arra sietett és a seprűvel a 

bejárati vaskaput jól megdöngette. Felhívták otthon a figyelmünket, hogy vigyázni kell, a 

kapuja előtt ne hangoskodjunk, mert ha kijön, akkor „bármi lehet”. Tartottunk „a 

bármitől”, de mindennap iskolába kellett menni. Azóta több év eltelt, Mariska néni udvara 

elcsendesült. De számomra húsz évvel ezelőtt, kinyílt egy kapu, egy nagyobb udvarral és egy 

nagyobb házzal, Romániában, a Gyulafehérvári Caritas- Gyergyószentmiklósi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonában, ahol naponta találkoztam a Mariska nénikkel, akik a 

diagnózisukkal együtt is „emberek”.  

A 70-es évek óta magával a demenciával többet foglalkozunk, és azt is mondhatjuk Tom 

Kitwood
3
személyközpontú elmélete alapján, hogy a diagnózis mögött megpróbáljuk 

megkeresni az embert. A segítő munka, a személyközpontú gondozás Carl Rogers- i
4
 

elmélethez, és gyakorlatához kapcsolódik, és ezt az emberi hozzáállást erősítik meg további 

szerzők is (lásd. Killick és Allan 2001, Jones és Miesen), akik a demenciával élő 

személyekkel való munkában szintén a személyközpontú gondozást hangsúlyozzák. (Jones - 

Miesen, 2004).  

 

 A segítő szakemberek munkájában a gondozás alappillérének nevezzük a személyközpontú 

gondozást, de feltehetjük a kérdést, hogy hogyan élhetik mindennapjukat, azok a családok, 

akik évekig demenciával élő személyt gondoznak? Disszertációmban, a statisztikai mutatók 

mellett, a gondozók hangján keresztül érthetjük meg a demenciával élő személyekkel való 

munka nehézségeit, a terhelődés növekedését, a gondozó családok rizikó tényezőit, és az 

intézményi elhelyezés döntő tényezőit. Mary Kaplan 1996, a Dél-Floridai Egyetem 

                                                 
2
 Megjegyzés: megzavarodott, megtébolyodott, tudathasadásos „- arra a személyre mondták, aki  már nem 

tudott tisztán gondolkodni. (Kognitív funkciók leépülése) 
3
 Tom Kitwood 1997-ben  írja meg a Peson- Care, személyközpontú gondozás elméletét, aki szemben a 

diagnosztikai megközelítéssel, a személyre (Person) teszi a hangsúlyt. 
4
 Carl Rogers: https://www.simplypsychology.org/carl-rogers.html 
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Gerontológiai Tanszékének adjunktusa, a gondozó családok rizikótényezőivel kapcsolatosan 

azt hangsúlyozza ki, hogy a családi működés, a családon belüli kapcsolatok minősége, és a 

támogató hátterek a túlterhelődési kockázatnak fontos elemei.  Szabó Lajos (2011) szerint, a 

gondozott és gondozó családtag korábbi jó kapcsolata nem jelenti automatikusan azt, hogy 

az a terhelődés kockázatát csökkentené. (Szabó, 2011:158.) 

A gondozó családok terhelődésének vizsgálatára Zarit és munkatársai (1985) a kutatói 

munkájukban az egyik legátfogóbb vizsgálati módszertani eszköztárat dolgozták ki, amelyet 

a kutatásomban én is felhasználok. (Zarit et al. 1985).  

A gondozó családokkal foglalkozó kutatások elméleti alapja három jelentős munkára épül: 

Zarit (1985) a szubjektív terhelődés vizsgálatára, amely egy gondozó családot támogató 

konzultációs modell, kidolgozásának kiinduló pontja volt, továbbá Aneshenselék (1995) 

nagy átfogó kutatására, a gondozó családtagok nehézségei kapcsán.  

Ebben a kutatásban az elméleti talajt Pearlin (1990) "Stressz folyamat modell" és a 

Montgomery– Kosloski (2013) szerep-identitás elmélet adja. A disszertáció mindhárom 

jelentős kutatásról beszél.  

A disszertáció három nagy részből tevődik össze, ezekhez kapcsolódnak a kutatás alatt 

készített esetismertetések.   

Az első részben a demográfiai változásokról, összefüggésekről, továbbá a demencia 

gyakoriságának mutatóiról írok, a témához kapcsolódó szakirodalmat és az 

esetismertetéseket mutatom be.  A nyugat-európai és hazai minták alapján a gondozó 

családokat érintő változásokra fókuszálok. Hasznosnak tartottam, hogy röviden magáról a 

demencia tüneteiről, és annak hatásáról is írjak, hogy ez által még inkább megértsük az 

érintett személyek személyiségváltozásait és a gondozó családok terhelődésének kockázati 

tényezőit.   

Az otthon közeli ellátások szemszögéből, a demenciát, mint kihívást közelítem meg.  Ezen 

belül kiemelem az emlékezeti és viselkedési problémákat, a gondozás körülményeit, a 

gondozók készségeit és motiváltságát.  

A dolgozat első részéhez kapcsolódnak a családi szerepek, és a gondozási kihívások, 

amelyeket az esetismertetések erősítenek meg.  Megtudjuk, hogy milyen út vezet ahhoz, 

hogy a legközelebbi családtag informális segítővé váljon, és arról is hallhatunk, hogy 

melyek azok a faktorok, amelyek a gondozóknak erőt adnak.     
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A kutatás során a figyelmünket, a gondozó családok feladatvállalása mellett, a család fizikai, 

pszichikai, és szociális terhe felé fordítjuk.   

Mindezek mellett a kutatásnak egyik fontos eleme a primer gondozó családtag 

kiválasztódása, az ehhez vezető út, a saját munkahely és a családi feladatok összeillesztése. 

A gondozási ív mentén nem hagyhatom ki a stressz-terhelődést, a gondozók 

szerepfeszültségét, a szerepek felcserélődését (gyerek vagy szülő, feleség vagy anya, unoka 

vagy gondozó)?  

Fontosnak tartom, az objektív (mérhető) terhelődés mellett, a szubjektív (észlelt) terhelődés 

vizsgálatát, és ezen belül a szerepek megoszlását, a gondozó családok gondozási 

nehézségeikkel való megküzdését és a bentlakásos otthoni elhelyezés melletti döntés 

feltárását. A disszertáció bemutatja a Romániai Alzheimeres Szövetséget, a gondozottak 

pénzügyi támogatására kialakított jogszabályt, és a helyi szociális ellátórendszert, kiemelve 

a Gyulafehérvári Caritas -Szent Erzsébet Idősek Otthonát. 

 

A disszertáció második részében a kutatási programot, a vizsgálati célcsoport 

kiválasztásának szempontjait, a kutatás kivitelezését, és módszertani eszköztárát, valamint a 

fókuszcsoportos kutatást mutatom be.  

A harmadik rész a hipotézisek mentén felépülő kvantitatív és kvalitatív feldolgozás 

eredményeit tartalmazza, valamint a fókuszcsoport üléseit mutatja be, narratíva elemzéssel.  

A konklúzió, és szakmai ajánlás után, a függelékben a módszertani eszköztár és még néhány 

fontosnak tartott vizsgálati eredmény táblázata található.  

 

A mintában részt vett gondozottak és a gondozó családok védelméért a segítő szakmában 

előírt Etikai szabályok szerint járok el. Ezért az esetek bemutatásánál, Fiktív neveket 

használok, és nem közlöm a valós lakóhelyüket, sem az életkorukat. Azokat az eseteket 

mutatom be, amelyek az elméleti alapvetéssel együtt, az olvasót közelebb viszik a 

gyakorlathoz, a valósághoz, és megerősítik jelen kutatás mélységét. Mindezek által feltárják 

a gondozók nehézségeit, és a bentlakásos otthoni elhelyezés döntő tényezőit.    
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1.1. A témaválasztás indoklása 
 

Az utóbbi években több nemzetközi kutatás a demenciával élő időseket gondozó családok 

felé fordult: Zarit és munkatársai 1985, 2005, Aneshensel és munkatársai 1995., Kaplan 

1996 kutatásai, akiknek a munkássága példakép számomra. Dr. Szabó Lajos szerint a 

mérsékelt és középsúlyos demencia esetében az érintett idősek 70 – 75% - a bentlakásos 

otthoni ellátáson kívül marad, és rendszerint a családok kapnak hangsúlyos szerepet 

gondozásuk során. Ennek felismerése nyomán a figyelem egyre inkább a gondozó családok 

fele irányult, és egyre több kutatási adat utal arra, hogy a családok terhelődése, és annak 

pszichoszociális következményei a demenciában szenvedő idősek gondozása kapcsán 

nagyban érintik a családok életminőségét, és jelentős mértékben befolyásolják a gondozó 

családtagok pszichés egészségét is. (Szabó 2011, Pék. 2013).   

E kutatások jelentős része a gondozó családtag stressz-terhelődését és annak 

következményeit, a szerepkonfliktusokat, valamint a gondozó családon belüli feszültségeket 

vizsgálta. (Zarit et al. 1985, Aneshensel et al. 1995, Kaplan 1996, Zarit et al. 2005). Ezek a 

kutatások jelentős hatást gyakoroltak a demencia specifikus ellátások fejlődésére – ezen 

belül a gondozó családoknak nyújtott szolgáltatások, támogató hátterek kialakításának 

ösztönzésére, mint pl. támogató csoport a gondozó családtagok számára – ld. Pék 2013. 

A bentlakásos ellátás kapcsán azonban kérdésként merülhet fel az, hogy a család gondozási 

erőfeszítései ellenére mely tényezők azok, amelyek ahhoz a döntéshez vezetnek, hogy a 

család kezdeményezze a demenciában szenvedő idős bentlakásos elhelyezését. Ez a 

vizsgálati szempont kevésbé merült fel a korábbi kutatásokban, miközben meghatározó 

jelentőségű lehet a családban megtartó, ill. otthon közeli ellátások megerősítése, támogatása 

szempontjából.  

Ezt a kérdéskört helyeztem a kutatásom középpontjába, miközben a gondozó családok 

nehézségeivel kapcsolatban, tágabb megközelítésben sem találhatunk romániai vagy 

magyarországi kutatásokat.  
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1.2. A témaválasztás személyes indoklása  
 

Több mint huszonegy éve dolgozom idősekkel, 2003-tól demenciával élő személyekkel 

Romániában a Gyulafehérvári Caritas Szent Erzsébet Idősek Otthonában, 

Gyergyószentmiklóson. A témaválasztásomban nagy szerepe volt annak a felismerése, hogy 

a szakmai munka során a középpontban a demenciával élő idősek voltak, és azt 

tapasztaltam, hogy nem találunk kutatásokat a gondozó családok terhelődéséről, és keveset 

tudunk a terhelődés primer gondozóra gyakorolt hatásáról.  

Kíváncsi voltam arra, hogy a demenciával élő személy saját otthonában való megtartásáért, 

a gondozó családok milyen megküzdési szakaszokon mennek át, és mikor van az a döntési 

pont, amikor az intézményi ellátást válasszák?  

Éppen ezért, empirikus vizsgálatban 50 olyan családdal készült interjú és kérdőíves 

felmérés, akik saját otthonukban ápolnak/ gondoznak demenciával élő időst, illetve 50 olyan 

családdal, akiknek a demenciával élő hozzátartozójukat, a vizsgálat időpontjától számítva az 

elmúlt 12 hónapban költöztették tartós bentlakásos otthonba. Az adatgyűjtés három évet 

(2015- 2017) vett igénybe. A munkám során, évről évre azzal szembesültem, hogy egyre 

több család keresi fel az otthont, hogy helyet találjanak idős demenciával élő szüleiknek, 

testvéreiknek, gyermeküknek.   

Az otthon statisztikai kimutatásából (1. ábra) láthatjuk, hogy míg 2003-ban 13 demenciában, 

Alzheimer kórban szenvedő idős költözött be az otthonba, mára (2017-re) a számuk 65 

személyre növekedett. A bentlakásos otthonban élő 164 ellátott idős személy több mint 70 

%-a demenciával van diagnosztizálva.  A megkeresésekre válaszolva a helyek számának 

növelésével az otthon a demenciával élők számára korszerű részleggel bővült.  Így az 1. 

ábra, azt is tükrözi számunkra, hogy 2008- ban a 25 demenciával élő személy száma 2009- 

re 52 személyre duplázódott, viszont azt is láthatjuk, hogy évről-évre egyre több esettel 

találkozunk.  
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1. ÁBRA.  DEMENCIÁVAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE 2003-2017 

KÖZÖTT A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS- GYERGYÓSZENTMIKLÓSI SZENT 

ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONBAN 

 

Saját szerkesztés 

Ha az otthon jövőjét a korszerű integrált ellátások fejlesztésében látjuk, akkor fontos 

szempont az otthon közeli ellátások és a bentlakásos ellátások illeszkedése, valamint a 

család és a bentlakásos otthon közötti együttműködés. A bekerülési döntés tényezőinek 

feltárása, kérdésköre, ennek fontos eleme. 

1.3. A kutatás célkitűzése 
Kutatásom célja a gondozó családok terhelődésének, a gondozás nehézségeinek a 

feltérképezése, azoknak a tényezőknek a felismerése, amelyek az intézményi  elhelyezésnél 

döntő szerepet játszanak.  

A kutatás arra is keresi a választ, hogy milyen megküzdési szakaszokon mennek át a 

családok a demenciával élők gondozásában? Milyen stratégiát alkalmaznak a gondozás 

során? Hogyan alakulnak a szerepek? Hogyan élik meg a szeretett személy 

személyiségváltozását? Hol van az a terhelődési, kritikus pont, amikor a család az 

intézményi ellátást választja? A kutatás feltárja, hogy a gondozók szerint mi hiányzik az 

ellátórendszerből? Tágabb célkitűzés a kutatás eredményeinek ismertetése, közlése, a 

szociális ellátórendszer és a társadalom felé.  
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1.4. A kutatás kiinduló hipotézise  
Az idős családtag bentlakásos otthoni elhelyezése kritikus esemény lehet a család életében, 

amelyet feszültségekkel, konfliktusokkal terhelt időszak, előzhet meg.  Feltételezem, hogy 

ebben meghatározó szerepet játszhat az is, hogy a gondozó családok ebben a megterhelő 

feladatban magukra maradnak, s hiányoznak azok a szolgáltatások, támogató hátterek, 

amelyek segíthetnék a demenciával küzdő idős ember családban történő gondozását.  

1.5. További hipotézisek  
I. hipotézis: a leépülési folyamatban a gondozó családok szempontjából a 

legjelentősebb változásokat a demens családtag  önellátó képességének és  elemi szociális 

készségeinek romlása képviseli. Az ennek nyomán növekvő gondozási terhek az elhelyezési 

döntésben alapvető szerepet játszanak. 

II. hipotézis: a gondozás során a kognitív hanyatlást „tengely tünet”- ként képviselő 

emlékezeti romlás, valamint a demencia kialakulása nyomán megjelenő „zavaró viselkedés” 

/BPSD/ súlyossága jelenti az egyik legnagyobb kihívást, és súlyosbodásuk közvetlenül 

szerepet játszik az elhelyezés kezdeményezésében 

III. hipotézis: a primer gondozó családtag gondozási feladatainak jelentős növekedése, 

és a gondozó szerep invazív jelenléte, a veszteséggel való szembesülés  megbénítja a család 

mindennapi működését, és a tarthatatlanná váló helyzet, döntő szerepet játszik az elhelyezési 

döntésben 

IV. hipotézis: feltételezem, hogy a nehézségek ellenére a gondozó családoknál 

erőfeszítés történik a gondozásra szoruló idős személy  családban megtartására. Azokat a 

„reziliencia tényezőket” is vizsgálom, amelyek a gondozási feladatokhoz kapcsolódó sikeres 

megküzdés tényezői.  

V. hipotézis: feltételezem azt, hogy a terhelődés mértékében különbség mutatkozik az 

intézményi elhelyezést kezdeményező családok és a családban gondozást biztosító családok 

között, és e különbség az általam felvett interjú és kérdőíves vizsgálatok mentén 

megragadható.  

A fenti tényezők, ill. több tényező együttes jelenléte – a demenciából adódó egyre 

kedvezőtlenebb hatás nyomán - fontos szerepet játszanak az elhelyezési döntésben. 
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ELSŐ RÉSZ 

2. Nyugat Európai kitekintő és hazai minták 

2.1. Demográfiai változások, és ennek összefüggései a demencia 

előfordulásával 
Az utóbbi évtized demográfiai változásai során az Eurostat 2017. júniusban közzétett 

adataiból azt láthatjuk, hogy az EU 28. lakósságát 2016. január 1- én 510,3 millióra 

becsülték. Ebből a fiatalok (0-14 évesek) a lakósság 15, 6 %- át tették ki, míg a 15-64 

évesek a lakósság 65,3 %- át, a 65 évnél idősebbek pedig, 19,2 %, ami az előző évekhez 

képest 0,3 %- al növekedett, és 2,4 %- al a 10 évvel korábbi adatokhoz viszonyítva.  A 

számítások alapján arra következtethetünk, hogy az idősek aránya a népességben, drámai 

mértékben fog növekedni, ami az idősellátás gyakorlata szempontjából, a gondozási 

szükségletek feltételezett növekedésével, fokozatos terhelődést jelenthet úgy a családokra, 

mint az ellátó rendszerekre egyaránt.  (Eurostat, 2017).
5
 Az időskori demenciák ebben 

különösen fontos szerepet játszanak.  

2.2.  A demencia gyakoriságának mutatói 
 

Az Alzheimer Világszövetség, ADI (Alzheimer’s Disease International) 2009-es jelentésben 

közétette a demencia világméretű prevalenciájának adatait, amelyet világszerte 154 

tanulmány alapján végeztek. 2010-ben 36 millióra becsülték a demenciában szenvedők 

arányát, 20 évente 2030-ra majdnem duplájára, 66 millióra és 2050 –re számuk 115 millióra 

fog gyarapodni. 
6
 Az ADI adatait erősíti meg Szémán Zsuzsa, a VHO, Egészségügyi 

Világszervezet 2012-es kutatási eredményei alapján. (Szémán, 2013). Gyarmati Andrea 

tanulmányában is olvashatjuk, hogy világszerte ma körülbelül 18 millió demens beteg él, 

számuk 34 millióra is nőhet 2020-ra.  

Jelenleg Európában több mint 7 millió ember szenved demenciában és ez a szám a 

következő 20 évente megduplázódhat. (Gyarmati, 2010). Orvosi szempontból a demencia 

                                                 
5
 Eurostatt, 2017 

6
 Alzheimer’s Disease International. The global voice in dementia/The Global Impact of Dementia ( 2010-

2050): 
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kialakulásáról Tarika munkáiból széleskörű ismereteket kaphatunk. (Rajna- Tariska 2000, 

Tariska 2002, idézi Szabó 2011). A pszichogeriatriai megbetegedések gyakoriságát a 65 

éven felüli népességben mintegy 28- 30%-ra lehet becsülni, beleértve a neurózisokat, 

elmezavarokat, a szervileg alapozott lelki zavarokat és a szellemi hanyatlással járó 

folyamatokat. A korban a zavart állapotok és a szellemi leépülés fokozódik, gyógyításuk 

esélye csökken”, tudjuk meg Ivan Lászlótól. (Iván, 1997).  Ha visszatekintünk az elmúlt 

évekre a szakirodalmi adatok szerint, a 85 év felettieknél a demencia előfordulása 

meghaladta a 30%-ot, és a bentlakásos idős otthonokban számuk elérte a 40- 50%-ot. 

(Tariska 2000, Szabó, 2011). Az előrehaladó leépülés nyomán nagyon megnehezülhet a 

családon belüli vagy otthon közeli ellátás, és feltételezhetjük, hogy a bentlakásos otthoni 

keretben biztosított gondozás iránti igény kerül előtérbe. Dr. Szabó Lajos szerint a mérsékelt 

és középsúlyos demencia esetében az érintett idősek 70-75%-a bentlakásos otthoni ellátáson 

kívül marad, és a gondozásuk során rendszerint a családok kapnak hangsúlyos szerepet. 

(Szabó, 2011). Ennek felismerése nyomán a figyelem egyre inkább a gondozó családok felé 

fordult, és egyre több kutatási adat utal arra, hogy a családok terhelődése, és annak 

pszichoszociális következményei a demenciában szenvedő idősek gondozása kapcsán 

nagyban érintik a családok életminőségét, és jelentős mértékben befolyásolják a gondozó 

családtagok pszichés egészségét is. (Szabó, 2010, Pék, 2013). Zarit és mtsai. kutatásai 

leginkább a gondozó családtag stressz-terhelődését és annak következményeit, a 

szerepkonfliktusokat, valamint a gondozó családon belüli feszültségeket vizsgálta. (Zarit et 

al. 1985, Aneshensel et al. 1995, Kaplan 1996, Zarit et al. 2005.)  E kutatások jelentős hatást 

gyakoroltak a demencia specifikus ellátások fejlődésére – ezen belül a gondozó családoknak 

nyújtott szolgáltatások, támogató hátterek kialakításának ösztönzésére ld. pl. Pék Győző 

által elindított támogató csoport a gondozó családtagok számára. (Pék, 2013).  A demens 

betegek ellátása napjaink egyik legnagyobb egészségügyi és szociális kihívása, hiszen a 

legnagyobb teher a gondozó családokra hárul. Romániában közel 270.000 a demens betegek 

száma, ebből 35.000 személy diagnosztizált, és 20% alatt van azoknak az eseteknek a 

száma, akik elérnek orvoshoz, de legtöbbször a beavatkozás már későn történik, 

hangsúlyozza Prof. Dr. Catalina Tudose, a Romániai Alzheimeres Szövetség elnöke.
7
 

                                                 
7
 Catalina Tudose, http://www.alz.ro/ 



 

 

21 

 

2.3. A demencia és annak hatása az érintett személyre  

Tariska (2003) szerint a demencia - a mentális képességek hanyatlását jelenti.  

Leggyakoribb tünetei az emlékezetromlás, amikor a közvetlen rövid távú emlékezet romlik, 

de hosszú távú emlékezet hosszabb ideig megmaradhat, továbbá a figyelemzavar,  a 

koncentrálás és a megosztott figyelem nehézségei. Az észlelés és felismerés zavara szintén a 

demencia tünetei közé tartozik: nyelvi megértési és kifejezési nehézségek, gondolkodási 

zavar, orientációs zavarok és a szociális készségek leépülése. Az emlékezeti zavarok, a 

szótalálási nehézségek, a tájékozódás, a mozgásképesség romlása, inkontinencia, a 

családtagok, majd önmaga megismerésének a nehézségei mind együtt járnak a leépülési 

folyamattal. A mozgás, a gesztikuláció, a beszéd tempója és kifejezőereje például későbbi 

ideig megtartott lehet. Ugyanakkor viszonylag korán károsodik az olvasás, írás, számolás, 

a tárgyak felismerésének és használatának képessége. (Szabó, 2010: 16-17). Tariska Péter 

nyomán a demencia tünet együttesét szakaszokra lebontva foglalják össze az alábbi 

táblázatok (1. táblázat, 2. táblázat, 3. táblázat).  

1. TÁBLÁZAT. MENTÁLIS BETEGSÉG LEHETŐSÉGÉT FELVETŐ PANASZOK, TÜNETEK 

PSZICHÉS MŰKÖDÉS PANASZOK, TÜNETEK TISZTÁZANDÓ 

EMLÉKEZET 

Nagymérvű szórakozottság, 

nevek nehezen jutnak eszébe 

rövid időn belül, ugyanazt 

elmeséli, vagy megkérdezi stb. 

Feledékeny-e, ha igen, 

miben nyilvánul meg? 

Mióta áll fenn? 

Állandó, vagy csak 

időszakos? 

Hogy változott az idők 

során? 

ÉRZELMI ÉLET 

Érdeklődés beszűkülése, hobbik 

abbahagyása, 

fáradékonyság. 

csökkent vitalitás, 

hangulat kissé deprimált, 

örömérzés hiányzik 

 

 

Milyen a saját megszokott 

átlagához képest, ha 

nyomottabb van-e ebben 

napszaki ingadozás, alvása, 

étvágya, testsúlya változik-

e?  

MAGATARTÁS 

Kezdeményező készség 

csökkenése, társas kapcsolatok 

beszűkülése 

Kezdeményező készsége 

változott-e? 

Társas kapcsolatai hogyan 

alakultak? 

Forrás: Tariska P: Az idősek neuropszichiátriai átvizsgálása. In Tariska P. (szerk): Kortünet vagy kórtünet? 

Mentális zavarok idős korban. Medicina, Budapest, 57-86, 2002 Idézi Tariska P: Szellemi hanyatlás idős 

korban, Therapia kiadó Budapest 50, 2003.   

A következő táblázat (2), azokat a tüneteket mutatja be, amelyek a kezdődő demencia 

hatására, az érintett személyeknél, az emlékező képességet, a nyelvi kifejezési készségeket, 

a mozgásképességet akadályozzák.   
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2. TÁBLÁZAT. A KEZDŐDŐ DEMENCIA TÜNETEI 

ÉRÍNTETT MÚKÖDÉS MEGFIGYELHETŐ TÜNET 

EMLÉKEZET 

Váratlan inger tartósan eltereli a figyelmét, 

eltett tárgyait nem találja,  

(rövid) listákat kell, készítsen, hogy ne felejtsen el dolgokat,  

ismételten telefonás ismerősöknek, korábbiról megfelejtve,  

megbeszélt találkozókra nem megy el,  

tájékozódási bizonytalanság, vagy zavar jelentkezik 

NYELVI MŰKÖDÉSEK 

Időszakos szótalálási nehézség (nagymérvű meglassulás, elakadás, nem 

teljesen odaillő kifejezés használata stb.) 

Hangképzés időszakos zavara 

MOZGÁSÜGYESSÉG 

Elhanyagolja öltözködését 

Összetettebb manuális feladatokat kerüli 

Ügyetlenség korábban jól elvégzett háztartási munkákban  

Autóvezetésben zavar jelentkezik 

 

EGYÉB TERÜLET 
„Tapintatlanul” közömbössé, vagy fokozottan aggályoskodóvá válik 

percemberré lesz, előre tervezés csökken, vagy megszűnik 

Forrás: Tariska P: Az idősek neuropszichiátriai átvizsgálása. In Tariska P. (szerk.): Kortünet vagy kórtünet? 

Mentális zavarok idős korban. Medicina, Budapest, 57-86, 2002 Idézi Tariska P: Szellemi hanyatlás idős 

korban, Therapia kiadó Budapest 51, 2003.   

A demencia az előrehaladott állapotban lévő közepesen súlyos személyeknél, a 

tünetegyüttes kialakulásával, akadályozza a tér idő orientációt, a kommunikációt, az önellátó 

képességet, amelyeket a 3. táblázatban részletesen bemutatunk.  

3. TÁBLÁZAT. A KÖZEPESEN SÚLYOS ÉS SÚLYOS DEMENCIA GYAKORI TÜNETEI 

PSZICHÉS MŰKÖDÉS MEGFIGYELHETŐ TÜNET 

EMLÉKEZET 

Időbeni orientáció pontatlan, vagy súlyos, hiányos mindennapi 

teendőkben (vásárlás, háztartás ellátása) alapvető zavar, vagy 

képtelenség jelentkezik, már listákat sem tud használni, arcról 

ismerősöket nehezen, vagy nem ismer fel,  

közelmúlt eseményeit, vagy megbeszélteket gyorsan elfelejt 

NYELVI MŰKÖDÉSEK 

Gyakori szótévesztések a mindennapi beszélgetés során 

egyre gyakrabban ismételget, beszélgetés során gyakran elveszíti 

a fonalat, beszédmegértési zavar is jelen lehet 

MOZGÁSÜGYESSÉG 

Öltözködéshez egyre több segítség kell, felöltözése sorrendisége 

hibás, tisztálkodásnál és WC használatnál rendszeres felügyelet 

szükséges,pénzügyi akcióra képtelenné válik 

autóvezetési képesség megszűnik 

EGYÉB 

  

Számolásra képtelenség, logikai és absztrakciós képesség súlyos 

zavara 

kóros mozgászavar, például Parkinsonizmus 

Forrás: Tariska P: Az idősek neuropszichiátriai átvizsgálása. In Tariska P. (szerk): Kortünet vagy kórtünet? 

Mentális zavarok idős korban. Medicina, Budapest, 57-86, 2002 Idézi Tariska P: Szellemi hanyatlás idős 

korban, Therapia kiadó Budapest 51, 2003.   
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2.3.1. A demencia ismerete a közgondolkodásban 
 

Angol szakemberek (Gilleard, 1984; Kitwood & Benson, 1995; Kitwood, 1997), 

kutatásaiból tudhatjuk meg, hogy a nyolcvanas évek előtt a demenciával élő személyek a 

társadalom számára rejtve maradtak. A nyolcvanas és kilencvenes években a demencia 

tanulmányozásának egy új irányzata nyert utat, ami azt hangsúlyozza, hogy a diagnózis 

mögött meg kell találni a személyt. Sok éven át a közgondolkodásban a demencia, nem a 

személyközpontúság elvéhez kapcsolódott.
8
  Ezt erősíti meg Szabó Lajos, aki több éves 

szakmai munkája során az időskori demenciák családi, társadalmi és pszichológiai 

vonatkozásai, című kiváló könyvében többek között arról is ír, hogy a 70- es években, 

amikor még fiatal pályakezdő volt, a Zalaegerszegi pszichiátriai osztályon a zárt részlegen 

súlyos állapotú, „nyugtalan, defektuálódó  skizofrén betegek mellett idős, súlyos 

demenciával küzdő emberek is voltak. ” 
(Szabó, 2011:7) 

 

A fenti példából azt következtethetjük, hogy a diagnózis volt a középpontban és nem a 

mögötte élő személy. Tom Kitwood, angol pszichológus a személyközpontú megközelítés 

révén a gondozás gyakorlatát forradalmasította. A Rogeres- i elmélet alapján maga a Person, 

egy önálló személy a saját életével, élettörténetével, tapasztalatával, és identitásával, áll a 

gondozás középpontjában, a Valaki, aki küzd a kognitív veszteségekből adódó 

nehézségeivel. (Szabó L., 2011: 41)  

 

A demenciával élő személy zavartsággal való küzdelme, a gondozó családtagra is kifejti 

hatását, ezt erősíti meg Cars- Zander (2009). Ehhez kapcsolódik a következő esetfeltárás, 

amelyben azt fogjuk hallani, hogy mit élnek át a gondozó családtagok a diagnózissal való 

szembesülés során, és a saját erejükből, milyen megküzdési megoldási lépéseket tesznek. Az 

esetek elemzését négy szempont szerint elemzem: az eset részletei, a probléma 

megfogalmazása a primer gondozó szerint, beavatkozási lépések a család részéről, 

konklúzió.  

                                                 
8
 Dementia: A NICE-SCIE Guideline on Supporting People With Dementia and Their Carers in Health and 

Social Care. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK55480/#ch4.s20. Letöltve: 2017.09.24 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK55480/#ch4.s20
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2.3.1.1. Eset  
Primer gondozó: Éva 

Éva, édesanyját Alzheimer kórral diagnosztizálják. A diagnózissal való szembesülés, a 

betegség előrehaladása, a konfrontáció, a gondozási nehézség, végül a bentlakásos 

intézményi ellátás melletti döntés – a szeretett személytől való eltávolodás, ambivalens 

érzéseket vált ki a primer gondozóban.  

 „Édesanyámat ezelőtt öt évvel orvoshoz vittem és a szakvizsgálatok után megállapították, 

hogy Alzheimere van. Kétségbe estem! Azt éreztem, hogy megsokkoltak, hiszen Édesanyám 

még akkor, 60 éves volt. Azt kérdezte az orvostól, „az mit jelent doktor úr”? Valamikor 

hivatalban dolgozott, sokat olvasott, mindig büszkék voltunk Rá. Elvált és egyedül felnevelt 

minket. Ezelőtt az ismerőseim körében hallottam a betegségről, de különösen nem 

foglalkoztam vele. Amikor megtudtam, hogy mi a betegsége, nagyon el voltam keseredve. 

Nem akartam elhinni, féltem a jövőtől, és féltettem attól, ami Rá várt. Nem akartam 

elszakítani semmitől, és senkitől. Eleinte társaságba is vittük, de ott néha furcsán viselkedett. 

Elkezdett valamit mesélni, és nem kapta a szavakat, akkor össze – vissza, beszélt és mindenki 

Őt nézte”, meséli Éva.  

„Azt is észrevettem, hogy amikor nem jutott eszébe valami, akkor szégyenérzete volt, sokat 

simogatta a haját, vagy elkezdett furcsán mozogni. Nem tudtunk már társaságba sem menni. 

Amíg lehetett, kivittem sétálni, üzletbe jártunk, bevittem a templomba. Azt is 

megtapasztaltam, hogy amikor sétáltunk az utcán, a régi ismerőseink nem jöttek hozzánk, 

hogy megkérdezzék, hogy vagyunk? Lassan mindenki távol maradt. Még a barátokban is 

csalódtam, nem csak az életben. Pokollá kezdett az életünk válni. Egyedül voltam vele. 

Amikor, elmentem otthonról, bezártam. Mikor haza értem, minden káosz volt…! Egy idő 

után már nem ismer engem sem. 

 „Az otthongondozó szolgálatot kértem fel, hogy reggel segítsenek be a gondozásba. 

Bentlakásos otthonba kellett vinnem. Nagyon nehéz volt dönteni, nagyon szeretem, nehéz 

volt elválni, most olyan lelkiismeret furdalásom van. Teljesen elveszítettem.  

 „Gyakran felteszem a kérdést: Miért történt ez így? Már mindent, mindenkit hibáztattam és 

vádoltam. Még szükségem lett volna rá! Éjszaka nem alszom rendesen, a pszichiáter szerint 

nagyon kifáradtam.”(É).  

 



 

 

25 

 

Konklúzió  

A fenti eset kapcsán azt láthatjuk, hogy Éva, a diagnózis hallatára megdöbben, őt idézve 

„sokkolódik”, félelme van és sajnálja édesanyját, aki minden igyekezete ellenére 

fokozatosan megváltozik. Fél a jövőtől, a gondozásban kifárad, egyedül marad. Segítséget 

kér az otthongondozó szolgálattól, végül bentlakásos intézményi ellátást választ. A félelem 

és rémület mögött azonban érdemes megemlítenünk Kruse (2010), Cars és Zander (2009) 

kutatásait, amikor az idős személyek, a diagnózissal való konfrontáció során, akár a család 

félelme, előitéletssége végett, még inkább elbizonytalanodhatnak.  

2.4. Konfrontáció a diagnózissal  
 

Németországban a Heidelbergi Egyetem Gerontológiai Intézetében, Prof. Dr. Andreas Kruse 

és mtsai.2005-től napjainkig, életminőség kutatásokat végeztek demenciával diagnosztizált 

személyek és a családtagjuk, illetve a környeztük között. Mind két irány eredménye szerint, 

azt a következtetést vonták le, hogy ha nem sikeres a kommunikáció a demens személy és az 

őt körülvevő környezete között, akkor a demens ellátás területe életminőség szempontjából 

alacsony szinten marad. A kutatók tovább viszik a gondolatot, és azt állapították meg, hogy 

sok esetben a klinikai képpel való konfrontáció során, az érintett személyek egy olyan 

helyzetbe kerülnek, amelyben a környezet előítéletessége végett még inkább elveszíthetik 

önállóságukat. (Kruse, 2010).  Jane Cars és Brigitta Zander, akik személyes életükre 

megalapozva írták meg „a szellemileg leépült idősek gondozása című könyvüket” a 

diagnózissal való szembesülésről, és annak következményeiről olvashatunk. Tapasztalatuk 

szerint a demenciával élő személyek hozzátartozói legtöbb esetben megterhelőnek érzik a 

helyzetüket.  

Példaként Cars és Zander könyvéből nézzük a 76 éves Siv esetét, aki így mesél: 

„Emlékszem, hogy amikor a férjemet Alzheimer- kórral diagnosztizálták, az volt az első 

reakcióm, hogy valami hiba történt. Biztosan összekeverték a vizsgálati eredményeit valaki 

máséval. Úgy éreztem, hogy inog a föld a lábam alatt. Ami a jövőt illeti, folyton aggódom és 

félek. Kihez fogok fordulni, ha majd segítség kell? Van valami fény az alagút végén? Fogom, 

én bírni ezt az egészet? Legnagyobb bánatomra a közös életünk eltűnt a férjem számára”. 

(Cars – Zander, 2009: 24 -25).  



 

 

26 

 

A szakirodalomhoz kapcsolódva jelen kutatásban részt vett Károlyt idézem, aki hasonló 

nehézségeken megy át.   

1.4.1. Eset  
Primer gondozó: Károly  

Károly édesapja régen, egy kisvendéglő tulajdonosa volt, állatokat tartottak, nagygazdaságot 

vezettek. Egyetlen fia a közeli kisvárosban élt, aki napi 8 órai műszak után egyre kevesebb 

időben tudta vállalni a szülőkhöz való mindennapi kiutazást. A fiának és családjának, a 

szülők magukra hagyása egyre nagyobb kockázatot kezdett jelenteni. Az állatállomány 

áruba bocsájtása után, a szülők felköltöztek a gyerekükhöz, miközben a szülők általános 

fizikális állapota romlott és az édesapánál egyre inkább erősödő mentális romlás volt 

tapasztalható, amely mértékét tekintve előre haladott demenciának felel meg leginkább. A 

helyzetet az nehezítette, hogy az idősek gondozását nagy részben a fiuk vállalta fel, és 

kisebb százalékban a menyük, aki egyedüli gyerekként a saját idős szülei segítésével, 

gondozásával, meg a 10 éves gyerekük tanításával van elfoglalva.  

 

 „A szüleimet meggyőztem, hogy az állatokat és a földeket adják el, és költözzenek fel a 

közeli városba. Reméltem, hogy több segítséget tudunk nyújtani az akkor már látható, 

demenciával küzdő édesapámnak és a fizikailag egyre gyengülő édesanyámnak”, meséli 

Károly. „Édesapám ttünetei: a folytonos vetkőzés, öltözés, az éjszaka és a nappal 

felcserélése, az étel fel nem ismerése. Nem ismer meg engem és a családomat. Folyamatosan 

indul haza”. A demenciával élő személy fia, csökkentett munkaidőben dolgozik napi négy 

órában. Könnyes szemmel közli: „érzem, hogy nem bírom tovább” (K.). „Hónapok óta nem 

pihentem ki magam. A rokonok elkerülnek, ritkán hívnak fel. A mindennapi életünket viták és 

dilemmák sorozata kíséri”. – meséli Károly.  „Úgy érzem, a házasságunkk is rá megy a 

gondozásra, nincs elég türelem, nincs elég idő egymásra és nem utolsó sorban a saját 

gyerekünkre”. 

 

 „Jelenleg hetente háromszor veszik igénybe az otthon gondozói szolgálat segítségét.  

Ahogy elnézi, az idős beteg édesapját azt látja, hogy egyre inkább elveszíti azokat az 

értékeket, amiből építkezett. Azon gondolkodik, hogy idősek otthonába kellene tenni, bár az 

édesapját, mert ezen kívül még rámarad az édesanyja gondozása, aki időközben ágyban 
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fekvő beteg lett. Többször felteszi a kérdést:” miért pontosan az Ő apja”? Elmondása 

szerint „attól is fél, hogy nem-e örökölhette a demenciát?”(K).  

Konklúzió:  

 

A gondozó családtag, jelen esetben Károly, mindent megpróbál tenni a szülők segítése, 

érdekében. A diagnózissal való szembesülés és az azt követő időszak megviselte a primer 

gondozót és családját. A diagnózis felállítását rosszul éli meg, és rejtve attól is fél, hogy 

nem-e örökölte a demenciát. Azt érzi, hogy az egykori édesapa, akire mindig felnézett 

napról- napra értékét veszíti. Életük megszokott ritmusa felborul. Csökkentett munkaidőben, 

négy órában dolgozik és közben az orvos javaslatára gyógyszert szed. Nincs, akihez 

segítségért, támaszért forduljon.  

 

A mindennapokban küzdelmek, nehézségek sorozatát élik meg, mígnem bentlakásos otthoni 

ellátásban gondolkodnak. Láthatjuk, hogy Károly úgy érzi, édesapja már nem tud azokból az 

értékekből építkezni, amelyek régen fontosak voltak számára. Kitwood, (1997), munkássága 

során azokkal az értékekkel ismerkedhetünk meg, amelyek nélkülözhetetlenek a 

demenciával élő személyek gondozása során.  

1.5. Az érték szerepe a gondozók világában 
 

A Tom Kitwood által képviselt személyközpontú gondozás, nem csupán a technikára, a 

módszerekre, hanem különösen az értékekre, értékrendre, etikai hozzáállásra és szemléletre 

teszi a hangsúlyt. (Kitwood, 1997).  Munkájában, az értékrend, abban az értelemben jelenik 

meg, hogy „középpontba kerül az ember”, vagyis nagyobb hangsúlyt kap a személy, mint a 

betegsége: egészségügyi szemlélet helyett pedig a pszichológiai szemlélet kap hangsúlyt. 

 

Amikor az etikai hozzáállásra gondolunk, abban a megközelítésben a személyközpontú 

gondoskodásban tevékenykedő szakemberek, a demenciával élő idős személyt embernek, 

személynek tekintik, akinek a személyisége a demencia ellenére sem vész el, aki egyedi és 

értékes. Szemléletében egyértelműen érvényesül, mondja Jeszenczky Zita, hogy a segítő 

szakember társa, legjobb barátja a demenciával küzdő személynek.  „Ez egyben egy pozitív 
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szemléletet is igényel, hiszen arra fókuszálunk, ami még van, és nem arra, ami már 

hiányzik.”(Jeszenky Zita, 2006). Ha már elfogadjuk és belépünk a demens személy 

életterébe, még egy belső lélektani térbe is be kell tudnunk lépni: abba a személyes belső 

világba, ami nem válik számunkra egyből érzékelhetővé, láthatóvá.  A demenciával élő 

személy a saját belső világát saját maga formálja, és ennek a világnak a megértése egy 

olyan komoly szakmai munkát és hozzáállást igényel, amely a gondozó családtagot és a 

szakembert is teljesen igénybe veszi.  

A demenciával élő személyekkel való munka az extrém valóságtól, az egyéni képzelt és 

valósnak hitt problémák sorozatába sodorhatja a gondozó családokat. A gondozó 

családtagok a túlterhelődés, a váratlan események végett (zavaró viselkedés, pakolás, 

agresszió, elkóborlás) a gondozási ív mentén nap, mint nap, krízisek sorozatát élhetik meg, 

ahol a primer gondozó fizikai és szellemi állapota döntő tényező. (Szabó L. 2011).  

Jó példa erre a következő esetismertetésben egy 89 éves előrehaladott demenciával élő nő és 

családja életének szelete.  

2.5.1. Eset  
Primer gondozó: József 

A demenciával élő édesanya 15 éve özvegy két fiú és egy lány gyerekével egy 

nagyvárosban élnek. Kisebbik fiával él közös háztartásban. A testvérek, akik a gondozási 

feladatokból teljesen kivonták magukat már régebben is konfliktusos kapcsolatban éltek 

egymással. Így édesanyja egyedüli gondozója József, a kisebbik fia maradt, a családjával.  

 „A demencia 2010-ben kezdődött, gyors leépülési folyamattal, tudjuk meg Józseftől.  

Édesanyámat, a sok pakolás, elszökés
9
 miatt, kiköltöztettük az udvaron lévő másik kisebbik 

házba, és a bejárati kaput bezártuk. Volt, amikor kizárta és úgy is elszökött. Nem ment 

messze, csak a szomszédba, de onnan, nem lehetett haza hozni, csak erőszakkal.   

Felhalmozódott problémák: „a fát, nem a tűzhely részébe, hanem a sütőbe tette és ott 

gyújtotta meg. A szőnyeget feltekerte, toalettnek használta, az ablakról a függönyöket 

leszedte és szétdarabolta. A falat a körmével és más eszközökkel kaparta. A gyógyszert 

nehezen vette be. Az utóbbi időben nem ismeri meg a családot, egyre nehezebben fogadja el 

                                                 
9
 Elkóborlás 
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a segítségüket. Leginkább az unokára hallgat.  Ha erőltetik valamilyen tevékenység 

elvégzésére idegessé válik.”.(J.)   

Miután a kályhában való tüzelés is veszélyes volt önmagára meg a környezetére, a 

melegítést más technikával oldották meg. A fia, a menye, olykor az unokák vállalták fel az 

étkeztetést, a testi higiénét, és a pelenkázást. Napközben kivitték sétálni. Az otthon 

gondozói szolgálatból hetente kijárnak a gondozáshoz kapcsolódó injekciót beadni.   

 

Konklúzió  

A fenti esetpéldából látjuk, hogy a primer gondozó család a saját belső erőforrásait 

felhasználva, megpróbálja átfogni a gondozást, és annak kihívásait. A rokonok kételkednek 

mind abban, amit a primer gondozó elmesél nekik, de a mamát nem látogatják. .Az évek óta 

tartó gondozói feladatok sorozata, a megélt tehetetlenség, amivel naponta szembesülnek, 

nem csak fizikailag, hanem pszichésen is terheli a családot. A mamára éjszaka felváltva 

felügyelnek, a bentlakásos otthoni elhelyezésben nem gondolkodnak. Külső támasz nélkül 

maradtak, elmondásuk szerint a mindennapi küzdelmes úton az édesanyához illetve az 

unokát nézve a nagymamához fűződő erős kötődésük, egymásban és az Istenben való hitük 

ad erőt.  

Az előbbi elméleti részben olvashatjuk, hogy a valós vagy valótlannak hitt események 

sorát, tapasztalja a gondozó családtag a gondozás során, és mind ezt gyakran stresszel 

telítődve, hiszen a gondozók nem értik, miért viselkedik az idősebb személy, olyan furcsán. 

Nem tudják, hogy a leépülési ív mentén a jövő, még mit tartogat számunkra. Tovább vive a 

gondolatot, a Nemzetközi Alzheimeres Szövetség szerint, a gondozók nehézségeit még a 

közvetlen rokonok, barátok sem értik. (ADI, 2016) 
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Elsődleges stressz tényezők                                                                                                                

3.Objektív stressz tényezők, a gondozó családokban 
 

A Nemzetközi Alzheimeres Szövetség szaklapjában olvashatjuk, hogy a demenciával 

élőket gondozó családok gyakran nem értik, hogy mi történik az érintett családtaggal, 

rokonukkal. Gyakran úgy gondolják, hogy ez az öregedés folyamatához tartozik, e miatt 

nem keresnek segítséget. A demencia, mint betegség megértésének hiánya, nehézségekhez 

vezet.(ADI, 2016).   

3.1. Kognitív leépülés, amely akadályozza a megértést és az 

átlátó képességet 
 

Tariska szerint, a kognitív funkció leépülése a legnagyobb kockázati tényező, amely érinti 

a mindennapi élethez szükséges szociális készségeket és az önellátó képességet, ezt erősíti 

meg Szabó L. (2011). A betegséghez gyakran társulhatnak szorongás, depresszió, 

hallucinációk, téveszmék. (Tariska 2003, Szabó, 2011).  

A demenciával élő személy segítése, jelenős mértékben, az otthon közeli ellátásban 

bontakozik ki, rendszerint abban a környezetben, ahol a megszokott saját életterében a 

beteg könnyebben feltalálja magát. A saját környezetből való kimozdítás, még nagyobb 

zavart okozhat az érintett személyben.  

A gondozó családok szempontjából a demencia megjelenése gyakran elutasítással párosul, 

és a gondozott ellátása megterheli a családot, ezért fontos, hogy a demenciával küzdő 

személy és a családja megfelelő szakmai segítséget, támogatást kapjon, hiszen a gondozó 

családoknak nehézségek sorozatával kell megküzdeniük.  
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3.2.Családi szerkezet és a gondozás 
 

Amikor a családon belüli ápolóról, gondozóról beszélünk, akkor egy informális gondozóra 

gondolunk, aki egy fizetés nélküli családtag, vagy rokon, vagy szomszéd, jó barát. A 

demenciával élő személyről gondoskodik, fürdeti, öltözteti, eteti, háztartás vitelét kézben 

tartja, hivatali ügyeket intéz, bevásárol stb. A gondozó családok terheit vizsgálva 

találkozhatunk olyan családi rendszerrel, ahol együtt él akár négy generáció, mint pl. a 

nagyon idős szülő, idősödő gyerekei, unokái és dédunokái. Nehezítheti a mindennapi 

életvitelt, a gondozást, amikor a generációk élete, ugyanabban az élettérben zajlik, és az 

informális gondozói szerephez, kevés szakismerettel rendelkeznek. Azonban, ha a gondozó 

családokra, és szerkezetükre gondolunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a családok 

lehetőségeit, szociális helyzetüket, a társadalomban betöltött szerepüket, továbbá a családok 

nehézségeit, hiszen mindezen tényezők befolyásolhatják, erősíthetik, vagy gyengíthetik a 

demenciával élő személyek gondozását, és saját otthonukban való megmaradását. A 

családok szerkezeténél meg kell említenünk, azokat a rendszerváltás utáni szociológiai 

változásokat, amelyek az utóbbi időben a családok stabilitását befolyásolják. Itt gondolunk 

az elvándorlásra, a jobb anyagi körülmények megteremtésére, a fejlődésre- tovább tanulásra, 

a fiatalok késői házasságkötésére, késői gyerekvállalásra, és ezek eredménye kapcsán az 

idősek magukra maradására. (Kiss, 2017).  

A késői házasságkötés maga után hozza, a késői gyerekszületéseket, ami abban nehezítheti a 

szendvics generáció életét, hogy ha ugyanabban a családban egyszerre van jelen a gyerekkel 

vagy az unokával való törődés, és a demenciával élő személyről való gondoskodás. (lásd. 

Esetismertetés).   

Mindezek mellett, láttuk a demográfiai kitekintőben, hogy évről évre növekedik az idősek 

száma, és ezen belül, mint rizikótényező a demenciával élők száma is. Az előbbiekben 

említett tényezők, jelentősen érintik, a családban betöltött gondozói szerepeket és 

meghatározzák, befolyásolják a demenciával élő személyek gondozásának körülményeit és 

lehetőségeit. Egy másik nagyon fontos pillér, a gondozás során, a gondozó családtag 

egészségben maradása.  
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Jelen kutatásban nem térünk ki a gondozó családok anyagi lehetőségeire, de említést teszünk 

róla, hiszen akár a saját otthonban való gondozáshoz, akár a tartós bentlakásos otthoni 

ellátáshoz anyagi fedezetre van szükség. Látni fogjuk az esetismertetések során, hogy a 

gondozó családtagok, ahhoz, hogy a demenciával élő személyt gondozni tudják, sok esetben 

csökkentett munkaviszonyban dolgoznak, vagy teljesen kimaradnak a munkaerőpiacról, a 

másik véglet, amikor a gondozást másra- akár intézményre bízzák és jobb 

életkörülményeket, anyagi lehetőségeket keresve, elvándorolnak. (Kiss, 2017). A gondozó 

családok nehézségeiről, a családon belüli változásokról, a gondozással járó 

szerepmegoszlásokról, olvashatunk még Szabó Lajostól (2015). Továbbvisszük a 

gondolatot, és a gondozó családok életviteli nehézségeiről beszélünk.  

3.3. Gondozó családok életviteli nehézsége, krízise 
 

A gondozásnak egyik meghatározó elemeként említem a család teherbírását, hiszen gyakran 

az egyensúlyt fenntartó erők is kimerülnek, így a család az adott problémahalmazával a 

gondozói feladataival együtt magára maradhat. Mivelhogy maga a demencia és annak 

lefolyása nemtől, származástól, kultúrától, társadalmi hovatartozástól, földrajzi fekvéstől 

eltekintve hasonló lefolyású, így arra gondolhatunk, hogy sok tényező mentén a közös 

jellemzők ellenére jelentősen eltérő megküzdési kihívásokkal és stratégiákkal 

találkozhatunk.  

 

Szabó Lajos klinikai pszichológus, a gondozó családok támogatásának folyamatában 

kihangsúlyozza, hogy családdinamikai szempontból a hagyományos megközelítés a 

„nukleáris családot” helyezi a középpontba, ahol egy fedél alatt él, a szülő, gyerek, valamint 

a nagyszülő, de gondozási szempontból a „kiterjesztett több generációs” családot is 

erőforrásnak tekinthetjük, az elérhető, mobilizálható rokonsági kapcsolatok hálózata 

kapcsán. (Szabó L.2011). 

 

A következő esetismertetésben megismerhetünk egy olyan családot, ahol a kognitív leépülés 

következtében, a belső mobilizálható erőforrásaik, az egyensúlyt fenntartó erők kimerültek.  
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3.3.1. Eset  
 Primer gondozó: Veronika  

Anna, egy kis faluban él férjével, két gyermeke van.  Veronika, ugyan abban a faluban él, 

mint szülei, és fiuk családjával, 50 kilométerrel távolabb. Anna férje két és fél éve meghalt. 

Amíg a szülők együtt éltek, Veronika naponta meglátogatta őket, és mindenben segített. 

Veronika, reggel 8:00-tól délután 17:00-ig dolgozik, a férje éjszakai őrségben vállalt 

munkát. Anna éjszaka nagyon rosszul alszik, napközben nagyon zavart, ami leginkább 

abban nyilvánul meg, hogy a halott családtagjaihoz beszél, őket keresi, őket látja. 

„Miután édesanyámon a demencia jelei megjelentek, és édesapám még élt, szeretettel, 

türelemmel segítette Édesapám meghalt, édesanyám magára maradt, így úgy döntöttem, 

hogy magamhoz viszem”. Vannak időszakok, amikor a játék babát eteti mindenféle étellel, 

amit csak elér”, meséli a primer gondozó. Édesanyám beköltöztetése után családja életében 

teljesen felborult a megszokott életritmus”. Ezt az állapotot a vej, egyre nehezebben viselte 

el. A családban feszültségeket, konfliktusokat okozott az idős demenciával élő személy 

jelenléte. A fiútestvér, nem tudott részt vállalni a gondozási feladatokban, egyrészt a 

távolság miatt, másrészt, mert sclerosis multiplexben szenvedő, ágyfekvő feleségét 

gondozza saját otthonában.  

Anna lánya a gondozási feladatok miatti megterhelődésből származó fizikai és idegi 

kimerültsége végett, kereste fel férjével együtt a bentlakásos otthont. Veronikának, 

bűntudata van, hogy édesanyja bentlakásos otthonba kerül, de meghaladja őket a felmerült 

önellátási nehézség. Nagy a külső nyomás is rajta, hiszen a rokonok nem segítettek, de a 

döntése miatt elítélik.  

Konklúzió. A fenti eset kapcsán láthatjuk, hogy a demenciával élő személy elsődleges 

segítője, a férje volt. A férj eltávozása után, a gondozó szerepbe Veronika lépett. Miután 

magukhoz költöztetik, egyre nehezebbé válik az együttélés. V. férje, éjszakai műszakban 

dolgozik, napközben anyósa zavaró viselkedése miatt nem tud pihenni. A fiútestvér a 

Sclerozis Multiplexes feleségét ápolja, e miatt nem tud édesanyja gondozásában is részt 

vállalni. A lánytestvérrel, konfliktusos kapcsolatba kerülnek. Nincs külső segítségük, nincs, 

akire számítsanak, a gondozási nyomás ellenére a munkahelyüket megszeretnék, tartani. 
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4. Önellátási nehézségek 

4.1. Nyomás és feladatvállalás 
 

A gyakorló szakemberek szerint, a demenciával küzdő idősek legalább 70−80%-a nem 

kerül bentlakásos otthoni elhelyezésre, hanem a saját környezetében élőkre, magára a 

gondozó családra hárul a legnagyobb és olykor legnehezebb feladat. A nemzetközi 

tanulmányok azt bizonyítják, hogy még a korszerű ellátási körülmények ellenére is nagy 

nyomás nehezedik a gondozó családokra, hiszen a tartós bentlakásos otthoni ellátás, 

leginkább már a leépülési folyamat előrehaladott stádiumaiban veszi át a gondozást, 

mindaddig a gondozó család a nehézségek változatos formáival találja szembe 

magát.(Szabó L. 2003, 2011). 

Cars és Zander arra hívják fel a figyelmünket, hogy a demenciában megbetegedettek 

hozzátartozói az önellátási képességek hanyatlása végett, legtöbb esetben fizikailag és 

pszichésen is megviselődnek és stresszel telítődve élik meg a helyzetüket. (Cars−Zander 

2009: 24). A következő esetben egy olyan családot ismerünk meg, akik a gondozási 

nehézségeket, összefogással próbálják megoldani.  

4.1.1.Eset  
 Primer gondozók: Ilona – Emőke 

Péter egy kisfaluban él feleségével, Ilonával. Lányuk, Emőke a szomszédban él , néhány ház 

választja el a két családot egymástól. A lányuk naponta meglátogatja szüleit, és segítségükre 

van a mindennapi életvitel kialakításában. Péternek, évek óta voltak demenciára utaló 

tünetei, de a család nem tulajdonított nagyobb jelentőséget. Először nehezen találta a 

szavakat, majd arra figyeltek fel, hogy ugyanazt többször ismétli. Időskori feledékenységre 

gondoltak. A következő tünet, amire igen csak felfigyelt a család, és ami már komoly 

betegségre utalt, az a forrásemlékezet zavara volt. Összekeverte az eseményeket, a 

televízióban látottakat valóságnak élte meg, valóság és hallucinációk keveredtek stb. Emiatt 

bevitték a kórházba kivizsgálásra. A pszichiátriára való beutalás nagyon megviselte, miután 

fizikailag és szellemileg is leépült.  
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A gondolkodása zavarttá vált, úgy élte meg, hogy 30 évvel fiatalabb, megverték az utcán, és 

azért kezelik a kórházban. A képalkotásos eljárási vizsgálat (CT) agysorvadást állapított 

meg.  

 „Arra gondoltam, hogy ez csak egy átmeneti állapot, amiből a férjem valószínű, hogy 

kigyógyul. Tagadtam a rokonok, és szomszédok előtt”, meséli Ilona. „A kijárati kaput zárva 

tartjuk, de bent a házban, amit kézhez kap, mindent összepakol, mindent leszerel. A tévét 

megfogja és átpakolja más helyre, hangokat hall a falon keresztül, oda fordul és beszél 

velük”. Emőke: „annyira ki vagyok fáradva, hogy már azt sem bánnám, hogy édesapám 

ágyban fekvő lenne, és forgatni kellene, mert szerintem, akkor is könnyebb lenne a 

gondozása”.  

Csendes, nyugodt, kiegyensúlyozott embernek ismerték, ezért a mostani helyzet nagyon 

megijeszti a családtagokat, akik nehezen tudják elfogadni, hogy a férj és édesapa a betegség 

végett ingerülté, idegessé vált.  „Soha nem ütött hozzá senkihez, de az agresszívebb 

pillanatokban félek tőle, mivelhogy fizikailag teljes erőnlétben van”, meséli Ilona, a primer 

gondozó feleség.  

Orvoshoz viszik, és beutalják a pszichiátriára.  Péter, mióta a pszichiátriáról hazajött, 

felesége gondozza, lánya segít a gondozásban, a bevásárlásban és az ügyintézésekben. 

Mindketten nagyon el vannak fáradva, mivel Péter fenn járó, és a zavaró viselkedések miatt, 

nem lehet magára hagyni. 

Konklúzió 

A fenti esetből azt láthatjuk, hogy a demenciával élő idős férfinak a jelenlegi állapotát, a 

feleség tagadni szeretné. Nehézséggel éli meg a férje betegségét, tagadja a rokonság előtt, és 

abban bízik, hogy ez csak egy átmeneti állapot és férje meggyógyul. Mindenek mellett, a 

gondozó családban való megtartásért való küzdelem, a gondozó részéről az ellenállások 

sorozata, a férje betegségének el nem ismerése jelen esetben nehezíti a gondozást.  A teljes 

részvétel, a gondozás a lányát is igénybe veszi, hiszen édesapja zavaró viselkedése úgy 

pszichésen, mint fizikailag is, egyre jobban megterheli.  

Sheehy (2010), a gondozó családok életében bekövetkező változásokat több tényező mentén 

határozza meg.  
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 4.2. Gondozás, részvétel, ellenállás 

A betegség elfogadásával a gondozó családnak az információkereséstől, a segítségkérésig 

különféle stratégiákat kell kialakítania. Sheehy, a gondozó családok megküzdési 

stratégiáiban nyolc stációt ír le és a megküzdésben kiemeli a fordulópontok szerepét, ami 

nem más, mint ahogyan különféle visszaesések, komplikációk, állapotrosszabbodások 

során változik a gondozott állapota. A nyolc fordulópont: „sokk és mobilizálódás” „az új 

kerékvágás megtalálása”, „a bumeráng”, amikor a gondozó Jóistent játszik, „ezt nem 

tudom csinálni érzés”, „a visszatérés”, „a köztes fázis”, „a hosszú búcsú”. (Sheehy 2010, 

id. Szabó L. 2011: 150).    

Az otthoni gondozás az idős és demenciával élő emberek szociális és egészségügyi 

ellátásának folyamatosan növekvő kihívásával szemben, egyik legígéretesebb kapaszkodó 

a családok számára. Ez az ellátási rendszer lehetőséget biztosít az idős személy számára, 

hogy a saját családjában, a megszokott környezetében élhessen. Ötvözni képes az 

egészségügyi és szociális ellátás terén a család, a közösség és a különböző szintű 

kormányzati tényezőket, ezért azt is mondhatjuk, hogy a civil társadalmat erősítő szerepe 

van. A megküzdési stratégiák, a támogató hátterek: támogató csoport, speciális nappali 

ellátások segíthetik a demenciával élő személyt abban, hogy minél hosszabb távon a saját 

megszokott környezetében élhessen. Amikor a család belefárad a gondozásába, és 

regenerálódásra van szüksége, felmerülhet az a kérdés, hogy van-e lehetőség arra, hogy a 

demenciával élő személyt speciálisan kialakított átmeneti otthonba rövidtávra elhelyezzék. 

(Kiss G. 2016). Ehhez kapcsolódik a következő esetismertetés. 

Ha a szociális ellátás szempontjából gondolkodunk, akkor egy átfogó támogató hátteret 

kell, elképzelnünk, ami magába foglalja az önálló életmóddal együtt, a biztonságot, a 

legkülönbözőbb szolgáltatásokat, beleértve a gondozó otthonokat, védett lakhatásokat, 

átmeneti vagy rövid távú gondozást, nappali ellátást, otthoni ápolást és étkeztetési 

szolgáltatást, és gyakran ezek mellett működő egyéb szolgáltatásokat, mint például az 

egészségügyi ellátást. (Melzer et. al 1997, id. Parsons 2001)  
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4.2.1. Eset 
Primer gondozó: Anna 

Anna egy nagyvárosban élnek egy 4 emeletes tömbházban. Férje, Antal 70 éves, a városban 

és környékén, egy elismert orvos volt. Két gyerekük van, mindketten külföldön élnek. Antal 

orr- fül – gégész szakorvosként dolgozott nyugdíjazásáig. Felesége elmondása szerint a 

nyugdíjba vonulását is nehezen élte meg, és nem tudta elfogadni, hogy a gyermekei 

külföldre költöztek. Négy éve demenciával diagnosztizálták. Furcsán kezdett viselkedni, 

minden beavatkozásnak, segítésnek ellenállt, téves dolgokat állított, hallucinált, gyerekeket 

látott a házban, akik betegek. Szakorvoshoz fordultak, ahol a demencia gyanúja merült felt, 

amit majd a CT- koponya vizsgálat megerősített. 

 „Nagyon nehéz 4 év van mögöttünk, meséli Anna. A férjem a zavaró viselkedések 

sorozatával teljesen kifárasztott. Leszerelte a villanykapcsolókat, kiszedte a dugaszokat, 

begyújtotta a gázt és úgy felejtette. Azt kérdezi tőlem:„Te ki vagy? Mit keresel a 

házamban?” Hiába mesélem és igazolom, hogy valójában ki is vagyok és már közel 30 éve 

házasok vagyunk, a férjem nem érti meg, nem ismer meg”. „Reggel, amikor felkelünk, a 

segítségemmel elmegyünk a mosdóba, ha irányítom, még megborotválkozik. Nyugodtabbnak 

tűnik, amikor kosztümbe öltöztetem és a nyakkendőjét is felteszem. Olyankor mindig indul a 

kórházba a betegekhez”.   

Mindennapi eseménnyé vált, a reggeli elindulás. Lemennek a tömb ház elébe, tesznek egy 

pár lépést a park fele, találkoznak néhány ismerős arccal, van, amikor a kis cukrászdába egy 

kávéra is betérnek, és ezzel sétálhatnak vissza, mivelhogy közben Antal elfelejti, hogy a 

kórházba a beteg gyerekekhez indult.  

„Az éjszakák nagyon nehezek”, meséli Anna. Antal felkel, megáll az ágyunk mellett és 

engem figyel, nézeget, nem ismeri meg, hogy ki van mellette. Ha vissza szeretném fektetni, 

ingerülté válik. Már nem tudom kiszámítani, hogy napközben hány kilométert sétálunk. A 

köztes idő: étkeztetés, gyógyszerbeadás, felöltözés és séta, egy rövid pihenés, fürdés, szoba 

rendezése, fekvés. Önmagamra nincs időm, de hová is menjek?- teszi fel a kérdést. Nincs, 

akihez forduljon, csak egyedül a kezelő orvosához.  „Ha panaszkodok az embereknek, azok, 

akik nem ismerik a demencia tünet együttesét, nem értik meg. Néha kimozdulnék csak úgy 

saját magamért, és az alatt, szívesen bevonnék valakit a gondozásba. Elmennék egy 
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csoportba, de az sincs. A mindennapi rutinná vált tevékenység ismétlődik”. Anna úgy érzi, 

hogy minden tartalék energiája felemésztődik. Antal, meg nem érzi, hogy el volna fáradva.  

Konklúzió 

A fenti esetet próbáljuk megközelíteni a gondozói szerepből. Azt láthatjuk, hogy Anna 

tisztelettel, kitartóan, a gondozási nehézségek ellenére, férje mellett áll. Annak ellenére, úgy 

érzi, mintha csapdában volna. Úgy tűnik, hogy megtalálta a kulcsot, férje demenciájához, de 

nincs ideje önmagára.  

Amikor azt kérdeztem tőle, hogy mennyi időt fordít saját magára? Nem tudott rá válaszolni. 

Azt láttam, hogy szeretettel, küzdelemmel és kitartóan végzi a feleség és a gondozói 

szerepeket, de nagyon elfáradt, megbetegedett. A legfájóbb számára, hogy gyerekei távol 

vannak, segítség nélkül maradt, és férje, akivel nagyon szép életük volt, most nem ismeri 

meg.  

Anna, nem bírja férje gondozását, teljesen kimerült, mintha csapdában lenne. Orvosi 

kezelésben részesül. Reggeli segítségnek bevonta, a házi beteg gondozó szolgálatot, de úgy 

érzi, hogy bár egy rövid időre, bentlakásos otthoni segítségért folyamodik. Remélve, hogy 

egy kicsit megpihen. Ezzel az esetismertetéssel lépünk a következő fejezethez, ami a 

gondozók és gondozottak érzelmi, reakcióit foglalja magába. (Lisa G. 2012).  
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5. Érzelmi és indulati reakció 

5.1.A csapdába esettség érzése 
 

A gondozó családtagok a gondozási nyomás végett egy furcsának tűnő csapdáról is 

beszélnek, amiből nem igazán tudnak kiszabadulni, ami indulatokban, elfojtásokban vagy 

érzelmi labilitásban nyilvánul meg. ( ld. fókusz csoport).  

Ebben az esetben arra gondolhatunk, hogy a megváltozott körülmények, életviteli 

nehézségek, kapcsolatok beszűkülése, a megszokott kialakult életmód feladása komoly 

feladat elé állítja nem csak a gondozót, hanem a gondozottat is. Lisa Genova, „Megmaradt 

Alice-nek” című élethű regényében egy sikeres háromgyerekes boldog házasságban élő 

Harvardi Professzorasszony életéről olvashatunk, akinek gondolatai, emlékei egy szörnyű 

betegség áldozatául esnek. Alice karrierje csúcsán van, 51 éves, amikor azt veszi észre, hogy 

egyre feledékenyebbé válik, gondolatai összevissza kuszálódnak, a kognitív funkciói egyre 

inkább leépülnek.  

Rémülten vesz tudomást betegségéről, és megpróbál együtt élni a demenciával, mint élete 

részévé vált kihívással. Mindennapra tervet készít, amíg bírja bejár az egyetemre oktatni, és 

minden új nap, új élményekkel teli lehetőséget hordoz számára. Minden igyekezetével azon 

van, hogy a jelennel foglalkozzon, de a betegség úrrá lesz rajta. (Lisa Genova, 2012).  

A demencia nem csak Alice számára kihívás, hanem az őt körülvevő szerető családja, 

hallgatói, professzor társai számára is egyaránt. Alice élete felborul, fokozatosan elveszíti az 

életviteli kontrollt, küzd, az Alzheimer kórral, a kognitív funkciók leépülésével. Férje, aki az 

ismeretlen úton szeretettel kíséri Alicet, nehezen éli meg az újonnan kialakult szerepét. 

Alice megváltozott viselkedését férje és gyerekei kihívásként, ugyanakkor félelmek és 

kételyek között élik meg együtt, de megpróbálnak megfelelő biztonságos támaszt nyújtani 

Alice számára.(Lisa G, 2012).   

Az életviteli kontrol elvesztésénél, említsük meg az intimitás és a szexualitás fölötti kontrol 

elvesztését is.(Cars, Zander: 2009).    
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 5.2.Az intimitás és a szexualitás fölötti kontroll elvesztése  
 

A demenciával élő személyeknél, az életviteli kontrol fokozatos elvesztésével együtt jár az 

intimitás leépülése is. Pl. ruhátlanul, vagy hiányos öltözékben jelenik meg a nyilvánosság 

előtt. Az intimitással kapcsolatos kontroll elvesztésénél példaként egy gondozó családtagot 

idézek, akinek az édesapja demenciával van diagnosztizálva. „Édesapámnak 

kiszámíthatatlan megnyilvánulásai voltak. Édesanyámmal bementek a virágüzletbe 

vásárolni, és egyszer csak oda lépett a kiszolgálónőhöz, és elkezdte tapogatni. 

Édesanyámnak szégyenérzete volt, magyarázkodni kezdett, de mindebből nem sok tudatosult 

édesapámban (…). A megváltozott viselkedés, megnehezíti az intim kapcsolatot a 

családtagok között, amelyet Cars és Zander (2009), „Tegyük könnyebbé az együttélést”című 

könyvükben, is megerősítenek. Amikor egy gondozó családtag partnerének, férjének vagy 

feleségének a kognitív funkciói leépülnek, és a feleség vagy férj lesz a gondozója, 

nehezebbé válik az intim kapcsolat közöttük. (Cars- Zander, 2009) Hasonló nehézségekről 

számol be József, aki édesanyját gondozta.  

5.2.1.Eset  
Primer gondozó: József  

Brassóban élt egyedül egy tömbház lakásban a Jutka, akinek a fia elvált, újra nősült, és 

feleségével külföldre költözött.  

A szomszédok jeleztek, hogy édesanyámmal baj van. Én külföldre költöztem, és 

édesanyámnál utána kezdtek erősödni a demenciára utaló jelek. Elfelejtett étkezni, 

mosakodni, felöltözni és napközben sokat bolyongott.  

 „Azért, hogy felügyelet alatt legyen, kivittem magunkhoz, és ott velünk élt néhány hónapot”. 

A házaspár napközben dolgozott, az estéket és a hétvégéket együtt töltötték. Jutka nénit a 

környezetváltozás nagyon megzavarta, így a demencia tünetei még jobban felerősödtek, a 

viselkedése egyre zavaróbbá vált. Rövidesen olyan állapotba került, hogy nem lehetett 

napközben több órára magára hagyni. Ruházatlanul járt, ha felöltöztették levetkőzött.  
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Ezzel egy időben a házaspár életében párkapcsolati konfliktusokat is okozott. Rövid ideig 

tartó vívódás, gondolkodás után, bentlakásos otthoni ellátás mellet döntöttek. Az újabb 

költözés átmenetileg, újabb állapot súlyosbodást okozott.  

A bentlakásos otthonba való beköltözés utáni fél év elteltével, Jutka néni élete 

kiegyensúlyozottabbá vált, életviteli önállsága sokat javult.  A család az elszenvedett 

terhelődés, a sok negatív élmény végett, nehezen tudja elhinni mind azt, ami a jelenben 

történik.  

Konklúzió 

Jutka néni eseténél azt láthatjuk, hogy a primer gondozó családtag, jelen esetben a fia, 

megpróbál segíteni a demenciával élő édesanyának, de kimerülnek a tartalékai. 

Magatartásváltozásokkal, az intimitás elvesztésével szembesülnek, ami a gondozó család 

életében párkapcsolati problémákat okoz. Végül, formális segítségért folyamodnak, ami a 

bentlakásos otthoni ellátás lesz. Zarit (1985), kutatásai a demenciával élők magatartás 

változásait foglalja magába.  

5.3.Magatartás zavarok 
 

A szakmában egyik legismertebb kutató Steven Zarit (1985), a demenciával élő személyek 

magatartás változásait vizsgálta és azok hatásait a gondozóra. A demenciával élő személyek 

magatartásbeli változása a demencia egyértelmű velejárója. A korai szakirodalmak 

(Alzheimer, 1907) leírásai továbbá a későbbiekben a magatartásváltozások sokféleségét 

vizsgálók Ace és Rabins, (1981); Powell és Courtice, (1983); Zarit, Orr, Zarit, (1985) is ezt 

erősítik meg.   

A magatartásváltozásokhoz kapcsolódnak, a későbbi életviteli nehézségek, mint például a 

nyugtalanság, depresszió, és a gondozás. A gondozás, gondozóra gyakorolt hatásáról is 

beszámolnak empirikus vizsgálatukban Merriam, Aronson, Gaston, Wey és Katz, (1988), 

Reisberg és mtsi, Swearer, Drachman, O'Donnell és Mitchell, (1988), Teri, Borson, Kiyak és 

Yamagishi, (1989), Teri, Larson, és Reifler (1988), id. Steven Z. és mtsi, (1992).   
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A viselkedési problémák nagymértékben hozzájárulnak a gondozási nehézségekhez. A 

kutatók kiemelik a gondozási terhelődés mellett a depressziót, Deimling és Bass, (1986), 

Drinka, Smith, és Drinka, (1987) Teri, Truax, Logsdon és Pearson, (1989), továbbá a stressz 

tényezőket és a szorongást Barnes, Raskind, Scott, és Murphy, (1981), McKhann és 

munkatársai, (1984). A viselkedési zavarok gyakran már előrejelzik az esetleges intézményi 

ellátás szükségességét. Chenowith és Spencer, (1986), Sanford, (1975) id. Steven Z. 1992).  

 

A következő esettanulmány is kapcsolódik az előző kutatók megállapításához, ami azt fogja 

üzenni számunkra, hogy a gondozó családtagok magatartásbeli változásokkal, megváltozott 

viselkedések sorozatával szembesülhetnek nap, mint nap, ami sok esetben próbára teszi a 

gondozókat.    

5.3.1. Eset  
Primer gondozó: Mónika (lánya) Mária (szomszéd) 

Erzsike, fiatalon elvált, egyedül nevelte fel a lányát.  

Lánya elmondása szerint kapcsolatuk mindig is konfliktusos volt. Édesanyja soha nem 

fogadta el őt. Közel 3o éve külföldre költözött, így, azóta Erzsike néni egyedül él.  

Lánya 3-4 éve figyelt fel édesanyja feledékenységére, de mivel évek óta depresszióval és 

epilepsziával kezelték, úgy gondolta, a tünetek akkor jelentkeznek, ha a gyógyszereket nem 

szedi rendszeresen.   

„Szakorvoshoz fordultunk, és a pszichiáter kezdődő demenciát diagnosztizált. Hivatásos 

gondozót kerestem, aki napi pár órát ott maradna édesanya mellett, beadná a gyógyszereket, 

elvégezné a házimunkát, de sajnos édesanyám senkit nem fogadott el. Erzsike néni senkit 

sem fogadott el. Egyedüli személy, akinek a jelenlétét elfogadta, egy szomszédasszonya volt, 

aki egy ideig fel is vállalta a gondozását, de belefáradt”. Egyedül maradt, majd egy évvel 

ezelőtt a lánya segítséget kért, mivelhogy úgy gondolta, már nem biztonságos, ha édesanyja 

egyedül marad a lakásában. Pár hónapot volt a bentlakásos otthonban, de mivel nehezen 

fogadta el kereteket, egy nap hazament. Újra a szomszédasszony vette gondozásba, a lánya 

elmondása szerint a lakókörnyezetében ő az egyedüli, akivel édesanyja kapcsolatot tart, 

mindenki mással konfliktusai vannak és ez akadályok sorozatát, állítja lánya elé. Mindenki 
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előtt úgy viselkedik, hogy nincsenek problémái, nem érti, hogy miért kell neki, a 

szomszédasszony segítsen, hiszen semmi egészségügyi problémája nincs. Időközben a 

tünetek súlyosbodtak: elhagyta a nyugdíját, műanyag edényben tette az ételt a gázra, a túl 

karai felkeléssel zavarta a szomszédokat, fizikailag is legyengült, elhanyagolta magát, nem 

evett, nem tisztálkodott, nem járt ki a lakásból. Lánya az idősotthontól kért segítséget, így 

ismét beköltözött. A rendszeres gondozás, étkezés, folyadékbevitel és gyógyszerhasználat 

hatására állapota jelentősen javult. A lánya a régmúlt konfliktusait nem tudta kezelni és 

pszichológushoz jár. Egyelőre kimaradt az édesanyja életéből, és a segítő szakemberekkel 

tart kapcsolatot. 

Konklúzió 

A fenti esetből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az évek alatt tartó anya lánya közötti 

konfliktusos kapcsolat Erzsike néni lányát, nem befolyásolta a helyzet megoldására való 

törekvésben. Igaz, hogy a segítésnél elutasítások sorozatát, bizalmatlanságot élt át, és a 

régmúlt konfliktusai végett pszichológushoz jár. Ha, a gondozói szerepeket megfigyeljük, 

azt láthatjuk, hogy Erzsike néni lánytestvére is kapcsolódott, testvére segítésébe. Mindezen 

gondozó feladatokhoz, Naomi Feil (2002) szerint, megértő magatartásra van szükség, 

amelyről bővebben beszélünk a következő részben.   

5.4. Emlékezeti és viselkedési zavarok 
 

Azok számára, akik demenciával élő személyt gondoznak, nem ismeretlen, pl. amikor a 

demens személy a saját otthonából is haza szeretne menni, vagy az állatokat megetetni, 

bezárni, a gyermekeknek főzni vagy étel adni, édesanyjához, édesapjához menni, a betegeket 

megvizsgálni, az autóbuszt elérni, ebben az esetben gyakori kérdésük, hogy hány órakor 

indul a busz?   

Mindezek mellett a kiváló szakember Naomi Feil szerint: fontos elfogadni a mindennapi 

ellátás mellett a megmaradt kognitív képességeket, és az érzésekre, a nonverbális 

kommunikációra, és a szociáliskészségek megerősítésére kell a hangsúlyt tenni. (Naomi Feil 

2002). Virginia Bell „legjobb barát” modellje szerint azt ajánlja a gondozóknak, hogy ne a 
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hiányosságokra, és ne a zavaró viselkedésre, hanem azokra a képességekre fókuszáljunk, 

amelyek még mobilizálhatóak.(Bell et. al. 2002).  

Mindehhez szükség van a primer gondozók tájékozottságára, a türelmükre, ami igencsak 

meghatározó, hiszen az elfogadással, és a megértéssel együtt a gondozott életminőségén is 

javíthatunk. Ezt a megközelítést próbálja alkalmazni a mindennapokban László, a 77 éves 

demenciával élő édesanyjának gondozásban.   

5.4.1.Eset  
Primer gondozó: László 

Borbála özvegy, két gyermeke elhunyt, egyedül él. Életviteli önellátó képessége 

folyamatosan csökken, felejt, gyakran édesanyjához szeretne menni, de még fennjár. Egy fia 

van László, aki a város másik felén lakik.  Feleségével mindketten dolgoznak. Borbálát 

három éve demenciával diagnosztizálták.  

 „Vannak zavaros időszakai, olyankor fél, nem kapcsolja be a tv-t, nehogy az emberek 

kijöjjenek belőle. Szembe áll a tv készülékkel és beszél a benne látott személyekkel. 

Megtörténik, hogy veszekszik velük, vagy éppen dicséri őket. Elzártam a gázt és a 

vízcsapokat, hogy ne okozzon problémát édesanyám se magának se a szomszédoknak”.  

Önálló életvitele egyre inkább a leépülés fele mutat, de a család leleményességének 

köszönhetően, vannak feladatai. Az előre előkészített felvágott ruhadarabokat, anyagokat, 

egész nap kis gomolyának összetekeri, majd szétbontja, törülget a lakásban, tesz-, vesz a 

könyvek között. Nyugodt, csendes, a munkába belefeledkezve eltölti a napját. A legnagyobb 

problémát a gyógyszerek beszedése jelentette, mivelhogy magas vérnyomásos cukorbeteg. 

A szomszédok benéznek, naponta háromszor beadják a gyógyszert, Borbálát megdicsérik az 

elvégzett munkájáért. A fia és a menye naponta látogatják.  „A nyár így telt el, mondják, de 

a téli hónapoktól és a betegség súlyosbodásától félünk”.  

Konklúzió 

Láthatjuk, hogy Borbála még a demenciának a kezdeti szakaszában van (Tariska, 2013), de 

már felejt, néha hallucinál. A család még a saját megszokott életvitelét folytathatja, és csak 

kisebb figyelemmel, elővigyázatossági intézkedésekkel kell, hogy beavatkozzon a gondozott 
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személy életébe. Amit viszont el tudtak fogadni, az, amikor a tv-ben lévő szereplőkkel 

beszélget. Nem kérdőjelezik meg, amit B. lát, inkább elhallgatják. Ebben az esetben a 

család, kisegítő intervencióként bevonta a szomszédot a gondozói szerepbe. Napi három 

alkalommal a gyógyszer beadását vállalta, így nem volt még szükségük az otthon gondozói 

szolgálat igénylésére. Félnek a téli hónapoktól és a betegség súlyosbodásától, de mindenki 

részéről érződik a pozitív hozzáállás.  

5.5.Pszichoszociális intervenció  
 

Henry Brodaty, Marika Donkin, Ausztráliai szakemberek 2007- ben Amerikai és Afro 

Amerikai demenciával élő személyeket gondozó családtagokkal végeztek kutatásokat.  

Arra a következtetésre jutottak, hogy azok a családok, akik demenciával élő személyt 

gondoznak, életminőség szempontjából kihívások és terhelődések sorozatát élik meg, úgy a 

családi, szociális, társadalmi elszigetelődés, mint a pénzügyi terhek végett. (Henry Brodaty, 

Marika Donkin 2009).  

A pszichoszociális intervenció, akár a bentlakásos otthoni ellátás, csökkentheti a terhelődést 

a gondozó családoknál. Kutatásukban a negatív és pozitív aspektusokat az objektív és 

szubjektív terhelődést is vizsgálták. Vizsgálatukban arra mutatnak rá, hogy a gondozást 

befolyásolhatják a kulturális és szociális normák, a motiváció, a gondozó neme, életkora, 

etika, a nevelés, a társadalmi részvétel, a lelki és a személyes pszichikai hozzáállás. 

Amerikai és Afro Amerikai népesség között összehasonlító vizsgálatban azt találták, hogy a 

hagyományok, a kultúra, a kötelesség, a szófogadás (gyereknél), a vallás és a lelki élet, a 

remény és a közösség tanácsai meghatározzák a gondozó családok gondozásban való 

részvételét. Ezért a formális intézményi beutalásnál, akadályok léphetnek fel. (Henry 

Brodaty, Marika Donkin, 2009).  Ehhez az elmélethez kacsolódik a közvetkező 

esetismertetés.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brodaty%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donkin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brodaty%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brodaty%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donkin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957
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5.5.1. Eset  
Primer gondozó: Irma, Mónika, unoka 

Irma, nehezen mozog csontritkulása, magas vérnyomása van. Férje Pista 88 éves, akinél a 

szakorvos ezelőtt öt évvel állapította meg a demenciát. A kezdeti szakaszban az idős család 

a megszokott életüket folytatta. Eljártak a nyugdíjas klubba, vasárnaponként a szent misére, 

szoros kapcsolatot tartottak a szomszédokkal, ahová esténként egy beszélgetésre bementek, 

volt, amikor kártyáztak. Mónika, az unoka nagyon szereti a nagyszüleit.   Egyedüli unoka, 

akit leginkább a nagyszülők neveltek. Nem laknak távol egymástól, ezért a nagyszülőkkel 

több időt tud tölteni.  Amikor a gyerekkorára visszaemlékszik, nagytatának a meleg keze, a 

közös játékok, az erdőben való séták, a szent misére járás jut az eszébe.   

 „Az utóbbi két évben a nagytata több figyelmet igényel” meséli az unoka, „otthon van és 

még is hazaakar menni. Tyúkokat, nyulakat lát a házban. Indul misére. Mamának, egyre 

nehezebbé vált, a tata különös viselkedése. „Én munka után sokat vagyok tatával. Ketten 

kertészkedünk, és amikor időm van a régen is gyakran látogatott helyekre, a közeli erdőbe is 

kisétálunk. A számlákat együtt fizetjük ki a helyi postán. Van, amikor a bevásárlást is együtt 

oldjuk meg. A szakorvos által felírt nyugtatókkal jól alszik. Remélem, nem fog gyorsan 

leépülni” 

Konklúzió 

A fenti esetből azt látjuk, hogy a demenciával élő idős személynek a legnagyobb támasza az 

unoka, akivel a kapcsolata nagyon erős. Valószínűnek tartjuk, hogy a családon belüli jó 

kapcsolat, a kötődés, és a szeretet lendületet ad az unokának, hogy a nagytatát megértse, és a 

mindennapi feladatok elvégezésnél segítse. Az elsődleges stressz tényezők részben, 

hallottunk a gondozott személyek megváltozott viselkedéséről, a gondozó családok 

mindennapi életéről, megküzdésről, a család erőforrásairól, mindezeket a szakmában 

legismertebb kutatók elméletére és kutatásaikra alapozva. Ebből a részből átlépünk a 

másodlagos stressz tényezők részbe, amelynek elméleti keretét, Steven Zarit (1985) 

Aneshensel ( 1990), leginkább Montgomery és Koslosky (2011) kutatók munkája adja.  
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6. Másodlagos stressz tényezők 

6.1. Szerepfeszültségek 

Amikor a gondozó családokra, és a szerepük alakulására gondolunk, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, hogy a családtagok a demenciáról és annak lefolyásáról nem vagy csak 

igen kevés ismerettel rendelkeznek. Gyakran a nehézséggel való szembesülés, a nehézség 

elől való menekülés, a saját munkahely feladása, a mindennapi életvitelük megváltozásától 

való félelem, az élet újra strukturálásának nehézsége, vezeti őket a gyors bentlakásos otthoni 

ellátás igénybe vétele felé.(lásd. Esetismertetés).  De nézzük, hogy milyen út vezet a 

megküzdési folyamatokhoz, amelyek a saját otthonban való gondozáshoz kapcsolódnak.  

6.2. Családon belüli feszültségek  
 

A családon belüli feladat és szerepmegosztás, valamint a szerepfeszültségek vizsgálatára, 

2015-ben dolgoztunk ki egy vizsgálati módszert, jelen kutatásra adaptálva.(Szabó, Kiss 

2015).  A gondozó családok bejárják a saját megküzdési útjukat, és az erőfeszítéseik 

eredményeképpen az idős- demens személy saját otthonában való megtartás fele irányulnak. 

Kiemelkedő munka, Aneshenselnek és munkatársainak a vizsgálata, amelyet az Alzheimer 

kórban szenvedő időseket gondozó családokkal végeztek, és amely végig követi a gondozó 

családok „gondozói karrierjének” kialakulását.(Aneshensel et. all 1995). Steven Zarit és 

mtsi, a gondozói szerepek alakulásáról írnak, továbbá ehhez kapcsolódik Montgomerry és 

Kosloski (2011), szakmai munkája, akik a gondozó családtagok identitásának alakulását és a 

szerepkonfliktusokat elemzik.
 
(Montogmery és Kosloski, 2011), Qualls és Williams (2013), 

legjelentősebb munkája a gondozó családokat segítő családkonzultációs modell. Ezek a 

kutatások azt mutatják, hogy a gondozó családok a gondozás során, kiemelkedően fontos 

szerepet töltenek be, viszont a hiányos támogató hátterek és erőforrások nélkül növekednek 

a családon belüli viták, válságok, konfliktusok, a gondozó családtagok pszichés 

megbetegedése és akár pszichoszomatikus megbetegedések is kialakulhatnak. (Szabó L. 

2014). A szerepfeszültségek átvezetnek a gondozói szerepekhez. Nézzük Árpád és Judit 

esetét.   
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6.2.1. Eset  
Primer gondozó: Árpád (fia), Judit (menye) 

András, egy nagyvárosban él, négy éve kezdődtek a demenciás tünetei, szervi betegsége 

nincs, fizikailag teljesen aktiv. Életviteli önállósága csökken, interperszonális kapcsolatai 

beszűkültek, célirányos tevékenységekbe csak segítséggel vonható be. Napközben 4 órában 

egy gondozónő besegít. Hétvégén a fia és menye felváltva Andrással vannak.  

 „Naponta többször haza akar menni, a fürdőszobát nem találja meg, e miatt több probléma 

előadta magát. Amikor egyedül maradt a villanykapcsolókat leszerelte, a fűtőtestet 

kibontotta, a szomszédok figyeltek fel a zajra.”  

Árpád, és Judit egy faüzemben dolgoznak.  A gondozó nő az éjszakát nem vállalta be. Ezért, 

váltva a primer gondozók Andrással alszanak. Az éjszakák egyre nehezebben telnek, mert a 

fiának és a menyének napközben dolgoznia kell. A gondozó családban, feszültségek, 

veszekedések vannak. Délelőtt dolgoznak, minden második nap nem alszanak. 

Szakorvoshoz fordultak. Még egy személyt bevontak éjszakára, ami igaz, hogy anyagilag 

megterhelő, de bár nappal dolgozni tudnak. A közvetlen szomszéd délután többször bemegy. 

A hétvégét a gondozó család oldja meg.    

Konklúzió 

Árpád és Judit, átszervezik az életüket, hogy Andrásnak az életviteli nehézségeiben 

segítségére legyenek. A munkában való helytállással nem tudják összeilleszteni az éjszakai 

gondozói feladatokat. A terhelődés konfliktusokat generál a családban. Kezdetben külső 

informális segítőt vonnak be, de az éjszakai felügyeletre még egy személyt be kell vonniuk. 

Ezen kívül, délutánonként a közvetlen szomszéd bemegy, elbeszélgetnek, és vacsorát ad. A 

lefektetést, már az éjszakára bevont személy végzi. A hétvégéket a gondozó családtag 

továbbra is vállalja. András gondozásába, az informális gondozói szerepekbe, öt személy 

van bevonva. Az informális és formális gondozói szerepeket Kahana és mtsi (1994), 

foglalják össze.  
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 6.3.Gondozói szerepek 
 

Ahhoz, hogy pontosabban megértsük a gondozás viszonyait, nézzük Kahana és mtsi (1994)- 

a gondozó családok támogatásának formális és informális viszonyait, amelynek a gondozó 

családok szempontjából, lényeges része a szoros érzelmi kötődés, a motiváció és a 

gondozottal szembeni mély elköteleződés. (Szabó Lajos, 2014). 

4.TÁBLÁZAT. A FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS GONDOZÁS VISZONYAI 

  Szereplők 

ki? 

Időtényező 

mikor? 

Tevékenységi tartalom 

mit? 

Személy közeli 

gondozás 

(egyéni szint) 

informális gondozó családtagok, 

barátok, szomszédok 

folyamatos 

hosszú távú 

támogatás 

személyes elköteleződés 

támasznyújtás, 

praktikus segítés 

 

 formális Professzionális segítők 

(nővér, szociális munkás, 

szociális gondozó), 

fizetett gondozók, 

kisegítők 

időhatáros 

támogatás 

körülírt, problémaorientált 

professzionális segítés és 

azt kiegészítő 

tevékenységek 

A gondozás 

szociális 

kontextusa, 

rendszer színt 

informális Primer csoport 

(nukleáris család, 

kiterjesztett család) 

informális csoport 

(barátok, szomszédok), 

mikroközösség 

az események 

időbeni 

dimenziója 

családi ciklusok 

életív mentén, 

a tartós gondozás 

idő dimenziói 

a kapcsolati 

hálómobilizálása, a belső és 

külső erőforrások 

felhasználása 

 formális egészségügy és szociális-

ellátó rendszer formális 

intézményei 

társadalmi háttér 

intézmények 

(önkormányzati, állami, 

kormányzati intézmények) 

a szolgáltatások 

időkeretei, 

ráfordítás a 

gondozási 

szükségletek 

alapján 

professzionális gondozás, 

esetmenedzsment, ellátási 

hátterek biztosítása, 

kontrollszabályozás 

Forrás:  Kahana et al, Developmental Challenges and Family Caregiving, In: Kahana E,.Biegel D.E.Wykle 

M.L.: Family Caregiving Across the Lifespan- Sage Publ. London 1994.4-5 old. id. Szabó Lajos, Esély 2014/2 

86-87 old.  
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Nemzetközi gyakorlatokban az informális és formális segítésre több modellt találunk. Az 

1979-es években Cantor „a hierarchikus-kompenzációs modellt”dolgozta ki, amelyben azt 

találhatjuk, hogy a gondozó családtag kiválasztódása egy több tényezős folyamat, amelyet 

leginkább a szűkebb családi köre szokott bevállalni, Cantor azt is megemlíti, hogy a 

gondozottal való kapcsolatot befolyásolhatja a gondozó családtag kora, neme, fizikai 

állapota továbbá a kettőjük közötti kapcsolat minősége.  A család, mint rendszer a 

gondozásban erősebb – magasabb hierarchiát képvisel, mind a formális rendszerrel, mind a 

szakmai segítőkkel szemben. Cantor modellje szerint a formális segítés alárendelt szerepbe 

kerül a család erősnek mondható rendszerével szemben.  

Ezzel szemben a fenti modellhez kapcsolódik Litwak 1985-ben kidolgozott feladat 

specifikus modellje, amely az informális és formális segítők közötti átjárhatóságot, a 

feladatok megosztását képviseli. A Litwak modell, abban különbözik a Cantor féle 

modelltől, hogy ebben az értelemben az informális segítők a családon belüli személyek az 

érzelmi támasznyújtást biztosítják, és a formális segítők a szakmai tudásuk mentén vállalnak 

inkább szerepet és segítik a gondozó családot. (Szabó L, 2014).  

Az informális segítésnél, egyik legfontosabb szempont, az érzelmi kötődési szál, amely a 

gondozás alappillérei, közé tartozik. A formális szerepvállalás azonban keretek és szabályok 

között működik. A két rendszer között nem mindig átjárható az út. A formális szerepvállalás 

abban segíthetné a családokat, hogy az érintett családok számukra a közösségi forrásokat 

elérhetővé tenné. Ebben segíthetne az interprofesszionális együttműködés.  

Mindezt a gondozó családok szempontjából átgondolva az lehetne a leghasznosabb, ha 

mindkét irányba még inkább megnyílnának az utak, amely során elsősorban a gondozói 

munka mélységes elismerését és tiszteletben tartását kell szem előtt tartani. A formális 

gondozást végzők számára, és a családok számára erőforrást jelentene a gondozási feladatok 

megosztása, az információ bevitel, a tanácsadás terén, hogy hosszú távon képesek legyenek 

a gondozási feladatokat ellátni.   

A fenti rendszerszemléletű megközelítés és az esetek ismertetése alapján, a gondozási 

feladatok, és a terhelődés szempontjából láthatjuk, hogy a családoknál rendszerint van egy 

elsődleges, azaz primer gondozó családtag, aki a demenciával élő betegek gondozásában 

leginkább reszt vesz.  
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6.4. A primer gondozó családtag kiválasztódása 
 

A gondozó családok szerepvállalásánál figyelmünket a primer gondozóra fordítjuk, aki 

leginkább részt vállal a gondozásból. Ez lehet férj, feleség, gyerek, unoka, menye, veje, 

testvér, vagy közeli rokon. A szakirodalmi háttér alapján, a gondozói szerepbe való 

bekerülés, egy „gondozói karrier ív” kialakulását eredményezi, ami meghatározó jelentőségű 

és a terhelődés több szegmensén a mindennapi életfeladatok mentén terül szét.  

Steven Zarit, (1985), a gondozó családok szubjektív terhelődését, valamint az emlékezeti és 

viselkedési problémák gyakoriságát vizsgálta, és ezen belül a demencia kapcsán jelentkező 

zavaró viselkedés hatását a primer gondozó családtagra. A dolgozatomban az 

esetismertetések alapján szubjektíven, kívülről is megérthetjük, hogy a primer gondozó 

családtagok, a gondozás szerepvállalása kapcsán, gyakran kilátástalan helyzetekbe kerülnek.   

6.5. A primer gondozó családtag szerepvállalása 

 

A gondozási feladatnak, a gondozáshoz kapcsolódó érzéseknek, a gondozó és gondozott 

közötti kapcsolatnak a hátterében a pozitív attitűd mellett ott lehet a másik véglet a rejtett 

abúzus, ami kockázati tényezőként jelen lehet a sok elfojtás, és a gondozási feladatok során.  

Amiről úgy gondolom, hogy említést kell tennünk. Nem feledhetjük el, hogy egy 

demenciával élő személy a kognitív leépülés során, teljes kiszolgáltatottságba kerül a 

gondozójával, jelen esetben a primer gondozóval szembe. Ezt erősítik meg az elméletek 

mellett, az esetismertetések. Nézzük Kaplan 1996-ban kidolgozott abúzus kockázatot 

értékelő szempontrendszerében a figyelmeztető jeleket, amelyeket a gondozói terhelődés 

kockázati oldaláról közelíthetünk meg. (Szabó Lajos, 2011), 

A családi erőszak, korábbi előfordulása a családban: 

1. A gondozó családtag korábbi pszichiátriai problémái vagy kriminális viselkedése 

2. A gondozó családtag alkoholproblémái, drog abúzusa 

3. Súlyos anyagi problémák a családban 

4. A gondozó családtag fizikális korlátozottsága 

5. A gondozó családtag demenciával kapcsolatos ismereteinek hiánya 
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6. A gondozó családtag irreális elvárásai a gondozott felé 

7. A gondozó családtag intoleranciája a gondozott viselkedésével szemben 

8. A gondozó család depressziója 

9. A megfelelő támogató hálózat hiánya, illetve felhasználásának hiánya 

10. Kémiai vagy fizikai korlátozás alkalmazása a gondozás során 

11. A megfelelő orvosi háttér hiánya 

12. A bántalmazás, elhanyagolás jelei a gondozotton 

13. A gondozó családtag túlterhelődésére utaló panaszai pl. nem bírom tovább, 

legszívesebben kimennék az ajtón, és soha többé nem jönnék vissza stb. (Kaplan, 

1996,40-41. id. Szabó L. 2011:160.) 

Ha a kockázati tényezőket áttekintjük, arra gondolhatunk, hogy a demenciával élő 

személyek otthon közeli gondozásánál, elengedhetetlen a primer gondozó családtag számára 

a megfelelő támogató háttér kialakítása.  

A hosszú távú gondozáshoz a primer gondozó részéről, egy kitartó állandó hozzáállásra van 

szükség, még is felmerülhet az abúzus kockázata, amelyet Zoltán, édesanyjának esetéből 

láthatunk.    

6.5.1. Eset  
Primer gondozó: Zoltán 

Karolina, egy kisfaluban él, két gyermeke van. Lánya egy nagyvárosban él, házas, fia 

Zoltán, külföldön él családjával együtt. Miután Karolina gyermekei, kirepültek a szülői 

háztól és férje is elhunyt, évekig egyedül élt. Karolina néni gyermekei a látogatások 

alkalmával felfigyeltek anyjuk feledékenységére. Mivel a családban előfordult már hasonló 

megbetegedés, egyértelmű volt számukra, hogy demenciával állnak szemben. Ameddig el 

tudta látni önmagát, nem mozdították ki az otthonából. Egy szomszéd házaspár segített a 

napi teendők elvégzésében.  

 „Két év után a betegség egy olyan stádiumba ért, hogy már nem lehetett egyedül hagyni, 

mert veszélyessé vált önmaga számára. Nyitva hagyta a kályha ajtóját, addig rakta a tüzet a 

fürdőszobai kazánba, hogy perceken múlt, hogy nem robbant fel (a szomszéd vette észre még 

időben). Ezen kívül, naponta elment a postára és a tanácshoz, ahol olyan mezőgazdasági 

támogatásokat, nyugdíjakat és egyéb pénzeket követelt, amelyekhez nem volt joga. 
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Fölösleges dolgokat vásárolt (pl. ahányszor mosogatni akart, annyiszor vett mosogatószert), 

a szennyes ruháit vízbe mártotta, majd kicsavarta, kiteregette, ha megszáradt újra viselte, 

sértődötté, verbálisan agresszívvé vált, ha a szomszédok szóltak, hogy a ruhája nem tiszta.” 

Karolina lánya úgy döntött, hogy édesanyját magához költözteteti. A költözés nagyon 

megzavarta az idős nőt és emiatt, a demencia rövid időn belül sokat súlyosbodott. Pár 

hónapig lakott egy nagyvárosban, és ez idő alatt bevonták a formális segítőket, de mivel a 

nap 24 órából áll, demenciá megnyilvánulásai a család életét teljesen felborították.  

Minden veszélyforrást igyekeztek kiküszöbölni: elzárták a gázt, a vizet, eltávolították a 

veszélyes tárgyakat. Az elképzelés az volt, hogy a lakásban azt csinál, amit akar, ételt 

visznek, professzionális segítőket vonnak be, így nem fogják egymást zavarni. Ez azonban a 

gyakorlatban nem működött, mert egy adott ponton a fiát a férjének képzelte, és ennek 

megfelelően viselkedett vele..! Nem tudott alkalmazkodni a családi szabályokhoz. Verbális 

agressziók sorozata nehezítette a mindennapi életet. A konfliktusok sorozata után a két 

testvér abban egyezett meg, hogy a fia elviszi magához. Mivel egy nagyon nagy lakásban 

laknak, külön lakrészbe tették, amely egy szobából, konyhából, fürdőszobából állt.  

A második költözés újabb állapot romlással járt, többször elkóborolt.  Bezárták a kaput, de 

átmászott rajta. Elkezdte rongálni a dolgait, pl. ollóval összevágta a táskáját és a ruháit. 

A fia nagyon félt a jövőtől, mert anyai nagyapja is Alzheimer-kórban halt meg egy állami 

pszichiátrián, ahol évekig kezelték. A menye úgy élte meg a helyzetet, hogy az anyósa nem 

csak beteg, hanem furfangos is, „a rosszra van esze”, bizonyos dolgokat csak azért tesz, mert 

őt akarja bosszantani. Az unokák már nem tudtak úgy tekinteni a nagymamára, mint egy 

nagyszülőre. Ezért bentlakásos otthoni ellátás mellett döntöttek.  

Konklúzió Karolina eseténél láthatjuk, hogy a gyerekei a szomszéd bevonásával, majd a 

lányánál megpróbálták a gondozást, és utólag a fiánál-Zoltánnál élt, aki teljes kényelmet és 

minőségi életet szeretett volna édesanyjának biztosítani. Sajnos a demenciával járó tünet 

együttes felülmúlta a gyerekek álmát, a gyerekek képességeit, és toleranciáját, így végül 24 

órás szakmai segítségért folyamodtak és bentlakásos otthoni ellátást választottak.  
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6.6. Gondozás és feladatvállalás 
 

A rövid és hosszú távú gondozásnál Cantor (1979) modellje alapján az érzelmi kötődés 

egyik legerősebb szál lehet a családban gondozást, szerepet vállaló személy számára, a 

másik vonal pedig, a megfelelő erőforrások- szakmai segítség fele való nyitás. Mérő László, 

arra hívja fel az olvasó figyelmét, hogy az életünkben a negatív érzelemnek is szerepük van 

ugyan úgy, mint a pozitívnak, tehát ha rossz kedvünk van, mert valami nem úgy sikerült, 

ahogyan mi azt elképzeltük, akkor annak is megvan az előnye. Miért is gondolok a gondozói 

feladatoknál erre? (Mérő László, 2010).  

A gondozásban meghatározó jellegű a demenciával élő személy élettörténetének ismerete. A 

gondozás és feladatvállalás a fizikai látottak mellett, érdemesnek találjuk mélyebben a 

lélektan fele irányulni, hogy még inkább megérthessük a gondozott személyt, vagy az őt 

gondozóját.  

Lex Van Gilse, (1953) az emberi élettel kapcsolatosan kérdést tesz fel: „Ki vagyok én? 

Ember vagyok, mondja. Te egy férfi vagy, és Te egy nő vagy. Te tudod, hogy különbözőek 

vagytok. Láthatod őt, megtanulhatsz róla bármit, de ha Te férfi vagy soha nem tudod meg 

igazából, hogy mit érez egy nő, és ha Te egy nő vagy, soha nem tudod meg igazából, hogy 

mit érez egy férfi. Ezért az emberi felek egy titkot hordoznak magukban, a Te saját egyéni 

érzésedet ismered, és soha nem tudod meg igazából, hogy hogyan érezhet a másik. „(Lex 

Van Gilse, 1953, 199: 11-12). Hasonlóan a fenti kis példához, a demenciával élő 

személyekkel való munkát művészetnek nevezném, hiszen egy olyan úton kísérjük a 

gondozottat, amit valójában nem ismerünk. Tudjuk azt, hogy egyre inkább egy belső – 

sajátságos utat járnak be, egyre inkább eltávolodva a környezetüktől. Gondozóként vagy el 

hisszük, vagy nem, amit látunk, hallunk, tapasztalunk, de a szerint kell cselekednünk, ami 

számunkra megkönnyíti a demenciával élő személlyel való együttélést.  

Lex Van Gilse, azokat az eseteket említi meg, amikor pl. a bentlakásos otthonban egyik ott 

élő időstől hallhatjuk: „Szerencsére, én még nem vagyok tolószékbe, mint az a szegény, ott… 

és közben tapogatózva lassan halad a korlát mellett, mivelhogy alig lát!”(Lex Van Gilse, 

1993). A gondozói feladat, a humanisztikus személy közeli megközelítésen alapszik, amikor 

az embert, a személyt megértjük egészen. A test és lélek egységének az elve alapján. A 
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demenciával élő személy, még ha furcsának is tűnik számunkra, nem visel állarcot, amit 

érez és átél abban a pillanatban, azt látjuk. Gondozóként fel kell ismernünk azt, hogy itt nem 

szándékos bosszantásról van szó, hanem a demenciával élő személy a valós érzését vetíti ki. 

A fenti hasonlatokra visszacsatolva, igazából soha nem fogjuk megtudni a valóságot, hogy 

mit is élhet át egy demenciával élő személy. Ha megpróbálunk empatikusak, lenni, és nem 

bíráljuk, nem bélyegezzük meg, nem mutatunk rá, hanem Carl Rogers elmélete
10

alapján 

elfogadóan, beleérzően, együtt érzően megpróbálunk embernek maradni a másik személyt 

embernek látni, és a megfelelő erőforrásokat megtalálva, kitartóan segíteni. Mindezek a 

törekvések mellett, a primer gondozóra terhelődések sorozata nehezülhet, amelyről a 

következő fejezetben beszélünk.   

6.7. A gondozó család fizikai terhe 
 

Egy Svédország déli részén végzett 2007-es kutatásban Elmstahl, Solve; Andren, Signe: 
11

 

50 informális gondozóval (családtagok és rokonok), a gondozást végző családtagokkal a 

gondozók terhét vizsgálták. A gondozók többségében kétszer annyi nő volt, mint férfi. A 

vizsgálatuk kimutatta, hogy a terhelődés hatással van, a gondozók egészségére és a család 

jövedelmére. A gondozási kudarcok megélése, a sikertelenség az egészségi állapotuk 

romlásához vezetett. Eredményük azt mutatta, hogy a felnőtt gyermekes családoknál, 

szemben az idősebb korosztályú családokkal, a gondozási terhek mellett a jövedelem 

beosztása is megjelenik, mint stressz faktor. A klinikai gyakorlatban, kockázati tényezőként 

említik az alacsony jövedelmet, és az egészség károsodását. (International Journal of 

Nursing Studies, 2007).  

Ha a gondozó családok fizikai terhére gondolunk Jane Cars- Brigitta Zander szerint számos, 

gyakran drámai változások történnek a demenciával élő betegeket gondozók körében. (Jane 

Cars, Brigitta Zander, 2009).   

 

 

                                                 
10 Carl Rogers, kliensközpontú terápia/ https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers. Letöltés: 2017.11.10   

11
 A cross-sectional community-based study, in: International Journal of Nursing Studies 2007, 44, 3, Mar, 435-446., 2007, ISSN: 0020-

7489. https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/fachinformationen/recherche_spezial/Demenz.pdf 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
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Nézzük, hogy milyen változásokat említenek a szerzők:  

1. Megváltoznak a családon belüli szerepek  

2. A kapcsolatból elvész a kölcsönösség 

3. Lassacskán az összes teendőt a családtagok átveszik a betegtől 

4. A hozzátartozónak egyre több döntést kell hoznia a beteg helyett 

5. Az új követelmények következtében konfliktusok születhetnek 

6. A régi nehézségek és a nem teljesen begyógyult sebek felfakadhatnak 

7. A család egyre jobban elszigetelődik, nem járnak össze emberekkel, a telefon 

elhallgat stb. 

8. A házaspár intim szexuális kapcsolata megváltozik 

Mindezek terhek mellett, a gondozó családokra pszichés terhek sorozata nehezülhet. 

Nézzük a következőkben, a gondozó családok pszichikai terhének vizsgálatára végzett 

kutatásokat.  

6.8.  A gondozó család pszichikai terhe  
 

A Kaliforniai Egyetem munkacsoportja a 80-s évek közepén 500 gondozó család átfogó 

vizsgálatával elindított egy olyan kutatási programot, amely a gondozó családok terhének 

feltérképezésében meghatározó jelentőségű és elméleti alapját képezte a gondozó családok 

támogatására irányuló konzultációs modellek kidolgozásának, amelyről egy külön részben 

beszélünk. (Aneshensel et al. 1995)/. Ezek a kutatások a gondozó családtagok 

terhelődésének, nehézségeinek a feltárása fókuszáltak.  

A gondozók stressz terhelődésének vizsgáltában nagy jelentőségű tranzakcionális 

megközelítéshez kapcsolódik Pearlin „Stress process theory” 
12

, néven ismertté vált „stressz 

folyamat elméleti modellje”. Lazarus és Folkman a tranzakcionális stressz modell 

kidolgozói, a gondozás során észlelt stressz-tényezők árnyalt elemzését végezték el, ezt a 

moddellt módosítva terjesztette ki Pearlin a gondozásra.  (Lazarus és Folkman 1984,
13

 

Pearlin et al. 1990).  

                                                 
12

 Pearlin, http://www.wikitheoria.com/modules/81/1 
13

 Lazarus, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stressmodell_-_Lazarus.svg 

http://www.wikitheoria.com/modules/81/1
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Steven Zarit, (1985) – a gondozó családok támogatásának egyik első több irányú modelljét 

dolgozta ki „Stressz menedzsment modell” néven. Ez a modell, a gondozási feladatokat 

leginkább felvállaló primer gondozó családtag támogatását, segítését helyezi a segítő munka 

középpontjába. A probléma orientált tanácsadási modell Zarit modellje, amelyhez Pearlin 

munkája az elméleti alapot adja. Ehhez kapcsolódik az egy- két alkalmas családi 

esetmegbeszélés, a többi családtag bevonásával –mind ezt a primer gondozó családtag 

támogatására, és a gondozási terhek, nehézségek, zavaró helyzetek megértésének segítése 

céljából. Ebből a támogató, konzultációs helyzetből átkerül a primer gondozó családtag egy 

8-12 alkalmas hozzátartozói támogató csoportba, ami már teljesen strukturáltan van 

megszervezve, és ezeken az alkalmakon a gondozáshoz kapcsolódóan a mindennapi 

felmerült problémákat dolgozzák fel. /Zarit et. al 1985./. Zarit munkájának fontos része a 

primer gondozó családtag terhelődése, a gondozott személy viselkedési problémáinak, 

magatartási zavarainak ismerete és mindezek gondozó családtagra gyakorolt hatásának a 

felmérésére alkalmas kérdőív és értékelő skála kidolgozása is. (Zarit et al. 1985).   

A New- York-i Egyetem munkacsoportja, Mary Mittelman vezetésével 2003-ban a „stressz 

menedzsment modell”, hat ülésre tervezett rövid strukturált változatát dolgozta ki. Céljuk az 

volt, hogy olyan „bizonyítékon alapuló” konzultációs módszert alkalmazzanak, amely 

alkalmas azoknak a családoknak a támogatására, akik a demens hozzátartozójuk bentlakásos 

otthoni beköltöztetésére, hosszabb időt várakoznak. E konzultációs modell hatékonyságát 

empirikus vizsgálatokban igazolták / Mittelman 2003./. Ausztráliában és New Yorkban 

bizonyították, hogy a gondozó családok képzésével és a tanácsadás segítségével, csökkent a 

bentlakásos otthoni ellátást igénylők száma. (M. Mittelmann, JAMA 27, 1725-31, 1996 id. 

Johann Krempels és mtsai 2000-2005).  

Szabó Lajos, „Aneshensel és mtsai, (1995) nyomán, a gondozó családok terhelődésében az 

elsődleges és másodlagos stressz két formájára hívja fel a figyelmünket, az objektív és 

szubjektív tényezőkre, továbbá a családon belüli szerepfeszültségekre. Nem hagyhatjuk 

azonban ki a külső szociális- társadalmi hatásokat sem, amelyek külső stressz tényezőként 

hatást gyakorolnak a gondozó családok életétre. Itt megemlíthetjük a gondozás miatti 

szociális izolációt, nem csak a demenciával élő személy, hanem a gondozó családtag 

részéről is, az társas kapcsolatok leépülését, a csökkent munkaidőben való dolgozást- 

státuszvesztést, a gondozó családok életvitelének beszűkülését. (Szabó L, 2011).  
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A gondozó családok pszichés terhelődésének modelljét Aneshensel 1995-ben dolgozta ki 

munkatársaival együtt, ahol az elsődleges és másodlagos stressz tényezők mentén.  

5. TÁBLÁZAT. A GONDOZÓ CSALÁDOK PSZICHÉS TERHELŐDÉSÉNEK MODELLJE 

ANESHENSEL ÉS MTSAI.1995. 

      Elsődleges stressz-tényezők                            Másodlagos stressz-tényezők          

Objektív Szubjektív 
Szerep 

feszültség 

Intrapszichés 

feszültség 

Járulékos 

/extrinsic/ 

tényezők 

kognitív romlás 

érzelmi – 

indulati 

reakciók 

családon belüli 

nézeteltérések 

szerepidentitás 

vesztés 

az életvitel, 

aktivitás 

beszűkülése 

magatartás 

zavar 
túlterhelődés 

munkával 

kapcsolatos 

konfliktusok 

gondozói 

kompetencia 

hiánya 

kapcsolati 

vesztességek, 

szociális 

izoláció 

önellátási 

problémák. 

csapdába 

esettség érzése 

anyagi 

nehézségek 

az élet pozitív 

oldalának 

elvesztése 

státuszvesztés 

ellenállás 
intimitás 

elvesztése 
   

     

Forrás: Szabó L, 2011  

A demenciában szenvedő személyek elveszítik azokat a képességeiket, amelyekre az én 

képük épült. A gondozó család mind ezt megértheti a saját élettapasztalatával és empátiás 

készségével együtt, de ennek a megértésnek a kulcsa az emberi méltóság tiszteletben tartása. 

Mindannyian másképpen működünk, és valójában gondozó családtagként pszichés terhek 

sorozatát hordozhatjuk. A demenciával élő személyek nem igazán tudják elmondani, hogy 

Ők, hogyan is érzik magukat? A gondozó családra, a közvetlen primer gondozóra van bízva, 

annak a kulcsnak a megtalálása, amelyből nem lehet másolni, ami azt jelenti, hogy minden 

ember szívéhez, lelkéhez, a demenciájához csak a saját kulcsa talál.  
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Néhány példa erejéig Lex Van Gilse nyomán, tegyünk egy pár lépést a demenciával élő  

személlyel, és a gondozójával: „Egy ünnepnapon vagy túl, már nagyon késő van, és már rég 

alszol. Felkelsz, és arra gondolsz, hogy már 7 óra van, de az óra csak 11-et mutat. Az első 

gondolatod: az óra nem jól jár. Aztán lassan arra jössz rá, hogy az óra jól jár, csak te egy 

kicsit zavart vagy.”  

„Éjszaka közepén felébredsz, felöltözöl, és ki mész az ajtón, hogy bevásárolj, de azt veszed 

észre, hogy az üzlet be van zárva. Becsengetsz a szomszédasszonyhoz, hogy egy csésze kávét 

igyatok meg, de nem leszel fogadva. Időben dezorientált vagy. „ 

„Alszol és álmodsz. Álmodban fiatal lány vagy és egy fiatal fiú az ölében tart, akivel 

szeretitek egymást. Felébredsz, és egy idős férfi fekszik melletted, akit nem ismersz meg. Így 

kiáltasz: Menj a fodrászhoz, öreg fickó!” 

„Az ajtón csengetnek. Kinyitod az ajtót, és egy nő egyszerűen csak belépik, és mondja: Jó 

napot anya! És te feleld: Ön szemtelen! Én Önt nem ismerem! Ki is Ön valójában?” (Lex 

Van Gilse, 1993: 36-37). 

És, hogy miért is tud tehetetlenné válni a gondozó családtag, és miért is terhelődik a fizikai 

terhek mellett pszichésen, miért fokozódik a stressz a családon belül, azt láthatjuk, hogy a 

család legtöbb esetben, nem tudja megoldani azokat az élethelyzeteket, amelyet a 

demenciával élő hozzátartozójával nap, mint nap átél. Erre utalunk Mária primer gondozó 

esetének megismertetésével.  

6.8.1 Eset  
Primer gondozó: Mária 

Mária, férjével, Gézával, egy kisfaluban él. Férjét öt éve demenciával diagnosztizáltak. 

Közös háztartásban él fiával, menyével és unokájával. Géza erdőkitermeléssel dolgozott, 

több mint 25 évet. Felesége elmondása szerint egy nyugodt csendes kiegyensúlyozott ember 

volt, aki nagyon szeretette a lakásban a rendet, a tisztaságot, a pontosságot, mindegy volt, 

hogy milyen munkáról van szó. Felesége egy szövetgyárban dolgozott, onnan ment 

nyugdíjba.  
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”A demencia első jeleire nem figyeltetünk fel.  Géza kiment a mezőre kaszálni, a megszokott 

területünkre, de a szomszédnak a tulajdonát kaszálta le. A sajátunkat, ahová évek óta járunk 

nem ismerte fel. Amikor haza ért, állt az udvaron, nem jött be a házba. Amikor bevezettem a 

fürdőbe, nem tudta megindítani a vízcsapot, hogy kezet mosson. Régebben soha nem jött be 

a házba cipővel és csízmával, Ahogy haladt előre a betegsége, nem vette be a gyógyszert, 

nem tudott egyedül étkezni. Napközben sokat énekelt és fütyörészett. Nem kommunikált. Ha 

rászóltunk, valamiért vagy megszólítottuk, agresszívé vált. Volt, amikor a járó bottal 

fenyegetett. ” 

A feleségének nemrég csípő műtétje volt, nehezen jár. A férjét többnyire ő gondozza. Hozzá 

gyógytornász jár. Van, amikor a napi teendők elvégzésénél a fia is besegít. A menye naponta 

reggel 7-től délután 4 óráig dolgozik. A primer gondozó feleség nagyon el van fáradva. Az 

unokák iskolába járnak, zavarja őket a nagytata hallucinációi, mikor idegen embereket lát a 

házban. Az unokák érdeklődve figyelik, hogy a tata mit lát, de egyre nehezebbé vált az 

együttélés.  Egyre tarthatatlanabbá vált a kialakult helyzetük. Az utóbbi időben már a 

feleségét sem ismeri meg, idegenné vált számára a gyereke, a menye. Egyedüli érzékenyebb 

pontja a két elemi iskolás unoka, akik jelenlétében nyugodtabb. Felesége sajnálja, 

elmondása szerint szép életet éltek, ha visszagondol azokra az évekre, amikor még az életük 

a normál ösvényen haladt, alig tudja elhinni, hogy mi lett a férjéből. Felteszi a kérdést: 

honnan örökölhette?  

A visszamenő rokonsági ágon nem voltak hasonló betegségek. Ő rendszeresen főzött, 

mindenük megvolt. Sokat jártak társaságba, hiszen mindketten szerették a táncot. Most 

ebben az állapotban hova vigyem, teszi fel a kérdést? Amíg megtalálta a templomot, és nem 

tévedt el egyedül is járt a Katolikus Egyház kórusába énekelni, aztán a felesége elkísérte. 

Mária néni csak a fejét csóválja, és nem érti, hogy mind ez miért történt velük. Még nem 

szeretnék bentlakásos otthonba vinni. . 

Családorvos felkeresése. Gyógyszerírás a pszichiátertől, amit egyre nehezebben tudnak 

beadni. Az ápoláshoz, az otthongondozói szolgálatot vették igénybe. 

Konklúzió: Egy fedél alatt él több generáció, akik a szokatlan életkörülmény ellenére, a 

mindennapi életritmusukat megértően, elfogadóan próbálják átalakítani, megújítani és a 

demenciával élő férj, édesapa, após, nagytata viselkedésével összehangolni. Ha az 
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életciklusok mentén, megfigyeljük a családot, mint egy változó rendszert, akkor azt 

láthatjuk, hogy a három generáció együttélése a demencia végett egyre inkább 

problematikussá válik. A gondozó család pszichikai terhek sorozatát éli meg, amelyeket 

számos kutatással igazolnak (lásd. Zarit (1985), Aneshensel (1995) vizsgálatait, de nézzük, 

hogy a gondozók szociális és anyagi terhével kapcsolatosan, hogyan vélekednek a kutatók.   

6.9. A gondozó család szociális és anyagi terhe 
 

Amerikai szakemberek, Patricia Callone, Connie Kudlack, Barbara Vasiloff, Jannan 

Manternach, Roger Brumbach, adatai szerint, egy 2004-es kutatásban tíz amerikai közül egy 

jelezte, hogy érintett egy Alzheimer kóros megbetegedett családtaggal, és minden harmadik 

ismert valakit, aki beteg volt. A gondozási költség egy főre leosztva 174 ezer dollár.  

Az Alzheimeres Világszövetség és az Időskorúak Nemzeti Intézete az Alzheimer kórban 

megbetegedettek gondozásának éves amerikai összköltségét 100 milliárd dollárra becsülte. 

Nem kevesebb, mint 10-ből 7 Alzheimer- kóros emberről otthon gondoskodott a család és a 

barátok, akik a közvetlen ápolás 75 %-át látták el. Az ellátás fennmaradó 25%-át, átlagosan 

évi 12.500 dollárt a legtöbbször a családtagok fizetik. A bentlakásos otthonba való 

elhelyezés átlag költsége 42.000 dollár évente. (Patricia Callone, Connie Kudlack, Barbara 

Vasiloff, Janaan Manternach, Roger Brumback, 2011).  

Romániában az Alzheimeres, demenciában szenvedő betegek gyógyszerezése az ellátásnak 

10-15 %-át, teszi ki, tudjuk meg Catalina Tudose- től a Romániai Alzheimeres Szövetség 

elnökétől, és a specifikus gyógyszereket az Egészségügyi Pénztár fizeti. Ezeket a 

gyógyszereket a szakorvos (pszichiáter) írhatja fel. A megfelelő korai gyógyszeres kezelés 

mellett folytathatja az érintett személy a családban az életvitelét.  

A szakember nem ajánlja a bentlakásos otthoni gondozást, hanem inkább a saját otthon 

közeli ellátásra teszi a hangsúlyt. A demencia viszont az első 6-7 évben, az egyre inkább 

kognitív funkciók leépülése fele sodorja a beteget, ami a fokozatos önellátó képesség 

elvesztéséhez vezet, ami jelentősen megnehezítheti nem csak pszichésen, hanem 

pénzügyileg is a gondozó család életét. (Catalina Tudose, 2012).  Mindez a folyamat a 

gondozó családok életében, szerepfeszültségek sorozatával jár. A gondozó családokon belül 
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átalakulnak a családi szerkezetek és összemosódnak az addig kialakult szerepek. (Lásd. 

Esettanulmányok).  A demenciában szenvedők költsége, gyakran meghaladja a szív és 

érrendszeri megbetegedettek, illetve a rákos betegek költségeit. 
14

 

6.10. Szerepfeszültségek, összemosódott szerepek  
 

A demens személyek gondozása és a több síkon futó különböző szerepek összeegyeztetése, 

szerepfeszültséget okozhatnak a gondozó családtagokban. Viszont mindaz, ami a 

gondozóban feszültséget okoz, ugyan úgy megtapasztalható lehet a demenciával élő személy 

viselkedésében is. Az Egyesült Államokban működő San- Franciskó- i Gondozó 

Családtagok Szövetsége, 1977-től napjainkig működik. A 40 éves szervezet szerint a 

demenciával élő, Alzheimer kóros személyek gondozása kihívás lehet a gondozó családok 

számára és időnként a családtagokat, megterheli. A szerepfeszültségeknél megemlítik a 

frusztrációt, mint egy érzelmi választ, továbbá azt is hangsúlyozzák, hogy a frusztráció és a 

stressz negatív hatással lehet a gondozók egészségére, és ezen belül akár fizikai vagy 

verbális agressziót is kiválthatnak.  

A Szervezet néhány nagyon fontos tanáccsal látja el a gondozó családokat: ha csalódottnak 

érzi magát, fontos hogy tudja mérlegelni, mi okozta. A frusztráció származhat egy 

kontrolálatlan helyzetből, amit nem tud megváltoztatni, és ha demenciával élő beteget 

gondoz több ellenőrizhetetlen helyzettel, találja szembe magát. A mindennapi 

tevékenységek, amelyek általában a mindennapi életvitel részei: öltözködés, fürdés, az 

étkezés, a demenciával élő személyek gondozásánál mély frusztráció forrása lehet. Ezen 

kívül, az elkóborlás, az ismételt kérdezgetések szintén frusztrációt okozhatnak.  

Ahhoz, hogy a gondozó, frusztráció nélkül jelen tudjon lenni a gondozói szerepben, néhány 

szempontot figyelembe kell vennie: ismerje meg a frusztrációra figyelmeztető jeleket, 

beszélje ki a problémákat, hogy legyen nyugodt, változtassa meg a gondolatait, hogy 

csökkentse a stresszt, tanuljon meg kommunikálni, tanuljon meg segítséget kérni.  

A szerepfeszültségeket kiválthatják a gondozói szerepek összeillesztése a mindennapi rutin 

tevékenységekkel, továbbá, ha az esettanulmányokat megfigyeljük, azok az előre nem látott 

                                                 
14

 Boala Alzheimer in Romania si in lume. http://www.camine-batrani.ro/articole/35-noutati/67-boala-

alzheimer-in-romania-si-in-lume-statistici-si-perspective.html 
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helyzetek, a hirtelen bekövetkezett események, amelyeket a demenciával élő személy akkor 

és abban a pillanatban átél, és amelyre a primer gondozó nincs felkészülve.  

De folytathatjuk a gondolatsort, hiszen számtalan esetről beszámolnak a gondozó családok, 

amikor a tehetetlenség és a frusztráció sorozatát élik meg. A fenti tanácsokat figyelembe 

véve, nagyon fontos, hogy a gondozó család tájékozott legyen a demencia lefolyásával és a 

saját szerepével kapcsolatosan. Figyeljen azokra a jelekre, amelyek az intrapszichés 

feszültségek elsődleges jelei.(Montgomery és Koslosky, 2012). 

7. Intrapszichés feszültségek 
 

Az utóbbi időben széles körű szakirodalom jött létre, amelyek a gondozó családok terhére 

fókuszálnak. Rhonda J.V. Montgomery, aki 2012-es tanulmányában a gondozó családtagok 

terhelődésének vizsgálatáról számol be a terhelődést három széles körben tárgyalja:   

1.A munkával való terhelődés mértéke és az elvégzett gondozási feladatok száma és típusa, 

a háztartási feladatok, a banki ügyintézések. 

2.A gondozó által megélt terheknek a megítélése, a gondozói feladatok és azok nehézsége. 

3.A felsorolt speciális problémák kiegészülnek, és érzelmi hatást gyakorolnak az egyén 

mindennapi életére. Itt gondolunk az időre, fizikai egészségre, fizikai térre és a pénzügyekre. 

Az érzelmi hatásoknál azonban figyelmünket a szubjektív terhekre fordítjuk, hiszen 

Montgomery szerint, számos kutató foglalkozott a gondozási feladatok gondozóra gyakorolt 

hatásával, a gondozott és gondozó kapcsolatával. (lásd 7.1.1. esetbemutatásnál)  

7.1. Családtag vagy gondozó 
 

Amikor figyelmünket a gondozók intrapszichés feszültsége fele fordítjuk, és annak mélyebb 

megértésére törekszünk, akkor a Montgomery és Kosloski (2013) által kidolgozott modell is 

segíthet nekünk. Mivelhogy a demencia hatására a gondozott személy fokozatosan elveszíti 

önállóságát, így azok a feladatok is áthárulnak a gondozóra, amit régebben probléma 

mentesen, könnyedén elvégzett. Kezdetekben a gondozó szerep súlya minimális, mivel a 

gondozók a szerepükhöz kapcsolódó feladatokat az eredeti családi szerepük kiterjesztésében 
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látják. A második mélyebb rész, amikor a gondozói feladatok és felelősségvállalás annyira 

megnövekedik, hogy azok túlmutatnak a normál családi szerepeken. A következő nagyobb 

feladat, ami magával hozza az intrapszichés feszültséget, az, amikor a gondozó családtag, 

előzetes szerepét teljesen felváltja a gondozói szerep. Ebben a szakaszban (lásd saját 

esetismertetések), a gondozók nagy része nem képes megküzdeni a saját és a gondozói 

szerepekkel, így gyakran magukra maradva bentlakásos otthoni ellátást keresnek. 

Montgomery és Kosloski (2013), elmélete alapozza meg a következő esetismertetést, 

amelyben a primer gondozó a férj szerepéből, fokozatosan a gondozói szerepbe kerül.  

2.ÁBRA. A GONDOZÓI SZEREPIDENTÍTÁS ALAKULÁSA  

  (MONTGOMERY és KOSLOSKI, 2013) 

 

Forrás: Rhonda J. V. Montgomery, Jung Kwak, and Karl D. Kosloski (2013:144) Theories Guiding Support Services for Family 

Caregivers id. Vern L. Bengston, Richard A. Settersten Jr. : Theorie of Aging Chapter 23:453-154. 
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Nézzük a követekző esetet, amely Montogmery és Kosloski elméletére alapozva, tükrözi a 

gondozási fázisokat.  

7.1.1. Eset 
Primer gondozó: János 

János, egy kisvárosban él feleségével. Őszintén beszél az életükről, a gondozásról, a 

nehézségeiről, és az abúzusról. Már 40 éve él együtt feleségével, Mária nénivel.  Öt évvel 

ezelőtt, azt tapasztalta, hogy felesége a bevásárlásnál, nem azokat a dolgokat vásárolja meg, 

amit otthon megbeszéltek. Arra gondoltak, hogy ez egy kis feledékenység, az öregséggel jár 

és jót nevettek rajta. A régebben tanítóként dolgozó férj, arra bíztatta a feleségét, hogy 

ezután amit meg szeretne vásárolni, írják fel egy cetlire. A cetli ötlete egy ideig bevált, de 

aztán a pénz kezelése kezdett gondot okozni. A mindennapi főzésnél is problémák adódtak, 

hiszen az ételbe nem került bele minden alapanyag.  

 „Jó életünk volt, meséli, de a probléma ott kezdődött, amikor öt éve gondozóvá kellett 

váljak, mivelhogy a feleségemet demenciával diagnosztizáltak. Két fiúgyermekünk van, akik 

távol élnek tőlünk. Egy nap a feleségem nem talált haza, és a rendőrség segítségét kellett 

kérjem. Mária nénit, a szomszéd faluból hozták vissza. Orvoshoz vittem, korházi 

kivizsgálások következtek. A diagnózisa demencia. Egyre több figyelmet igényel már a 

fürdésnél is irányítani kell. A főzésnél a teljes jelenlétemre szüksége van.”  János bácsi úgy 

érzi, hogy a férj szerepéből egyre inkább gondozói szerepbe kerül. A reggeli mosakodást 

elutasítja, mondván: „ő már rég megmosakodott”.  Amikor a gyógyszert be kell, adjam, 

akkor is azt mondja” én már rég bevettem”. A fiaimnak szóltam, hogy találjanak ki valamit, 

mert idős vagyok én is, és nem bírom tovább. 

A gyerekek az otthon gondozói szolgálatot vonták be, és az ebédet az étteremből 

megrendelték. A segítség jól jött az idős házaspárnak, de eközben súlyos féltékenység vett 

erőt a Mária nénin. Azt állította, hogy a férje nem otthon alszik, és őt megcsalja. Kiabált, 

veszekedett a férjével. Gyógyszerrel próbálkoztak lenyugtatni. Egy napon Mária néni ismét 

elsétált, a szomszédok egész estig keresték. Amikor megtalálták és hazavitték, a férje 

megverte.  
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A férj úgy éli meg, hogy felesége mindent azért csinál, hogy őt bosszantsa, idegesítse. „Tud 

ez mindent, mondja ingerülten, mert amikor, megkezelem, egy ideig nem megy el”. Az ajtóra 

belülről is, kívülről is lakatot tettem. Az életünk, elviselhetetlenné vált. A gyermekeimtől 

kértem segítséget. Mária nénit időszakosan bentlakásos otthonba tették.  

Három hónap után több tényezőnek köszönhetően Mária néni állapota javulást mutatott, és 

haza akart menni. A férje megpihent és hazavitte feleségét. Ismét segítséggel főzött, de a 

féltékenység, és a téveszmék maradtak. Három hónap után ismét felerősödtek a demencia 

tünetei. János bácsi a gyerekekkel együtt felkereste a bentlakásos otthont. Elmondása 

szerint, reggelente miután felébrednek, ő segít a feleségének a mosakodásnál, reggelizésnél, 

de Mária néni el kezd kiabálni rá, hogy miért nem aludt otthon, mert Ő a reggel nem látta az 

ágyban. Féltékenység, téveszmék, feledékenységek sorozata kíséri a mindennapjukat, ami 

teljesen kimeríti a gondozó tartalék erejét. 

A férjet négy év alatt Parkinson kórral diagnosztizálták, ideges, fizikailag legyengült, nincs 

türelme. Gyakran bántalmazza feleségét, amelyről a gyerekek is tudnak, és nagyon féltik 

édesanyjukat, de apjukon is látják, a betegség jeleit. Így a hosszú távú bentlakásos otthoni 

ellátás mellett döntenek.  

Konklúzió 

A fenti eset kapcsán, hogy a gondozó családtag jelen esetben a férj erőforrásai lassanként 

kimerülnek és bentlakásos otthoni ellátás fele, fordul. A férj elmondása szerint, azt is 

megtudjuk, hogy van, amikor annyira felidegesedik, hogy tettlegességre kerül a sor. Néha 

úgy érzi, hogy felesége csak bosszantja, és azért megy el otthonról, és azért produkálja 

azokat a tüneteket, amelyet mi betegségnek nevezünk.  

A gondozó családok hangulatával, depressziójával, szorongásainak vizsgálatával számos 

tanulmány foglalkozik, Eisdorfer et al. 2003, Joling et al. 2012, Mittelman et al. 2008, 

tudjuk meg Henry és Donkin (2009) kutatásaiból. (Eisdorfer et al, 2003, Joling et al. 2012). 

Az intrapszichés feszültségekről lépjünk tovább a gondozói kompetencia problémáira. 
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7.2. A gondozói kompetencia problémái 
 

Az Amerikai Szociológiai Kutató Központ szakemberei Montgomery és munkatársai 

(Montgomery és Kosloski, Montgomery, Rowe és Kosloski, 2007)
 15

 által kidolgozott 

gondozói identitás elmélete szerint, a gondozási karrier a gondozási kontextusban 

bekövetkezett változásokból alakul ki. Elméletük szerint a gondozói szerepek a meglévő 

családi szerepekből alakulnak ki, és ugyan úgy, mint a társadalomban betöltött szerepekre, 

vagy társadalmi viselkedésekre, a gondozói szerepekre is normák és szabályok vonatkoznak.  

Connel és Gibson, (1997) Haley és mtsai, (1995) szerint az egyén etnikai és kulturális 

háttere is befolyásolja a szerep alakulását és a szerepelvárásokat. Gondozási nyomás és 

gondozási identitás vizsgálata a primer gondozó családtag terhelődésének fontos mutatója. 

(Montgomery és Koslosky (1994), Montgomery és Koslosky, Rowe és Koslosky (2007). 

7.3.A szerepidentitás nehézségei 
 

 Az Amerikai társadalomban a demenciával élő személyek és más krónikus betegségben 

szenvedők hosszú távú gondozása leginkább az informális gondozói szerephez 

kapcsolódnak. Éppen ezért a gondozók támogatása fontos gyakorlattá és politikai kérdéssé 

vált.  A szerepidentitás alakulása, a gondozás tapasztalataiból azt sugallja, hogy nem 

általánosíthatunk, és nem beszélhetünk átlagos szerepekről, átlagos gondozókról, tekintettel 

arra, hogy minden egyes demenciával élő személy, és annak gondozása más- más 

helyzetekkel szembesíti a gondozókat.  

A dolgozatban szereplő esetismertetésekből láthatjuk, hogy a terhelődés mértékében és a 

gondozói szerepvállalásában is különbségek vannak. Ezt gyakran meghatározza a családon 

belüli szerepek egyenlő vagy egyenlőtlen eloszlása is. A gondozási feladatok és annak 

átfogása, a gondozó és feleség, a gondozó és férj szerep, gyerek vagy szülő, szülő vagy 

gyerek stb. olyan szerepekbe sodorja az érintett családtagokat, amellyel gyakorlatilag 

nehezen küzdenek meg és mondhatjuk, hogy gyakran a gondozási szerep feladására 

kényszerülnek.  

                                                 
15

 http://uwm.edu/catr/scientists/montgomery/ 
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Vannak azonban különbségek a gondozói szerepek alakulása között, hiszen vannak, akik a 

nehézségek ellenére, a saját erejükből, évekig gondozzák a hozzátartozójukat. Ez 

természetesen függhet a kultúrától, a családból átörökölt hagyományoktól, és az anyagi 

lehetőségektől is.  Azt is tudjuk, hogy a gondozói szerep alakulása a már meglévő 

szerepekre épül rá, és hozzáadódik a társadalomban betöltött szerepekhez. Azt is 

mondhatjuk, hogy a házastársi, gyerekek és a baráti kapcsolatok a legjelentősebb társadalmi 

kapcsolatnak számítanak. Éppen ezért, a gondozói szerepek alakulásáról, és azok 

nehézségeiről, a gondozói feladatokról, a vizsgálatok nagy eltéréseket mutatnak. (Dilworth-

Anderson, Williams, és Gibson, 2002, Haley és munkatársai, 1995, By Rhonda J. V. 

Montgomery and Karl Kosloski, 2009).  

Azok a gondozók, akik ebben a kutatásban részt vettek, sok esetben, vagy csökkentett 

óraszámban tudnak dolgozni, vagy a problémáik megoldására elsődlegesen már az 

intézményi, bentlakásos otthoni ellátást választották. (lásd, esetismertetések). A gondozási 

feladatok összeillesztése a munkahelyi elvárásokkal és kötelezettségekkel, sok esetben 

kihívások sorozatával állítja szembe a gondozó családtagokat. Nézzük Magdolna esetét.  

7.3.1. Eset  
Primer gondozó: Magdolna  

Rozáliát két éve diagnosztizálták demenciával. Azelőtt cukorbetegséggel és magas 

vérnyomással kezelték. Két gyereke van, egy lánya és egy fia, aki egy kisvárosban él. 

Édesanyját az egyedül maradás végett lánya ki költöztette külföldre, hogy tudjon segíteni 

rajta, és a munkahelyét se adja fel.  

 „Két éve elváltam, utána nem sokkal édesanyám mintha elkezdett volna jobban felejteni. 

Régebben is észrevettem, de nem volt ilyen gyakori. Összevissza beszélt, a testi higiénét is 

elkezdte hanyagolni, nyugtalan volt. Nehezen éltem meg. Orvoshoz vittem. De egész napra, 

nincs, ahová vigyem.”  

Magdolna orvoshoz vitte édesanyját és a koponya felvétel alapján, megállapították a 

demenciát. Kitartóan gondozta édesanyját, remélte, hogy állapota jobbra fordul. Nagyon 

kötődött édesanyjához, a pozitív emlékekhez. A gondozás miatt feladta a munkahelyét, és 
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segítség nélkül maradva, édesanyja betegnyugdíjából éltek. Magdolna, a válás után úgy 

döntött, hogy haza költözik édesanyjával együtt az itthoni szülői házába.  

Miután hazaköltöztek, munkahely után érdeklődött, hogy tudják fenn tartani magukat, mert 

egyedüli jövedelmük az édesanyja beteg nyugdíja volt. Munkahelyet talált, ami napi 12 órát 

jelentett. Egyedül volt a demenciával élő édesanyjával, hiszen a testvére nem tudott 

besegíteni a felügyeletbe, és a gondozásba. Az otthoni gondozó szolgálatot kereste fel, de ők 

napjában 1-1 órai besegítést ajánlottak, ami nem volt elég, hiszen édesanyja több órás 

felügyeletet igényelt. A válás utáni veszteség, a demencia során kialakuló gondozási 

feladatok, a költözés, terhelődések sorozatát nyomta a primer gondozóra. Ideiglenesen 

gondozó nőt kerestek, mindaddig, amíg a bentlakásos otthonba hely üresedik. A bentlakásos 

otthoni ellátás kifizetéséhez a család minden tagja összefog.  

 

Konklúzió 

A fenti esetismertetésből azt láthatjuk, hogy a gondozó családtagban meg van a törekvés, 

hogy édesanyjának teljes felügyeletet biztosítson, válás utáni időszakában, először a saját 

munkahelyét adja fel, majd visszaköltözik saját otthonába, abban is bízva, háta életük jobbra 

fordul. Miközben elveszíti a régmúltban megtervezett életét, új utakon próbál boldogulni, de 

nem hagyja demenciával élő édesanyját. Visszaköltözik a szülői házba, de ugyanazokkal a 

nehézségekkel szembesül, egy ideig az édesanyja betegnyugdíjából élnek, míg egy 12 órás 

állásra jelentkezik, és felvételt nyer. Ezek után ismét változik az életük, hiszen gondozónőt 

kell keresnie édesanyja mellé. Tervezik a bentlakásos otthoni ellátást, de a költségek 

kifizetéséhez, szükség van a testvéri összefogásra.  

7.4.A pozitív élmények elvesztése 
 

A demenciával élő személyeket gondozó családtagok sok esetben arról számolnak be, hogy 

a veszteség és a mindennapi szomorúság, abból is adódik, hogy a közösen megtervezett 

álmok és célok, amelyeket a család betervezett, lassanként tovatűnnek. A gondozók szerint 

az is nehézséget okoz számukra, hogy a gondozottak elveszítik azokat a készségeiket és 

képességeiket, amelyek abban segítették, hogy örülni tudjanak.  
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A Kanadai Alzheimeres Szövetség (2013) a veszteségnek és a gyásznak a megélése kapcsán 

a demencia által keletkező átlátási nehézségről, bizonytalanságról
16

” szóló könyvükben a 

demenciával élő személyeket gondozó hozzátartozókhoz szólnak. A Szövetség arra mutat rá, 

hogy a veszteség érzését súlyosbítja a bizonytalanság, továbbá az is, hogy a távolabbi 

családtagok, barátok nem mindig értik meg a problémás családot és a gondozók segítség, és 

támasz nélkül maradnak.  

A szervezet, arra hívja fel a gondozó családok figyelmét, hogy a demenciával élő személy 

kezdeti stádiumát kövessék figyelemmel, ismerjék fel a saját értékpreferenciáit, hiszen a 

gondozók a későbbiekben majd azokra, építeni tudnak. Nézzük a következő esetet, amely 

illeszkedik a Kanadai Alzheimeres Szövetség üzenetéhez.  

7.4.1.Eset 
Primer gondozók: Laci, és a hivatásos gondozó 

Anna esetének bemutatása kapcsán a prímér gondozó családtag és egy hivatásos gondozó 

életébe tekinthetünk be. A gondozó családot egy nagyvárosban kerestem fel 2016. 

szeptember 22-én. Anna miután férje 20 évvel ezelőtt meghalt, egyedül maradt nevelt fiával, 

Lacival. Öt évvel ezelőtt, 2011-ben kezdődött a demenciája, amelyhez súlyos depresszió 

társult. Laci egyedül gondozta anyját, majd hivatásos gondozót fogadott, akit anyja nehezen 

fogadott el. A tájékozódási interjút a fiával és a gondozóval készítettem.  

 „Négy éve anyám, furcsán kezdett viselkedni. Elhanyagolta környezetét, önmagát, nem 

főzött, érdektelenné vált azon dolgok iránt, amelyek régebben örömet jelentettek számára.” 

Laci kivizsgáltatta anyját és kiderült, hogy komoly mentális leépülés indult el nála. Sorra 

megszűntek a baráti kapcsolatai és egyre inkább befelé fordulóvá vált. Laci egy ideig 

egyedül vállalta fel a gondozást, míg fel kellett adnia a munkahelyét. Amikor már teljesen 

kimerült, hivatásos segítőt-gondozót keresett.  

„Amint a hivatásos gondozó bekerült a családba, napi 24 órás felügyeletet biztosítva, anyám 

élete még elviselhetetlenebbé vált, súlyos paranoid tüneteket produkált, olyannyira, hogy a 

féltett dolgait „átmentette” a szomszéd üres lakásába, és a szomszéd pincéjébe”, meséli a 

fia. „Egy bizonytalanul kötődő típusú személyiség volt mindig, ami felerősíthette a paranoiás 

                                                 
16

 Alzheimer Society Canada http://www.alzheimer.ca/sites/default/files/Files/national/Core-lit-

brochures/ambiguous_loss_family_e.pdf 
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reakcióit. A bizonytalan kötődése hozta és fenntartotta a kényszeres személyiségzavart, ami 

a kontrolálásban, öltött testet”, mondja a gondozó pszichológus. „Mit látsz? Ki van ott? Mit 

eszel? Mi van a szádban? Menjünk haza!” (Saját otthonában él) Fogja a táskáját és indul. 

És ezt naponta többször megismétli. Mindig nehéz visszafordítani.” Laci szerint „folytonos 

kontrol alatt tartja őt, ami a régebbi énjére utal, miközben önmaga fölött egyre inkább 

elveszíti a kontrolt.” A sok kérdezés, az éjszakai nem alvások, a fáradtság, a készenlétek 

sorozatából kifolyólag a fiában fokozódik a szorongás és ezzel együtt az elfojtott agresszió 

is. „Jobb lenne, ha ágyban lenne”. „Mi van, ha elveszítem a kontrolt, és a torkának ugrom?” 

- meséli. „Nagyon nehéz folyton figyelni: Mit csinál, éppen most? Mit pakol ki a 

szekrényből? Hova rejti el a dolgait, majd keresi? Éjjel nem alszik, keres, kutat, meghalt 

hozzátartozókat lát. Egyre inkább azt látom, hogy megszűnik számára a külvilág, tőlem függ 

minden pillanata. Ez az élete vége?- teszi fel a kérdést a fia. Úgy érzem, hogy „élve 

elveszítem anyámat” és „vele együtt veszek el naponta én is”, meséli. „Tudod, már nincs 

saját életem”. 

        

Már azon gondolkodott a fia, hogy elérte azt a terhelődési pontot, amikor már nem bírja, 

feladja, és inkább beteszi bentlakásos otthonba, minthogy szembesüljön nap, mint nap az 

elmúlásával. Már ő sem alszik éjszaka, ingerült, türelmetlen. Anyjának gyógyszert írat, 

miközben a pszichiáter szakorvos kifáradást és enyhe depressziót diagnosztizál nála. 

Belefáradt, de nem tud megválni anyjától. „Dilemmák sorozatát éltem meg”, meséli, „azt az 

anyát, aki engem valamikor kivett az árvaházból, és nevelt, most hogyan tegyem be egy 

bentlakásos intézménybe?”  

        

A döntés megszületett: pszichoterápiás kezelés mellett folytatta édesanyja gondozásának 

nagy részét, átadta a hivatásos gondozónak. Miután a hivatásos gondozó belépett az 

életükbe, részben felszabadult, részmunkaidőt vállalt, de párhuzamosan részt vesz az anya 

gondozásában. Amikor rákérdeztem, hogy mi volt a legnehezebb a gondozásban, ezt 

válaszolta: „Négy dolog működtette az énjét: az evés, a panaszkodás, a kontrollvesztés, a 

dolgok keresése, mindezeket hallucinációk kíséretében”.  „Mint a hegedű húrját, ahogyan 

feszítik, addig kérdez. Elfeledve a kérdéseket újra kezdi, ismételi. Már saját magamtól 

kérdezem, hogy hová tűnt anyám? Elveszítem a szemem előtt, és tehetetlen vagyok, semmit 

nem tudok segíteni. Nem lehet meggyógyítani. Úgy érzem, hogy vele együtt zavarodok meg. 
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Sokszor nem tudom uralni a helyzetet. Dühös vagyok, vádolom az életet, a világot, és nem 

tudom ezt, soha elfogadni”.   

     

Hasonlókról számol be a gondozó: „ahogyan halad előre Anna demenciája, lassan olyan, 

mint egy bábu. Hová tűnik az élete?- naponta elveszítünk belőle egy darabot. Néha nem 

tudom, hogy él-e még, vagy már én nem élek. Tudod, mintha a színpadon a jelenetben 

volnánk. A bábu állandóan ott van a bábos közelében: előtte, mellette, mögötte, hiszen a 

bábos nélkül nem él. Én éltetem őt, én adok értelmet a napjainak minden nap, minden 

reggel, minden este, a nap minden órájában: beszéddel, énekkel, érintéssel. S mindezt úgy, 

hogy valójában a saját személyes életem megszűnik, részese vagyok az élete végének, mert 

eggyé válok vele, elszakadva a külvilágtól, beleolvadva az ő otthonába, az ő mentális 

sötétségébe.”(…).  

A terhelődéstől a gondozó kimerültségről számolt be, éjszaka rémálmai voltak: „álmomban 

azt hallottam, hogy jött a mentő és láttam, ahogyan  bevisznek  a pszichiátriára”. Az álom 

közben felébredt és tudatosult a helyzet, megpróbálta kontrollálni az álmot és átgondolta a 

valóságot. Az álma után kidolgozott magának egy önvédő programot. Pl. minden este 

elmegy szaladni. Anna fiával megbeszélte, hogy hetente egy délután kimegy a városba. Arra 

jött rá, hogy csak akkor tudja a gondozottat élete végéig kísérni, ha az ápolási- gondozási 

teher megoszlik, és időnként önmagát felszabadítja.  

  

Konklúzió 

Látjuk, hogy Anna előrehaladt súlyos mentális leépülésben szenved, kísérő paranoid 

tűnetekkel, és szociálisan egyre inkább izolálódik. Fizikailag aktív, korlátozottan terhelhető. 

A fia veszteségek sorozatát éli meg. Az eset kapcsán egy pszichésen és fizikailag is leterhelt 

családtaggal és egy elfáradt hivatásos gondozóval ismerkedhettünk meg. Anna esetében, 

személyiségét tekintve azt láthatjuk, hogy az életvégi demencia a teljes kiszolgáltatottság 

felé sodorja. Élete részévé vált a fia, aki anyja gondozása miatt feladta a munkahelyét, és aki 

már pszichoterápiás ellátásban is részesül.  

A hivatásos gondozó napi 24 órában felvállalta Anna gondozását, de ugyanakkor azt érzi, 

hogy már annyira beépült Anna életritmusába, hogy egyszerűen nem tud önmaga lenni, és 

lassanként a saját személyisége sérül. Egy napon az elfojtott saját belső vívódásaitól 
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rémülten ébred fel, és kéri a terhelés alól való időszakos mentesítését, ami egy kis szabadidő 

beiktatását eredményezi. Bábosnak nevezi önmagát és a demenciával élő személyt bábnak.  

        

Ha a saját szemüvegünkön keresztül próbáljuk átlátni az esetet, több kérdés is felmerülhet 

bennünk. Tudjuk, hogy a kutatás a gondozó családokra fókuszál, de röviden említést kell 

tennünk a demenciában szenvedő személyről is. Egy nagyon fontos kérdést fogalmazzunk 

meg: Hová tűnik a személyiség a demencia hatására? Megérti-e őt a környezete abban a 

furcsának tűnő világban, amelyben él? Ember tud-e maradni az ápolt, a gondozott személy? 

Ki hoz döntést helyette?  Mikor kezdődik el az életvég a demenciával élő idősnél? Talán 

már a diagnózis megállapításánál?  Hogyan tudja a demenciával élő személy elfogadni, 

napjait megtervezni és a hátra maradt életét, lezárni? Az esetből érezhető a fiának kötődése 

anyjához, ez segítheti a gondozást, még akkor is, ha belefárad. A gondozói magatartásokkal 

kapcsolatosan, Bomin Shim, Julie Barroso, Linda L- Davis, (2011)-ben közöltek egy kutatás 

jelentést, amelyet a következő részben olvashatunk. A felvetett kérdésekhez kapcsolódik 

Lisa Genova, (2012), kiváló könyve, amit jelen disszertáció a terjedelem végett részletesen 

nem közöl, viszont említést tesz róla. Ajánlva azzal a szándékkal, hogy végig kísérjük, a 

gondozás során kialakuló negatív és pozitív attitűd szerepét, a gondozók megküzdését, 

elősegítő tényezőket, és megértsük a demenciával élő személyt.  

7.5. Negatív attitűd és a gondozás  
 
 

A demenciában szenvedők gondozói, a gondozási tapasztalatok széles skáláját írják le, a 

nagyon negatívtól a nagyon pozitívig. Az Amerikai Egyesült Államok, Duke, Észak 

Karolinai Öregedés és az Emberi Fejlődés Kutató Intézet munkatársai, Bomin Shim, Julie 

Barroso, Linda L- Davis, 2011-ben összehasonlító kvalitatív elemzésben vizsgálták a 

demenciával élő személyeket gondozóházastársak negatív, semleges, illetve pozitív 

tapasztalatait. ( Bomin Shim, Julie Barroso, Linda L- Davis, 2011). Kutatásuk célja az volt, 

hogy feltérképezzék a gondozó családokban, a tapasztalatok hogyan különböznek 

egymástól. Vizsgálatukban 57 gondozó házastárssal készítettek interjút.  

 

Miután elvégezték a kutatást a hozzátartozóknak három csoportját azonosították be: egy 

negatív csoportot, egy ambivalens csoportot és egy pozitív csoportot.  
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Azok, akik a negatív csoportba kerültek, a házastársukkal kapcsolatosan úgy a múltban, mint 

a jelenben negatív összefüggéseket írtak le. Ezek a gondozók nem lelték örömüket a 

gondozásban, a saját kielégítetlen szükségleteikre irányult a gondozás, és nem a 

demenciával élő házastársuk szükségleteire.  

Az a csoport, akik az ambivalens csoportba kerültek, arról számoltak be, hogy elveszítették 

a kapcsolatukat a házastársukkal, de még mindig elégedettségüket fejezték ki a gondozás 

miatt. Ők a gondozással kapcsolatosan vegyes érzelmeket írtak le, és számukra is nehéz volt 

elfogadni a házastársuk megváltozott viselkedését.  

A harmadik csoport a múltbeli és jelenlegi kapcsolatukban a még mindig meglévő 

kapcsolatra fókuszáltak, nem arra, ami már elveszett. A gondozás elégedettséggel töltötte el, 

megértették a házastársuk viselkedését, és nem vártak el semmit cserébe. 

A kutatók szerint a demenciában szenvedő személyek gondozásában szükség van az 

empátiát javító beavatkozásokra, amelyek segítik a gondozó családtagokat a gondozott 

személy megváltozott viselkedésének a mélyebb megértésében. (Bomin Shim, Julie Barroso, 

Linda L- Davis, 2011).  

7.6. A pozitív attitűd szerepe a gondozás során 
 

Tom Kitwood, (1997), elméletéhez kapcsolódik a demencia újraértelmezése, ami a 

személyközpontú gondozás alap pillére. Kitwood munkájában többek között az áll, hogy a 

demenciával küzdő személy állapotát milyen kedvező vagy kedvezőtlen pszichológiai 

folyamatok befolyásolhatják. A gondozásnak az egyik legfontosabb alappillére a gondozói 

attitűd. A demenciával élő személlyel való találkozás, elfogadás, megértés és a pozitív 

pillanatok megerősítése. Kitwood elméletéhez kapcsolódnak a következő esetismertetések. 

7.6.1. Eset(bentlakásos intézmény) 
 

Amikor Anna,  megérkezik a bentlakásos intézménybe, egy nagyobb épületben találja magát 

és találkozik egy kedves, mosolygós nővérrel, aki így köszönti: „Kezét csókolom Anna néni, 

Isten hozta!  
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Anna néni, rá néz, mintha gondolkodna, már nem is emlékszik, hogy hogyan köszöntötték, 

de a jó érzés, a kedvesség az emlékeiből felidéz valakit és így szól:”Te is ebbe az iskolába 

jársz”? - aztán Lacikáról kezd beszélni…..A nővér áll, és kíváncsian hallgatja „az ismerős” 

Anna nénit, aki nagymamája lehetne, de akivel jelenleg egy iskolába járnak. Anna néni 

öröme átjárja a lelkét, és Ő is örül, hogy az ismerősével együtt lehet (…)! 

A gondozói magatartás, befolyásolja a gondozás minőségét! A személyzet az időssel együtt 

egy családdá válik, és ez akkor is érzékelhető, amikor a munkatárs szabadságról visszajön, 

és a demenciával élő személy, azt mondja: „rég nem láttam- hol volt mostanig?”.  Én ezt 

úgy értelmezem, hogy sokkal többről van itt szó, mint a fizikai ápolásról, hiszen oda – 

vissza van egy erős kölcsönhatás, ami a gondoskodás, empátia mellett szeretetben, és a 

mélységes megértésbe, elfogadásban nyilvánul meg.  

Különös a demencia, hiszen a külső szemlélő azt is láthatja, hogy két addig ismeretlen 

személy, hogyan látja egymásban a férjet és feleséget. Ez abban nyilvánul meg, hogy pl. 

Sándor bácsi- Mária nénit a feleségének hiszi, és fordítva is érvényes. Kézen fogva sétálnak, 

ragaszkodnak egymáshoz, beszélgetnek - néha elbeszélnek egymás mellett, de attól béke van 

köztük. Volt olyan eset, amikor a férj az igazi feleségét, a demencia végett, már nem ismerte 

meg, mi fehér köpenyt adtunk a feleségre, hogy mint ápoló a férje közelében lehessen, és 

vele együtt sétálhasson. Egy másik esetben Anna néni, az asztal túl oldalán ülő Anti 

bácsiban az édesapját látta, ezért mindig meghagyott az ételéből, és kérte: „ezt vigyék oda 

édesapámnak”. Oda kell vinni! Megemlíthetem Rózsika nénit, aki a játék babát élőnek hiszi, 

és a saját kis gyerekét látja benne, ringatja, szeretgeti, megeteti.  Az ebédlőből az utolsó 

falatokat haza viszi hol „Lacikának”, hol „Évikének”.  

 

Gyakran kapunk olyan gyors szerepeket, amelyekre nem vagyunk felkészülve. Így válunk a 

demenciával élő idősek számára édesanyává, édesapává, unokává, régi ismerőssé. A saját 

attitűdűnket vetítjük ki a környezetünkre, az érzékelésünk, a magatartásunk, a szociális 

viselkedésünk, az újnak a befogadása, az alkalmazkodási készségünk szavak nélkül is 

érthetővé válik. A demenciával élő személy reakciói kiszámíthatatlanok, ha bennünk 

feszültség van, benne még több lesz. A mi nyugalmunkkal, olykor humorunkkal tudunk jó 

hangulatot, békét teremteni. A gondozó családtagokkal való együttműködés, a gondozói 

pozitív attitűd, a támogató-segítő szerep, a demenciával élő személy kísérésének alappillére.   
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7.6.2. Eset ( saját tapasztalat- a gondozott személy otthonában) 
 

A következő esetbemutatásban, egy előrehaladott állapotban lévő demenciával 

diagnosztizált személyről hallhatunk. Elise családja, feszültségek sorozatát élte meg, amikor 

az édesanyjuk mindennapi életének megszervezését, a gondozást, saját maguknak kellett 

átvenniük.  

Amit, a családról tudhatunk: egy négy gyerekes édesanyáról beszélünk, akinek a gyerekeiből 

egy személy vállalta a gondozást, de mivelhogy a saját munkahely feladása lett volna a 

következő lépés, így a család, döntést hozott és édesanyjukat, egy a legközelebbi 

bentlakásos otthonba helyezték el. A gyerekek elmondása szerint, édesanyjuk állapotát 

nagyon megviselte az intézménybe költözés. Egy hónap után a család úgy döntött, hogy 

hivatásos szakembert keresnek, és édesanyjukat kiveszik az otthonból.   

 Részlet a naplókivonatból  

Reggel van, 8, 30 felhúzom a redőnyöket, Elise ágyához megyek és köszönök.  

Jó reggelt kívánok, mondom mosolyogva. Felemeli a fejét, rám mosolyog, nyújtja a kezét, 

kezet fogunk. Gondolom magamban, milyen jól kezdődik a nap. A takarót szeretném lassan 

levenni, közben közlöm Elisével, hangosan, hogy reggel van, felkelünk. Erre erősen 

belekapaszkodik mindkét kezével a takaróba. Egyik kezemmel elkezdem simogatni a kezét, és 

a másikkal lassan lefelé tolom a takarót. Sikerült, már csak fel kellene kelni. Elmegyek, 

almalevet készítek. Ismét köszönök: „Jó reggelt, itt az alma lé.” Nem kel fel. Átölelem a 

vállát, és lassan a másik kezemmel kiveszem az egyik párnát a feje alól. Most lassan elkezd 

felülni, megfogom a kezét, átölelem a hátát és segítem. Felültünk. Lassan iszogatja az 

almalevet, és közben beszél-beszél. Már csak fel kellene állni, de ez sem egyszerű. Próbálom 

biztatni a felállásra, de izmait megfeszíti és visszahúzza magát. Aztán a járókeretet 

odaviszem, az ágyához, gondolva, hátha ezzel feláll. Megfogja, előre és hátra tolja, játszik 

vele, beszél-beszél, de nem áll fel. Elmegyek a másik szobába, egy keveset várok, majd 

visszamegyek. Jó reggelt kívánok, mondom mosolyogva: „Mosakodjunk meg!” Most feláll.  

 

Így indult a reggel. Folytattuk a testi higiénével, a végén hagytam, hogy összefogja a 

törülközőt, a mosdató kesztyűket a kagyló szélére kétfelől szépen kisimítva rátegye, 
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lekapcsolta a villanyt, oda sem nézett, csak rátette a kapcsolóra a kezét (megszokta, saját 

otthonában volt).  

Reggelizés 9, 30 kor az apró kockára feldarabolt „katonák” beszedegetése, a méregetés a 

köténnyel. Lassan elfogyott a reggeli, csak ki kellett várni. Közben dolgozni is kellett.  

A délelőtti program változatos volt: amikor nem volt nappali foglalkoztatóban, a megmaradt 

kognitív képességek szinten tartására tettük a hangsúlyt: zenehallgatás, tánc. Rajzolás, ami 

már nem sikerült, de megfogta a színes ceruzát és kisebb vonalakat húzott, többszörösen 

visszatette a ceruzát ugyanarra a helyre. Színes párosítható kis kártyákat tettem ki, 

memóriaserkentés céljából, ezeket szétrakta, összeszedte, és rendezetten visszahelyezte a 

dobozba, de már nem párosította. (Volt, amikor megnevezte a kártyán a gyerekeket, az 

állatokat, nem a feltett kérdésre, csak úgy spontán, rakosgatás közben.)  

A játék baba számára „élő”, nagyon érzékenyen reagál rá, magához öleli, megsimogatja, 

beszél hozzá, ilyenkor az arcán öröm és mosoly van. A babáját csak nagyon óvatosan lehet 

megfogni és letenni. (Hasonlót tapasztaltam az idősek otthonában élő Alzheimer-kóros 

betegekkel.) Az érzéseit mélyen tiszteletben tartottam. Amikor szép idő volt, kint voltunk a 

kertben, ami tele van fákkal, virágokkal, szép környezet. Hosszasan nézte az almafát, és volt, 

amikor mondta, hogy sok alma van. Néha elkezdte számolni, 1−5-ig eljutott, majd a 

számokat rövid ideig ismételte.  

 

Délelőtt a különböző gyümölcs- és a bőséges folyadékbevitelre figyeltünk. Magától ritkán 

vette el a poharat, csak biztatással (mosdóba kísérés ugyanabban az időben). Pontos időben, 

12, 30-kor volt az ebéd. Az étkezéshez időt kellett hagyni. (A reggeli- ebéd-vacsora általában 

egy-egy órát tartott.) Rövid pihenés után a délutáni program hasonlított a délelőttihez, 

abban különbözött, hogy kisebb-nagyobb sétákat tettünk. Ez sokszor a késő délutáni órákig 

is eltartott. Séta közben találkozott a szomszédokkal. Nem maradt el a délutáni sütemény és 

a frissítőital. 

 A vacsora 18, 30-kor volt és hasonlóképpen zajlott, mint a reggeli. A lefekvés 20, 00−20, 

30-kor mindennap, pontos időben. Vannak személyek, akik számára sokat jelent az ima. Volt 

egy esti dal, amit elénekeltünk. Én énekeltem, Elise a dallamot dúdolta. És volt, amikor a 

refrénből két sort elénekelt, együtt velem. Betakartam. Szépen zártuk a napot. (Kiss, G. ) 
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Konklúzió  

Annak ellenére, hogy Elise már előrehaladott demenciával van diagnosztizálva, sok 

türelemmel a megmaradt képességekre építeni lehetett. A demenciával élő személyekkel 

való munkában többek között jól be kell gyakorolni, a „kivárni”, „elfogadni” igék 

ismétlését, minden időben! Az empátia mellett figyelni kell a megszólításra, milyen 

hangnemben beszélünk. Megnyugszik vagy ingerültté válik?  Egy nagyon fontos szemlélet 

még jobban megerősödött bennem, amelyet üzenetként továbbítok az idősellátásban 

dolgozók számára: csak az vállalkozzon demenciával élő személyekkel való munkára, 

akinek van elég türelme, és képes hinni a lehetetlennek tűnő dolgokban is. A demenciával 

élő idősek, értéket/bölcsességet hordoznak magukban, egy teljes életet, valamikor 

egészségesen a társadalomnak ugyanolyan tagjai voltak, mint jelenleg most mi. Higgyük el, 

amit egy demenciával élő személy mond, fogadjuk el és legyünk jó barátja. Így lehet, hogy 

könnyebbé válik a gondozás, az együttműködés! Ha demenciával élő személyt gondozunk, 

magunkra is időt kell fordítanunk. Ami segíthet a hozzátartozók számára: pl. a támogató 

csoport, ahol megbeszélhetik közös problémáikat, szakemberektől tanácsot kérhetnek, 

szakkönyveket, ismeretanyagokat olvashatnak. Különben nagyon nehéz megküzdeni a 

szeretett személy teljes személyiségváltozásával. (Erick Schützerdorf, 2010).  

Pék Győző szerint, a gondozás számos pozitív hatást gyakorolhat a gondozó életére. Hiszen 

a gondozott és gondozó kapcsolati szinten erősebb összetartozást élhet meg, és maga a 

segítés elégedettséggel töltheti el a gondozót. Skaff és Pearlin (1992), id. Pék, a gondozó 

személyes növekedést él át a gondozás során, viszont mind ez nem védi meg az 

identitásvesztésből származó szenvedéstől. ( Pék Győző, 2013: 297 Kállai et al, 2013.)   

Noonan és mtsai, id. Pék 2013, 48 gondozó kvalitatív vizsgálatánál azt találták, hogy „a 

gondozás értelme, olyan tulajdonságok és érzések szintjén bontakozott ki, mint az elégtétel 

és elégedettség, a családi felelősség, barátság és társasa megbecsülés.”  Krammer (1997), a 

gondozás nyereségeit elemezte, és arra mutatott rá, hogy a pozitív nyereségek megértésével 

a szakmában dolgozó szakembereket, motiválhatja és képessé teheti a gondozó családokkal 

való munkára.  

A gondozáshoz, gondozotthoz fűződő pozitív attitűd meg is védheti a gondozókat a 

gondozási feladatok miatti túlzott stressztől. (Krammer, 1997, id. Pék, 2013).  

Mindezek mellett, fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk a gondozottak és gondozók életviteli 

beszűküléséről.   
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8. Járulékos következmények 

8.1.  A gondozott és gondozó életviteli beszűkülése 
 

Azok a családtagok, akik demenciával élő személyt gondoznak, azt tapasztalják, hogy a 

demenciával élő személy fokozatosan elveszíti önazonosságát, elfelejti saját magát.  (Pék, 

2015). Amikor az életvitel beszűküléséről beszélünk, a gondozott és gondozó személyt 

együtt kell látnunk. Amikor a gondozó, azt látja, hogy a demenciában szenvedő 

hozzátartozója, egyre inkább elidegenedik a környezetétől, és egy belső saját maga számára 

kialakított világban kezd élni, akkor valóban beszélhetünk életviteli beszűkülésről. Jelen 

disszertációban több esetet ismertettem, amikor a gondozók arról számolnak be, hogy nem 

csak a társadalomban betöltött szerepük változott meg a gondozás során, hanem a családi – 

rokonsági kapcsolatok is megváltoztak. 

8.1.1. Eset  
Primer gondozó: Tamás  

Tamás 40 éve él feleségével, Margittal, aki tanítónőként dolgozott, nagyon szerette a 

szakmáját, a gyerekeket. Házasságukból, egy gyerekük született, aki külföldön próbált 

boldogulni. Megtudjuk Tamástól, hogy amíg az egészségük engedte, nagyobb társasági 

életet éltek. A baráti körben havonta összeültek, egy  jó partira.  

A feleségén azt figyelte meg, hogy minden kis egészségi problémára gyógyszert vesz be, és 

saját magát kezeli. „Ha a szomszédasszony ajánlott egy gyógyszert, azt is megvette és 

beszedte. Ahogy az évek teltek, kedvetlenné vált, fáradékonyságra panaszkodott, nem volt 

kedve a barátokkal a közös partira menni. Inkább aludt volna”, tudjuk meg Tamástól.   

Tamás több orvoshoz elvitte, hogy segítsenek, de a feleség Margit, kevésbé volt 

együttműködő. Az orvosok javaslatára a gyógyszereket beszedte, de egyre kevesebbet evett. 

Azt mondogatta, hogy „Ő már meg van halva, neki nem kell semmi”. A teste felvett egy 

befele hajló formát, a fejét előre hajtotta, a száját összeszorította, alig tudta a szavakat 

kimondani, lépéseit megaprózta. A saját tere beszűkült. Nem evett, kórosan lefogyott.  

Szakvizsgálatok következtek, majd kórházi kezelés.  
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Margitot, depresszióval és kezdődő demenciával diagnosztizálták. A kórházi kezelés után a 

saját otthonában öngyilkossági kísérlete volt. Tamás megijedt, az orvoshoz és az 

ismerőseihez fordult tanácsért, de közben azon vette észre magát, hogy eltelt egy év és a 

barátokkal, csak telefonon tartotta a kapcsolatot. Lassan a saját élettere is beszűkült.   

Végül Margit a lány testvérétől kért segítséget, aki nyugdíjas, és aki időközönként 

fellátogatott hozzájuk, segített a testvérének a tisztálkodásban, mosott, főzött, takarított. A 

bevásárlást, ügyintézést, számlakifizetéseket intézte Tamás. Margit állapota javult, 

ugyanakkor bizalmatlanná vált Rozáliával szemben. Ezért veszekedések sorozata 

következett. Nem fogadta el a férje és testvére segítségét. Azzal fenyegette a férjét, hogy 

felgyújtsa a házat. Tamás tanácstalan volt, felülmúlta a kialakult helyzet. Sorra látogatta az 

idősek otthonait, majd döntött, és feleségét hosszú távú ellátásba helyezte. Elmondása 

szerint, fáj és bántsa, hogy ide került az életük. Saját magát is hibáztatja, de még is úgy érzi, 

hogy a felesége vitte bele saját magát a betegségekbe. Már azzal, hogy ha nem érezte jól 

magát, mindenki tanácsára valamilyen gyógyszert elkezdett csak úgy szedni.  

Konklúzió 

A fenti esettanulmányban egy olyan család életéről hallunk, akiknek széleskörű baráti 

kapcsolatuk volt, havonta ellátogattak egymáshoz. Margit élete a depresszió és a kezdődő 

demencia tünetei miatt egyre inkább megváltozott, beszűkült, ami férje mindennapjait is 

befolyásolta. A gondozói feladatokba bevonta felesége testvérét. A féltékenység miatt a 

testvér nem tudta vállalni a segítő feladatokat. Margitnak, öngyilkossági kísérlete is volt, 

majd azzal fenyegette Tamást, hogy felgyújtsa a házat. A férj támasz nélkül, tanácstalan 

maradt, végül feleségét, bentlakásos otthoni ellátásba helyezi.  

Ez a rész átvisz minket az érintett személyek szociális izolációjára.  
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8.2. A gondozott és gondozó szociális izolációja 
 

Ha a szociális izolációra gondolunk, elsősorban a demenciával érintett személyek jutnak az 

eszünkbe, azonban korlátozott számú kutatás arról ad hangot, hogy a személyi gondozó, a 

gondozó családtag személyisége, nagyban befolyásolhatja a szociális izolációt, avagy a 

gondozás eredményeit.  

Pék Győző szerint, „a gondozónak rendkívül fájdalmas megélnie, hogy a szeretett 

családtag, akihez olyan sok és sokféle érzelmet, történetet, együttes élményt tud kötni, 

fokozatosan elidegenedik tőlük és a számukra gondozók számára is a gondozott személy, 

kezd idegenné válni. A kölcsönösség vész el számára, a családtag egyre inkább 

kiszolgáltatottá, egyre magatehetetlenebbé, leépülő beteggé lesz, aki mellett a megszokott 

családi identitás fenntartása is lehetetlenné válik. Jelentősen átalakul a kölcsönösség, a 

közös élmények, együtt megélt események, az együttes élmények tartalma. Mindez vegyes, 

összetett érzelmeket gerjeszt a segítő családtagban, és megjelenhet a sajnálattól, kétségbe 

eséstől kezdve a düh, elkeseredettség, harag, a gondozott felé irányuló pozitív és negatív 

érzelmek széles skálája.  

Ebben az érzelmi libikókában szinte elkerülhetetlen a gondozó saját maga ellen irányuló 

lelkiismeret furdalásának a megjelenése, gyakori az önvádolás.” (Pék, 2016) 

8.3. A gondozói karriertől a bentlakásos otthoni beköltözésig 
 

Az előző részekben már említést tettünk a gondozói karrier alakulásáról, most nézzük 

részletesebben. Amikor, egy gondozó családtag bentlakásos otthoni ellátásért folyamodik, 

akkor valószínűnek tartjuk, hogy kimerültek a család erőforrásai vagy tartalékai.  

Természetesen több tényező együttes jelenléte is befolyásolhatja a család döntését, de 

nézzük, Montgomerry és Kosloski (2000, 2007), a gondozói identitás elméletében, a 

gondozói karrier alakulásának részletes bemutatását, amelyet már röviden említettünk.  

Az I. fázisban, említi a karrier első részét, amikor a gondozó segítséget nyújt az ellátásban 

részesülő személynek. Itt gondolhatunk például a gondozott lányára, vagy a házastársra. 
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Ebben a fázisban a gondozók, még nem gondolnak gondozásra, csak segítenek.   

A II. fázis, akkor kezdődik, amikor a gondozó belátja és elismeri, hogy a gondozói 

tevékenység, már túlmutat a kezdeti családi szerepeken. Itt ebben a pontban történik az a 

gondozói szereppel való önazonosítás. (Montgomery és Kosloski, 2000). Ebben a fázisban a 

gondozó még fenntartja elsődleges családi identitását, de elismeri a gondozói szerepkört.  

A III. fázis, akkor kezdődik el, amikor a gondozott személynek a gondozási szükségletének 

intenzítása egy olyan szintre növekszik, amelyhez a normálértéknél lényegesen nagyobb 

segítségre van szükség, és ez által a családi kapcsolatok határai is feszítődnek. A gondozók 

gyakran azt érzik, hogy megtartsák az elsődleges, azaz kezdeti identitást a rokoni szerepbe 

és azt feltételezik, hogy a gondozói szerepet tovább folytatják. A III. fázis általában növeli 

az általuk időről időre nyújtott ellátás intenzitását, mindaddig, amíg a gondviselői szerep 

kerül előtérbe. 

A IV. fázis, sok család számára egy hosszabb ideig folytatható, de a gondozó családtag újra 

és újra felülvizsgálja az otthoni ellátás - gondozás lehetőségeit.  

Az V. fázist, a karier utolsó fázisának nevezik, amikor a gondozó családtag annyira 

terhelődik, hogy inkább a bentlakásos otthoni ellátást válassza, vagy egy másik családtag 

bevonását. Ebben a végső fázisban a gondozó családtag gyakran válassza a kezdeti 

elsődleges családi szerepet és visszavonul, és jelentősen csökkenti a gondozói szerepét. (Coe 

és Neufeld, 1999 id. Montgomery 2007).   

Tom Kitwood (1997), a személyközpontú gondozás elvének úttörője egy általa konstruált 

élményt ír le abból a célból, hogy megértsük azt, hogy a demencia során kialakult kognitív 

akadályozottságot a demenciával küzdő személy hogyan élheti át. (Idézi Szabó L. 2011, 

Kovacsics Zs. 2015).  

 „Kavargó ködben, félhomályban vagy. Félig ismerős helyen bolyongsz. Mégsem tudod, hol 

vagy. Nem tudod, tél van vagy nyár, nappal vagy éjszaka. Néha a köd kicsit tisztul, néhány 

tárgyat tisztán látsz. Mihelyt azonban javulna a helyzeted, unalom és ostobaság árnyékol be, 

tudásod elvész, és újra teljesen zavart vagy. Míg a ködben botorkálsz, emberek tűnnek fel, és 

szinte elrohannak melletted, cseverésznek körülötted, céltudatosan, telve energiával, de 

egyáltalán nem érted őket. Néha beszédfoszlányokat csípsz el, és úgy érzed, rólad beszélnek. 
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Néha ismerős arcokat látsz, de ahogy közeledsz, az arc eltűnik. Kétségbeejtően elveszettnek 

érzed magad, magányosnak, zavartnak, ijedtnek. Ebben a rettenetes állapotban nem tudod a 

hólyagodat kontrolálni, vagy a végbeledet. Végképp elveszíted tartásodat, piszkosnak, 

bűnösnek érzed magad, és szégyelled magad. Annyira nem vagy olyan, mint szoktál lenni, 

hogy nem ismersz magadra. Az a valóság, hogy minden szétesik, semmi nem készül el, 

semminek sincs értelme. A legrosszabb az, hogy tudod, ez nem volt mindig így. A sötétség és 

a köd mögött, szebb idők halvány emlékei előjönnek, amikor tudtad, hol vagy és ki vagy, 

amikor közel voltak hozzád mások, amikor napi dolgokat jól végeztél. De most minden 

tovatűnt, összeomlott. Káoszban élsz, és az elveszettség érzését hordozod magadban. Valaha 

voltál valaki, aki számított. Most senki sem vagy, és semmire sem vagy jó. A fejed fölött ott 

lebeg az elnyomás, néha a meztelen terror érzése, hogy örökre magadra hagynak, és a 

nemlétbe esel szét.(Kitwwood, 77)   

 „A kertben üldögélsz egy kora nyári napon. Meleg lágy szellő virágillatot hoz. Nem látsz 

mindent tisztán, de szép színek – narancs, sárga, zöld, rózsaszín – vesznek körül. A fák 

smaragdzöldben pompáznak. Nem tudod hol vagy, de ez nem számít. Lényeg, hogy 

harmónia, béke vesz körül, otthon érzed magad. Ahogy körbesétálsz, másokat veszel észre. 

Többen úgy látszik, ismernek. Örömmel veszed, hogy barátságosan köszöntenek, és a 

neveden szólítanak. Egy kettőt biztosan ismersz közülük, és ott van az, aki olyan kedves, 

megértő. Biztosan az édesanyád, vagy csak hasonlít rá? Milyen jó mellette lenni! Örülsz az 

életnek. Nem mindig volt így. Valahol mélyen, homályos emlékek vannak benned magányos 

napokról, mikor jéghideg félelem vett körül. Mikor volt ez? Nem is tudod. Most mindig, ha 

kell, van melletted valaki. Ha meg csendre vágysz, békén hagynak. Ez az a hely, ahová 

tartozol, otthon vagy. (Kitwood, 84)  

Kitwood, szerint a gondozás minősége, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a demenciával élő 

személy „otthon érezze magát”.(Kitwood, 1997, idézi Szabó L 2011, Kovacsics Zs.2015).   

A családok erőfeszítéseiről, megküzdéseiről olvashattunk az előző részekben. A 

szakirodalmi háttéranyag megágyazza azokat az esettanulmányokat, amelyből látjuk, hogy a 

gondozó családok, a saját erőforrásaikat ismerve, a jelenlegi ellátó rendszerektől (házi 

beteggondozás) segítséget kérve, megpróbálják a demenciával élő személyt otthon 

gondozni. Az, hogy milyen gondozási körülményeket biztosítunk, nagyban függ a család 

tartalékaitól, erőforrásaitól, kapcsolatoktól, és az ellátó rendszerektől. Tom Kitwood előző 
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két idézetében, különbséget tudunk tenni abban, hogy mit élhet át egy demenciával élő 

személy, akkor, amikor a saját környezetéből kimozdítják. A megszokott élettérnek az 

elhagyása megviseli az amúgy is feledékenységgel, felismerési nehézségekkel küzdő 

személyt. Azonban a gondozás minősége, a szaktudás, az emberség, az elfogadás, a szeretet, 

nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a demenciával élő személy „otthon „és „ismerős helyen” 

és „ismerősök” között érezze magát.  

8.4. A bentlakásos otthonba való bekerülés faktorai-okai  
 

Amikor az idősekről, demens személyekről beszélünk, a demográfiai adatokra is figyelnünk 

kell, hiszen ahogy növekedik az idősek, demenciával élő személyek száma, annál inkább 

nagyobb szükséglet van a bentlakásos otthonokra. Az idősödéssel számos fizikai és mentális 

akadályozottság léphet fel, amelyeknek következtében a gondozás legtöbb esetben a 

családra marad. ( Kiss G, 2017). Ebből következtethetjük, hogy a család gyors megoldásként 

inkább bentlakásos otthoni ellátáshoz folyamodik, mint személyi gondozót keressen. 

Romániában több állami és magán idősek otthona működik, de nem mindenik felel meg a 

demenciával élő idősek speciális szükségleteik kielégítésére. A bentlakásos otthoni 

beköltözés okai között elsőként szerepel, az egyedüllét és a megfelelő támogató szolgálat 

hiánya. ( Ilarion M, 2015:57). Ilarion Mata, egy saját kutatásról számol be, amelyet 

Romániában a Hírja, Oituz község, Bákó megyében végzett, egy ápolói gondozói otthonban 

az idősek pszichológiai és szociális integrálásával kapcsolatosan. (Ilarion M, 2015:51). A 

hosszú távú beköltözés okainál első helyen szerepel az egyedüllét, továbbá a támogató 

szolgálat, a támogató rendszer hiányossága. 

 A gondozó családok szempontjából a bentlakásos otthonba való bekötöztetés  

- objektív okaként megemlíti a szerző a két- három generáció együttélését, és a hosszú 

távú ápoláshoz- gondozáshoz szükségeges feltételek hiányát. (lakás körülmények 

problémája, az idős fizikai és pszichikai állapota). 

- szubjektív okaként a családon belüli kötődések fellazulását,  

A betegségek mellett a konfliktusok is meghatározó tényezők lehetnek, másodsorban a 

megértés és a gondozók hiánya és a család erőforrásainak hiánya. Ehhez kapcsolódik a 

következő esetismertetés.  
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8.4.1. Eset 
Primer gondozó: Magdolna 

Az interjúkészítés egy külföldön élő hozzátartozóval Skypeon keresztül, történt.  

 „Amint a napot megkezdjük, csak az van előttem a legjobb édesanyámnak is, ha haza 

viszem, mert mar nem tudom, mit tudjak csinálni.  Mindent megpróbáltam, ami tőlem telik. 

Említettem, hogy nagyon nehéz nekem megválni tőle. „ „De most azt is kell néznem, hogy 

Édesanyámnak mi a jó. Szakképzett ellátás kell es én nem tudom azt nyújtani.  

 „Embereket, állatokat, babákat, lát.  Van, amikor a gyerekeimet költi, pánikban van, hogy 

valaki el akarja rabolni őket.   Többszörösen magáz engem, olyankor megkérdezem, ki 

vagyok? Van, amikor tudja, de nem mindig.”   

Egyedül elmegy a mosdóba, a baj ott van, hogy amikor kel fel a WC- ről,, akkor folyik 

valamennyi, amit ő nem is érez, ezért adom rá mindig a pelenka bugyit.  Most mar 

visszautasítja, a felkelést.  Mindig fáradt, mindenhol fáj.  Éjjel, pedig jobban van, 

amennyire lát a sötétben, megy körbe a lakásban.”  Éjjel lehúzza és félreteszi, mert azt 

hiszi, hogy átázik az ágy tőle.  Vagy pedig kitépi a nedves reszt, vagy széttépi teljesen az 

alját, es a derekán marad a gumis része.  „Megpróbáltam már a kezeslábast úgy, hogy 

hátul volt a cipzár, hogy ne tudja lehúzni.  Hát, az katasztrófa volt…  

Mi a jajgatásra ébredtünk. Talán valami gyógyszer segítene neki, de sajnos itt nem tudom 

orvoshoz elvinni. Nem sokat eszik, ritkábban előfordult, hogy egy hétig étvágya volt, de 

utána ismét alig lehetett az ételt beleerőszakolni.  Attól felek éjjel elesik, eltörik valamije es 

akkor még repülőre, sem tudunk ülni. Érzem, nem tudom tovább vállalni.”  

 „A lányaim is kedveskedni akarnak, megpusziljak, énekelnek neki, de egy mosoly nem jön 

az arcára.  Szerettem volna örömet szerezni neki, de nem örül semminek.  „Túl sok lett a 

két gyerek mellett. A fiútestvérem is itt lakik Amerikába, de ő nem akarta, hogy elhozzuk 

otthonról. De otthon senkit nem kaptam, aki 24 órában segítette volna.”„Teljesen egyedül 

vagyok, nagyon szeretem, a lelkem szakad meg, hogy haza viszem és kitudja még 

találkozunk-e, de az a baj, hogy már a családom is rá fog menni.”„De most azt is kell 

néznem, hogy Édesanyámnak mi a jó. Szakképzett ellátás kell, és én nem tudom azt 

nyújtani.”  
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Konklúzió 

Az esetismertetésből azt látjuk, hogy a demenciához kapcsolódó nehézségek végett egy 

édesanya egyik nap fizikailag, egy távoli Kontinensre érkezik, ahol a lánya, veje és két 

unokájának szeretete sugallja számára, hogy biztonságban van. Láthatjuk a primer gondozó 

családtag törekvéseit, aki megpróbálja édesanyja gondozását, és aki számára a két 

kontinens Európa és Amerika között nem volt nagy a távolság, mert erősebb volt édesanyja 

iránti szeretete.  

A primer gondozó reménykedik és bízik abban, hogy édesanyja számára megteremtheti 

azokat a körülményeket, amelyek segíthetik a mindennapokban, és ami a legfontosabb, 

hogy együtt lehetnek. A nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak ismert édesanya viselkedését, a 

demencia olyannyira megváltoztatja, hogy a lánya nem ismer rá, és a kialakult helyzet az 

egész család életét felborítja.  

A primer gondozó, erőforrások és szakmai tanácsok hiánya végett, egyedül marad. A 

fiútestvér, aki szintén kint él Amerikában, nem ért egyet a lánytestvér döntésével, hogy az 

édesanyjukat magukhoz vigyék, hiszen ő nem tud szerepet vállalni a gondozásban.  

A zavaró viselkedés, az éjszakai nem alvások, a család életét is felborítják, így a lánya 

édesanyja helyett ismét döntést hoz, és bentlakásos otthoni ellátást keres, hiszen belátja, 

hogy édesanyjának szakorvosi segítségre, gyógyszeres kezelésre, és 24 órás gondozásra 

van szüksége, amit ő még a családja segítségével sem tud biztosítani számára.   
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9.Szolgáltatási hátterek 
 

Az Európai Unió az egyre növekvő elöregedés végett, az egyre inkább megnövekedett 

szolgáltatások iránti keresletért, a gondozó családok segítése érdekében, egy átfogó 

gondozási tervet dolgozott ki, és az Aged Care Worker
17

 – hez tartoznak, amelyről röviden 

említést teszünk.  

 

Az időseket, a saját otthonaikban látják el, ezzel együtt segítve azokat a családokat, akik 

nem képesek az ápolást- gondozást átfogni. Az „out of home”, a saját otthonon kívüli 

szolgáltatás, csoportos jellegű, mint például a napközi otthonos forma, átmeneti bentlakás- 

panzió jelleggel bíró, idősotthoni, illetve még ide sorolhatjuk a kórházi elhelyezéseket is.  

Az „ adult day center”, az időseknek kialakított napközi otthon, ahol de. 10:00-től du. 17:00-

ig vannak bent az idősek, demens személyek ( lásd. saját esetbemutatás) és azalatt a 

gondozó családtag a saját életvitelét folytathatja. Ezekben a napközi otthonokban a 

demenciával élők hozzátartozóinak is szakmai segítséget, támogatást nyújtanak. A 

tehermentesítő szolgáltatások, főképp az éjszakai felügyelet, és a nappali szakmai segítség, 

késleltetik a bentlakásos otthoni ellátást, mint azt számos kutatás is megerősíti. (Pék Győző, 

2013: 298) 

9.1.Szolgáltatási hátterek Romániában  
 

Romániában, 1952-ben Ana Aslan megalapította a Nemzeti Geriátriai és Gerontológiai 

Intézményt, amely ma Gerontológiai Alapítványként működik, és amely követi az Európai 

irányelveket az idősek szociális ellátásának szervezésében. Az irányelvekből, megemlítek 

egy néhányat. (R. Demetrescu, 1994, Denisia Gal, 2003: 3).  

1. Az államnak és a civil szervezeteknek aktivan  részt kell vállalniuk az idősek védelmében 

2. Az orvosi-szociális szolgáltatásokat adaptálni kell az idősek szükségleteihez, ugyanakkor 

figyelmet kell fordítani a minőség biztosítására 

3. A szoció - kulturális programoknak az életkori jellemzőkhöz kell alkalmazkodniuk 

                                                 
17

 Risk Assessment for Care Workers: http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/efact35.pdf 

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/efact35.pdf
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4. Az anyagi függetlenség megteremtése érdekében legyen lehetőség az idősek 

munkavállalására 

5. Támogatni kell azokat a családokat, akik a háromgenerációs együttélést választják 

5. Ki kell használni rádió, tv tehát a média lehetőségeit az idősek érdekében szervezett 

önkéntes tevékenységek népszerűsítésére 

6. Az egészség megőrzése az aktív életszakasz meghosszabbítása érdekében 

7. A nyugdíjak differenciálása és a megélhetési szükségletekhez igazítása 

8. A területi, megyei ellátások körülményeinek a javítása  

A Szociális Törvény biztosítja minden személynek a szociális védelmét. A szociális 

gondozás szolgáltatásait azok a 60 év fölötti személyek vehetik igénybe, akiknek nincs 

családjuk és egyedül élnek gondozó nélkül, továbbá nincs lakásuk, nincs semmilyen 

jövedelmük- vagy a szükséges gondozásra nem elegendő a jövedelmük, nem tudják ellátni a 

háztatásukat, betegségük vagy fizikai és pszichikai állapotuk miatt segítségre szorulnak, 

családjukban nincs biztosítva a személyi biztonságuk, illetve személyi szabadságuk 

elismerése, tisztelete. (Berszán, 2008:12-14).  

Romániában az idős személyek védelmét a 17/2000-es törvény szabályozza és a 

szükségleteik felmérésére a 886/2000-es Kormányrendelet szerinti skála felel meg. A 

bizottság (orvos, szociális munkás), a Munka – Család és Szociális Szolidaritás 

Minisztériumának alárendelt. Dániel Botond szociológus 2013-as kutatásában az akkreditált 

szociális szolgáltatásokat működtető szervezetek jellemzőit vizsgálta. A Szociális, Családi 

és Munkaügyi Minisztérium 2013. augusztusi adatai szerint Romániában 6162 szociális 

szolgáltatás rendelkezett akkreditációval. (Daniel, 2014: 129).  

A nonprofit szervezetek által működtetett szociális szolgáltatások 27,2 százaléka szólt az 

idősek csoportjának, az öregséggel járó szociális problémákkal a nonprofit hátterű, 

akkreditált szolgáltatások 15,9 százaléka foglalkozott. Itt megemlíthetjük a Diakónia 

Szervezetet,
18

 a Gyulafehérvári Caritast,
19

 a 4Change Szervezetet. 
20

  

                                                 
18

 http://www.diakonia.ro/cj/hu/munkaterueletek/otthoni-betegapolas.html 
19

 http://www.caritas-ab.ro/ 
20

 http://www.4change.ro/galerie 
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A megcélzott problémahelyzetek közül a szolgáltatások a legnagyobb arányban a családok 

problémáival foglalkoztak (a szolgáltatások 38,2 százaléka), illetve a szegénység 

enyhítéséért dolgoztak (a szolgáltatások 27,4 százaléka).(Daniel B., 2014: 100-101). 

9.2. A Romániai Alzheimeres Szövetség  
 

A Romániai Alzheimeres Szövetség
21

 több mint 25 éves múlttal rendelkezik, 1992. 

októbertől a szervezet vezetője Dr. Catalina Tudose
22

. A szervezetet elindítását, és további 

projektek lehívását a Nagy Britanniai Nemzetközi HelpAge támogatta. 1993-ban a Világ 

Bank finanszirozásával, útjára indított közös projektjük célkitűzése az idősek ápolása- 

gondozása és az Alzheimeres személyek és családjaik segítése volt.  

Három nappali központot hoztak létre 1994-1995 között, Bukarestben, Galațon és Nehoiu-n 

Buzău megyében. Ezzel egy időben az Alzheimer Szövetség egy hárommodulos képzést 

szervezett, amelyen Bukarestből és Galațról 20/20 személy vett részt, és a képzést a British 

Association for Service to the Elderly szakemberei tartották. Publikálták az első ápolási 

gondozási könyvet.  

A három Nappali Központ felépülése után (1996-1998) további fejlesztésekkel Szociális és 

orvosi ellátást biztosítottak az időseknek, orvosi konzultációkat, főképp Alzheimeres 

személyeknek. Továbbá orvosi és pszichológiai vizsgálatokat végeztek a demens- 

Alzheimeres személyek otthonában. A betegség stádiumai szerint az érintetteket 

kiválasztották, és részt vehettek a központokban szervezett programokon. A demenciával élő 

személyeket havonta vagy a család kérésére gyakrabban is meglátogatták. Elindították az 

otthoni gondozói szolgálatot 8-10 kvalifikált ápolóval, ami 90 családot érintett.  

Konferenciát szerveztek, nemzetközi és helyi szakemberekkel kerekasztal beszélgetéseket 

tartottak a gondozott és családja problémáiról. Elindították a támogató csoportot a gondozó 

családtagok számára. A harmadik nagy program, (1999- 2000), amit a Nemzetközi HelpAge 

partner szervezettel közösen valósítottak meg, az a demenciával élők gondozásához a 

személyzet szakképzése volt, ahhoz, hogy a demenciával érintett személyek minél hosszabb 

távon a saját otthonukban tudjanak maradni. Egy két lépcsős képzési kereten belül, első 

                                                 
21

 Brosura SRA 20 ani –romana http://www.alz.ro/docs/Brosura%20SRA%2020%20ani-Romana.pdf  
22

 Uo :3 

http://www.alz.ro/docs/Brosura%20SRA%2020%20ani-Romana.pdf
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lépésben azokat a képzőket képezték, akik otthon gondozói szolgálat, ápoló gondozó 

személyzet képzésében vettek részt. (100 személy- 55 Bukarest, 10 Galati, 5 Nehoiu, 30 

Temesvár). Temesváron egy Nappali Ellátó Központot nyitottak. (1999-2000).  

Megalapították Bukarestben a „Memória Központot”- (Centrul Memoriei, 1999-2000) az 

első központ az országban, ahol diagnózist állítanak fel, kezelésben és tanácsadásban 

részesítik az érintetteket. Ez a központ partnerségi kapcsolatban van az Alexandru Obregia- 

Pszichiátriával. Az egyetemistáknak így gyakorlati teret is biztosítanak. A programot a 

Soros Alapítvány és Nagy Brittania két évre finanszírozta. 2000-ben a Romániai 

Alzheimeres Szövetség a HelpAge segítségével egy országos hálózatot épített ki. A tagok 

időközönként találkoznak, és képviselik a kormánynál az idősek érdekeit. 2001- ben 

elindították Bukarestben a demens/ Alzheimeres személyek számára a Nappali Központot. 

Ezt a befektetést Hollandia finanszírozta. Szociális – Egészségügyi –Medikális Központ, 

azon idősek számára, akik kezdetleges, középsúlyos és súlyos kognitív leépüléssel vannak 

diagnosztizálva. A program, mint végső lehetőség az intézményi beköltözés lehetőségében 

is segíti a családokat. Konferenciák (1992. szeptember, 21), szemináriumok, 

szimpóziumokat szerveztek, média bevonásával. Szakorvosok továbbképzése, orvosi 

rendelők nyitása, internetes oldal, ahol információadással bővítették tevékenységüket. 2001-

ben megszervezték a XI. Európai Konferenciát Bukarestben. 2005-ben Alzheimer Fórumot 

indítottak el, az Alzheimer kór menedzsmentje témában, továbbá szakmai képzéseket 

szakorvosoknak, amely egyben kapcsolatépítésként szolgált az orvosok, az egyetemek 

vezetői, pszichiátriai és ideggyógyászatai között. Mindezek az események, valamint az 

érintettek érdekében tett lépések elértek a kormányzati hatóságok szintjéig, hiszen 

jóváhagytak néhány nagyon fontos jogot, ami a demencia és Alzheimer kóros személyek 

rokkantsági besorolását eredményezte, ami a fogyatékossági összeg mellett az első 

kategóriába kerülő Demens/ Alzheimeres személyek számára a személyi gondozóhoz való 

jogot és az összeget biztosítja, továbbá a demenciára a szakorvos által felírt ingyenes 

gyógyszert. Ennek költségét a Romániai Egészségügyi Pénztár támogatja.
23

  

                                                 
23

 http://www.alz.ro/istorie/ 
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9.2.1. Rokkantsági besorolási lehetőségek,  a demenciával és 

Alzheimer kórral élő személyek esetében, Romániában  

 
Ahhoz, hogy egy személy rokkantsági nyugdíjra legyen jogosult, a felnőtt sérültek 

rokkantsági besorolására meghatározott a 88-os bekezdésű 448/2006-os jogszabály 

rendeletéhez kell, illeszkedjen. A határozat alapján minden érintett személy hozzátartozója, 

a saját megyeszékhelyén teheti le az összeállított kérvényt a felnőtt fogyatékossági szervezet 

székhelyén. Az elbíráló bizottság az 51/2005-ös Kormányrendelet alapján működik. A 

bizottság tagjai: szociális munkás, orvos, pszichológus.  A juttatás megpályázásához 

szükséges dokumentáció:  

- Igazolás a családi orvostól,
24

  

- Szakorvosi véleményezés, pszichiáter, ideggyógyász,
25

  

- Koponya CT- komputeres agyfelvétel,  

- Pszichológusi vizsgálat (MMSE, BARTHEL, GAFS),  

- Kórházi kibocsájtó analízis 
26

  

- Környezettanulmány a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályától 886/2000,
27

  

- Igazolás a jövedelemről/ eredeti nyugdíjszelvény,
28

 - Személyazonossági másolat,
29

   

Az érintett személyek, az egészségi és a kognitív leépülésük függvényében a 4. tábla 

alapján, a középsúlyos, előrehaladott vagy a súlyos kategóriába kerülhetnek. Aki már a 

súlyos kategóriába kerül a jelenlegi 448/2006-os jogszabály szerint gondozási pénzre is 

jogosult, amelyet a saját lakóhely Polgármesteri Hivatalán keresztül kaphat meg.  

                                                 
24

 Orvosi igazolás ( román nyelven: adeverinta medicala) 
25

 Szakorvosi véleményezés( román nyelven: referat medical) 
26

 Kórházi kibocsájtó ( román nyelven: foaie de iesire din spital) 
27

 Környezettanúlmány( román nyelven: ancheta sociala) 
28

 Jövedelmi igazolás ( romány nyelven: adeverinta de venit) 
29

 DGASPCH- http://www.dgaspchr.ro/servicii-oferite-de-catre-comisia-judeteana-de-evaluare-medicala-a-

persoanelor-cu-handicap-adulti/ 
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A támogatási összeg forrása: 90% állami támogatás és 10 % a Polgármesteri Hivatal saját 

költségvetéséből áll össze.    

6. TÁBLÁZAT  DEMENCIA/ ALZHEIMER KÓR/ ROKKANTSÁGI NYUGDÍJAK 

ÖSSZEGE 01.01.2018-TŐL AZ 58 /(4) 448/2006-OS JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN
30

 

 

KÖZÉPSÚLYOS ÁLLAPOT 

(MEDIU) 

HANGSÚLYOZOTT 

( ACCENTUAT) 

SÚLYOS 

(GRAV) 

  

Havi 

rokkantsági 

nyugdíj összege, 

függetlenül a 

jövedelemtől 

193Lej 

(13011Ft.) 

Havi rokkantsági 

nyugdíj, függetlenül 

a jövedelemtől 

325 Lej 

(21910 Ft.) 

Havi kiegészítő 

összeg függetlenül a 

jövedelemtől 

50 Lej 

(3370 

Ft.)  

Havi kiegészítő 

összeg 

függetlenül a 

jövedelemtől 

100 Lej 

(6741 Ft.)  

Havi kiegészítő 

összeg függetlenül a 

jövedelemtől 

125 Lej 

(8427 Ft.) 

    
Személyi gondozási 

összeg 
31

32 

1162 Lej 

(78338 Ft.) 

Összesen 

50 Lej  

(3370 

Ft.)  

 
293 Lej 

(19753 Ft.)  
 

1612Lej 

(108676 

Ft.) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Mindezen rokkantsági besorolások, és kiegészítő összegek, abban segítik a demenciával 

élőket és gondozóikat, hogy akár a saját otthoni ellátásban, akár a bentlakásos otthoni ellátás 

költségtérítéséhez kapcsolhatóak.  

 

                                                 
30

 Drepturile persoanelor cu handicap ( Sérült személyek jogai)  3. Prestatii sociale acordate persoanleor cu 

handicap https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/drepturile-persoanelor-cu-handicap.html 
31

 Megj. A személyi gondozói összeget a helyi Polgármesteri Hivatal utalja át az érintett személy 

folyószámlájára. A folyószámlához felhatalmazottként beírható az idős, demens személy hozzátartozója.  
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9.3.A Gyulafehérvári Caritas az ellátó rendszerek sorában    
 

A Caritas egy Nemzetközi Humanitárius Szervezet, melynek célja világszerte a 

szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy 

felekezeti hovatartozásuktól.  1990. február 10-én keltezett, 467/1990-es számú 

körlevelében dr. Jakab Antal akkori gyulafehérvári megyéspüspök a gyulafehérvári 

egyházmegye szeretetszolgálat szervezete címmel elrendelte a szervezet megalapítását. 

Működéséhez központi és területi koordinációs szervezetek felállítását írta elő.  

A szervezetet törvényszéken bejegyezték a 170/PJ/1990-es iktatószámmal, ami szükséges 

volt ahhoz, hogy a Gyulafehérvári Caritas államilag előírt törvényes keretek között 

működhessen.
33

 A struktúra építés szakaszában jelentős segítséget nyújtottak a 

Gyulafehérvári Caritas partnerei is: a linzi Caritas (Ausztria), a Német Caritas-Szövetség 

(Freiburg, Németország), illetve a Trier- i Caritas (Németország). Anyagi, erkölcsi és 

szakmai jellegű támogatásuknak köszönhetően a Gyulafehérvári Caritas mára már Erdély 

egyik legjelentősebb szociális szervezetévé nőtte ki magát. Jelen pillanatban Erdély hét 

megyéjében van jelen a Gyulafehérvári Caritas komplex szociális programjai révén: Brassó, 

Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna és Maros megyében.   

9.3.1.A Caritas otthoni gondozási program  
 

A házi beteggondozás 1994 óta kezdte meg működését.  Az otthoni gondozás az idős és 

beteg emberek szociális és egészségügyi ellátásának folyamatosan növekvő kihívásával 

szemben egyik legígéretesebb stratégia. A házi beteggondozás a helyi önkormányzatok, és a 

Romániai Munkaügyi szervek közös együtt működésével alkalmazhat ápoló személyzetet a 

beteg mellé, fél vagy egész normával, annak függvényében, hogy mennyi időt vesz igénybe 

az ápolás.  Ez az ellátási rendszer lehetőséget ad az idős embernek a családjába való 

maradáshoz, ill. a megszokott környezetében való maradáshoz. Ezt a szolgáltatást csak 

emberségesen és szeretettel illetve szakszerű ellátással lehet folyamatosan végezni. Civil 

                                                 
33

 (http://www.caritas-ab.ro/index_main.php?menu=1&almenu=0&lang=hu ). 
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társadalmat erősítő szerepe van, mivel ötvözni képes a család, a közösség és a különböző 

szintű kormányzati tényezők felelősségét a szociális és egészségügyi ellátás terén.
34

  

Az otthoni gondozási program célja a mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit 

ellátni képtelen betegek életvitelének javítása, egészségi állapotuk javítása és helyreállítása. 

Továbbá az orvosi ellátásokhoz való hozzáférésben való segítségnyújtás. A mozgásképtelen, 

ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni képtelen betegek életvitelének javítása 

ugyanakkor az egészségi állapot megtartása, helyreállítása, továbbá az orvosi és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.   

A hozzátartozók, szomszédok és önkéntesek segítőkészségének támogatása és fejlesztése, 

ugyanakkor a közösségek felelősségérzetének fejlesztése. Emberközpontú, együtt-érző 

kultúra megalapozása a szolgáltatások keretében és az ápolási tevékenység szakmai 

színvonalának megtartása az érvényes előírások és szakmai ismeretek szerint. A 

Gyulafehérvári Caritas által működtetett házi beteggondozó szolgálat a saját otthonaikban 

próbál segítséget nyújtani az időseknek. A szolgálat munkatársai a 2015-ös évben 6 

megyében, 108 településen (közigazgatási egységben) biztosítottak szolgáltatásokat.  

Az otthongondozói hálózat Hargita megyében a legfejlettebb, 66 település időseit látja el. 

Maros megyében 24, Kovászna megyében 12, Fehér, Hunyad és Brassó megyékben pedig, 

2-2 településen működik.  

A házi beteggondozáson kívül a Gyulafehérvári Caritas szolgáltatásai kiterjednek a 

foglalkozásokra vágyó idős emberekre is. Több városban indított nappali foglalkoztatót és 

családsegítő szolgálatot, ami a családon belüli kapcsolatok erősítésére, a különböző 

családcentrikus programok szervezésére fókuszál. 

Mindezen nappali és otthon közeli szolgáltatásokból kimaradnak a demenciával érintett 

személyek és hozzátartozóik, akik számára speciális támogató háttérre és programokra volna 

szükség.   

 

                                                 
34

 www.caritas-ab.ro 
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9.4. Tartós bentlakásos otthoni ellátás 
 

A demenciával élő beteg ellátása megterheli a családot, ezért fontos, hogy a demenciával 

küzdő személy és a családja megfelelő segítséget, támogatást kapjon, hiszen a gondozó 

családoknak nehézségek sorozatával kell megküzdeniük, gyakran támasz nélkül magukra 

maradva. A demenciával élő betegek 40−50%-a kerül bentlakásos otthonokba (Tariska 

2000, Szabó 2011). Fontos a gondozó család támogatása különböző támogató csoportok 

szervezésével és házi segítségnyújtással.  

Ez a segítői folyamat rendkívül fontos, hisz a gondozó családok gyakran elszigetelődnek 

és megélhetési gondokkal küzdenek.  

Az otthon gondozott betegeknek és családtagjainak nagy segítséget jelent a nappali 

ellátás, mivel így a család nem szorul ki a munkaerőpiacról, miközben a megfelelő 

szakmai ellátási háttér biztosított. A bentlakásos ellátáshoz sajátos körülmények 

szükségesek. A megfelelő körülmények közé tartozik, a jól elkülönülő 20−25 ágyas 

részleg, 2−4 ágyas lakószobák, belső biztonsági kert, földszinti elhelyezés, a demenciával 

élő személyek számához viszonyítva megfelelő szakemberképzés, az optimális gondozó-

gondozott arány és a napi mentálhigiénés program. (Tariska, P., Bereczki, D., Degrell, I., 

Janka, Z., Karsay, K. 2002: 17; 202−223 id. Kiss 2015). 

9.4.1. Bentlakásos  minták, kitekintő  
 

Az idősellátás nemzetközi gyakorlatából az amerikai belsőépítészt Elisabeth Brawleyt 

említem meg, aki édesanyja betegsége nyomán szembesült az Alzheimer-kórral és a 

bentlakásos otthoni környezeti feltételekkel a demenciával élő ellátás kapcsán (Szabó 2011: 

85).  

Gyakornoki program keretén belül több demenciával élő személyeket ellátó bentlakásos 

otthonban gyakorlatoztam: Ausztriában Bad Hall, Wöcklabruck, Perg, Linz-i Carl 

Borromäusban. Svájcban, szakmai programban látogatást tettünk: Sonweid − Wetzikon, 

Reusspark, Unterengadin – Scoul, ahol három szinten folyik a gondozás a betegség 

súlyossági állapotának megfelelően.  
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Összességében, ami országonként jellemző volt, hogy a környezeti feltételek és az 

intézményi kultúra teljesen a demenciával élő betegekre van alkalmazva. A világos, tágas 

folyosók- saját bútorok, a falon az emlékek sora képekben visszaadja a múltat. Kisebb 

lakósarkak kialakítása, bebútorozása a korábbi életmódot tükrözik. A személyzet arra 

figyel, hogy ki-ki a régebbi státusának megfelelő csoportba kerüljön, ahol a demens 

betegnek az adott környezeti hatások segítségével elfogadhatóbb komfortérzése lehet. A 

szobák egy-két ágyasak, a demencia súlyosságának függvényében. Nagy hangsúlyt 

fektetnek a napi közös tevékenységekre (közösen készített ebéd) a pontos időben 

megszervezett színes, érdeklődést felkeltő, személyre szabott foglalkoztatási programokra. 

A svájci otthonokból kiemelem a meleg színekkel kifestett szobákat, az idősnek megfelelő 

lekerekített puha bútorzatot, Sonweid – Wetzikon. Egyedülállónak nevezhetem az otthonok 

közül a Sonweid-i bentlakásos otthont, ahol az utolsó szakaszban lévő demenciával élő 

betegek egy nagyobb, 5 ágyas szobában vannak. Itt különös gondot fordítottak a 

világításra, a fényekre. A boltozat a csillagos, tiszta éjszakát juttatja eszébe az oda 

látogatónak, ami a fények hatására nyugalmat eredményez. Reussparkban a nagy tágas 

sétakertet sok virággal, kisállatokkal tették otthonossá. A különböző kövekkel kirakott 

sétaösvényen a demenciával élő betegek szabadon nagyokat sétálhatnak, ahonnan 

elindultak, oda vezeti vissza az út, és adott esetben csak az étkezési időre hívják be. 

Magyarországi szakmai utam alkalmával meglátogatott sajátos otthonok, amelyekben 

személyre szabott demenciával élő ellátással találkozhatunk: a Katolikus Szeret Szolgálat 

által működtetett Budapesti Máriaremetei Otthon, a Dabas- Gyón Zárdakert Idősek 

Otthona, Jászberényi Szent Klára Otthon, a Gödöllői Fővárosi Önkormányzat Idősek 

Otthona, Idősek Ápoló Gondozó Otthona Encs, Békés Csaba Életfa Otthon, Szent Borbála 

Idősek Otthona Berente.   

9.4.2. Tartós bentlakásos otthon Romániában és másodlagos 

családi szerepek 
 

A fenti modellekhez kapcsolódik a Romániai Gyulafehérvári Caritas − 

Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona −, amely 1996-tól működik és 2003-

tól szakosodott demenciával élő betegek ellátására. Az otthon a Romániai „Principesa 

Margareta- Jó Gyakorlatok” díjban részesült. Dr. Szabó Lajos többszöri szakmai tanácsai 
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nyomán jelenleg egy olyan személyközpontú gondozás folyik, ahol nagy hangsúly tevődik 

a demenciával élő személyek egyénre szabott személyközpontú gondozására. Figyelembe 

véve a demenciával élők életútját, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett, nagy 

hangsúly tevődik a mindennapi mentálhigiénés foglalkoztatási programokra és a 

személyzetre vonatkozó demencia specifikus szakképzésre. A személyközpontú gondozás 

elemei megjelennek a gondozás és fejlesztés során, hasonlóképpen, mint amit az 

egyszemélyes otthoni környezetben ellátott esettanulmányban láthatunk. A szolgáltatás 

alapja a személyes élettörténet ismeretére alapozott személyközpontú gondozás állandó 

rotáció nélküli szakmai csapattal: szakorvosi ellátás, a körültekintően megtervezett világos, 

tágas terek, saját bútor, zöld növények, kisállatok, a napi mentálhigiénés foglalkoztatás, 

mozgáskompetencia fejlesztése és a sétakert.  

9.5. A gondozó család és a bentlakásos otthoni háttér  
 

Felvetődik azonban, hogy bármennyire otthonos, személyközpontú az ellátás, képes-e az 

intézményi kultúra átfogni és megadni a szakképzett személyzettel együtt a demenciával élő 

személy számára azokat a körülményeket, amelyeket a gondozott személy saját otthona az 

átélt emlékekkel együtt nyújthat. 

A Szent Erzsébet Idősek Otthona, ahol a gondozó családok terhelődésének vizsgálata folyt, 

a megkeresésekre válaszolva hosszú távú tervként megfogalmazta a demenciával élő 

személyek gondozását. Dr. Szabó Lajos (2011) szerint, a személyzet szakszerű képzése és 

hozzáállása mellett, a demenciával élő személyek tartós bentlakásos otthoni ellátásához 

speciális gondozási egységekre van szükség. A munkatársak SWOT elemzést végeztek, 

hogy felmérjék a helyzetet a demenciával élő személyeket ellátó részleggel kapcsolatosan, 

és jövőbeli célkitűzéseket fogalmazzanak meg.  Ezzel egy időben elindítottak egy belső 

innovatív projektet, amelyet meghirdettek a munkatársak között. A munkatársakból három 

kis projekt csoport állt össze, akik projekttervet készítettek és a kezdeti földszinten lévő kis 

demens részleg helyett, ahol 12 személy lakhatott, a második emeletre egy új tágas- világos, 

részleget terveztek 54 személynek, ahol az idősek biztonságban, nagyobb mozgástérrel 

rendelkezhetnek. Azért is tartották fontosnak az átalakítást, mivelhogy a középsúlyos 

demenciában szenvedő idősek nagy részének nagy a mozgás idénye.  A szűk terek, a nem 

megfelelő környezeti feltételek, az idősek bezsúfolása kis részlegekre, több konfliktust, 
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agressziót eredményezhetnek.  Életminőség szempontjából egy teljes körű átalakításról, 

akadálymentesítésről szólt az új részleg megtervezése. A demenciával élő idősek gondozása, 

magával hozta a személyzet szakmai képzését demencia specifikus szakosodásra. 

Megemlítem Dr. Szabó Lajos PhD, ELTE főiskolai tanárt, aki a Team munka, a demencia- 

Alzheimer kór a személyközpontú gondozás elméleti és gyakorlati hátterébe, a környezeti 

feltételek megtervezésébe vezette be a szakmai Team- et. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

a gondozásnak az adott személyzeti és tárgyi feltételek mellett, egyik alappillére az idős 

személy életének, élettörténetének az ismerete. A külföldön szerezett tapasztalatok, a 

szakmában kiváló szakember Dr. Szabó Lajos javaslatai alapján, és a projekt csoportok által 

kidolgozott legjobbnak tűnő terv szerint alakult a II. emeleti demens osztály megvalósítása. 

Jelenleg, a Szent Erzsébet Idősek Otthonában egy állandó szakmai csoport (szakápolók, 

ápolók, szociális munkás, családi orvos, Kinaesthetics tréner, lelkész/ együttműködési 

szerződéssel: pszichiáter, pszichológus, gyógytornász) biztosítják a személyközpontú 

gondozást. A környezeti feltételek: akadálymentesítés, nappali berendezés, színes falak 

festése meleg színekkel, a terek megnevezése szerint, ebédlő- narancssárga, nappali – zöld 

szín, délutáni napsütéses rész- sárga, a folyosók narancsszínűek, a függönyök az ablakokon, 

elválasszák a tereket, halványlila, almazöld, narancssárga, fehér), hagyományőrző sarok 

kialakítása, kinti sétány, virágos kert, gyümölcsfák.  

A Romániai Munkaügyi Minisztérium résztámogatásával és az otthon önrészével egy három 

éves nagyobb felújítási projekt keretén belül egy tetőtéri, világos, multifunkcionális terem is 

elkészült: külön kiskonyhával, ebédlő, nappali, egy nagyobb televízióval. Később a 

munkatársak leleményességével, zöld növényekkel, csobogó vízzel, kényelmes fotelekkel 

kiegészült a csendes- pihenő sarok. A lakószobákban, az idősek családi emlékei- fényképek, 

zöld növények, és ahol lehet, televízió teszi otthonosabbá a környezetet.  A családias 

kapcsolat, biztonságot nyújt az ott élő személyek számára.  

Mindezen lehetőségek mellett, nézzük meg a kvantitatív és kvalitatív kutatás adataiból, hogy 

azok a családtagok, akik a saját otthonukban gondozzák az idős hozzátartozójukat, és akik a 

bentlakásos otthoni ellátás mellett döntöttek, hogyan tudtak megküzdeni a mindennapi 

gondozási kihívásokkal, hiszen a szakirodalmi adatok is megerősítik, hogy az idősek 

gondozását nagyobb százalékban a családok végzik. (Szabó, 2011, Pék, 2013:295).  
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MÁSODIK RÉSZ 

10.Empirikus kutatás program bemutatása 

 

Az empirikus vizsgálatban 50 olyan családdal készült interjú és kérdőíves felmérés, akik 

saját otthonukban ápolnak/ gondoznak demenciával élő időst, illetve 50 olyan családdal, 

akiknek a demenciával élő hozzátartozójukat, otthon gondozták/ ápolták, de a megelőző 12 

hónapban már intézeti ellátásba került. Az adatgyűjtés három évet (2015- 2017) vett igénybe 

a felmérés időpontját a gondozókhoz igazítottuk. Az otthoni környezetben készített 

vizsgálatot egy telefonbeszélgetés előzte meg, amelyben a gondozó családtaggal 

megbeszéltünk egy számára kedvezőbb időpontot. A teljes vizsgálat három órát igényelt, így 

az interjú kivételével a kérdőíveket, akik tehették, önállóan töltötték ki. A bentlakásos 

otthonban a hozzátartozókkal délutánonként a látogatási időben 14:00 és 17: 00 óra között 

készítettük a vizsgálatot. A távolabb élő hozzátartozóknak a kérdőíveket, email-en küldtük 

ki. A fókusz csoportos kutatásnál, a családtagok beleegyezésével diktafont használtunk. 

Minden ülés végén az elhangzottakat, leírtam és összesítettem a gondolatokat.   

10.1.A vizsgálatban résztvevő családok kiválasztásának szempontjai 

 

A kutatási programban résztvevő családok kiválasztásánál szakértői kiválasztást 

alkalmaztam, amelyben olyan családokat térképeztem fel, akik a saját otthonukban 

demenciával/ Alzheimer kórral élő személyt gondoznak, továbbá a bentlakásos otthonban 

élő demenciával élő személyek családtagjai közül, azon személyeket, akik az elmúlt évben 

2016-2017 között költöztek be az otthonba. Ezért a kutatás enyhén retrospektív, de a kutatás 

elfogadhatónak tartja. Ahogyan a kutatással előre haladtam a földrajzi fekvés, a társadalmi 

és családi körülmények ellenére, egyre több hasonlóságot tapasztaltam a szakirodalomban 

megjelenített esetek és a saját kutatásomban feltérképezett esetek között. ( Lásd elméleti rész 

plusz esetbemutatások). Így még inkább inspirált, hogy akikhez csak tehetem, személyesen 

jussak el.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kutatás nem megy odáig, hogy felismerje az Alzheimer 

típusú, vagy más demencia típusokat, hanem megmarad a család terhelődésének, 
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nehézségeinek, szerepmegosztásainak, a primer gondozó kiválasztódásának, veszteségek, 

pozitív attitűdök vizsgálatánál. A kutatásban részt vett személyek, akik gondozás alatt 

állnak, már demenciával diagnosztizáltak, nem én állítottam fel a diagnózist.  

10.2.A kutatás módszertani eszköztárának kiválasztása, adaptációja 

 

A primer gondozó családtaggal folytatott tájékozódó interjú a funkcionális 

akadályozottság és a pszichoszociális nehézségek felmérésére: módosított ADL önálló 

képesség vizsgálata, amely hat faktort tartalmaz: tisztálkodás, öltözködés / WC használat 

inkontinencia, étkezés és közlekedés. Az értékelés: 1-1 pont tételenként, 5-4 pont között 

lehetséges funkcionális romlás, 4-2 pont között egyértelmű jelzés, 2-0 pont között 

hangsúlyos jelzés, nem tapasztalható romlás. Megj. lásd függelék. 
35

 

Módosított IADL- életviteli önállóság mérésére használható skála, (Szabó L.2003): 

telefon használat, házon kívüli közlekedés, bevásárlás, főzés, háztartási munkák, kisebb 

javítások, mosás, gyógyszer bevétel, pénzkezelés. Az értékelés: segítség nélkül: 3 p., 

segítséggel: 2 p., nem képes: 1 p. összpont szám: 27 pont, ebből 24-20 pont között 

lehetséges funkcionális romlás /1/   20-10 pont  között egyértelmű romlás /2/  nem 

tapasztalható romlás/3/  / 10 alatti pont  súlyos romlás. (Megj. lásd függelék). 
36

 Az 

előzményre és háttérre vonatkozó támpontok mellett ennek csomópontjai a hipotézis 

bemutatása során érintett tényezők mentén találhatók. Az interjú a gondozó család 

problémáiról egy átfogó áttekintést tesz lehetővé, és alapját képezi egy kvalitatív 

elemzésnek. A kutatásban alapvetően enyhén retrospektív feldolgozás történik, és ennek 

során a hozzátartozó visszapillantó információira támaszkodhatunk.  

A tájékozódó interjúhoz szorosan kapcsolódva alkalmazzuk a Szociális Készségszínt 

Felmérés (Szabó L.2003),
37

 értékelő rendszerét, amely támpontokat ad az önellátó 

képesség, a meglévő alapvető szociális készségek, és a szociális alkalmazkodás, 

beilleszkedés fő jellemzőiről. E támpontok árnyaltan tükrözik a demenciából adódó 

                                                 
35

 3 pont alatt célszerű kiegészítésként az önellátó képesség részletes vizsgálataát elvégezni – ajánlott vizsgálat 

a „Szociális Készségszint felmérés” – Szabó L. 2003./ 
36

 : 22 pont alatt célszerű az életviteli önállóság részletes vizsgálata – ajánlott az „Önálló életvitel képesség 

vizsgálata” – Szabó L. 2010./ 
37

 Szabó L, 2003: Szociális Készségszínt felmérő skála 
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nehézségeket, és az ezek nyomán felmerülő gondozási feladatokat. A családban folyó 

gondozás kapcsán felmértük az Önálló Életviteli Képességet is, mert az előrehaladó 

demenciában valószínű, hogy jelentős romlás mutatkozik ezen a téren. Értékelése során 

ugyanakkor körvonalazódik a gondozó családtag hosszú távú feladata az életviteli 

nehézségek kezelésében, miközben az önellátó képesség és az önálló életvitel képessége 

meghatározó szerepet játszik a gondozó családtag napi gondozási terhelődésében. E három 

felmérés támpontokat nyújt a gondozó „ objektív terhelődésének” megítéléséhez. Ezt a képet 

árnyalja tovább a gondozás során felmerülő, gondozási feladatok családon belüli 

megoszlásának áttekintése, amely segít abban, hogy felmérhessük a gondozás 

kulcsszemélyeit a családon belül. Kiemelt támpontokat jelent a primer gondozó családtagra 

háruló feladat. E tényezők hatását vizsgálva, ezt követően a „szubjektív terhelődés” 

vonatkozásában fontos támpontokat szerezhetünk a primer gondozó családtag 

terhelődésének közvetlen vizsgálatából, valamint a kognitív nehézségek és a zavaró 

viselkedés, és azok gondozóra gyakorolt hatásának felmérése során. Miközben figyelmünket 

az elhelyezési döntéshez vezető nehézségek felé fordítjuk, fontos mérlegelnünk a veszteség 

és tehetetlenség érzésével szemben ellensúlyt képviselő – a gondozó családban 

megtartást erősítő- pozitív attitűdöt, és a megküzdést segítő spirituális tényezőket. A 

veszteségek és tehetetlenség megélése gyakran felveti az anticipált gyász jelenlétének 

szerepét a gondozási terhek során. Ennek vizsgálata kétségtelenül indokolt lenne, 

akárcsak a személyes kapcsolati háló és a társas támogatás feltérképezése, a szükséges 

források és szolgáltatási hátterek elérhetőségének értékelésével együtt.  

A gondozó családok elhelyezési döntésének hátterének a vizsgálatban potenciálisan szerepet 

játszó tényezők széles körét vizsgálhatjuk, de jelen kutatásban kritikus kérdésként merült fel, 

hogy mekkora időráfordítással számolhatunk, és milyen mértékben terhelhetjük meg a 

gondozó családokat. Gondos mérlegelést kívánt az, hogy a vizsgálati 

szempontrendszerünket és az eszköztárunkat mennyire és hogyan korlátozzuk, figyelve arra, 

hogy a korlátozás ellenére a kutatási kérdésfelvetésekre még megfelelő, releváns 

támpontokat kapjunk. Az előkészítő munka során áttekintettük a kutatási tervben vázolt 

eszköztárat, amelyet egyrészt a korábbi gyakorlatból emeltünk be, ill. átvettünk, elvégezve a 

fordítás, adaptáció, valamint a kutatási témához illeszkedő módosításokat.  



 

 

102 

 

Az önellátó képesség felmérése (Szabó L. 2000):
38

 ez az önellátó képesség és szociális 

készségek értékelésére kidolgozott szempontrendszer, amely hat tényező mentén 7 pontos 

skálán értékeli a demenciával küzdő idős funkcionális leépülésének mértékét. E felmérés 

támpontjai jól tükrözik azt, hogy a gondozás során a gondozó családnak milyen 

nehézségekkel kell szembenéznie, és ezek súlyossága milyen mértékű. 

 

Az emlékezeti és viselkedési problémákat értékelő skála (Zarit 1985):
39

 ez a pontozó 

skála, amely a hozzátartozó értékelésén alapul két szempontsort tartalmaz: egyrészt 

objektíven értékel 30 tünet, ill. zavaró viselkedés gyakoriságát, másrészt annak szubjektíven 

megélt mértékét, hogy az adott tünet, ill. zavaró viselkedés mennyire jelent problémát a 

gondozást végző hozzátartozónak. 

 

A primer gondozó családtag terhelődésének felmérése (Zarit 1985):
40

 a 22 tételes 

kérdőív azt méri fel, hogy a gondozás során keletkező nehézségek milyen mértékben 

terhelik meg a gondozó családtagokat – a terhelődés mértékét 4 pontos skála tükrözi. 

 

A gondozáshoz kapcsolódó negatív és pozitív attitűd felmérése (Farran et al. 1999.):
41

 a 

43 tételes pontozó skála a vesztességek és negatív tapasztalatok, valamint a gondozás során 

szerzett pozitív tapasztalatok és az azok nyomán kialakuló pozitív gondozási attitűd arányát, 

súlyát mutatja. A skála támpontokat nyújt a gondozó családtag megküzdő képességéről és 

szemben a patológia –deficit szemlélettel a mobilizálható belső erőforrások felé fordítja a 

figyelmet. 

 

A családon belüli szerepek alakulásának vizsgálata (Szabó – Kiss, 2015):
42

 

 Az egyetlen dolog, ami a kezdeti tervtől  lényegesen változott az a családi feladat és szerep 

megosztás és a mentális romlást követő feszültség növekedés és szerepstruktúra 

átalakulásának vizsgálata, amely a kutatás lényeges eleme és amely módszertani 

szempontból megváltozott, mert saját meggondolás nyomán ezt úgy alakítottuk át, hogy 

elvetettük a korában tervezett – házastársi kapcsolat és szerepek alakulását vizsgáló Hurwitz 
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féle rangsorolási skálát / Hurwitz 1961./, mert az mélyen érintette volna a család személyes 

intim viszonyait, ugyanakkor kevésbé tükrözte a gondozási nyomásra formálódó családi 

szerepviszonyokat E megfontolás nyomán egy saját felmérő módszert alakítottunk ki / Kiss 

és Szabó 2015./  

A gondozó családokat vizsgálva, elsőként azt ismerhetjük fel, hogy a gondozás feladata nem 

egyenlően oszlik meg a családban. Fontos felmérnünk azt, hogy ki milyen feladatokat vállal, 

és milyen súllyal oszlanak meg a családban a gondozási feladatok.  Kiinduló pontunk az 

önellátó képesség és az élet mindennapi működtetéséhez szükséges feladatok ellátásának 

megléte/ amelyet az ADL és IADL skálák szempontjai, ill. e tényezők árnyaltabb vizsgálata 

nyomán mérlegelhetünk. Rendszerint azt látjuk, hogy az ezekkel kapcsolatos nehézségek 

felmerülése során a feladatok ellátását nagy arányban egy „primer gondozó családtag” veszi 

át, gyakran valamilyen mértékig megosztva más családtagokkal, akik másodlagos 

gondozókká válnak, és alkalmanként tehermentesítő kulcsszemélyekkel a családból, 

rokonságból vagy a személyes kapcsolatháló keretében megtalálható személyeket bevonva.  

A gondozás szempontjából a segítésnek ez a fontos köre az un. „instrumentális szerepek”, 

amelyeknek jelenlétét és megoszlását kell először tisztáznunk. A szerepek és feladatok 

megosztása, és a primer gondozó családtagra nehezülése jó fokmérője a 

szerepterhelődésnek, amelyet elsősorban a primer gondozó családtag terhelődésének 

felmérése után láthatunk. A szerepmegosztás és a gondozói szerep túlterhelődés a támogató 

munka tervezésének meghatározó mutatói. Ez utóbbi alakulásában jelentős tényező a 

demenciával küzdő idős” zavaró viselkedésének” súlyossága, gyakorisága és az arra adott 

gondozói reakciók is.  

Alapvető kérdés az, hogy e nyomások, az azokat kísérő érzelmi feszültségek, és a napi 

gondozási tevékenység kihívásai, hogyan érintik a család működését, különösen a gondozó 

családban korábban meglévő szerepviszonyokat és egyensúlyokat. Ezt elsősorban a primer 

gondozó családtag szerepeinek alakulása mentén fontos vizsgálnunk.  

A kutatás kezdeti eszköztárát kiegészítettem egy hat üléses fókusz csoportos kutatással, 

amelyre Gyergyószentmiklósról és környékéről öt család jelentkezett. Arra voltam kíváncsi, 

hogy a kvantitatív- kvalitatív objektíven értékelhető eredmények mellett, mit élnek át 

szubjektíven, érzelmileg azok a családok, akik demenciával élő személyt gondoznak.  

A tájékozódó interjú ugyanakkor figyelembe veszi azt a szempontot, hogy milyenek a kliens 

és családjaik háttérkörülményei. A fókusz csoportos kutatás elemzéséhez narratív elemzést 
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használok.  A narratív segítő beszélgetősről és elemzésről Fehér Boróka(2013), 

tanulmányában olvashatunk.  

A kutatás várható eredményeivel választ kerestem arra, hogy milyen problémák, 

nehézségek állnak az intézményi elhelyezés hátterében, továbbá a gondozók szempontját 

figyelembe véve, hogyan csökkenthető a gondozó családok terhelődése és milyen támogató 

hátterek, szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy a gondozó családok képesek legyenek a 

gondozási kihívásokkal sikeresen megküzdeni. 

10.3. A kutatás kivitelezése 

 

A kutatás 2015 nyarán elkezdődött, és 2017 májusában fejeződött be. Egy érintett család 

terhelődésének a vizsgálata a tájékozódó interjúval és a kvantitatív eszköztárral hosszabb 

időt vett igénybe, és az amúgy is önmagában fizikailag és pszichésen terhelődött gondozó 

családtag állapotát, annak helyzetét figyelembe véve, azt a döntést hoztuk, hogy a 

kvantitatív elemzésben használt kérdőívet a kapcsolat felvétel után, akinél lehetséges 

elküldjük email- en, vagy a gondozó családnál hagyjuk, miután azokat a számára 

legmegfelelőbb időszakban töltheti ki.  

3.ÁBRA. A MINTAVÉTELI IDŐSZAK 2015-2017 KÖZÖTT (SZEIO- SZENT ERZSÉBET 

IDŐSEK OTTHONA, KO- KLIENS OTTHONA) 

 

Forrás: Saját szerkesztés  
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A kutatás az elhelyezési döntés háttér tényezőinek feltárására irányul. Helyszíne Erdély 

családorvosok – pszichiáter bevonásával és a Gyulafehérvári Caritas gyergyószentmiklósi 

Szent Erzsébet Idősek Otthona, ahol a beutalások szóródását figyelembe véve a kutatás az 

ország tizenegy megyéjére terjed ki:  

Hargita megye 33 %, Brassó 16 %, Maros 11 %, Fehér 9 %, Kolozs 7 %, Szatmár 6 %, 

Kovászna 5%, Szilágy 4 %, Szeben 3 %, Beszterce- Naszód 3 %, Bihar megye 3 %. A 

vizsgálat során empirikus vizsgálat keretében kvalitatív és kvantitatív elemzésben a 

felvételre kerülő, és saját otthonukban demenciában élő idősek primer gondozó 

családtagként szereplő hozzátartozójával készül interjú és kérdőíves vizsgálat.  

A kutatás a gondozó családok terhelődését vizsgálja, de fontosnak tartja, hogy az ellátásban 

részesülő gondozottakról is beszéljen.  

Ez a kutatás nem tér ki az orvosi- diagnosztikai részeknek a tárgyalására, nem közli a teljes 

interjút, viszont kutatja a demencia hatására megváltozott személyek viselkedését, és annak 

hatását- a terhelődés mértékét a gondozó családok szempontjából.  

A következő ábrán azt láthatjuk, hogy hogyan oszlanak meg életkor szerint a kutatásban 

részt vett családok demenciában szenvedő gondozottjai és mely korosztály a leginkább 

érintett.  

Láthatjuk, hogy életkori megoszlásban (45-54, 55-64,65-74,75-84,85-94) jelen kutatás 

szerint a 65 -74 évesek korcsoportjánál 15 személy, az idősebb korosztálynál a 75- 84 

éveseknél 48 személy, a 85-94 éveseknél 25 személy. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen 

kívül, hogy az 55-64 éveseknél 10 személy és a legfiatalabbaknál a 45-54 évesek között két 

személy érintett a demenciával.  
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4. ÁBRA. A MINTÁBAN RÉSZTVEVŐ DEMENCIÁVAL ÉLŐK ÉLETKOR SZERINTI 

GYAKORISÁGA 

 

  Forrás: Saját szerkesztés 

A következő 5. ábrán az iskolai végzettség gyakoriságánál az esetszámokat emeltem ki. A 

száz gondozottból, a két változó közötti korrelációs összehasonlításban tizenkilenc személy 

8 ált. alatt végzett, 28 személy ( SzEIO 12, KO 16)  általános iskolát, ami a legmagasabb 

arányt mutatja, tizenhét személy szakmunkás képzőben járt ( SzEIO 10, KO 7), 

huszonhárom személy középiskolában ( SzEIO 12, KO 11), főiskolában három személy ( 

KO)  és egyetemet végzett 10 személy ( SzEIO 6, KO 4).  

5. ÁBRA. A MINTÁBAN RÉSZTVEVŐ GONDOZOTTAK ISKOLAI VÉGEZETTSÉG 

SZERINTI GYAKORISÁGA 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az iskolai végzettség után megnéztük a foglalkozás szerinti gyakoriságot. Erre a 

mintavételre vonatkozóan 28 személy szakképzetlen munkásként dolgozott (SzEIO 10. KO 

18), tíz személy mezőgazdasági munkás (SzEIO 3, KO 7) és ugyancsak tíz személy ( SzEIO 

7, KO 3) pedagógusként, egészségügyi szakmunkásként (8),  (SzEIO 6, KO 2), közlekedési 

szakmunkásként (8) (SzEIO 2, KO 6), orvosként (7) (SzEIO 5, KO 2) személy, 

kereskedelmi dolgozóként szintén 7 személy (SzEIO 3, KO 4). Építőiparban dolgoztak (6) 

(SzEIO 2, KO 4), Önálló kisiparosként (4) (SzEIO 3, KO 1), könnyűipari szakmunkásként 

három személy (SzEIO 2, KO 1), és vegyipari szakmunkásként két személy ( SzEIO) 

dolgozott.    

6. ÁBRA. A MINTÁBAN RÉSZTVEVŐ DEMENCIÁVAL ÉLŐK FOGLALKOZÁS SZERINTI 

GYAKORISÁGA 

  
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

A 7. ábra a tájékozódó interjúból (Szabó, 2003), a gondozottak (N= 100), általános fizikai 

állapotát mutatja, és azt láthatjuk, hogy a gondozott személyekből 4 személy súlyosan 

legyengült fekvő beteg, 18 személy SzEIO, 12 személy ( KO), legyengült inaktív, átlagos 

állapotban van 20 személy ( KO), és jó fizikális állapotú, aktív 46 személy, amelyből 30 

személy a SzEIO-ban él. A 9. ábrán látható eredményekre hivatkozva összességében azt 

mondhatjuk el, hogy a demenciával érintett személyek mentális képességének leépülésével 

ellentétben, hosszabb ideig fennmarad a fizikai aktivitás, hiszen az N= 100- ból 46 személy 

még aktívnak mondható, szemben a 9. ábrán látható kognitív képességekkel.  
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7. ÁBRA. A MINTÁBAN RÉSZTVEVŐ DEMENCIÁVAL ÉLŐK ÁLTALÁNOS FIZIKAI 

ÁLLAPOTA 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ha megfigyeljük a következő ábrát, azt láthatjuk, hogy a kognitív funkció állapotánál a hét 

faktor közül: személyes adatok korrekt ismerete: név, lakcím, családtagokra vonatkozó 

adatok, élettörténeti csomópontok, fontos életesemények időbeni elhelyezése, saját 

megítélése lényegmegragadó képesség, jó áttekintés - mérlegelés, cselekvésszervezés, 

döntésképesség, célirányos tevékenység kivitelezési képessége, pénzkezelés emlékezet 

képességeket vizsgáltuk.  Ki látogatta? Megjegyző képességre vonatkozó adatok, korrekt 

beszédmegértés és kifejezés, a három válasz lehetőségek közül (megtartott, részben 

megtartott, elvesztett), úgy a saját otthonukban élő gondozottaknál (KO=38), mint a 

bentlakásos otthonban élőknél (SzEIO=40), leginkább a pénzkezelések,  (mennzi a nyugdíja, 

mennyi a villanyszámla, fűtés, mennyit költ élelemre, gyógyszerre stb.) kifizetések okoznak 

hangsúlyosabb problémát.   

A 8. ábra, hasonlóan magas adatokat tükröz az emlékezés faktornál, hiszen összesen csupán 

4 esetben megtartott ez a funkció, 36 esetben részben megtartott, és 60 esetben elvesztett, 

(SzEIO=32/ KO = 28).  
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8. ÁBRA.  A GONDOZOTTAK KOGNITÍV FUNKCIÓJÁNAK ÁLLAPOTA A KÉT VÁLTOZÓ 

ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A módosított ADL (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, WC használat, inkontinencia, 

közlekedés) és az IADL (telefon használat, házon kívüli közlekedés, bevásárlás, főzés, 

háztartási munkák, kisebb javítások, mosás, gyógyszer bevétel, pénzkezelés), skálák szerint 
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mindkét felmérés összesített eredményéből azt láthatjuk, hogy a gondozottak nagyobb 

számban már nem képesek az önálló életvitelre. Ez azt eredményezi, hogy a gondozó 

családtagoknak kell átvenniük a gondozott életviteli feladatainak ellátását.  

  

7.  TÁBLÁZAT. A GONDOZOTTAK ÖNÁLLÓ ÉLETVITELÉNEK VIZSGÁLATA A 

MÓDOSÍTOTT ADL SKÁLA SZERINT 

 

Módosított ADL- Skála SzEIO KO 

1. Tisztálkodás 

Csak segítséggel 22 18 

Kisebb segítséggel 28 18 

Nincs szüksége segítségre 0 14 

 SzEIO KO 

2. Öltözködés 

Csak segítséggel 22 12 

Kis segítséggel 24 24 

Segítség nélkül a cipőfűző 

megkötését kivéve 
4 14 

 SzEIO KO 

3. WC használat 

Csak segítséggel 10 20 

Segítség a ruházat 

elrendezésében 
32 8 

Segítség nélkül 8 22 

 SzEIO KO 

4. Inkontinencia 

Teljes széklet és 

vizeletkontroll 
14 30 

Kismértékű inkontinencia 36 20 

 SzEIO KO 

5. Étkezés 

Teljes segítség 2 10 

Segítség a felszeletelésben, 

vagy más kisebb segítség 
34 24 

Önálló étkezés 14 16 

 SzEIO KO 

6. Közlekedés 

Nem tud járni 4 8 

Segédeszközzel 20 8 

Lakó környezetében segítség 

nélkül mozog 
26 34 

   Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ha a következő táblázatot megfigyeljük (8), a minta eredménye alapján azt láthatjuk, hogy 

a két változó között (SzEIO, KO), az ADL skála szerint a vizsgálat egyértelmű romlást 
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talált a SzEIO-ban 28 esetnél és a KO- ban 16 estenél. Viszont azt is láthatjuk, hogy a 

kliens otthonában, 20 esetben hangsúlyos romlást talált a vizsgálat, szemben a Szent 

Erzsébet Idősek Otthonában élőkkel, ahol a gondozottak körében 14 esetben volt 

hangsúlyos romlás. A súlyozás szerint a vizsgálat mérlege az egyértelmű romlástól, a 

hangsúlyos romlás fele mutat, ami a gondozó családok szempontjából nézve, egyre inkább 

igénybe veszi a családok erőforrásait.   

 

8. TÁBLÁZAT. A GONDOZOTTAK ÖNÁLLÓ KÉPESSÉGÉNEK ÖSSZESÍTETT 

VIZSGÁLATI EREDMÉNYE A MÓDOSÍTOTT ADL SKÁLA SZERINT (N=100) 

Módosított ADL skála Lehetséges romlás 
Egyértelmű 

romlás 

Hangsúlyos 

romlás 
Összesen 

Vizsgálat 

helye 

SzEIO  8 28 14 50 

KO 14 16 20 50 

Összesen 22 44 34 100 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A módosított IADL skála alapján azokat az életviteli önállósági mutatókat vizsgáltuk, 

amelyek a mindennapi életünkben fontos szerepet töltenek be. Ilyenek a telefonhasználat, a 

házon kívüli tevékenység, a bevásárlás, főzés, háztartási munkák, kisebb javítások, mosás, 

gyógyszer bevétel, pénzkezelés.  

 

A kétváltozós összehasonlításban a SzEIO- an, a legnagyobb problémát, a bevásárlás (40), a 

főzés (40), a pénzkezelés (38), adja, míg a KO-ban a pénzkezelés 40 esetben. Ezek a magas 

esetszámok azt üzenik számunkra, hogy jelen kutatásban részt vett személyekből (50+50) 

majdnem fele nem képes az életviteli önállósághoz tartozó feladatok elvégzésére.  
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9. TÁBLÁZAT. A GONDOZOTTAK ÉLETVITELI ÖNÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A 

MÓDOSÍTOTT IADL SKÁLA SZERINT 

Életviteli önállóság a módosított 

IADL skála szerint  Nem képes Segítséggel 

Segítség 

nélkül 

1.Telefon használat 
SzEIO 26 20 4 

KO 20 20 10 

2. Házon kívüli 

tevékenység  

SzEIO 16 30 4 

KO 14 28 8 

3. Bevásárlás 
SzEIO 40 8 2 

KO 20 28 2 

4. Főzés 
SzEIO 40 10 0 

KO 36 14 0 

5. Háztartási munkák  
SzEIO 34 16 0 

KO 26 20 4 

6. Kisebb javítások 
SzEIO 32 18 0 

KO 28 18 4 

7. Mosás 
SzEIO 36 14 0 

KO 30 20 0 

8. Gyógyszer bevétel  
SzEIO 24 26 0 

KO 22 20 8 

9. Pénzkezelés 
SzEIO 38 12 0 

KO 40 12 8 

     Forrás: Saját szerkesztés 

A 9-10 táblázatnál a módosított IADL vizsgálat eredményei szerint, a kétváltozós 

összehasonlításban, az életviteli önállóságnál a gondozottak többsége, egyértelmű romlást 

és súlyos romlást mutat, ami azt engedi következtetni, hogy már teljes segítséget 

igényelnek.   

10. TÁBLÁZAT. A GONDOZOTTAK ÉLETVITELI ÖNÁLLÓSÁGÁNAK ÖSSZESÍTETT 

VIZSGÁLATI EREDMÉNYE A MÓDOSÍTOTT IADL SKÁLA SZERINT 

Módosított IADL skála 

Lehetséges 

funkcionális 

romlás 

Egyértelmű 

romlás 

Súlyos 

romlás 
Összesen 

Vizsgálat 

helye 

SzEIO 4 36 10 50 

KO 12 18 20 50 

Összesen 16 54 30 100 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az ellátottak kognitív képességének (módosított ADL, IADL), eredményei után nézzük, 

meg alaposan, hogy a szociális készségszínt felmérésnél az önellátó képesség vizsgálatában 

milyen eredményeket kapott a kutatás.  
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A vizsgálati eszköz öt fő tényezőcsoportra helyezi a hangsúlyt: önellátás, kommunikáció, 

tájékozódás, közösségi aktivitás és a viselkedés adekvációja, mentén matematikai- 

statisztikai korrelációs számítással, a gondozottak önellátó képességüknek eredményét 

(Szent Erzsébet Idősek Otthonában/ SzEIO), (Kliens Otthonában/KO) láthatjuk. Továbbá az 

ábrák alapján egy –egy hét pontos skálán kifejeződik a mentális hanyatlásuk mértéke.  

A 11. táblázatban, négy faktor alapján az önellátó képességnél az alapvető szükségletek 

elvégzésének képességét vizsgáljuk. Ilyenek az étkezés, a tisztálkodás, az öltözködés és a 

WC használat és mindezt a két változó SzEIO, KO közötti korrelációs összehasonlításban.   

Azokat a gyakorisági mutatókat emelem ki, ahol leginkább látszik a két változó közötti 

különbség, vagy hasonlóság. Ennél a felmérésnél a vizsgálat azt találta, hogy 12-12 esetben 

(SzEIO, KO) különbség nélkül, étkezéskor folyamatos segítséget, irányítást igényelnek a 

gondozottak, már nem tudnak tisztán étkezni, ivásnál segítségre szorulnak.  

Továbbá 18 esetnél, akiket már a gondozó családtagok bentlakásos otthonba költöztettek az 

étkezésüknél segítség szükséges: hús felvágás, víz kitöltés, ivási segítség, és evőeszközök 

használata sem megfelelő, szemben a kliens otthonában élőkkel, ahol 8 személy esetében 

van szükség a teljes segítségre. A tisztálkodásnál nem találunk nagy különbséget, hiszen a 

SzEIO- an élők közül 18 személy volt olyan, akik mielőtt beköltöztették volna, nem tudtak 

önállóan tisztálkodni, és 14 személy van a KO-ban, akik teljes segítséget igényelnek a 

gondozó családtól.  

Önállóan nem tudott öltözködni 22 személy (SzEIO) mielőtt beköltöztették volna, és a 

kliens otthonában 4 személyt talált a vizsgálat, akik önállóan nem tudnak felöltözni.  A WC 

használatnál szintén hasonló nagyobb eltérést találtunk SzEIO- an, ahol 18 személy fokozott 

figyelmet igényel szemben a KO-ban a 8 személlyel. Azonban, ha a szétterített vizsgálat 

eredményére ránézünk, láthatjuk, hogy mindkét változónál, az önellátó képesség elvégzése 

fokozottabb vagy teljes segítséget igényel a gondozó család részéről.  
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11. TÁBLÁZAT. SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZÍNT FELMÉRÉS I. ÖNELLÁTÁS 

Szociális 

készségszint 1. 

Önellátás                            

1. Étkezés 

Teljes mértékben 

etetni kell, 

önállóan nem tud 

étkezni és nem 

együttműködő

Étkezésnél 

inadekvátan 

viselkedik/ 

Etetni kell, de 

ilyenkor 

kooperál.

Étkezéskor 

folyamatos 

segítséget 

irányítást 

igényel, nem 

tud tisztán 

étkezni, ivásnál 

segítségre 

szorul.

Az étkezéshez 

segítség 

szükséges, hús 

felvágás, víz 

kitöltés,ivási 

segítség. 

Evőeszközök 

használata nem 

megfelelő

Önálló étkezés 

mellett 

megnehezült 

eszköz használat.

Önálló étkezés az 

evőeszközök 

használatának kisebb 

nehézségével. 

Kézremegés, enyhe 

koordinációs zavar,

Önálló étkezés 

az 

evőeszközök 

megfelelő 

használatával

Int. - Felvétel helye SzEIO 4 6 12 18 8 2 0

KO 8 4 12 8 10 6 2

Szociális 

készségszint 1. 

Önellátás                       

2. Tisztálkodás

Teljes gondozásra 

szorul és nem 

együttműködő

Nem tud 

önállóan 

tisztálkodni. 

De 

mosdatásnál 

egyszerű 

utasítást végre 

hajt.

A tisztálkodás 

jelentős és 

folyamatos 

segítés mellett, 

irányítással 

ösztönzéssel 

történik,

Képes önállóan 

tisztálkodni, de 

folyamatos 

jelenlétet, 

kontrolt igényel.

Önállóan 

tisztálkodik, de 

ösztönözni 

figyelmeztetni 

kell. Figyelni a víz 

hőfokára, protézis 

stb.

Kisebb tisztálkodási 

problémák. Önállóan 

tisztálkodik, de 

kisebb segítséget 

igényel. Kádba ki és 

be szállás.

Önállóan és 

rendszeresen 

mosakodik, 

fogat mos, 

illetve 

megfelelően 

tisztán tartja a 

protézisét

Int. - Felvétel helye SzEIO 4 18 18 4 0 6 0

KO 6 14 16 6 2 4 2

Szociális 

készségszint 1. 

Önellátás                       

3. Öltözködés

Öltözködése során 

nem kooperál

Fel kell 

öltöztetni, de 

passzívan 

együttműködik

. Pl. bedugja a 

karját az ing 

újába

Önállóan nem 

tud öltözni, 

folyamatos 

segítésre szorul, 

de az öltözködés 

során aktívan 

segít

Ruhák adekvát 

kiválasztása 

nehézséget okoz. 

Kisebb segítségre 

szorul.

Kisebb 

nehézségekkel 

önmaga 

öltözködik, cipő 

bekötése, 

megfelelő 

gombolkozás.

Teljesen önállóan 

öltözik, ruháját az 

évszaknak és 

alkalomnak 

megfelelően a saját 

ízlése szerint maga 

választja ki.

Int. - Felvétel helye SzEIO 4 8 22 14 2 0 0

KO 10 12 4 6 16 2 0

Szoc.készségszint       

I. Önellátás                  

4. WC Használata 

Teljes gondozásra 

szorul, nem 

kooperál.

Állandó 

pelenkázásra 

szorul, tisztába 

tevésnél 

kooperál.

Fokozott 

figyelmet 

követel, wc 

használatban 

segítségre 

szorul. 

Vetkőzés, 

öltözés, WC 

Visszatérő 

szobatisztasági 

problémák

Rendszeres 

inkontinencia 

probléma, de a 

helyzetet 

igyekszik 

megfelelően 

kezelni.

Enyhe mértékű 

szórványos 

inkontinencia 

problémák. Önmaga 

tisztálkodik, ruhát 

vált.

Önálló WC 

használat 

segítség 

nélkül.

Int. - Felvétel helye SzEIO 4 8 18 14 2 0 4

KO 4 6 8 16 6 4 6  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 9. ábránál az 1-től 7-ig terjedő pontozási skála alapján, ha az esetek számát összeadjuk, 

leginkább kiemelkedik a „szembetűnő mentális hanyatlás, amikor a kliens már nem 

hagyható egyedül” (Lásd. 9. ábra 3. pont). Ezt követi a 4. pont a külső szemlélő által is 

megragadható mentális hanyatlás, fokozott alkalmazkodási nehézségekkel, de képes még 

kisebb segítséggel elboldogulni. Ha a két változó (SzEIO/ KO) közötti esetszámokat nézzük, 

a SzEIO-ban az öltözködés nehézsége 22 klienst érint, szemben a KO-ban élőkkel, ahol a 

legmagasabb esetszám 16, szintén az öltözködés faktornál.  
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9. ÁBRA. ÉTKEZÉS, TISZTÁLKODÁS, ÖLTÖZKÖDÉS, WC HASZNÁLAT  1- TŐL 7-IG 

TERJEDŐ PONTOZÁSI SKÁLA ALAPJÁN 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A kommunikációs készségek vizsgálatánál az 1. beszéd – faktornál a két változó között a 

legnagyobb eltérést a harmadik kérdésnél találtuk, miszerint a beszélgetésbe már nem tud 

bekapcsolódni. „Beszédmegértése egyszerű információkra, utasításokra korlátozódik”. A 

SzEIO- ban élőkből 12 személyre vonatkozik ez az állítás, és KO-ban élőknél 6 

személyre. A legmagasabb értéknél, „Egyszerűbb mondatokkal fejezi ki magát és a kifejező 

készsége érzékelhetően rosszabb”, 16 esetnél a SzEIO-ban, és 20 esetnél a KO-ban.  A 

vizsgálat az olvasásnál további nagyobb különbséget talált a második kérdésnél, „Olvasási, 

írási rajzi kifejezés teljesen leépült. Jelek, piktogramok tájékozódásra, már nem 

használhatóak”, 10 esetben a SzEIO-ban, 2 esetben, a KO-ban. Azonban 18 személy a 

SzEIO- an „Spontán nem olvas és nem ír, de képes rövidebb dolgokat elolvasni és 

megérteni. Feliratokban eligazodik”, míg a KO-ban 16 személy. A számolásnál 

legnagyobb eltérést a harmadik kérdésnél az „Egyszerű alapműveleteket írásban már nem 

tud megoldani” kérdésnél találtuk, ahol a SzEIO-ban 16 személynek és a KO-ban 6 

személynek, jelent akadályt. Kiemeljük a második kérdést, ahol azt láthatjuk, hogy a 

számolásnál utánzással még követni tudják a hozzátartozót 22 esetben a SzEIO-an és 18 

esetben, a KO-ban.  

12. TÁBLÁZAT.  SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZÍNT FELMÉRÉS II. KOMMUNIKÁCIÓ 

Beszéde teljesen 

leépült, 

inkoherens nem 

lehet vele 

kommunikálni

Beszédmegért

ése és 

kifejezőkészsé

ge jelentősen 

romlott. 

Inkoherens 

nem 

követhető.

Beszélgetésbe 

már nem tud 

bekapcsolódni. 

Beszédmegértés

e egyszerű 

információkra, 

utasításokra 

korlátozódik.

Egyszerűbb 

mondatokkal 

fejezi ki magát, és 

kifejező készsége 

érzékelhetően 

rosszabb.

Beszéde kevésbé 

folyékony, kisebb 

elakadások, 

nehézségek. 

Szókeresési, 

felidézési 

problémák.

Kissé lassabban, 

körülményesebben 

fejezi ki magát, de 

beszédmegértése és 

kifejező készsége 

megfelelő.

Jó kontaktus 

készség, 

beszélgetésbe 

könnyen 

bevonható. 

beszéde 

koherens, 

folyékony.

SzEIO 4 8 12 16 8 0 2

KO 2 8 6 20 8 6 0

Nem vonható be

Olvasási, írási, 

rajzi kifejezés 

teljesen 

leépült. Jelek, 

piktogramok 

tájékozódásra 

már nem 

használhatók.

Gyakorlatban 

már nem olvas 

és nem ír. 

Egymondatos 

írásos utasítást 

esetleg még 

végrehajt.

Spontán nem 

olvas és nem ír, de 

képes rövidebb 

dolgokat elolvasni 

és megérteni. 

Feliratokban 

eligazodik.

Tud olvasni, írni, 

de hosszabb 

olvasmány nem 

köti le. Nehezen 

követi a 

bonyolultabb több 

szereplős 

történetet.

SzEIO 8 10 12 18 2

KO 10 2 10 16 12

Semmilyen 

műveletet nem tud 

elvégezni.

Nem tud 

számolni, 

pénzt 

felismerni, de 

ötös 

számkörben 

ismétlődő 

mintázatot, 

utánzással 

esetleg még 

követ.

Egyszerű 

alapműveletet 

írásban már nem 

tud megoldani.

Húszas 

számkörben 

alapműveleteket 

elvégez, 

pénzkezelés során- 

jól elboldogul, de 

a visszaadásnál 

bizonytalan.

Egyszerűbb 

elemibb számolási 

feladatokat 

elvégez, de 

összetettebb 

feladatokkal, már 

nehezen boldogul.

Megfelelően számol, 

de fejben 

számolásnál figyelmi 

és megjegyző 

képessége lasubb és 

bizonytalanabb.

SzEIO 6 22 16 2 4 0

KO 4 18 6 4 14 4

Szociális készségszínt                             

II. Kommunikáció 1. Beszéd

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                             

II. Kommunikáció 2. Olvasás, 

írás

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                            

II. Kommunikáció  3. 

Számolás

Int. - Felvétel helye

 

  Forrás: Saját szerkesztés 
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A következő 10. ábrán, a súlyozás szerint, azt láthatjuk, hogy a 4. ponton van a hangsúly, 

ami a külső szemlélő által is megragadható mentális hanyatlást tükrözi, fokozott 

alkalmazkodási nehézségekkel, de a kliens képes még kisebb segítséggel elboldogulni. 

Súlyossági fok szerint követi a 3. pont, a szembetűnő mentális hanyatlás, ahol a k. liens 

fokozottabb irányítás, és kontroll igényével, a primer gondozó segítségével éli 

mindennapjait. A kliens, már nem hagyható egyedül.  

 
10 ÁBRA. KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG A KÉT VÁLTOZÓ KÖZÖTTI 

ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN 1-7-IG TERJEDŐ PONTOZÁSI SKÁLÁN 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

További eltéréseket talált a kutatás, a térben való tájékozódási készségek vizsgálatánál, 

ahol a legnagyobb különbséget a második kérdés adja. A SzEIO- ban 14 esetnél a kliens 

elkóborlása végett folyamatos felügyeletre van szűkség, a mellékhelyiség és „a saját 

szobájának a megtalálása is problémát okoz”.  

 

A KO-ban 6 személyt érint ugyan ez a probléma. Amit viszont, ki kell, hangsúlyozzunk, 

hogy mindkét esetben (SzEIO és KO) 12-12 esetben „a kliens a lakókörnyezetén belül is 

eltéved, összecseréli a helyeket és irányításra-segítségre szorul”. (lásd.3 tábla). Időben 

teljesen bizonytalan (SzEIO + KO) szintén 12-12 személy.  „A személyes adatok 
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ismeretének”, pontatlansága mindkét változónál 18 -18 személyt érint. „ Nevét tudja, de 

már a személyes adatait nem” a SzEIO-ban 14 személy és a KO-ban 8 személy.  

 

13. TÁBLÁZAT. SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZÍNT FELMÉRÉS. III. TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN, 

IDŐBEN, ÖNMAGÁRA ÉS KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN 

 

Teljesen 

dezorientált, nem 

tudja hol van.

Folyamatos 

felügyeletet 

igényel, 

elkóborol, nem 

találja a 

mellékhelyisége

t. nem talál 

vissza a 

szobájába.

Lakókörnyezeté

n belül is 

eltéved, 

összecseréli a 

helyeket, és 

irányításra- 

segítségre 

szorul.( jel, szín, 

piktogram)

Közvetlen 

lakókörny.  

megf.tájékozódik, 

de a tágabb körny. 

pl. intézm. belül 

nem tud segítség 

nélkül boldogulni.

Megszokott 

környezetében 

érzi magát 

biztonságban, 

idegen 

környezetben 

kíséretet igényel.

Megszokott 

környezetében 

biztosan mozog, de 

nagyobb útra 

önállóan nem 

vállalkozik.

SzEIO 6 14 12 16 0 2

KO 6 6 12 6 16 4

Teljes 

dezorientáció

Időben 

dezorientált, de 

tevékenységi 

ritmusa némileg 

még megőrzött. 

(Ébred. étk.idő)

Időben teljesen 

bizonytalan, 

megjelölésekbe

n egy- egy elem 

megfelelő 

lehet( évszak, 

napszak, )

Év, évszak, hónap, 

napszak 

megjelölése némi 

bizonytalansággal,

, napirendjét nem 

látja át 

megfelelően.

Pontos dátum 

kapcsán pontatlan, 

de év hónap, 

napszak 

megjelölése 

megfelelő. A 

napirendjét át 

tudja tekinteni.

SzEIO 8 14 22 6 0

KO 6 8 22 8 6

teljesen 

dezorientált, 

kontaktusba nem 

vonható

Közvetlen 

környezetének 

tagjait sem tudja 

azonosítani. 

Stabil 

gondozójára 

érzelmileg 

reagál.

Nevét tudja, de 

személyes 

adatait már 

nem. Közvetlen 

környezetének 

személyeit 

felismeri, de 

neveket olykor 

kever.

Személyes adatok 

pontatlansága: 

hány éves, hol-

mikor született, 

lakcím. 

Élettörténet 

koherens 

felismerése 

nehéz.

Önmagára 

vonatkozó 

adatokban kisebb 

bizonytalanság. 

Élettörténeti 

felidézés 

pontatlansággal.

Élettörténeti 

kontextusban némi 

idői bizonytalanság, 

arc é név felidézése 

is bizonytalanabb.

SzEIO 8 6 14 18 2 2

KO 4 8 8 18 10 2

Szociális készségszínt                    

III. Tájékozódás 1.Térben

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                    

III. Tájékozódás 2.Időben

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                          

III.Tájékozódás 3. Önmagára 

és környezetére vonatkozó 

tájékozódás

Int. - Felvétel helye

 

Forrás: Saját szerkesztés  

                   

 

A 11. ábrán a tájékozódási képesség vizsgálati eredményében, az 1-től 7-ig terjedő 

pontozási skála alapján a súlyozás a 3. ponton van, „szembetűnő mentális hanyatlás 

fokozottabb irányítás, kontroll igényével”. A kliens már nem hagyható egyedül.  

A kognitív leépülésnek egyik legsúlyosabb problémája a tájékozódási képesség fokozatos 

elvesztése. A térbeli tájékozódási faktornál, a két változó között nem talált nagy eltérést a 

vizsgálat, hiszen 12+12 esetben a kliens már nem hagyható egyedül. ( lásd. 11 ábra: 3 

pont).  
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11. ÁBRA. TÁJÉKOZÓDÁSI KÉPESSÉG VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI A KÉT 

VÁLTOZÓ KÖZÖTT 1-7-IG TERJEDŐ PONTOZÁSI SKÁLÁN 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A közösségi aktivitásnál, a közösségi részvételt, a célirányos tevékenységet, az 

interperszonális kapcsolatokat vizsgáltuk. (14. táblázat). Az eredmény alapján a 

legnagyobb különbség a „közösségi programokban való részvételnél” mértünk, a SzEIO, 

26 személy csak rövid ideig képes megmaradni az adott helyen, figyelme csak intenzív 

egyéni foglalkozással köthető le, míg a KO-ban 16 esetben találta a kutatás ugyan ezt a 

problémát.  

 

A célirányos tevékenységnél 14 esetben csak rövid ideig vonható be a kliens a SzEIO- ban, 

és 16 esetben, a KO-ban. Az interperszonális kapcsolatoknál kiemelkedően nagy 
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különbséget találtunk, miszerint a SzEIO-ban 30 esetnél „beszűkülő közösségi kapcsolatok, 

elsősorban a közvetlen környezetében egy-két lakóval, hozzátartozóval”, míg a KO-ban 13 

esetre vonatkozik.  

14. TÁBLÁZAT. SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZÍNT FELMÉRÉS IV. KÖZÖSSÉGI AKTIVÍTÁS 

KÉTVÁLTOZÓS ÖSSZEHASONLÍTÁSNÁL  

 

Teljes 

dezorientáció

Közösségi pror. 

gyak. nem vonható 

be. Nem érti, hogy 

mi történik, és nem 

marad a progr.

Közösségi progr. 

telj. inaktív. csak 

rövid ideig tud 

egy helyen 

megmaradni.  

egyéni, intenzív. 

progr. köthető 

le.

Inaktív, 

bizonytalan, 

fokozott irányítást 

igényel.

Visszahúzódó, 

kissé Szintelen, 

passzív, csak 

ösztönzéssel 

vonható be.

Közösségi 

programokban 

passzívabb résztvevő, 

de könnyen 

bevonható

SzEIO 8 4 26 0 12 0

KO 4 6 16 8 4 12

Nem vonható be

Perszeverativ 

tevékenység, 

folyamatos 

ösztönzés mellett, 

megszakításokkal.

Rövid ideig 

vonható be, 

egyszerű 

tevékenységet 

utánzás, modell 

követés 

irányítás mellett 

végez.

Folyamatos 

irányítást, 

ösztönzést 

igényel. Figyelme 

ingadozó.

Foglalkozásokon 

némi segítséggel, 

irányítással képes 

tartós, célirányos 

tevékenységre

Aktív, tevékeny, 

konstruktív, 

feladatokat önállóan 

végez.

SzEIO 6 6 14 12 6 6

KO 6 0 16 10 16 2

A kapcsolatok 

teljes leépülése

A kapcsolatok 

leépültek, 

emocionális 

kötődés a stabil 

gondozójával

Inaktív, 

kapcsolatai 

elsorvadtak, 

szoros 

kapcsolata 

hozzátartozóval, 

szobatárssal van

Beszűkülő 

közösségi 

kapcsolatok, 

elsősorban a 

közvetlen 

lakókörnyezetével

, egy-két lakóval, 

hozzátartozóval

Külső kapcsolatai 

leépültek, 

személyes 

kötődések, 

közvetlen 

környezetének 

kapcsolatai 

megtartottak.

Megfelelő 

kapcsolatok, 

közösségi részvétel

SzEIO 6 4 8 30 0 2

KO 4 6 8 12 14 6

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                                  

IV. Közösségi aktivitás                                  

1. Közösségi részvétel

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                                  

IV. Közösségi aktivitás                                

2. Célirányos tevékenység

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                                

IV. Közösségi aktivitás                                 

3. Interperszonális 

kapcsolatok

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

A 12. ábra alapján a kétváltozós  összehasonlításban, a súlyozás szerint, azt láthatjuk, hogy 

mindhárom faktornál (közösségi részvétel, célirányos tevékenység, interperszonális 

kapcsolatok), a kliensek közösségi aktivitás szintjének a súlya, kiemelkedően  a 3. ponton 

van, miszerint „szembetűnő mentális hanyatlás és fokozottabb irányítás, kontroll igényével, 

a kliens már nem hagyható egyedül. 
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12. ÁBRA. IV.KÖZÖSSÉGI AKTIVÍTÁSI SZINT 1-7-IG TERJEDŐ PONTOZÁSI SKÁLÁN  

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az 15. táblázat szerint, a gondozottak viselkedés adekvációjának eredményeit láthatjuk. A 

konvencionális viselkedésnél a KO-ban legmagasabb esetszámmal (22) és a SzEIO –ban 

(20) esetben láthatjuk, hogy a legmagasabb arányban a „szembetűnő inadekvát viselkedés, 

zavaró magatartás, nem öltözik fel megfelelően, nyílt kritikátlan szexuális magatartás, 

trágár kifejezések használata, stb”.   

A KO-ban, 16 esetre vonatkozik, „az érzelmi indulati labilitás, feszültségre könnyebben 

fellazul, alacsony feszültségtűrő képesség”, míg a SzEIO-ban már a bent élő kliensek 

hozzátartozói, ugyan ez a probléma 12 esetet érint.  „Az agresszivitás, agitáció, nyugtalan 

magatartás, fokozott mozgáskésztetés”, mint impulzus kontroll, 12 személyt érint a KO-ban 

és 10 személyt a SzEIO-ban. A realitás kontaktusnál, a SzEIO-ban 14 esetben és a KO-ban 
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8 esetben számoltak be a hozzátartozók arról, hogy a gondozott személy „nem tudja 

megfelelően felmérni a szociális helyzeteket, könnyen megtéveszthető, a külvilág napi 

eseményeit már nem tudja követni.” Továbbá a KO-ban „a szociális környezet történéseit, 

eseményeit már nem tudja követni, az összefüggéseket már nem ismeri fel, de az egyszerű, 

konkrét történések, tevékenységek megragadására képes/közös étkezésben, éneklésben, 

tornázásban egyszerű utasításokat követni tud, mások viselkedését lemintázza”.  

 

15. TÁBLÁZAT. SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZÍNT FELMÉRÉS V. VISELKEDÉS ADEKVÁCIÓJA 

KONVENCIONÁLIS VISELKEDÉS, IMPULZUS- KONTROLL, REALITÁS- KONTAKTUS 

Teljesen zavart, 

dezorientált 

viselkedés

Súlyosan zavart 

viselkedés,mezt

elenre vetkőzik, 

nyilvános vizelés

Szembetűnő 

inadekvát 

viselkedés, nem 

öltözik fel 

megfelelően. 

Nyílt kritikátlan 

szexuális 

magatartás

Jól megragadható 

kritikátlanság, a 

viselkedés 

fellazulása, a 

konvencionális 

viselked.szabályai

t nehezen tartja 

be.

A kritikai 

mérlegelés 

képessége 

csökken. 

Viselkedése 

fellazult, kevésbé 

óvatos

Konvent.  viselk. 

egyszerűbb helyz. jól 

boldogul, de 

árnyaltabb 

tapintatosabb viselk. 

helyzetekben 

kevésbé adekvát.

SzEIO 8 2 20 10 10 0

KO 6 2 22 6 8 6

Teljesen 

dezorientált beteg, 

kontaktus nem 

alakítható ki

Nyugtalan, 

zavart állapot, 

hirtelen 

megnövekvő 

affektivitás, 

külső befolyás-

kontroll nem 

érvényesíthető

Agresszivitás, 

agitált, 

nyugtalan 

magatartás. 

Fokozott 

mozgáskészteté

s

A helyzethez nem 

illő, érzelmi, 

indulati reakciók, 

kirobbanó indulati 

reaktivitás, 

érzelmi-indulati 

inkontinencia

Érzelmi, indulati 

labilitás. 

Feszültségre 

könnyebben 

fellazul, alacsony 

feszültségtűrő 

képesség

megfelelő érzelmi, 

indulati kontroll

SzEIO 8 10 10 8 12 2

KO 4 10 12 8 16 0

Teljesen zavart, a 

külvilággal való 

kontaktusa 

teljesen elveszett

Realitás 

kontaktusa 

nagymértékben 

romlott, 

környezetének 

történéseit nem 

tudja követni

Szociális 

környezet 

történéseit, 

eseményeit 

nem tudja 

követni, de az 

összefüggéseket 

már nem ismeri 

fel,

Nem tudja 

megfelelően 

felmérni a 

szociális 

helyzeteket, 

könnyen 

megtéveszthető. 

Napi eseményt 

nem tudja 

követni.

Bonyolultabb 

helyzeteket nem 

lát jól át. 

Alkalmazkodó 

képessége 

beszűkült

Megfelelő realitás 

kontaktus, 

tájékozódási 

képesség a különféle 

helyzetekben

SzEIO 8 10 8 14 10 0

KO 4 6 16 8 12 4

Szociális készségszínt.                             

1. Konvencionális 

viselkedés

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt.                             

2. Impulzus kontroll

Int. - Felvétel helye

Szociális készségszínt                             

3. Realitás kontaktus 

Int. - Felvétel helye

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A viselkedés adekvációját megfigyelve 1-től 7-ig terjedő skálán súlyozva, az eredmények 

alapján azt láthatjuk, hogy a 3. pontban lévő állítások (szembetűnő mentális hanyatlás, 

fokozottabb irányítás, kontroll igényével. A kliens már nem hagyható egyedül) a leginkább 

jellemzőek azokra a gondozottakra, akik ebben a mintában szerepelnek. Ezt követi rangsor 

szerint az 5 pont (színtelenebb, beszűkültebb, nehezebben boldoguló, bizonytalan kliens/ a 

kliens megéli azt, hogy bizonytalanabb, nehezebben boldogul, feledékenyebb, stb./. Ha a 

rangsort a számok alapján folytatni szeretnénk, akkor a 4. ponthoz érnénk, amikor ismét 
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megerősödik az előbbi súlyozások eredménye, miszerint „a külső szemlélő által is 

megragadható mentális hanyatlással” állunk szemben. 

 

13. ÁBRA . VISELKEDÉS ADEKVÁCIÓJA 1-TŐL 7-IG TERJEDŐ PONTOZÁSI SKÁLÁN 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 14. és 15-os ábrák alapján a vizsgálat globális értékelését látjuk külön kimutatva a 

SzEIO-ban és külön kimutatva a KO-ban. Összefüggéseket és különbségeket találtunk, 

amelyek hátterében a számok mögött az intézményi ellátásba kerülés tényezőit is láthatjuk. 

A szociális készségszínt vizsgálatnak az értékelő rendszere alapján egy széleskörű 

vizsgálatba tekinthettünk bele, amely tükrözi a gondozott mindennapi életvitelének 
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deficitjeit. A 14. ábrán a globális értékelések alapján a SzEIO-ban ( n=50), 44 %-ban 

szembetűnő mentális hanyatlást talált a vizsgálat, 24 %-ban a külső szemlélő által is 

megragadható mentális hanyatlást, 16 %-ban a kliens folyamatos gondozást igényel, 12 %-

ban teljes leépülést, és 4 %-ban színtelenebb, beszűkültebb nehezen boldoguló klienst.  

 

14. ÁBRA.  SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZÍNT VI. VIZSGÁLÓ ÉRTÉKELÉSE. A GONDOZOTTAK 

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZINTJÉNEK GLOBÁLIS ÉRTÉKELÉSE A SZENT ERZSÉBET 

IDŐSEK OTTHONÁBAN( SZEIO) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 15. ábra a KO-ban élők önellátó képességének globális vizsgálatának eredményét látjuk 

százalékos megoszlásban, amelyben 35 % színtelenebb beszűkültebb kliens, 22 %-nál 

szembetűnő mentális hanyatlás tapasztalható, 17 % a külső szemlélő által is tapasztalható 
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romlás, 13 %-ban a kliens folyamatos gondozást igényel és súlyosan leépült, és szintén 13 

%-ban megfelelő összkép, az időskorban megszokott kisebb nehézségekkel.  

 

15. ÁBRA. SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZÍNT VI. VIZSGÁLÓ ÉRTÉKELÉSE. A GONDOZOTTAK 

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGSZINTJÉNEK GLOBÁLIS ÉRTÉKELÉSE. KLIENS OTTHONA 

(KO) 

 

 

 

   Forrás: Saját szerkesztés 
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A két változó közötti szociális készségszint összehasonlító elemzés eredményei alapján 

elmondhatjuk, hogy a vizsgálat a SzEIO-ban (15. ábra) 44 %-ban szembetűnő mentális 

hanyatlást talált, míg a kliens otthonában 22 %-ban.  

Az eredmények után azt feltételezzük, hogy azon személyeknél, akik az intézménybe 

kerülést, a bentlakásos otthoni ellátást választották, az eredményeink alapján a szembetűnő 

mentális hanyatlás végett, magasabb volt a terhelődés.  

A gondozói feladat ellátása jelen minta alapján (16. ábra), a családokban szétterülnek. Jelen 

kutatás eredményéből azt láthatjuk, hogy ” a kulcs személyek” leginkább a gondozottak 

gyerekei (26 esetben a KO), és (30 esetben a SzEIO), 12+ 10 esetben a házastárs, 6+2 

esetben az unoka,  6+2 esetben a szomszéd, négy esetben a testvér és két esetben az egyéb 

rokonok vállalják fel a  gondozást.   

 

16. ÁBRA. A GONDOZÁSI FELADATOK MEGOSZTÁSA A GONDOZÓK KÖZÖTT  

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A követező részben a kutatásban felvetett hipotézisek és a fókusz csoportos kutatás  

vizsgálati eredményét láthatjuk.  
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HARMADIK RÉSZ 

10.4. A kutatás eredményeinek bemutatása a hipotézisek mentén 

 

A kutatás kiinduló hipotézisében azt fogalmaztam meg, hogy az idős családtag 

intézménybe, azaz bentlakásos otthonba való beköltöztetése a gondozó család életében 

kritikus esemény lehet.  A mindennapi életünkben a megszokott tevékenységeink 

elvégzése nem okoz különösebb nehézséget számunkra, hiszen önállóan gondolkodunk, 

céljaink vannak, megtervezünk, döntéseket hozunk, kivitelezünk, elégedettek vagy 

elégedetlenek vagyunk, elfáradunk, megpihenünk, feltöltődünk, újra kezdünk. Azok a 

gondozó családok, akik demenciával élő személyt gondoznak nap, mint nap feladják a saját 

terveiket és a gondozottra, a gondozási kihívásokra válaszolnak. A kiinduló hipotézisünket a 

kvantitatív kutatás eredményeivel együtt, az esettanulmányokon át a fókusz csoportos 

ülésekből elhangzottak is megerősítik.   

10.5. Fókusz csoportos kutatás eredménye 

 

A demenciával élő személyekkel való munka, válaszút elé állítja a gondozó családtagot, a 

fizikailag nehéznek tűnő helyzet, és szubjektíven megélt érzelmi terhelődés is nagyban 

befolyásolhatja a gondozók mindennapjait. Legtöbb esetben a veszteséget, és az anticipált 

gyászt, nem az ágyban fekvő beteg mellett élik meg, hanem gyakran már a demencia- 

Alzheimer kór diagnózis felállításánál, és a középsúlyos stádiumban lévő demenciával élő 

személyeket betegek gondozásánál.  

A fókusz csoportos kutatáshoz összegzésként „narratív elemzést” (Fehér, 2010), használok a 

negatív és pozitív jelentéstartalmú leggyakrabban előforduló kifejezések mentén. Megnézve 

azt, hogy melyek azok a megterhelést mutatók, amelyek a belefáradást, erősítik meg, és 

melyek azok a pozitív tartalmak, amelyek akár erőforrást jelentenek a primer gondozók 

számára.  

 



 

 

128 

 

Nulladik alkalom: a résztvevők ismerkedése, megtudtuk, hogy ki mióta gondozza a 

családtagját. (N=6).  

Első ülés: 1. Hogyan emlékszik vissza a diagnózis közlésére? Mit élt át akkor?  

Primer gondozó 1. Márta: „Amikor a férjem 50 éves volt, úgy érezte, hogy megöregedett és 

őt már kinézik a munkatársai maguk közül, és nyugdíjazása előtt 6-7 évvel eljött 

munkanélkülinek. Egy csendes, békés ember volt. Furcsán kezdett viselkedni. Akik, nem 

voltak vele nap, mint nap mindebből nem sokat láttak. Ha valamilyen probléma adódott a 

családban, vette a horgászbotot és ment halászni. Nem gondolkodott azon, hogy a két 

gyerekünk egyetemre jár, és azt miből fizetjük ki. Mintha nem kezdte volna érdekelni semmi 

sem. Ha a mosogató kagylóban egy pohár volt, azt is elmosta. Régebben nem csinált 

ilyeneket. Megtörtént, hogy leküldtem a boltba egy kg cukorért és hozott egy kiflit. Orvoshoz 

vittem”. „Szörnyű időszak volt. Amikor a CT koponya vizsgálat elkészült, közölte az orvos, 

hogy a férjemnek Alzheimere van, és egyre inkább dementálódni fog. Sokkolódtam. 

Hallottam innen-onnan a betegségről, de akkor még nem tudtam, hogy mi vár ránk. Utána 

kezdtem olvasni, hogy értsem meg jobban mi is az a demencia. Ennek már négy éve. A 

nehezebb időszak, ezután következett. Lányom Magyarországon él a fiam Brassóban, 

mindketten távol. Egyedül maradtam a férjemmel.”  

Primer gondozó 2. Magdolna: „Nagyon megviselt, rosszul voltam az egész betegségtől.”  

Primer gondozó 3. Teréz: „a férjem nem volt idős, amikor kezdődő demenciával 

diagnosztizálták. Nagyon felejtett. Nem találta azokat az eszközöket, amikkel régebben 

dolgozott. Folyton elhagyott valamit és kereste, amikor nem találta, nagyon ideges volt.  

Betegnyugdíjazták, aztán otthon a segítségemmel állatokat rendezett. Féltem a jövőtől, és 

nem tudtam, hogy mi vár ránk.”   

Primer gondozó 4. Ilonka: „a férjem kiváló szakember volt, sajnálom, hogy most így látom. 

A diagnózis felállítása előtt, sokszor elsétált otthonról. Volt, amikor nem húzott fel cipőt, 

hanem papucsoson ment el. Megtörtént, hogy lement az üzletbe, és nem találta meg a 

tömbházunkat.  Családi orvoshoz vittem, onnan szakorvoshoz küldtek, majd CT-re 

(képalkotásos agyfelvétel). Kiderült a demencia. El voltam keseredve.”  
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Primer gondozó 5. Péter: „a feleségemmel szép életünk volt. Felneveltünk négy gyermeket, 

csak a munkának éltünk. Nyugodt öregkort terveztünk, templomba megyünk, erdőre járunk. 

A demencia mindent elrontott”. Felborult az életünk.”  

2.Milyen előzetes tudással és információkkal rendelkezett a demenciáról?  

Márta: „a férjem édesanyja 90 éves, megtörtént többször, hogy furcsa dolgokról mesélt. Azt 

hittük, a korral járó feledékenység. Amikor a férjemet diagnosztizálták, a kezdeti sokkos 

állapotomat felváltotta a kíváncsiság. Nem tudtam semmit a demenciáról. Utána olvastam, 

keresgéltem az internetes forrásokat”.  

Magdolna: „Sajnos a betegségről semmilyen előzetes ismeretem nem volt. Amikor az orvos 

felírta a gyógyszereket, a tünetekről beszéltünk, és én is meséltem, hogy mit tapasztalok. „  

Teréz: „Soha nem gondoltam, hogy ilyen fiatalon ezt érjük meg. Nem volt a családunkban 

hasonló helyzetben senki”.  

Ilonka: „Anyósomon vettem észre először a feledékenységet, és azt, hogy „nagyokat” mesél. 

Úgy éltem meg, hogy „hazudik”, mert tudtam, hogy nem az a valóság, amit mond. Aztán 

kiderült, hogy beteg. Addig nem érdekelt engem ez a téma, nem is tudtam róla semmit. 

Amikor a férjemet diagnosztizálták és ő húsz évvel fiatalabb volt az édesanyjánál, 

elgondolkodtam, és megijedtem, hogy mi vár ránk”.  

Péter: „Nem tudtam semmit a betegségről, most sem tudok”.  

Második ülés  

3.A leépülési folyamat nyomán bekövetkezett változások, hogyan befolyásolták a 

gondozás mindennapjait?  

Márta: „a férjemnek hajtási engedélye volt, ketten vezettünk, amíg vezetni tudott. Aztán le 

kellett mondania a vezetésről, hiszen súlyosbodott az állapota. A ruhákat kiszedte a 

szekrényből felölelte és letette a bejárati ajtóba. A kávézaccot a levesbe tette. Elküldtem 

édesanyámhoz és anyósomhoz, hogy vigyen ételt nekik, úgy is volt, hogy a két dobozt egy 

helyre letette, és azzal hazajött. Elszökött otthonról, bolyongott. Azt hittem a rendőrséget ki 

kell, hívjuk, a másik községben találtuk meg. Sok izgalom és stressz jutott számomra. Sokat 

imádkozom. Mindig kérem a bölcsességet, a türelmet a megértést. Eleinte úgy éreztem, hogy 
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mindent bosszúból tesz, hogy engem idegesítsen. A gondozás 24 óra, és az 24 órás teljes 

jelenlétet jelent.  ”  

 Magdolna: ” Nehéz, nagyon nehéz. Nekem még édesapám is otthon van, akinek semmi 

türelme nincs az egészhez. Édesanyám, szétszed mindent, amit elér. Kezdetben, amíg csak 

össze vissza, beszélt, én elfogadtam. Édesapám, sokat idegeskedett. Most ahogy halad előre 

az állapota, sokszor nem tudom, hogy mit kellene jobban csinálni? Azt tapasztalom, hogy én 

lettem az édesanyám anyja.”  

Teréz: „ a házban folytonosan kísérget, ahová lépek-oda lépik ő is. Bemegyek a fürdőbe, 

hogy betegyem a ruhákat a gépbe, már is ott van. Ha a konyhában végzem a teendőket, ott 

van mellettem. Mintha valamitől állandóan félne. Az öltöztetés és vetkőztetés nagyon nehéz, 

mindig idegessé válik. Olyan furcsán néz rám, hogy már rendesen félek Tőle.”A kezdeti 

időkben, amikor még volt szabadidőm is, könnyebb volt. Két gyermekünk van, de mindketten 

távol élnek. Házasok és dolgoznak. Egyedül vagyok maradva, teljesen. De amióta minden 

percemet a férjemre kell, fordítsam, nehéz. A szomszédra számíthatok, mint most is, hogy el 

tudtam jönni, de máskor, ha bent hagyom egyedül a házban 10 percre, nem tudom 

elmondani, hogy mit találok. Megkötni nem tudom. „ 

Ilonka: „Több időt igényel a gondozása, mint régebb. Annyira sajnálom, hogy napról napra 

tehetetlenebbé válik. „ 

Péter: „Hozzá fog valamihez, pl. főzni, és össze- vissza, vegyít mindent. Folyton kell, 

figyeljem. Elkezd mesélni valamit, de nem kapja a szavakat. Akkor gyorsabban akarja 

mondani és még annyit sem tud kimondani. Idegessé válik, zavarttá. A fürdetésnél, nehezen 

boldogulunk. Minden mozdulatot el kell, mondjak, egyedül semmit nem tud megcsinálni.” 

Harmadik ülés 

4.Hogyan hatott Önre és hogyan tudta kezelni a gondozott zavaró viselkedését? 

Márta: „Az életemet teljesen megváltoztatta. Oda vagyok kerülve, hogy nincs elvárásom 

sem az emberekkel szemben, sem semmivel szemben. Állandóan menne, így együtt kell, 

menjünk mindenhová. Délelőtt rövidebb távra viszem sétálni, aztán haza érünk, ebédelünk 

és délután ismét nagyokat sétálunk. Nem kommunikál egyáltalán. Ha valamit mondani akar, 

az csak valami butaság, és az is csak néhány szó.”   
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Magdolna: „Át kellett szervezzük az életünket, szakorvoshoz járunk.” 

Teréz:„ a legnehezebb elfogadni, hogy mi lett egy ép egészséges 55 éves emberből. A másik 

dolog, hogy nem csak magam helyett gondolkodok, hanem helyette is. Azon veszem észre 

magam, hogy veszekedek vele, kiabálok. Nagyon elfáradok. Nincs elég türelmem.”  

Ilonka: Tudják mi a legnehezebb, teszi fel a kérdést Ilonka, a második fókusz csoportos 

ülésen, akinek a férje, előre haladott demenciában szenved: amikor Laci azt kérdezi tőlem, 

hogy „Te ki vagy?”- válaszolom: „Én vagyok a feleséged, 40 éve élünk együtt! De csak néz, 

csak néz, de már nincs velem!  Sokszor elgondolom, hogy ez az élet, így már semmit sem ér. 

Meghaltam számára, és lassan Ő is számomra. Azt érzem, meghasad a szívem. Ehhez a 

mindennapi „életnek nevezett létezéshez”egyedül a rég múlt emléke, és a szeretet ad erőt. 

Péter: „Kértem a gyermekeimet, hogy segítsenek, mert se éjjelem, se nappalom, az anyjuk 

folytonos figyelése miatt.  Mindenki foglalt, dolgoznak- hol külföldön, hol itthon. Nappal 

kisegítettek, főztek, rendet raktak, de éjszaka az enyém volt. Nehéz…, már nem tudom, mikor 

aludtam egyet, úgy rendesen. Kezdetekben a Caritastól személyi gondozó járt hozzánk, de 

egy ideje már egy plusz személynek a jelenléte is zavaró számomra. Erzsébet, a feleségem 

nagyon vallásos volt, minden első pénteken kijön a lelkész, és megáldoztatja. Utána rövid 

időre, mintha nem lenne, annyira nyugtalan.  

5.Hogyan próbáltak boldogulni?  

Márta: „Színházba is elviszem, felvállalom, nem szégyellem. Elviszem a szent misére. Van, 

egy kislány, aki hetente egy alkalommal 2,5 órára elviszi sétálni. Elviszi a saját 

nagymamájához, aki ismerte régebbről is. Szokta mondani a mama: Ferike, táncolunk-e? 

Van, amikor válaszolja, hogy igen. Van, amikor táncolok vele”. Minden héten meglátogatjuk 

a férjem édesanyját, aki már 90 éves. Esténként, a nyugtatók után is 50-szer felkel. 

Letérdelek az ágy mellé, és kérem a Jó Istent, hogy ha csak egy mód van, könnyítsen az 

egészségén. Ugyanakkor hálát adok a napért, a kegyelemért. Megsimogatom az arcát.  

Magdolna: „Mindent megtennék érte. Vannak éjszakák, amikor azon veszem észre magam, 

hogy mellém fekszik. Sajnos, már nem ismer meg senkit a családban. Már saját magát sem. 

Bele nézünk a tükörbe: és Ő rögtön mondja:„Édesanyám”. Megtörtént, hogy reggel, amikor 

a fürdőbe mentünk, bele nézett a tükörbe és köszönt saját magának.” 
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Teréz: „Amikor úgy látom, bevonom a fizikai munkába. De mindent kell, mondjak, hogy mit 

hogyan csináljon. Semmi nem jut eszébe. Pl. fát viszünk be a házba, télen havat lapátol. 

Bevinném a szomszédba is, bár esténként, de nem értik meg, hogy miért beszél ennyi mindent 

össze. Vagy, ha volna egy jó hely, ahol megértik, oda is elvinném. De nincs. Egész nap 

ketten vagyunk. Már sokszor nincs semmi türelmem. „ 

Ilonka: „Amíg nem volt ennyire feledékeny, addig leírtam a papírra, hogy mit vásároljon a 

közeli boltból. Lement, én figyeltem. Az üzletben ismerik, a szomszédok is ismerik, és haza 

jött. Most súlyosabb, már nem tudom egyedül elküldeni sehova. Jártunk előadásokra. 

Naponta sokat sétálunk, ki megyünk az erdőig és vissza. Amíg a lábaim bírják, addig jó, de 

utána nem tudom mi lesz. Nincs, ahova vigyem.”  

Péter: Azt, mondtam nem rég a gyerekeimnek: - vagy Őt vigyétek valahová, vagy én megyek 

el. Ezt már bírni nem lehet. „Nem ismer meg, de néha sír- elkeseredik, akkor valószínű, 

hogy egy rövid időre visszaemlékezik rám? Szép életünk volt, borzasztó, hogy ilyen 

megsemmisülve kell látnom. Olyan lett, mint egy kicsi gyermek. Nem tudom, miért is kapta 

ezt a betegséget? Most a nyugdíjas éveket kellene élni. Nagyon nehéz. Úgy sajnálom, de 

semmit nem tudok érte tenni. Bele fáradtam. Én mozgatom, én etetem, én ültetem WC- re. 

Semmit nem tud nélkülem csinálni.  Még volt egy időszak, amikor négy hónapra bentlakásos 

otthonba vittük, és utána otthon volt. Most is arra gondoltam, hogy jobb lenne bentlakásos 

otthonba költöztetni. De sajnálom, mert lehet, hogy ha most elvisszük, többé már nem jön 

haza. Ki tuja velem is mi lesz?  

Negyedik ülés 

6.A leépülés során a személyiségváltozások kapcsolati veszteségek, hogyan érintették a 

gondozó családtagokat?  

Márta: „Nem ismeri meg a családunkat, de még is mintha érezné, hogy mi vagyunk 

körülötte. Amikor a lányom hazajön, nem ismeri meg, és amikor elkezdjük mondani a nevét, 

akkor látjuk, hogy könnyes a szeme. A fiunkat többször látja, úgy tűnik, mintha megismerné. 

Lassan mintha valahol egy más világban élne. Azok, akik ismerték érdeklődőek, de 

lassanként mindenki távol marad. Az ismerősök, barátok is távol maradtak, azt 

mondogatják, „nem zavarunk, mert tudjuk, hogy a beteggel baj van!!!”. Az érzelmi vonal 

sajnos el marad”! Elveszítjük lassanként egymást!” 
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Magdolna: „Édesanyám nem ismer meg, nekem beszél a lányáról, közben ott vagyok 

mellette. Nagyon nehéz volt megélni. Annyit erőlködtem, próbáltam képeket mutatni, hogy 

ott is együtt vagyunk. A képeken saját maga helyett a nagymamámat ismeri fel. Édesapám 

sokat szomorkodott, már 50 éves házasok. Együtt vannak és még sem. Nagyon elfáradt.” 

Teréz: „Nekünk az életünk így nem sokat ér.” 

Ilonka: „Még van, amikor egyszer - egyszer megismer a férjem, olyankor örülők. Elviszem 

a régi helyekre, ahová addig jártunk, amíg nem volt beteg. Úgy látom, mintha eszébe jutna 

valami, vagy csak én gondolom így. Annyira sajnálom. Olyan funkciója volt, hogy sokan 

ismerték. Jó volt a kapcsolata a közösséggel, felnéztek rá. Most minden elmúlt. Én, amíg 

bírom, megteszek érte mindent. De nagyon fáj, így látni. „ 

Péter: „Azt mondja nekem, hogy ki ez az öreg? Máskor azt, hogy kedves ember. Én nem 

tudom, hogy miért lett ilyen beteg? Mitől lett? Tudom, hogy nem születtünk egyszerre, és 

nem halunk meg egyszerre, és egyszer meghal mindenki. Megöregedtünk, meghalunk, de az, 

hogy nem örökké tudja, hogy hol van, és én ki vagyok. Hát nem értem, nem értem..”  

Ötödik ülés 

7.Milyen források és támogató hátterek voltak elérhetőek a gondozó családtagok 

számára? 

Márta: „Én, a férjemet, nincs, ahová vigyem. Mindennap együtt vagyunk. Sokszor nagyon 

elvagyok, fáradva. Időszakosan, évente egyszer beviszem bentlakásos otthonba. Kapja a 

rokkantsági nyugdíjat és a gondozói pénzt. Ez a nyugdíjhoz kiegészítőként csatolódik. Ki 

tudom a havi költséget fizetni. Az otthon gondozói szolgálatot nem vettem igénybe, mert én 

megmosdatom, felöltöztetem, megetetem, a gyógyszert is beadom. ”   

Magdolna: „Volt, amikor az otthon gondozóktól bejött reggel valaki. Ahhoz, hogy 

édesapám is megpihenjen, és én dolgozni tudjak, bentlakásos otthonba kellett vigyem. „  

Teréz: „Semmi.” 

Ilonka: „Források? A férjem nyugdíjas, rokkantsági nyugdíjat is kap, és gondozói pénzt. 

Együtt ahová tudunk, még elmegyünk. A nyugdíjas klubba egészséges emberek járnak. 

Nincs, ahová vigyem”.   
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Péter: „A bentlakásos otthon. Más semmi.” 

Hatodik ülés 

8.Ön szerint, mi hiányzik az ellátó rendszerből? 

Márta: „Amikor a szakorvosnál voltam, kérdeztem, hogy van-e sok ilyen hasonló betegük? 

Mondta, hogy vannak, sajnos egyre többen vannak. Kérdeztem, hogy kik azok, én senkit nem 

látok sem az utcán, sem a templomban, sem a színházban, akik hasonló helyzetben 

lennének? Szívesen megismerném őket.  De az orvos nem mondott neveket. Valószínű, hogy 

nem mondhatott. Nincs támogató háttér, én sem tudtam semmit erről a betegségről, nem volt 

információm. Eleinte sokat szidtam a férjemet és ideges voltam. De amikor én ideges 

voltam, akkor ő még idegesebb lett. Semmire nem haladtunk. Legyengültem, lefogytam. A 

nulláról építettem fel az életünket, és egyre jobban megszerettem, volna érteni, hogy mit él 

át? Sokszor a helyébe tettem magam. Mi lenne, ha én lennék ebben a helyzetben?  Meg 

tanultam elfogadni, tanultam a mindennapokból. Évente beköltöztetem egy hónapra egy 

bentlakásos otthonba, hogy az alatt erőt gyűjtsek, szedjem össze magam. Ha az ilyen betegek 

számára napközi otthont létesítenének, akkor nappalra beadnám, tudnám végezni a 

munkámat, megpihennék, és az éjszakát felvállalnám.” A hozzátartozókhoz szólok, a 

segítőkhöz szólok: hogy ne dugják el a hasonló betegeket, így nem találunk soha egymásra! 

Pedig segíteni tudnánk egyik a másiknak” !  

Magdolna: „Én azt látom, hogy jelenleg édesanyámnak a legjobb a bentlakásos otthon, de 

ezelőtt, ha el tudtam volna vinni bár négy órára valahová, és kérhettem volna szakmai 

segítséget, sokat segített volna.” 

Teréz: „Öregotthonba nem tudom vinni, és a pszichiátria tele van beteg emberrel. Semmi 

lehetőségem nincs, ahová be tudnám adni bár napközbe. Mostanig nem volt, akihez 

forduljak tanácsért. Az orvoshoz elmegyek, felírja a gyógyszert, kérdezek, választ kapok, de 

haza megyek, és ismét egyedül vagyok a káoszban.”  

Ilonka: „Ha bár hetente kétszer- háromszor nappalra, be tudnám vinni a férjemet valahová, 

jobban betudnám, osztani az időmet. Bevásárlás, mosás, takarítás stb., így, nem kellene 

teljes gondozásra a bentlakásos otthonba vinnem”. 
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Péter: „Amíg nem volt ennyire súlyos a feleségem, az otthoni gondozásból reggelente 

bejöttek, volt, amikor hosszabb időre megfizettünk valakit, aki naponta 4 órát velünk volt. Az 

ellátó rendszer azzal segítene, hogy ha több órás gondozást biztosítana. A bentlakásos 

otthon volt nekünk a megoldás. Más lehetőség nincs. „ 

 Záró ülés 

A fókusz csoportos záróülésre szabad beszélgetést terveztem, kérdések nélkül. Azt 

tapasztaltam, hogy a problémák, nehézségek feltárása megnyitotta a résztvevők számára, 

azokat a kapukat, amelyekre oly nagy szükségük volt és van. Egymást motiválták arra, hogy 

megosszák a különböző és még is sok esetben hasonló, problémákat. Szakmai támaszt 

igényelnek, segítséget a bajaik orvoslására. 

16. TÁBLÁZAT. NARRATÍVAELEMZÉS  

LEGGYAKRABBAN ELŐFORDÚLÓ 

NEGATÍV TARTALMÚ TERHELŐDÉS, 

BELEFÁRADÁS MUTATÓK  

LEGGYAKRABBAN ELŐFORDÚLÓ POZITÍV 

TARTALMÚ, ERŐFORRÁS MUTATÓK  

 „konfliktusok” 

„nincs türelem” „nem ismer meg senkit”  

„nem jut eszébe, semmi”  

„távol maradó ismerősök- barátok”  

„nincs ahová, vigyem” „nem tudok a 

betegségről” 

 „nincs támogató háttér”, „legyengültem, 

lefogytam”, „egyedül vagyok” 

„bolyong”,„izgalom”„stressz”„bosszú”, 

„idegesség”„félelem”„nem kommunikál” 

 „egyedül semmire sem képes” 

 „szétszed mindent”, „elkóborlás” 

 „szép életünk volt”,  

„emlékek- gyermeknevelés” „ima” „hit”, 

„szeretet „  

„régi ismerős helyek felkeresése”  

„megértem”, ”, „megtanulom” „elfogadom” 

 „hasonló helyzetben lévők megszólítása” 

„a bentlakásos otthon, mint időszakos, vagy 

hosszú távú megoldás” 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Konklúzió  

A fókusz csoportüléseken szembesültem azzal, hogy milyen kevés szakismerettel 

rendelkeznek a gondozó családtagok, és még is a primer gondozó családtag előbb utóbb a 

mindennapi teendők által, gyakorlati gondozóvá válik. „A ragaszkodás, a tagadás, az élet 

vádolása, kétségbeesés, reménytelenség, a félelem, az elfogadás és elengedés 

hullámvasútján élik mindennapjukat”, gyakran a saját személyiségük felmorzsolódása 

következtében. Mindehhez a szeretet, olykor a hitben való kapaszkodás ad erőt, azok a 

közös szép emlékek, amelyet együtt megéltek. Elmondásuk szerint többször elveszítik a 

reményt, és elbizonytalanodnak a gondozott megváltozott személyiségével kapcsolatosan, és 

nehezen élik meg, hogy élve elveszítik. Kihívások sorozatát élik meg nap, mint nap. 

Leginkább önmagukra számíthatnak. Amikor kifáradnak, vagy a gondozás felül múlja, 

egyből a bentlakásos otthoni ellátást válasszák. Erőforrásként, említették: a szép emlékeket, 

a családi összejöveteleket, a közös kirándulásokat, továbbá a kapcsolatokat és az intézményi 

ellátást.  

10.6. Kiinduló hipotézis 

 

Egy sor feltevést fogalmaztunk meg, a kiinduló hipotézisünkben, amelyeknek jelentős része 

szakirodalmi támpontokkal, korábbi kutatások eredményeivel alátámaszthatók, mint pl.: a 

leépülési folyamat előre haladatával növekvő gondozási terhekkel és a „zavaró viselkedés” 

egyre nehezebben kezelhető formáival találkozhatunk. Láthatjuk a 2. táblázatban Zarit 

(1985) kérdőíve alapján a demenciával élő idősek emlékezeti és viselkedési problémáit 30 

kérdés köré csoportosítva és mindezek hatását a gondozó családtagokra.  

Megfigyelhetjük, hogy hogyan vélekednek azok a családtagok, akik visszatekintenek az 

elmúlt egy évre, amikor a saját otthonukban gondozták a családtagjukat, és a gondozott 

személy már a bentlakásos otthonban él (Szent Erzsébet Idősek Otthona), és hogyan 

vélekednek, akik még jelen pillanatban, a saját otthonukban gondozzák családtagjukat. 

Láthatjuk, hogy a gondozó családtagok a zavaró viselkedés egyre több és nehezebben 

kezelhető, formájával találkozhatnak, pl. az 1. kérdésnél: „bolyong vagy eltéved”. A kliens 

otthonában az 50 megkérdezett családból, 14 esetben be kell zárniuk a demenciával élő 

személyt, mert ha nem, akkor bolyongna, elkóborolna otthonról. A fókusz csoportban 
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elhangzottak alapján a vizsgálat azt tapasztalta, hogy ez az egyik leggyakoribb ok, 

terhelődés és nehézség, amely döntő tényezőként jelen van az intézményi, bentlakásos 

otthoni elhelyezésnél. A mindennapi életvitelünk szempontjából az éjszakai pihenésnek 

nagy szerepe van. Zarit kérdőívében a 11. kérdésnél az eredmény alapján azt figyelhetjük 

meg, hogy 20-22 esetnél naponta, tehát minden éjszaka felébreszti a demenciával élő 

személy a hozzátartozót, ami még súlyosbítja a gondozók terhelődését. (lásd függelék).  

Az empirikus vizsgálatunk eredménye a két célcsoport között, a kiinduló hipotézis mentén 

azt üzeni számunkra, hogy többnyire magasabb arányban volt elviselhetetlen a zavaró 

viselkedés azon családoknál, akik a hozzátartozójukat már bentlakásos otthonba vitték, mint 

azoknál, akik a saját otthonukban gondozzák a családtagjukat.  

Mivelhogy a demencia tűnet együttese függetlenül attól, hogy az érintett személy milyen 

körülmények között él, minden esetben ugyan azokat a reakciókat válthatja ki, ezért a 

kutatás az eredményekre hivatkozva, nem túl nagy differenciáltságot tapasztal a már 

bentlakásos otthonban élők és a saját otthonukban élő gondozottak emlékezeti és viselkedési 

nehézségeikkel kapcsolatosan és ezek családtagokra gyakorolt hatásával kapcsolatosan. 

(Lásd. Mennyire zaklatja fel, kérdésnél?)  

A felvetett kiinduló hipotézisünkben azt is megfogalmaztuk, hogy a gondozó családtag a 

gondozás során különféle megküzdési szakaszokon keresztül egy „gondozói karriert” 

fut be, és ez jelentősen érintheti a családban betöltött szerepeit és gyakran konfliktusok 

forrása lehet. Figyeljük meg a 3. táblázatot, amelyben Zarit (1985) kérdőíve alapján a 

gondozó családok terhelődését vizsgáltuk.  

Az eredmények mentén azok a kérdések (2,3,5,6,9,16,17,18) vannak kiemelve, amelyek 

leginkább tükrözik a gondozási nehézségeket. Az esetszámok mentén azt olvashatjuk le, 

hogy a már bentlakásos otthoni körülmények között élő demens személyek hozzátartozóinál 

az adott kérdésre adott válaszlehetőségek (soha, ritkán, olykor, elég gyakran, szinte mindig) 

szemben a kliens otthonában gondozást végző családtagokkal, magasabb terhelődést 

mutatnak. 
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17.TÁBLÁZAT.  A TERHELŐDÉS VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 

 

Terhelődés a gondozás során (Zarit, 1985) Soha Ritkán Olykor 
Elég 

gyakran 

Szinte 

mindig 

 2.Úgy érzi-e, hogy a hozzátartozójára 

ráfordított idő miatt nem marad elég ideje 

saját magára? 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 2 12 14 22 

Kliens Otthona 12 8 2 18 10 

 3.Érez-e feszültséget a hozzátartozója 

gondozása és a családi kötelezettségei, illetve 

munkája között? 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 0 4 28 18 

A kliens otthona 2 16 6 14 12 

5.Dühösnek érzi-e magát a hozzátartozójával 

foglalkozás során? 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 8 16 20 6 

A kliens otthona 10 16 4 8 12 

6.Úgy érzi-e, hogy hozzátartozójának 

gondozása negatívan érinti a többi 

családtagjával vagy barátaival való 

kapcsolatát? 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 2 20 14 14 

A kliens otthona 0 14 14 14 8 

9.Feszültnek érzi-e magát, amikor a 

hozzátartozója körül tevékenykedik? 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 0 6 40 4 

A kliens otthona 4 10 8 20 8 

16.Úgy érzi-e, hogy képtelen hozzátartozóját 

hosszabb távon gondozni? 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 2 12 10 26 

A kliens otthona 0 12 10 4 24 

17.Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója betegsége 

miatt elvesztette az irányítást élete felett? 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 0 6 30 14 

A kliens otthona 6 8 2 20 14 

18. Vágyik-e arra, hogy hozzátartozója 

gondozását valaki másra hagyja?  

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
0 0 14 24 12 

A kliens otthona 0 10 8 16 16 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A terhelődés növekedése, a szerepviszonyok vizsgálata (Szabó- Kiss: 2015), (17. ábra) a 

négy válasz lehetőség alapján: „nincsen”, „mérsékelt”, „jelentős”, „magas.” Az ábráról, azt 

olvashatjuk le, hogy a kliens otthonában négy esetnél nincsen, hat esetben mérsékelt, 

huszonhat esetben jelentős és tizennégy esetben magas a terhelődés növekedése.    

A Szent Erzsébet Idősek Otthonában a vizsgálat eredménye szerin azt láthatjuk, hogy két 

esetben nincs nagyobb terhelődés, négy esetben mérsékelt, de viszont negyvennégy 

családban a terhelődés jelentős, míg négy családban magas.  
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17. ÁBRA.  TERHELŐDÉS NÖVEKEDÉSE A CSALÁDI SZEREPEKRE  

 

 

 

       Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 18. ábrán a primer gondozó családtagok szerepfeszültségének vizsgálati eredményét 

látjuk. Ha az adatokra fókuszálunk, emeljük ki azokat a faktorokat, amelyek a 

legmagasabb szerepfeszültséget mutatják: ilyenek, háztartás vitel (72 eset), a gondozás 

(68 eset), támasznyújtás (64 eset), és a döntés hozatal (60 eset).  

 

Amikor a gondozott személy elveszíti életvitele fölötti önállóságát és nem képes már 

önmaga életét irányítani, legtöbb esetben a primer gondozó, a jogi képviselő, gyámságot 

vállaló családtag, veszi át a szerepeket, ami már önmagában megterhelő lehet, pl. más 

személy helyett döntést hozni, hiszen sose tudhatjuk, hogy ha a gondozott családtagunk 

döntő képes lenne, milyen döntéseket hozna a saját életvitelével kapcsolatosan.  
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18. ÁBRA. A PRIMER GONDOZÓ CSALÁDTAG SZEREPFESZÜLTSÉG 

VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI (N=100) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A primer gondozó családtag szerepfeszültség vizsgálatánál (18 ábra), ha rangsoroljuk a 

feszültséget jelző faktorokat, akkor azt láthatjuk, hogy a legmagasabb feszültséget 72 

esetben a háztartás vitel adja, ezt követi 68 esetben a gondozás, 64 esetben a támasznyújtás, 

60 esetben a döntés hozatal, 48-48 esetben a munka és az otthontermetes, 46 esetben az 

ügyintézés, és 40 esetben a partner kapcsolat okoz magas szerepfeszültséget. Azt 

feltételezhetjük, hogy ezek a tényezők jelentős része, ill. több tényező együttes jelenléte - 

egyre kedvezőtlenebb hatásuk nyomán - fontos szerepet játszanak az elhelyezési döntésben. 

A kutatásban arra figyeltem fel, hogy a primer gondozó családtag kiválasztódása több 

tényezős folyamat, ami családon belüli feszültségekkel járhat, hiszen a megszokott családi 

szerepek mellett, prioritásként a demens személy gondozása áll. A fenti vizsgálat 

eredményéből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a primer gondozó családtag 

szerepfeszültségét a gondozási feladatokhoz kapcsolódó folytonos támasznyújtás okozhatja.  

A háztartás vitel összeegyeztetése, a mindennapi gondozói feladatok és azokból adódó 

szerepfeszültségek meghatározzák a bentlakásos otthon melletti döntés tényezőit. 
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18. TÁBLÁZAT. A PRIMER GONDOZÓ CSALÁDTAG 

SZEREPFESZÜLTSÉGVIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI TÖBB VÁLTOZÓS VIZSGÁLATTAL 

A primer gondozó családtag szerepfeszültsége  

(Szabó- Kiss, 2015) 
Nincsen Mérsékelt Jelentős Magas 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Munka 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
2 2 26 20 

A kliens otthona 4 6 12 28 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Pénzbeosztás 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
0 8 16 26 

A kliens otthona 4 10 6 30 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Háztartásvitel 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
0 4 4 42 

A kliens otthona 2 2 16 30 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Ügyintézés 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
0 8 14 28 

A kliens otthona 2 18 12 18 

 A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Döntéshozatal 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
0 2 14 34 

A kliens otthona 0 12 12 26 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Partnerkapcsolat 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
8 10 10 22 

A kliens otthona 0 4 28 18 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Otthonteremtés 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
4 2 20 24 

A kliens otthona 2 12 12 24 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Támasznyújtás 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
0 2 10 38 

A kliens otthona 0 4 20 26 

A primer gondozó családtag 

szerepfeszültsége/Gondozás 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
0 6 8 36 

A kliens otthona 0 10 8 32 

Forrás: Saját szerkesztés 

10.7. Első hipotézis 

 

További hipotézisek kapcsán figyelmünket arra fordítottuk, hogy a leépülési folyamatban 

a gondozó családok szempontjából a legjelentősebb változásokat az önellátó képesség 

és az elemi szociális készségek romlása képviseli. Az ennek nyomán növekvő gondozási 

terhek az elhelyezési döntésben alapvető szerepet játszanak.  

A 18. táblázatban az önellátó képesség, empirikus vizsgálat eredményeit láthatjuk a Szent 

Erzsébet Idősek Otthonában „egy éve” bekerült demenciával élő személyek és a saját 

otthonukban ellátottak közötti összehasonlításban, négy faktor alapján: 1. háztartás, 2. 

házkörüli tevékenység, 3. házon kívüli tevékenység, 4. napi életvitel. Azt figyeltünk meg, 

hogy azoknál a demens időseknél, akik bentlakásos otthonban élnek, már kevésbé tudták 
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átfogni az önellátó képességhez tartozó mindennapi életfeladataikat, ami valószínű, hogy 

befolyásolhatta a gondozó családtagokat a bentlakásos otthoni döntésnél.  

19. TÁBLÁZAT.  AZ ÖNELLÁTÓ KÉPESSÉG EREDMÉNYEI KERESZTTÁBLÁZATTAL  

1.Háztartás 1. Főzés 
Nem gyakorolja a 

funkciót 

Már nem képes 

irányítással sem főzni, 
sem megfelelően segíteni 

Feledékeny, gyakran 
elrontja az ételt /pl. 

kifelejt dolgokat az 

ételből, segítségre szorul 

Lassú, 

körülményes, 

nehezebben főz, 
repertoárja 

beszűkült 

egyszerűbb, 
korábban 

rutinszerűen főzött 

Szent Erzsébet Idősek 
Otthona 

28 12 10 0 

A kliens otthona 18 14 12 6 

1.Háztartás 2. Takarítás 

Már nem képes 

irányítással sem 

rendet rakni, nem 
kooperál, inaktív 

Rendet rak maga körül, de 
takarítani már csak 

segítséggel tud 

A heti rendszeres 

takarítást rutinszerűen 

elvégzi, de a nagytakarítás 
nehézséget jelent számára 

 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
24 26 0  

A kliens otthona 26 12 12  

I. Háztartás 3. Mosás 
Nem gyakorolja a 

funkciót 

Nem bevonható, nem 

kooperál 

Kisebb személyes 

dolgainak kimosásán túl 
már nem mos 

Az önálló gépi 

mosás nehézséget 
jelent /esetleg nincs 

mosógépe/. Kézi 

mosás nem okoz 
gondot 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
18 12 20 0 

A kliens otthona 26 8 6 10 

II. Házkörüli tevékenység 

1. A környezet rendben 

tartása 

Környezetét nem 
tartja rendben, 

házkörüli 

tevékenységet nem 
végez 

A házkörüli 

tevékenységhez 
rendszeres segítséget 

igényel 

Már nehézséget jelent 
számára fizikailag a kert, 

udvar rendbetartása, de 

valamilyen szinten még 
elvégzi 

Szívesen 
tevékenykedik a 

ház körül, a 

környezet szépen 
gondozott /pl.kert/ 

Szent Erzsébet Idősek 
Otthona 

    

A kliens otthona 14 10 20 6 

I. Házkörüli tevékenység 

2. Kis javítások, 

karbantartás 

Nem képes a 

problémákat 
megoldani, sem 

segítséget találni 

A szükséges javítások 

elvégzéséhez megfelelő 
szakembert keres, önmaga 

nem fog javításokba 

Egyszerűbb javítások /pl. 

gombfelvarrás, 

biztosítékcsere, stb./ 

 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 

A kliens otthona 

34 14 2  

28 10 12  

III. Házon kívüli 
tevékenységek  

1. Vásárlás 

Már nem tud 

elmenni, vásárolni, 

sem felmérni, hogy 
mire is van szükség 

Vásárláshoz segítségre 
van szüksége /elfelejt 

dolgokat, nem jól méri 

fel, hogy mire és 
mennyire van szükség, 

stb./ 

Közeli boltban napi 

szükségletnek 
megfelelően kisebb 

vásárlást önállóan 

bonyolít 

 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
A kliens otthona 

36 8 6  

24 20 6  

III. Házon kívüli 

tevékenységek  

2. Ügyintézés 

Ügyeit 
nagymértékben 

nem képes intézni, 

mások végzik el 
helyette 

Ügyeinek intézéséhez 
segítséget, tanácsot 

igényel /pl. kérvény 

megírása, megfelelő 
hivatal megtalálása, stb./ 

Egyszerű, szokványos 
ügyintézés /pl. postai 

levélfeladás, csekk 

kitöltése, feladása/ nem 
okoz gondot 

 

Szent Erzsébet Idősek 34 10 6  
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Otthona 
A kliens otthona 

16 24 10  

IV. Napi életvitel  

1. Pénzkezelés 

Egyszerűbb 

pénzügyi 

műveleteket sem 
tud követni /pl. 

visszajáró, 

különféle 
címletek,stb./ 

Pénzkezeléshez segítséget 

igényel /pl. átutalások 
bonyolítása/ pénzt 

önállóan nem képes 

beosztani 

Rutinszerű napi 

pénzkezelés nem okoz 

gondot, ismeri az árakat 
és tud kalkulálni velük 

 

Szent Erzsébet Idősek 
Otthona 

A kliens otthona 

22 22 6  

16 28 6  

IV. Napi életvitel 

 2. Kapcsolattartás 

Nem képes 
kapcsolatot tartani 

Segítségre szorul /pl. 

levélcímzés, feladás, 

távolsági hívás/ 

A kapcsolattartás 

egyszerűbb formáinak 

rutinszerű alkalmazása 
/pl. levél megírás, címzés, 

vonalas telefon 

használata/ 

 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
A kliens otthona 

14 34 2  

14 14 22  

IV. Napi életvitel  

3. Egészségügyi ellátás 

igénybevétele 

Elutasító, nem 

kooperál 

Kivizsgálásokon kísérőre 

van szüksége, 

figyelmeztetni kell a 
gyógyszerek beszedésére 

Egészségét elhanyagolja, 

nehezen megy orvoshoz, 

gyógyszereit nem szedi 
megfelelően 

Orvoshoz fordul, 
elmegy a 

kivizsgálásokra, 

orvosi utasításokat 
követ, gyógyszereit 

megfelelően szedi 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
A kliens otthona 

6 34 10 0 

8 18 20 4 

IV. Napi életvitel  

4. Technikai eszközök 

használata 

Elemi szintű 

használatra sem 

képes 

Elemi szintű használat /pl. 
bekapcsolás-kikapcsolás, 

aku feltöltés/ minden más 

műveletnél segítséget 

igényel/ 

Alapfunkciók rutinszerű 

használata, módosítás 

nehézséget jelent 

 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthona 
A kliens otthona 

14 24 12  

18 16 16  

Forrás: Saját szerkesztés 

10.8. Második hipotézis  

 

A II. hipotézisben azt vetettük fel, hogy a gondozás során a kognitív hanyatlást „tengely 

tünet”- ként képviselő emlékezeti romlás, valamint a demencia kialakulása nyomán 

megjelenő „zavaró viselkedés” súlyossága jelenti az egyik legnagyobb kihívást, és 

súlyosbodásuk közvetlenül szerepet játszik az elhelyezés kezdeményezésében.  

Egyik legjellemzőbb zavaró tünetként említhetjük a bolyongást- eltévedést, (19. ábra), ami a 

gondozó családok szempontjából nézve is veszélyforrás. Az, amikor a demenciával élő 

személy egy hét alatt, több mint háromszor elkóborol otthonról, a gondozók szempontjából 

magas terhelődésre utal, ami a szorongás- félelem mellett maga után vonhatja a családon 

belüli feszültséget és konfliktusforrásokat.   
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19. ÁBRA. A BOLYONGÁS VAGY ELTÉVEDÉS GYAKORISÁGA 

 
              Forrás: Saját szerkesztés 

 

Láthatjuk, hogy a saját otthonban élőknél 14 esetben okoz nagyobb problémát a bolyongás, 

míg a Szent Erzsébet idősek otthonában élőknél 20 esetben, nem mondhatjuk, hogy nagy 

eltérés van a két esetszám között, viszont az egyik leginkább problémát jelentő tényező, a 

zavaró viselkedés, ami gyakran felülmúlja a gondozó családok lehetőségeit, a gondozás 

menedzselését.  

 

 

20. ÁBRA. A BOLYONGÁS VAGY ELTÉVEDÉS GONDOZÓRA GYAKOROLT HATÁSA 

 

 
            Forrás: Saját szerkesztés 
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A statisztikai próba szerint szignifikáns összefüggés mutatható „a bolyongás és eltévedés 

gyakorisága” és a „vágyik-e arra, hogy hozzátartozója gondozását valaki másra hagyja” 

változók esetén, ahol p= 0,005.   

10.9. Harmadik hipotézis 

A III. hipotézisben azt fogalmaztam meg, hogy a primer gondozó családtag gondozási 

feladatainak jelentős növekedése, és a gondozó szerep jelenléte, a családban megbénítja 

a család mindennapi működését, és a tarthatatlanná váló helyzet, döntő szerepet 

játszik az elhelyezési döntésben.  

20.  TÁBLÁZAT.A GONDOZÓI SZEREP ÉS A  TERHELŐDÉS NÖVEKEDÉS VIZSGÁLATA  

TÖBB VÁLTOZÓ KÖZÖTT  

Szerepviszonyok vizsgálata a gondozó családban  

( Szabó-Kiss, 2015) 
Nincsen Mérsékelt Jelentős Magas 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Munka 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 2 8 24 16 

A kliens otthona 2 6 14 28 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Pénz beosztás 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 0 0 22 28 

A kliens otthona 0 10 12 28 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Háztartás vitel 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 0 8 16 26 

A kliens otthona 2 10 8 30 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Ügyintézés 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 0 10 16 24 

A kliens otthona 0 12 14 24 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Döntés hozatal 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 0 8 12 30 

A kliens otthona 0 0 14 30 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Partner kapcsolat 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 0 4 22 24 

A kliens otthona 2 6 8 34 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Gyermeknevelés 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 
22 0 8 20 

A kliens otthona 22 6 8 14 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Otthonteremtés 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 2 2 22 24 

A kliens otthona 2 2 16 30 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Támasznyújtás 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 0 8 12 30 

A kliens otthona 2 2 18 28 

A terhelődés növekedés hatása a családi 

szerepekre/Gondozás 

Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 2 0 44 4 

A kliens otthona 4 6 26 14 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A statisztikai próba során a felvétel helye (SzEIO/KO) szerint szignifikáns összefüggést 

talált a vizsgálat: „ügyintézés, és a család képviselete” p <0,001, „vezető szerep a családi 

szerepekben”, ahol p <0,001, „a háztartás és partneri kapcsolat” p <0,002. Az 

„otthonteremtés” és a „pénz beosztás” közötti változók esetén a szignifikancia értéke p 

<0,001. A „munka és a pénzkezelés” „a terhelődés növekedése a családi szerepekre” 

változók esetén a szignifikancia együttható értéke p <0,004. Továbbá az „otthonteremtés” és 

a „partner kapcsolatnál” a p <0,001. A „gondozás” és „támasznyújtás” esetén p <0,002.  

A 21. ábra szerint, azt láthatjuk, hogy a gondozó családtagok a gondozás során veszteségek 

sorozatát élik meg, mint pl. az elveszett személy, reménytelenség, szomorúság, előző élet 

hiánya, elromlott élet. Feltehetjük a kérdést, hogy mit él át a gondozó családtag? 

Feltételezhetjük, hogy az adott választ befolyásolhatja a gondozó és gondozott közötti 

attitűd és az élet ív mentén megtapasztalt rég múlt emléke.  

21. ÁBRA. A GONDOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VESZTESÉGÉRZÉS, TERHELŐDÉS 

VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 

 

                   Forrás: Saját szerkesztés 
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Az N=100-ból, a kutatás a veszteség érzés vizsgálatánál, szignifikáns összefüggést talált, 

ahol p <0.001 “a szomorú vagyok, hogy elveszett az a személy, akit ismertem”, és “úgy 

érzem a helyzetem reménytelen” kérdések esetén. Szintén szignifikáns összefüggést mutat a 

“nincs remény, csak próbálok belekapaszkodni egy szalmaszálba” kérdés, az “úgy érzem, 

hogy helyzetem reménytelennel”, ahol p <0.004. „Hiányzik az előző életem”, a „semminek 

sem tudok örülni”kérdések esetén, a szignifikancia értéke p=0.005.  

21. TÁBLÁZAT. VESZTESÉGÉRZÉS SZIGNIFIKANCIA VIZSGÁLATA TÖBB VÁLTOZÓS 

KÖZÖTT A PEARSON KORRELÁCIÓS SZÁMÍTÁSSAL  

 

Int. - 

Felvétel 

helye

 Szomorú vagyok, 

hogy elveszett az a 

személy, akit 

ismertem

Nincs remény, csak 

próbálok 

belekapasz-kodni 

egy szalmaszálba

Hiányzik az 

előző életem

Semminek 

sem tudok 

örülni

Úgy érzem 

az életem 

elromlott

Úgy érzem, 

hogy 

helyzetem 

reménytelen

Pearson 

Correlation

2 -,089 -,157 ,287
**

,171 ,074 ,287
**

Sig. (2-tailed) ,380 ,119 ,004 ,088 ,463 ,004

N 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

-,089 1 ,395** ,111 -,129 -,088 ,336**

Sig. (2-tailed) ,380 ,000 ,273 ,199 ,384 ,001

N 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

-,157 ,395
**

1 ,143 -,029 ,310
**

,288
**

Sig. (2-tailed) ,119 ,000 ,157 ,771 ,002 ,004

N 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,287
**

,111 ,143 1 ,281
**

,217
*

,440
**

Sig. (2-tailed) ,004 ,273 ,157 ,005 ,030 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,171 -,129 -,029 ,281** 1 ,553** ,309**

Sig. (2-tailed) ,088 ,199 ,771 ,005 ,000 ,002

N 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,074 -,088 ,310** ,217* ,553** 1 ,585**

Sig. (2-tailed) ,463 ,384 ,002 ,030 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,287
**

,336
**

,288
**

,440
**

,309
**

,585
**

1

Sig. (2-tailed) ,004 ,001 ,004 ,000 ,002 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100

Úgy érzem az 

életem elromlott

 Úgy érzem, hogy 

helyzetem 

reménytelen

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Int. - Felvétel 

helye

 Szomorú vagyok, 

hogy elveszett az a 

személy, akit 

ismertem

Nincs remény, csak 

próbálok 

belekapasz-kodni 

egy szalmaszálba

 Hiányzik az előző 

életem

Semminek sem 

tudok örülni

 

        Forrás: Saját szerkesztés 
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10.10. Negyedik hipotézis 

 

A IV. hipotézisben azt feltételeztem, hogy a gondozó családoknál erőfeszítéseket láthatunk a 

gondozásra szoruló idős családban megtartására és fontosnak tartottam azoknak a 

„reziliencia tényezőknek” (22. ábra) a vizsgálatát, amelyek a gondozási feladatokhoz 

kapcsolódó sikeres megküzdés tényezői lehetnek. A kérdőív mentén 11 kérdés kapcsolódik 

a gondozáshoz fűződő pozitív érzés vizsgálatához, amelyet „reziliencia” tényezőként 

említhetünk, amelyben megfigyelhetjük, hogy mi adhat erőt a gondozó számára. Farran et. 

al  (1993), kérdőíve alapján megjelenik az élet, a létezés, a kapcsolat, a cél, a remény, 

emlékek, élmények, és a hit. Kereszttáblázatba rendezve megfigyelhetjük a Szent Erzsébet 

Idősek Otthonában élők hozzátartozóinak és a kliens otthonában élő családtagok kvantitatív 

elemzésének eredményeit.  

Az adott kérdésre négy válasz lehetőségük volt (nem értek egyet, egyetértek, nem tudom 

eldönteni, nagyon nem értek egyet). Itt kiemelhetjük és akár kapaszkodóként megemlíthetjük 

a „hit” jelentőségét. Azt láthatjuk, hogy a hit, mint erőforrás, 44 esetben, a kliens otthonában 

(KO) magasan preferált, és 28 esetben a Szent Erzsébet Idősek Otthonában (SZEIO) élők 

hozzátartozóinál is jelentős szerepet tölt be. A közös emlékek, a segítői attitűd, a gondozás, 

a gondozók többségénél, szintén megemlíthető reziliencia tényezőként. De természetesen 

vannak olyan családtagok, akik inkább elbizonytalanodnak a terhelődés - a veszteség 

következtében. Így azon személyek több esetben a „nem tudom eldönteni”, vagy a „nagyon 

nem értek egyet”, válasz lehetőségeket jelölték be. Pl. a „hiszem, hogy Isten gondoskodni 

fog rólam” (22 eset), továbbá „a gondozása, célt és értelmet ad az életemnek”, szintén 22 

esetben, a már bentlakásos otthonban élők hozzátartozói (SZEIO), szemben a 8 személlyel, 

akik még a saját otthonukban gondozzák a demenciával élő hozzátartozóikat.  Leginkább 

elmozdul a skála mindkét változó esetében az „Isten nem tesz rád több terhet, mint amit 

elbírsz” kérdésnél, hiszen 32 esetben a SZEIO- ban egyértelműen a nem tudom eldönteni 

válasz lehetőséget jelölték be, és ehhez kapcsolódik a KO, ahol 12 esetben nem tudták 

eldönteni, és 10 esetben nagyon nem értettek egyet az adott kérdéssel. Jelen kutatás alapján 

is láthatjuk, hogy a demencia hatására mennyi változáson, előre nem látott problémákon, 

nehézségeken megy keresztül a gondozó család, de arra is gondolhatunk, hogy a gondozási 



 

 

149 

 

ív mentén, reziliencia tényezőként a gondozókat a gondozotthoz fűződő rég múlt emléke is 

segítheti, vagy akár blokkolhatja a segítő – gondoskodó munkában.   

A gondozott és gondozó attitűdje, a közös emlékek, az önismeret és az Isten hit 

kapaszkodóvá válhat a mindennapi terhek elviselésében. De ugyanakkor Farran kérdőíve 

alapján a válasz lehetőségekből azt is láthatjuk, (nem tudom eldönteni), hogy a gondozó 

családtagok sok esetben a terhelődés végett, még a hitükben is elbizonytalanodhatnak. 

22. ÁBRA. A GONDOZÁS POZITÍV ATTITŰD VIZSGÁLATA 

 

       Forrás: Saját szerkesztés 
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A „közös emlékeink és élményeink fontosak nekem” – „a gondozás erősebbé és jobbá tett” 

kérdéseknél a p <0,002. A „ jó érzés, hogy segíthetek a gondozás során”, a 

„mindennapáldás” változó esetén, a szignifikancia értéke p= 0,005. “ A hittel kapcsolatos 

kérdéseknél a “hiszek az ima erejében, különben nem tudnám csinálni ezt”, és az “ Isten jó” 

változók esetén a szignifikáns összefüggés p< 0,002. 

22.TÁBLÁZAT. MEGKÜZDÉST SEGÍTŐ POZITÍV ATTITŰD SZIGNIFIKÁNS 

ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA TÖBB VÁLTOZÓ KÖZÖTT A PEARSON KORRELÁCIÓS 

SZÁMÍTÁSSAL ( N=100) 

Örülök, 

hogy velem 

van, 

hiányozna 

ha elmenne

 Gondozása célt  és 

értelmet ad az 

életemnek

Közös emlékeink 

és élményeink 

fontosak nekem

 Jó érzés, hogy 

segítek a 

gondozás során

Minden nap 

áldás

A gondozás 

erősebbé és 

jobbá tett

 Az Isten nem 

tesz rád több 

terhet, mint 

amit elbírsz

Hiszek az 

ima 

erejébe, 

különben 

nem 

tudnám 

csinálni 

ezt

 Hiszem, 

hogy 

Isten 

gondosko

dni fog 

rólam

 Biztos 

vagyok 

abban, 

hogy 

Istennek 

oka volt 

erre

Isten 

jó

Pearson 

Correlation

-,200
*

-,274
**

,095 -,384
**

-,460
**

,148 -,204
*

-,113 -,233
* -,169 -,312**

Sig. (2-tailed) ,046 ,006 ,345 ,000 ,000 ,141 ,042 ,265 ,020 ,092 ,002

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

1 ,234
*

,477
**

,570
**

,105 ,269
**

,295
**

,256
*

,204
* ,031 ,489**

Sig. (2-tailed) ,019 ,000 ,000 ,301 ,007 ,003 ,010 ,042 ,761 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,234
*

1 -,065 ,263
**

,345
**

-,127 ,111 -,064 ,062 -,029 ,372**

Sig. (2-tailed) ,019 ,518 ,008 ,000 ,208 ,270 ,525 ,543 ,774 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,477
**

-,065 1 ,336
**

,155 ,308
**

,220
*

,352
**

,264
** -,096 ,356**

Sig. (2-tailed) ,000 ,518 ,001 ,124 ,002 ,028 ,000 ,008 ,344 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,570
**

,263
**

,336
**

1 ,276
**

,257
**

,441
**

,395
**

,473
** ,236* ,726**

Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,001 ,005 ,010 ,000 ,000 ,000 ,018 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,105 ,345
**

,155 ,276
**

1 ,097 ,336
**

,371
**

,394
** ,066 ,507**

Sig. (2-tailed) ,301 ,000 ,124 ,005 ,339 ,001 ,000 ,000 ,513 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

,269
**

-,127 ,308
**

,257
**

,097 1 ,562
**

,591
**

,594
** ,333** ,362**

Sig. (2-tailed) ,007 ,208 ,002 ,010 ,339 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

-,204* ,295** ,111 ,220* ,441** ,336** ,562** 1 ,569** ,701** ,492**

Sig. (2-tailed) ,042 ,003 ,270 ,028 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

-,113 ,256* -,064 ,352** ,395** ,371** ,591** ,569** 1 ,819** ,306**

Sig. (2-tailed) ,265 ,010 ,525 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

-,233* ,204* ,062 ,264** ,473** ,394** ,594** ,701** ,819** 1 ,354**

Sig. (2-tailed) ,020 ,042 ,543 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

-,169 ,031 -,029 -,096 ,236* ,066 ,333** ,492** ,306** ,354** 1

Sig. (2-tailed) ,092 ,761 ,774 ,344 ,018 ,513 ,001 ,000 ,002 ,000

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson 

Correlation

-,312** ,489** ,372** ,356** ,726** ,507** ,362** ,564** ,607** ,686** ,234*

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,019

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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 Közös emlékeink 
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10.11. Ötödik hipotézis 

Az V. hipotézisben feltételeztem, hogy különbség mutatkozik az intézményi elhelyezést 

kezdeményező családok és a családban gondozást biztosító családok között, és arra 

gondoltam, hogy e különbség az általam felvett interjú és kérdőíves vizsgálatok mentén 

megragadható. Ha a 23. ábrát alaposan megnézzük, a két változó között, minimális 

differenciáltságot, eltérést, tapasztalunk a gondozást végző családok terhelődése között.  

A saját otthonában gondozott kliens hozzátartozóinál két esetben nem vagy kismértékben 

terhelődtek, enyhe mértékű terhelődést mutattak négy esetben, közepes mértékű terhelődést 

tizenkét esetben, és huszonhat esetben súlyos terhelődést. Azok a családtagok, akik már 

bentlakásos otthoni ellátást választottak a gondozott hozzátartozójuknak, enyhe mértékű 

terhelődést mutatnak négy esetben, tizenkét esetben közepes mértékű terhelődést, és súlyos 

terhelődést harmincnégy esetben.  

23.ÁBRA. A GONDOZÓ CSALÁDOK TERHELŐDÉSE A GONDOZÁS SORÁN 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A statisztikai próba szignifikancia vizsgálatánál a gondozó családok terhelődésénél, a 

többváltozós szignifikancia vizsgálat során az „úgy érzi, hogy hozzátartozója több segítséget 

igényel, mint amennyire szüksége van” és „kényelmetlenül érzi magát, hozzátartozója 

viselkedése” kérdések esetén p <0,001. Szintén szignifikáns összefüggést találtunk, „úgy 

érzi, hogy hozzátartozója túlságosan függ magától” és f”él-e attól, hogy a jövő mit tartogat 

hozzátartozója számára”, ahol p <0,002. Mindkét változó esetében (SzEIO/KO), „feszültnek 

érzi-e magát, amikor hozzátartozója körül tevékenykedik” p <0,001 „úgy érzi-e, hogy a 
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gondoskodás során romlott az egészségi állapota” ahol p <0,001. „ Úgy érzi-e, hogy 

hozzátartozója gondozása miatt, nem marad elég ideje saját magára” p <0,001. Szintén 

szignifikáns összefüggést talált a vizsgálat az „úgy érzi, hogy jobb munkát kellene, végezzen 

hozzátartozója gondozása során” és „kényelmetlenül érzi-e magát hozzátartozója 

viselkedése miatt” kérdések esetében, ahol p <0,001.  

Mindezen összefüggések mentén a fenti 23. ábrából a kutatás azt a következtetést vonja le, 

hogy a bentlakásos otthoni ellátást választó primer gondozók, az enyhe mértékű 

terhelődésből, a közepes mértékű terhelődésen át, hirtelen megnövekvő esetszámmal súlyos 

terhelődést mutatnak, némi különbséggel a kliens otthonában gondozást végző primer 

családokkal, ahol a terhelődés a skála súlyozása szerint enyhébb terhelődést mutat.  

11.Összefoglaló 

 

Jelen kutatás a gondozó családok terhelődését és az intézményi elhelyezés háttértényezőit 

vizsgálta. Romániai és Magyarországi viszonylatban nézve, nem találunk a gondozó 

családok terhelődésének vizsgálatáról hasonló kutatást, ezért úgy gondolom, hogy jelen 

kutatás eredménye hiánypótló lesz. Ez a vizsgálat illeszkedik, az Amerikai Egyesült 

Államokban végzett korábban kutatásokhoz. (Zarit et al. 1985, Aneshensel et al.1995., 

Kaplan 1996, Zarit et al. 2005, Montgomery és Kosloski, 2013). A primer gondozó 

családtag kiválasztódása, egy több tényezős folyamat. Ezt a szerepkört gyakran a gondozott 

személyhez legközelebb álló családtag vállalja fel.  

A kognitív leépüléssel járó személyiségváltozást a gondozó családtagok nehezen élik meg.   

A szociális készségek lebomlása és a kognitív leépülés mentén zajló viselkedés adekvációja 

meghatározó szerepet játszanak az elhelyezési döntésben. A terhelődés növekedése 

szerepfeszültségek sorozatát váltja ki. A kvantitatív eredmények alapján a háztartás vitel, a 

gondozás, a támasznyújtás, továbbá a döntéshozatal magas terhelődést mutatnak. A 

kvantitatív vizsgálat eredményei, az esettanulmányok, a fókusz csoportban elhangzottak, 

tükrözik a bentlakásos otthoni elhelyezés háttér problémáit, a bentlakásos otthon melletti 

döntéseket.  
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Az elhelyezési döntéssel kapcsolatosan, a primer gondozók többször utaltak 

ambivalens érzésekre, éppen ezért, az esetek bemutatásánál, a bentlakásos otthoni 

elhelyezés okainál, és annak döntő tényezőinél, enyhe torzítás is felmerülhet, amelyet a 

gondozó családok én- védő mechanizmusaira írhatunk.  

Amikor összefoglaljuk a vizsgálati eredményeket, a bentlakásos otthoni ellátás döntő 

tényezőinél különböző típusokat azonosíthatunk be: a gondozó családtagok a demencia 

hatására viselkedési problémák sorozatával és folyamatos vesztességekkel szembesülve, 

nem rendelkeznek tapasztalatokkal, támasz nélkül maradnak, mialatt nap, mint nap 

szembe kell nézniük tehetetlenségükkel, gyakran a remény elvesztésével.  

A döntés meghatározó tényezői: a gondozó családok beszűkült lehetőségei, a 

tanácstalanság, a saját életmód feladásának a veszélye. Nem feledhetjük el azokat az 

esetpéldákat, ahol azt látjuk, hogy a gondozók, a demencia előrehaladásával, még inkább 

súlyosabb problémákkal szembesülnek. A családok számára ebben a helyzetben a kritikus 

pont az, hogy egy közeli családtag válik gondozóvá. Mindehhez a primer gondozó 

családtagok kevés szakismerettel rendelkeznek, erőforrások, támogató rendszerek 

hiányával küszködnek, miközben a saját tapasztalataik alapján gyakorló ápoló- gondozóvá 

válnak. A demenciával élő személyekkel való munka, a gondozó családot teljesen 

igénybe veszi, ami a saját életvitelük megváltozásával olykor a feladásával jár.  

11.1. Szakmai javaslat 

A fókusz csoportos esetbemutatásból, a narratíva elemzés kapcsán, arra következtethetünk, 

hogy a gondozó családtagok a tagadás, az élet vádolása, kétségbeesés, reménytelenség, a 

félelem és mindezen érzések mellett, a ragaszkodás, a gondozás pozitív pillanataiban 

való megkapaszkodás, illetve az elfogadás és elengedés hullámvasútján, gyakran a saját 

személyiségük felmorzsolódása következtében, élik mindennapjaikat.  

A primer gondozók a gondozási folyamatokban, támogató hátterek hiányában, 

többszörösen elveszítik az élethez fűződő reményüket és elbizonytalanodnak. 

Kihívások sorozatát élik meg nap, mint nap és az önzetlen gondoskodáshoz gyakran 

saját életcéljuk, munkahelyük feladása társul.  
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Mindezen döntő tényezők és terhelődések mellett az egyik legfontosabb pillér, a családi 

kötelékre utalás, mint pl. hitük, régi emlékeik, a családi minták, családi kapcsolataik és a 

szeretet.  A vizsgálati eredményünk alapján azt láthatjuk, hogy a demenciában 

szenvedő idősek gondozása, legtöbb esetben, felülmúlja a gondozó családok 

erőforrásait és a gondozási nyomás hatására döntenek a bentlakásos otthoni ellátás 

mellett.  

A mai társadalomban, nálunk Romániában még mindig él, a közeli rokonoktól, 

szomszédoktól, vagy tágabb környezettől jövő előítéletesség, megszólás, azon családokkal 

szemben, akik bentlakásos otthonba beköltöztetik a családtagjukat. (lásd. Esetismertetések).  

Mindezekkel együtt, a kutatás eredményeit figyelembe véve, törekednünk kell a 

Szakmapolitika, a Szociális ellátó rendszerek, továbbá az oktatás szintjén, a „Nemzetközi jó 

gyakorlatok elsajátítására”, és azokhoz való felzárkózásra, hogy a demenciával élő 

személyek, minél hosszabb ideig a saját otthonukban maradhassanak.  

Bízom benne, hogy kutatásom eredménye, a gondozó családok terhelődésének felismerése, 

felhívja mindazon személyek figyelmét, akik a társadalomban, a szakmapolitikában és a 

segítő szakma területén, akár oktatásban és a gyakorlati munka terén tevékenykednek, hogy 

közösen gondolkodva, a multidiszciplinarítás jegyében megtaláljuk, azokat a lehetőségeket, 

amelyek segítségével javulhat a demenciával élők és gondozóik életminősége! 
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13. Függelék I. A vizsgálati eszköztár  

13.1. Tájékozódó interjú a funkcionális akadályozottság, és a 

pszichoszociális nehézségek felmérésére  

(Dr. Szabó Lajos) 

Felvétel helye:  …………………  Ideje:   …………………… 

Az interjút  végző:  

Referáló  intézmény és/vagy a segítséget kereső hozzátartozó:  

A kliens adatai: 

Név:  

Leánykori név: 

Anyja neve: 

Születési helye:Időpontja: 

Családi állapota:     nőtlen   hajadon  házas  élettársi kapcsolatban él  elvált  özvegy 

Iskolai végzettség:  8 ált. alatt  ált. isk. szakmunkásképző  középiskola főiskola  egyetem 

Foglalkozás:                                                                     

Lakcím:                                                                   Telefonszáma: 

Gondnokság alatt áll-e?:  igen   nem         

ha igen: gondnoka telefonszáma:  

lakcíme:   

A megkeresés közvetlen oka :  

Előzmények:  

I. A kliens szociális helyzetére vonatkozó adatok: 

Jövedelemviszonyok: Havi jövedelem:            Házastárs jöv.            Egy főre jutó jövedelem: 

Havi rendszeres kiadások összege /fűtés, villany, víz-csatorna díj, közös költség, gyógyszer 

kiadások, törlesztés, egyéb/: 

A havi megélhetésre fordítható összeg: 

 Jövedelme alapján rászorultság:   nem állapítható meg megállapítható 

Korábban igényelt szociális ellátások: 
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 étkeztetés házi segítségnyújtás otthonápolás átmeneti gondozó ház  ,  átmeneti idősotthoni 

elhelyezés  idősek klubja családsegítő szolgálat , pénzbeli vagy természetbeni segélyezés   

Jelenleg is ellátásban részesül:   nem      igen 

Ennek ellátási formája: 

Mióta részesül ebben az ellátásban?:  

Lakáskörülményre vonatkozó adatok: 

Lakó környezet jellege:családi ház, lakrész családi házban  lakótelepi lakás belterületi lakás 

                                        egyéb: 

Lakhatási jogviszony:  tulajdonos  résztulajdonos  családtag  bérlő  albérlő  szívességi lakás- 

                   használó  

Lakás minősége:  összkomfortos  komfortos  komfort nélküli  szükséglakás 

Lakás állapota: jó állapotú  megfelelő  javításra szorul  felújításra szoru1 nagyon leromlott 

                           lakhatatlan vagy életveszélyes 

Hajléktalan:  átmeneti szállón él  utcán él  átmeneti gondozó házban van  kórházi ágyon van  

II. Családi körülményekre vonatkozó adatok: 

A kapcsolattartó hozzátartozó: 

Név:                                                Cím:                                 Telefonszám: 

Kapcsolat jellege: házastárs, élettárs,  gyermek,  unoka , szülő  nagyszülő testvér  egyéb 

rokon13 

 A kliens gyermekei:  

A klienssel közös háztartásban élők: 

Név Életkor Kapcsolat 

jellege 

Lakhatási 

jogviszony 

Ellátásra, 

gondozásra 

szorul  
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III. Interperszonális kapcsolatok és érdeklődés: 

Egyedül él szociálisan izolált helyzetben ,  hozzátartozói nincsenek /házastárs, gyermek/ 

Gyermekei vannak és:  gyakran látogatják  olykor látogatják  ritkán látogatják nincs 

kapcsolata velük 

Rokonokkal kapcsolatot tart:   gyakran látogatják  olykor látogatják   ritkán látogatják  soha 

Vannak baráti kapcsolatai: gyakran látogatják  olykor látogatják   ritkán látogatják 

Munkatársi kapcsolatai:  szorosak  fennmaradtak  alig maradtak nincsenek 

Lakó környezeti kapcsolatok:  szorosak  formálisak  alig vannak   nincsenek 

Van-e a környezetében olyan akihez kisebb problémái kapcsán átmeneti segítségért 

fordulhat?:  többen is  nehezen található  egyáltalán nem található 

Van-e olyan hozzátartozó, rokon, barát, esetleg ismerős, aki rendszeresen tartós 

segítséget nyújt/pl. bevásárlás, takarítás, karbantartás, ügyintézés kapcsán/?: 

több is  van   van elérhető  nehezen érhető el   nincs  

Kimozdul otthonról?:   gyakran  ritkán/  szinte soha  egyáltalán nem 

Közösségi élete:  aktív   mérsékelt   visszahúzódó  egyáltalán nincs 

Eljár-e szinházba, moziba, kiállításra vagy egyéb rendezvényekre?:  gyakran  ritkán  nagyon 

ritkán egyáltalán nem 

Mivel tölti szívesen idejét?:                                                 Van-e valamilyen hobbija:  

Folytat-e munka jellegű tevékenységet, ha igen akkor mit?: 

IV. Funkcionális akadályozottság: 

Általános fizikális állapotra vonatkozó benyomások:  

Fizikai erőnlét: súlyosan legyengült fekvőbeteg  legyengült, inaktív átlagos  

 jó fizikális állapotú, aktív 

Terhelhetőség: jelentősen csökkent mérsékelt kisebb mértékű nincs megragadható 

csökkenés 

Tápláltság:  súlyosan leromlott leromlott megfelelően táplált túlsúlyos jelentősen elhízott 

Érzékszervi működés: 

Látás: intakt   olvasó szemüveget használ  állandó szemüveg használat vagy kontakt lencse 

 erősen gyengén látó   súlyos látássérült 
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Hallás: intakt mérsékelt halláscsökkenés /jobb, bal, mindkét oldali/  jelentős mértékű  

 nagyothallás /jobb, bal, mindkét oldali/    hallókészülékkel képes hallani 

teljes süketség/jobb, bal, mindkét oldali/ 

Szaglás: intakt  csökkent    teljes kiesés    fokozott szagérzékenység 

Ízlelés: intakt   csökkent    teljes kiesés      

Mozgásképesség:  megtartott /segédeszköz nélkül mozog, rendszeresen kimozdul lakásából/ 

                               nehezen mozog, gyorsan fárad   meglassult   járása bizonytalan,  nehe- 

                               zen mozog lépcsőn, emeletre nem tud segítség nélkül felmenni 

                               lakáson belül közlekedik   segédeszközt használ / tám bot, mankó, járó-      

 keret/ végtag gyengeség /jobb, bal, mindkét felső v., jobb, bal, mindkét  

 alsó végtag/ végtagbénulás /féloldali, teljes/ végtag amputált kerekes szék használata 

bénulás nyomán teljes mozgásképtelenség  

Esékenység: gyakori szédülés, hangsúlyos járásbizonytalanság gyakori elesés 

                      előtörténetbencsontritkulás, ismétlődő törések esések nyomán  

Mozgáskoordinációs nehézségek:  kézremegés   jelentős mértékű mozgás meglassulás 

      kéz koordináció zavarai  járás koordináció nehézsége 

Emésztési, felszívódási nehézségek:                                              Diéta: 

Fogazat:  jó állapotú fogazat     elhanyagolt fogazat   jelentős foghiány   protézis/ alsó felső 

teljes rögzített kivehető/ 

Immobilitás:                        Decubitus kockázat:                         Inkontinencia: 

Krónikus betegségek:                                   Korábbi kórházi kezelések, műtétek, balesetek: 

Rendelkezésre álló orvosi dokumentumok /leletek, zárójelentések/ kiírási diagnózisai: 

Mentális állapot: 

Kognitív funkciók  tájékozódó felmérése: 

1. Személyes adatok korrekt ismerete / pl. név, lakcím, családtagokra vonatkozó 

adatok/+ 

2. élettörténeti csomópontok, fontos életesemények idői elhelyezése– 

3. saját helyzet megítélése /lényeg megragadó képesség, jó áttekintés, mérlegelés/- 

4. cselekvés - szervezés, döntés képesség, célirányos tevékenység kivitelezési képessége- 

5. pénzkezelés /mennyi a nyugdíja, mennyi a villanyszámla, fűtés, mennyit költ 

élelemre, gyógyszerre, stb./- 
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6. emlékezet /a hét eseményei: mi történt a héten, mit evett, ki látogatta ,megjegyző 

képességre vonatkozó panaszok /- 

7. korrekt beszédmegértés és kifejezés- 

A kognitív funkciók kapcsán szerzett benyomások értékelése:nem tapasztalható romlás 

megragadható romlás az alábbiak kapcsán:   

Önellátó  képesség /módosított ADL skála/ 

1. Tisztálkodás /nincs szüksége segítségre 1 pont, kisebb segítség: O.5 pont/ 

2. Öltözködés /segítség nélkül a cipőfűző megkötését kivéve 1 pont, kis segítséggel O.5 

pont/ 

3. WC használat /önálló megfelelő WC használat1 pont, segítség a ruházat elrendezésében 

O.5 pont/ 

4. Continentia /teljes széklet és vizeletkontroll 1 pont, kismértékű vizelet inkontinencia O.5 

pont/ 

5. Étkezés /önálló étkezés 1 pont, segítség felszeletelésben vagy más kisebb segítség O.5 

pont/ 

6. Közlekedés /lakókörnyezetében segítség nélkül mozog 1 pont, segédeszközzel O.5 pont/ 

Összpont:   

Értékelés:1-1 pont tételenként,   5-4 pont között lehetséges funkcionális romlás /1/,  4-2 pont 

között egyértelmű jelzés/2/,  2-0 pont között hangsúlyos jelzés/3/  nem tapasztalható romlás 

/Megjegyzés: 3 pont alatt célszerű kiegészítésként az önellátó képesség részletes vizsgálataát 

elvégezni – ajánlott vizsgálat a „Szociális Készségszint felmérés” – Szabó L. 2003./ 

Életviteli önállóság /módosított IADL skála/ 

1. Telefon használat / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p., nem képes: 1 p./ 

2. Házon kívüli közlekedés / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p.,nem képes: 1 p./ 

3. Bevásárlás / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p., nem képes: 1 p./ 

4. Főzés / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p., nem képes: 1 p./ 

5. Háztartási munkák / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p.,nem képes: 1 p./ 

6. Kisebb javítások / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p., nem képes: 1 p./ 

7. Mosás / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p.,nem képes: 1 p./ 

8. Gyógyszer bevétel / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p.,nem képes: 1 p./ 

9. Pénzkezelés / segítség nélkül: 3 p., segítséggel: 2 p.,nem képes: 1 p./ 

Összpontszám:  

A kapott támpontok mérlegelése:  Összpontszám: max 27 pont, ebből   24-20 pont között 

lehetséges funkcionális romlás /1/   20-10 pont  között egyértelmű romlás /2/  nem 

tapasztalható romlás/3/  / 10 alatti pont  súlyos romlás 

/Megj: 22 pont alatt célszerű az életviteli önállóság részletes vizsgálata – ajánlott az „Önálló 

életvitel képesség vizsgálata” – Szabó L. 2010./ 

Korábban diagnosztizált mentális romlás:  enyhe, induló  középsúlyos   súlyos nem volt 
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Pszichiátriai betegségre utaló jelek:  kontaktus nem alakítható ki  zavartság  hallucinációk  

nagyfokú nyugtalanság  szorongás  agresszivitás  destruktív, fenyegető magatartás  

ellenségesség  gyanakvás  inadekvát, bizarr viselkedés  kórosnak tűnő gondolatok  

lehangoltság, depresszív hangulat  öngyilkossági gondolatok visszahúzódás  gátoltság 

felhangoltság  fellazult viselkedés  nagymértékű összeférhetetlenség  antiszociális 

magatartás 

Egyéb: Korábbi pszichiátriai gyógykezelések: 

Szenvedélybetegségre vonatkozó támpontok: 

Rendszeresen fogyaszt-e alkoholt vagy valamilyen drogot:  igen    nem 

Ha igen, akkor mit?: 

Korábban szenvedélybetegség miatt állt-e gyógykezelés alatt?: igen  nem 

Ha igen, akkor: 

Időpont                   Kezelőhely                          Kiírási diagnózis 

Jelenleg áll-e gyógykezelés alatt?  igen    nem 

Ha igen, akkor: 

Kezelőhely                                   Kezelőorvos neve                                         elérhetősége 

Az előtörténet és dokumentáció alapján értelmi fogyatékosság  fennállása valószínűsíthető: 

igen          nem 

Hozzátartozótól kapott támpontok: Rendelkezésre álló orvosi dokumentumok: 

Milyen gyógyszereket szed rendszeresen?: 

Összefoglaló értékelés 

A megkeresés oka:  

A szociális rászorultság értékelése: 

Interperszonális kapcsotok értékelése: 

Funkcionális akadályozottság értékelése:  

Krónikus betegségek: 

Mentális állapot értékelése:                         Pszichiátriai támpontok:   

Kiegészítő megjegyzések:  

Az interjút végző véleménye:                      Az értékelő team javaslata:   
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13.2. Szociális készségszínt felmérés 

Szabó Lajos (2003): Szociális Készségszint felmérés, Fővárosi Önk. Módszertani Osztálya 

Továbbképző Füzet 4. sz. Budapest.  

I. Önellátás Pontérték Átlagérték Globális érték 

1. Étkezés    

2. Tisztálkodás    

3. Öltözködés    

4. WC használat    

Összpontérték    

II. Kommunikáció     

1. Beszéd    

2. Olvasás- írás    

3. Számolás    

Összpontérték    

III. Tájékozódás    

1.Térben    

2.Időben    

3.Önamgára von.     

Összpontérték    

IV. Közösségi aktivitas    

1. Közösségi részvétel    

2.Célirányos tevékenység    
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3.Interperszonális kapcs.    

Összpontérték    

V.Viselkedés adekvációja    

1.Konvencionális viselk.    

2. Impulzus kontroll    

3.Realítás kontaktus    

Összpontérték    

VI. Vizsgáló értékelése    

VII.Vizsgálat összpontsz.    

Faktorok 1 pont 2pont 3 pont 4 pont 5 pont 

Kommunikáció Beszélgetésbe 

már nem tud 

bekapcsolódni. 

Beszédmeg-

értése egyszerű 

in-formációkra, 

utasítasokra 

korlatozó-dik, 

figyelme inga-

dozó. Szavakban, 

tomőndatokban 

fejezi ki magát, 

beszéde alakilag, 

nyelvileg sem 

teljesen korrekt. 

Egyszerübb mon-

datokkal fejezi ki 

magát, kifejező 

készsége érzekel-

hetően rosszabb. 

Beszédmegértése 

megtartott, de 

hosszabb  beszél-

getésbe már nem 

tud 

bekapcsolódni, 

könnyen elveszíti 

fonalat. 

Beszéde kevésbé 

folyékony, 

kissebb 

elakadások, 

kifej-ezesi 

nehézségek, 

szókeresési, 

felidézési 

problemák.  

Kisse lassabban, 

korulmenyesebben 

fejezi ki magát, de 

beszédmegértése 

és kifejező kész-

sege megfelelő. 

Jó kontaktus 

készség. 

Beszélgetésbe 

könnyen 

bevonható. 

Beszéde ko-

herens, 

folyékony. 

Beszédértése 

és kifejező 

készsége jó. 

Közösségi 

részvétel 

Kozosségi 

programokban 

teljesen inaktív, 

csak rövid ideig 

tud egy helyben 

megmaradni, 

figyelme csak in-

tenzív egyéni 

fog-lalkozassal 

Inaktív, bizony-

talan, fokozott 

iranyítast igényel. 

Visszahuzodo, 

kisse szintelen, 

paszsziv, csak 

oszton-zessel 

vonhato be. 

Közösségi progra-

mokban passziv 

résztvevő, de 

könnyen bevon-

ható. 

Aktívan 

elfoglalja 

magát, 

résztvesz 

közösségi 

prog-

ramokban, 

erdek-lődése 

nyitott. 
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köthő le. 

Célirányos 

tevékenység 

Rövid ideig von-

ható be. 

Egyszerű 

tevékenységet 

utánzás, modell-

követés, irányitás 

mellett végez. 

Folyamatos ösz-

tonzést, iranyítást 

igényel. Figyelme 

ingadozó. 

Foglalkoztataso-

kon nemi segit-

seggel, 

iranyitassal 

kepes tartos, cel-

iranyos 

tevekeny-segre. 

Passzívabb, de 

foglalkozásba jól 

bevonható es ott 

önálló. 

Aktív, 

tevékeny, 

konstruktív, 

fel-adatokat 

önállóan 

elvégez. 

Interperszonális 

kapcsolatok 

Inaktív, kapcso-

latai elsorvadtak. 

Szoros 

kapcsolata 

hozzátartozóval, 

szobatárssal van. 

Beszűkülő közös-

ségi kapcsolatok, 

elsősorban a köz-

vetlen lakókör-

nyezeteben egy-

két lakóval, 

hozzátartozóval. 

Kulso 

kapcsolatai 

leepultek, szeme-

lyes kotodesek, 

kozvetlen 

kornye-zetenek 

kapcso-latai 

megtartottak. 

Megfelelő kapcso-

latok, közösségi 

részvétel. 

Gazdag, szines 

közösségi 

aktivitás, sok 

kapcsolattal. 

Külső 

kapcsolatai is 

jórészt megtar-

tottak. 

Közösségi 

szerepvállalás. 

Konvencionális 

viselkedés 
Szembetünő ina-

dekvát 

viselkedés, 

zavaró 

magatartás 

(trágár beszéd, 

nem öltözik fel 

megfelelően) 

Jol megragadhato 

kritikatlansag, a 

viselkedes 

fellazulasa, 

felhangoltsag, a 

konvencionalis 

viselikedes szaba-

lyait nehezen 

tartja be. 

A kritikai 

mérlege-lés 

képessége 

csökken, kevésbé 

ovatos, kevésbé 

visszafogott 

azok-ban a 

helyzetek-ben, 

ahol konven-

cionálisabban 

kel-lene 

viselkednie. 

Konvencionális 

viselkedés, 

egyszerübb 

helyzetekben jól 

boldogul, de ár-

nyaltabb, tapinta-

tosabb viselkedést 

követelő helyze-

tekben kevésbé 

adekvát.  

Teljesen 

konven-

cionális 

viselkedés. 

Bonyolultabb 

szociális 

helyzetekben 

képes árnyalt, 

“diplomatikus” 

viselkedésre 

Impulzus 

kontroll 

Agresszivitas, 

agitált, nyugtalan 

ma-gatartás, 

fokozott 

mozgáskésztetés, 

de megfelelő 

kon-taktus 

kialakitható és 

nyugtalansága 

csillapitható. 

A helyzethez nem 

illő, aránytalan ér-

zelmi-indulati re-

akciók, 

hullámzás, 

inadekvát, kirob-

banó indulati 

reaktivitás, 

érzelmi-indulati 

inkontinencia. 

Érzelmi-indulati 

labilitas, feszült-

ségre könnyen 

fellazul, alacsony 

fe-szültségtűrő 

képesség. 

Megfelelő 

érzelmi, indulati 

kontroll. 

Az érzelmi, 

indu-lati 

reakciók jó 

kontrollja, 

helyzetekhez 

igazodó 

arányos 

reakciók. 
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A vizsgáló globális értékelése: 7 pont: Jó színvonalú, mentálisan teljesen intact, 6 pont: 

Megfelelő összkép, az időskorban megszokott kisebb nehézségekkel/lassabb, 

körülményesebb nehézkesebb kliens. 5 pont: Színtelenebb, beszűkűltebb, nehezebben 

boldoguló, bizonytalan kliens/ a kliens megéli azt, hogy bizonytalanabb, nehezebben 

boldogul, feledékenyebb, stb/ 4 pont: A külső szemlélő által is megragadható mentális 

hanyatlás, fokozott alkalmazkodási nehézségekkel, de képes még kisebb segítséggel 

elboldogulni. 3 pont: Szembetűnő mentális hanyatlás fokozottabb irányítás, kontroll 

igényével. A kliens, már nem hagyható egyedül. 2 pont: A kliens folyamatos gondozást 

igényel, és súlyosan leépült. 1 pont: Teljes leépülés. 

13.3 Az önálló életvitel felmérése (Dr. Szabó Lajos) 

I. Háztartás 

Tényező Pontérték Kritérium 

1. főzés 7 Önállóan, változatosan főz, akár többfogásos ebédet vagy 

vacsorát 

 5 Lassú, körülményes, nehezebben főz, repertoárja beszűkült 

egyszerűbb, korábban rutinszerűen főzött ételekre 

 3 Feledékeny, gyakran elrontja az ételt /pl. kifelejt dolgokat az 

ételből/, egyre kevésbé vállalkozik önálló főzésre, segítségre 

szorul 

 1 Már nem  képes irányítással sem főzni, sem megfelelően 

segíteni 

Tényező Pontérték Kritérium 

2. takarítás 7 Teljes nagytakarítás önállóan /ablak mosás is/ 

 5 A heti rendszeres takarítást rutinsze-rűen elvégzi, de a 

nagytakarítás nehézséget jelent számára 

 3 Rendet rak maga körül, de takarítani már csak segítséggel tud 
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 1 Már nem  képes irányítással sem rendet rakni, nem kooperál, 

inaktív 

Tényező Pontérték Kritérium 

3. mosás 7 Nagymosást automata mosógéppel önállóan végez /ruhák 

szelekciója, beállítás, mosószer választás önállóan/ 

 5 Az önálló gépi mosás nehézséget jelent /esetleg nincs 

mosógépe/. Kézi mosás nem okoz gondot 

 3 Kisebb személyes dolgainak kimosá-sán túl már nem mos 

 1 Nem bevonható, nem kooperál 

II. Házkörüli tevékenység: 

Tényező Pontérték Kritérium 

1. a 

környezet 

rendbe-

tartása 

7 Szívesen tevékenykedik a ház körül, a környezet szépen 

gondozott /pl.kert/ 

 5 Már nehézséget jelent számára fizikailag a kert, udvar 

rendbetartása, de valamilyen szinten még elvégzi 

 3 A házkörüli tevékenységhez rendszeres segítséget igényel 

 1 Környezetét nem tartja rendben, házkörüli tevékenységet 

nem végez 

Tényező Pontérték Kritérium 

2. kis 

javítások, 

karbantartás 

7 Sokoldalúan tevékeny, ügyes, kreatív, önállóan sok mindent 

megold 
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 5 Egyszerűbb javítások /pl. gombfelvarás, biztosítékcsere, 

stb./ 

 3 A szükséges javítások elvégzéséhez megfelelő szakembert 

keres, önmaga nem fog javításokba 

 1 Nem képes a problémákat megoldani, sem segítséget találni  

III. Házon kívüli tevékenységek 

Tényező Pontérték Kritérium 

1. vásárlás 7 Rendszeresen önállóan vásárol, nagybevásárlást is 

lebonyolít 

 5 Közeli boltban nap szükségletnek megfe-lelően kisebb 

vásárlást önállóan bonyolít 

 3 Vásárláshoz segítségre van szüksége /elfelejt dolgokat, 

nem jól méri fel hogy mire és mennyire van szükség, stb./ 

 1 Már nem tud elmenni vásárolni sem felmérni, hogy mire 

is van szükség 

Tényező Pontérték Kritérium 

2. ügyintézés 7 Hivatalokba önállóan intézi ügyeit, képes megfelelő 

kérvényt írni, űrlapokat kitölteni  

 5 Egyszerű, szokványos ügyintézés /pl. postai levélfeladás, 

csekk kitöltése, feladása/ nem okoz gondot 

 3 Ügyeinek intézéséhez segítséget, tanácsot igényel /pl. 

kérvény megírása, megfelelő hivatal megtalálása, stb./  

 1 Ügyeit nagymértékben nem képes intézni, mások végzik 

el helyette 

IV. Napi életvitel 
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Tényező Pontérték Kritérium 

1. pénzkezelés 7 Havi jövedelmét képes önállóan beosztani, pénzével 

gazdálkodni, esetleges megtakarításait kezelni 

 5 Rutinszerű napi pénzkezelés nem okoz gondot, ismeri az 

árakat és tud kalkulálni velük 

 3 Pénzkezeléshez segítsé-get igényel /pl. átutalá-sok 

bonyolítása/, nehezen kalkulál az árakkal, pénzt önállóan 

nem képes beosztani 

 1 Egyszerűbb  pénzügyi műveleteket sem tud követni /pl. 

visszajáró, különféle címletek,stb./  

 

Tényező 

Pontérték Kritérium 

2.kapcsolatta

rtás 

7 önálló telefonhasználat, levelezés bonyolítása, 

e-mail 

 5 A kapcsolattartás egyszerűbb formáinak rutinszerű 

alkalmazása /pl. levél megírás, cimzés, vonalas telefon 

híváskörzeten belüli használata/ 

 3 Segítségre szorul /pl. levél címzés, feladás, távolsági hívás/ 

 1 Nem képes kapcsolatot tartani 

 

Tényező Pontérté Kritérium 

3. 

egészségügyi 

ellátás 

7 Egészségügyi probléma esetén orvoshoz fordul, elmegy a 

kivizsgálások-ra, orvosi utasításokat követ, gyógyszereit 

megfelelően szedi 
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igénybevétele 

 5 egészségét elhanyagolja, nehezen megy orvoshoz, 

gyógyszereit nem szedi megfelelően 

 3 Kivizsgálásokon kísérőre van szüksége, figyelmez-tetni kell a 

gyógyszerek beszedésére 

 1 Elutasító, nem kooperál 

Tényező Pontérték Kritérium 

4. technikai 

eszközök 

használata 

7 Képes az otthonában lévő technikai eszközök megfelelő 

használatára, beállítások módosítására /TV, mobil telefon, 

számítógép, stb./ 

 5 Alapfunkciók rutinszerű használata, módosítás nehézséget 

jelent 

 3 Elemi szintű használat /pl. bekapcsolás-kikapcsolás, akufeltöl- 

tés/ minden más mű- 

velet, állítás, módosítás segítséget igényel/ 

 1 Elemi szintű használatra sem képes 

 

A pontozás során  páros számmal /6, 4, 2/ a bizonytalanul megítélhető  szempontok esetén 

értékelünk. Amikor egy funkció megítélése nem lehetséges / mert pl. az adott tevékenységet 

a  kliens környezetben lévő más személy látja el/ akkor nem jelölünk pontértéket. 
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13.4 Terhelődés a gondozás során  

 

(Zarit S.,  Zarit J. (1985): Memory and Behavior Problems Checklist in:  Zarit, Steven H., 

Orr, Nancy K.,  Zarit Judy M.:  The Hidden Victims of Alzheimer’s Diseases – New York 

University Press. New York..78. – 79. old. 

Instrukció:  A következőkben egy sor állítást olvashat. Ezek olyan érzéseket tükröznek,  

amilyeneket olykor valakinek a gondozása során átélünk. Minden állítás kapcsán jelölje meg 

azt, hogy az adott érzést a gondozó tevékenység végzésekor milyen gyakran tapasztalja – 

soha, ritkán, olykor, elég gyakran, vagy szinte mindig.  A válaszadás során nincs jó vagy 

rossz válasz! 

1. Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója több segítséget igényel, mint amennyire szüksége 

lenne? 

O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

       2.  Úgy érzi-e, hogy a hozzátartozójára ráfordított idő miatt nem marad elég ideje saját     

      magára? 

O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

       3.  Érez-e feszültséget a hozzátartozója gondozása és a családi kötelezettségei, illetve 

     munkája között? 

O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

       4.  Kényelmetlenül érzi-e magát hozzátartozója viselkedése miatt? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

      5.   Dühösnek érzi-e magát a hozzátartozójával foglalkozás során? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

     6.  Úgy érzi-e, hogy hozzátartozójának gondozása kedvezőtlenül érinti  

a többi   családtagjával  vagy barátaival való kapcsolatát? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 
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     7.  Fél-e attól, hogy a jövő mit tartogat hozzátartozója számára? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

     8.  Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója túlságosan függ magától? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

   9.  Feszültnek érzi-e magát amikor a hozzátartozója körül tevékenykedik? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 10.  Úgy érzi-e, hogy a hozzátartozójáról gondoskodás következtében romlott az egészségi 

        állapota? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 11.  Úgy érzi-e, hogy a hozzátartozója gondozása miatt nem marad annyi ideje 

          saját magára, mint amennyit szeretne?  

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 12.  Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója gondozása miatt a társasági élete hátrányt 

         szenvedett? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 13.  Kellemetlenül érzi magát azért, mert elvesztette barátait hozzátartozója miatt? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 14.  Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója úgy várja az ön gondoskodását, mintha ön volna az  

         egyetlen, akire támaszkodhat? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 15.  Úgy érzi-e, hogy kiadásait figyelembe véve nincs elég pénze ahhoz, hogy  

         hozzátartozójáról gondoskodjon? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 16.   Úgy érzi-e, hogy képtelen hozzátartozóját hosszabb távon gondozni? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 



 

 

177 

 

 17.  Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója betegsége miatt elvesztette az irányítást élete felett? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 18. Vágyik-e arra, hogy hozzátartozója gondozását valaki másra hagyja? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 19.  Bizonytalannak érzi magát abban, hogy mit is tegyen a hozzátartozója kapcsán? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 20.  Úgy érzi-e, hogy többet kellene tennie hozzátartozójáért? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 21. Úgy érzi-e, hogy jobb munkát kellene végeznie hozzátartozója gondozása során? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

 22.  Összességében túlterheltnek érzi magát hozzátartozója gondozása kapcsán? 

             O. soha  1. ritkán  2. olykor  3. elég gyakran  4. szinte mindig 

Összesített pontszám: 68 pont 

Nagy terhelődésű / 4 pontra értékelt/ tételek :  

Értékelés:    

                   

0 – 20 pont  terhelődés nem vagy csak kismértékben állapítható meg 

21 – 40 pont enyhe mértékű terhelődés 

41 – 60 pont közepes mértékű terhelődés 

61 – 88 pont súlyos terhelődés 

 

 

Kvalitatív értékelés a nagy terhelődésű tételek alapján: 

Érdemes megjelölni, kiemelni a 4 pontos válaszokat és azok alapján egy kiegészítő 

kvalitatív értékelést adni. 

 

 

 

Forrás: Steven H. Zarit, Judy M. Zarit: Burden interview – in: S.H. Zarit, N.C. Orr, J.M. 

Zarit:  

  The Hidden Victims of azlheimer’s Disease. New York Univ. Press. N.Y. 1985. 
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13.5. Emlékezeti és viselkedés problémák felmérése  

Zarit S., Zarit J. (1985):  The Burden Interview in: Zarit, Steven H., Orr, Nancy K.,  Zarit 

Judy M.:  The Hidden Victims of Alzheimer’s Diseases – New York University Press. New 

York.. 84. – 85. old. 

Instrukció a felmérést végző számára:  Ez a szempontrendszer két részből áll: az „A” 

részben azt mérjük fel, hogy a problémák milyen gyakran merülnek fel.  A „B” részben 

pedig azt, hogy ezek milyen mértékben zavarják a gondozást nyújtó családtagot. Először az 

adott problémára és annak előfordulási gyakoriságára kérdezünk rá, majd közvetlenül 

áttérve a „B” részre meghatározzuk a gondozó családtag arra adott reakcióját, akkor, amikor 

az adott viselkedést észleli /nem úgy végezzük a felmérést, hogy először áttekintjük a 

probléma listát, majd visszatérünk az azokra adott reakciókhoz/. 

A gondozó családtagnak adott instrukció: 

„A” rész: a következőkben felolvasok Önnek egy listát gyakran előforduló problémákról. 

Jelezze ha e problémák közül valamelyik az elmúlt héten előfordult a hozzátartozójával való 

foglalkozás során, és azt is, hogy ez a probléma milyen gyakran fordul elő illetve, hogy 

előfordul-e egyáltalán.  

 A felmérés során a felmérő űrlap a felmérést végzőnél van és az adott tétel felolvasása 

nyomán, amikor a gyakoriságra kapunk választ, akkor kiegészítő kérdéssel pontosítjuk az 

előfordulási gyakoriságot az alábbi pontozási súlyozás szerint: 

0 pont: soha nem fordul elő 

1 pont: előfordult már, de az elmúlt héten nem 

2 pont: egy-két alkalommal előfordult a múlt héten 

3 pont: több mint háromszor előfordult az elmúlt héten 

4 pont: naponta előfordul, vagy akár többször is egy nap 

7 pont: megtörténne, ha a gondozó családtag nem kontrollálná a helyzetet /pl. elkóborlás ha 

nem zárná az ajtót/ 

8 pont: a gondozott soha nem próbálta / 

„B” rész:  azt szeretném felmérni, hogy mennyire zavarja, illetve mennyire zaklatja fel ez a 

probléma akkor, amikor szembesül vele. Ennek mértékét mérlegeljük együtt az alábbiak 

szerint: 

0 pont: egyáltalán nem, 1 pont: egy kicsit. 2 pont: mérsékelten,  3 pont: nagyon 

4 pont: igen nagymértékben 
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A gondozottal kapcsolatos problémák listája 

 Viselkedés Előfordulási gyakoriság  Reakció a primér 

gondozó részéről 

  1. Bolyong vagy eltéved 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  2. Újra és újra ugyanazokat a kérdéseket ismétli 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  3.   Elrejt különböző dolgokat /pl. pénzt, ékszert, 

stb./ 

 

0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  4. Gyanakvó, vádaskodó 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  5.  Elveszt, elkever dolgokat 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  6. Nem ismeri fel azokat, akiket korábban ismert 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  7. Elfelejti, hogy milyen nap van éppen 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  8. Elkezd, de nem fejez be dolgokat 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

  9.  Megrongálja dolgait 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

10. Olyan dolgokat tesz, ami önt bosszantja 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

11. Éjszaka felébreszti 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

12.  Állandóan nyugtalan 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

13. Állandóan beszél 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

14. Keveset vagy egyáltalán nem beszél 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

15. Olyan dolgokat tesz, amelyek másokra vagy 

önmagára veszélyes lehet 
0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

16. Újra átél eseményeket a múltból 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

17. Nem létező dolgokat lát vagy hall 

(hallucinációk vagy illúziók) 
0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

18. Nem képes vagy nem akar felöltözködni 

(részben vagy teljesen, vagy nem megfelelően 

öltözik fel) 

0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

19. Képtelen vagy nem akar önállóan enni 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

20. Képtelen vagy nem akar fürödni, vagy 

zuhanyozni 
0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

21. Nem képes önmagát kisminkelni (férfiak 

esetén: borotválkozni) 
0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

22.  Inkontinens 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

23. Nem képes az ételt elkészíteni 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

24. Nem képes a telefont használni 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

25. Nem képes a pénzt kezelni (pl. bolti 

vásárlásnál, pénzügyek intézésénél) 
0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

26. Nem képes takarítani 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

27. Nem képes vásárolni (pl. kiválasztani amire 

szüksége van) 
0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

28. Képtelen olyan egyszerű dolgokat 

megcsinálni, amit korábban szokott 
0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

29. Nem képes egyedül maradni 0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 

30. Egyéb problémák:  0  1  2  3  4  0  1  2  3  4 
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13.6. Családon belüli szerepviszonyok vizsgálata  

Szabó L.- Kiss G. (2015): A családon belüli szerepek alakulásának vizsgálata, a családi 

feladat és szerep megosztások és a mentális romlást követő feszültség növekedése és a 

szerepstruktúra átalakulás vizsgálata  

A gondozási feladatok megoszlásának áttekintése 

Instrukció: Vezesse fel azon személyeket, akik a gondozási feladatokat végzik, és X- el 

jelölje be azt a területet, amelyet az adott személy végez. (kliens, feleség, férj, fia, lánya, 

menye, veje, unoka, barát, szomszéd, hivatásos gondozó stb. ).   

1. Fizikális gondozás:  

         

Tisztálkodás         

Öltözködés         

Fésülködés         

Étkezés         

Gyógyszer 

bevétel 

        

WC haszn.         

2. Háztartás: 

         

Főzés         

Takarítás         

Mosás         

házkörüli 

tevékenység 

        

javítás, 

karbantartás 

        

Bevásárlás         

3. Életviteli támogatás: 

         

Pénzkezelés         

Ügyintézés         

technikai 

eszközök 

használata 

        

Közlekedés         

eü. ellátás 

igénybevétele 

        

közösségi 

részvétel 
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A szerepek megoszlása a családban: 

         

munka és 

pénzkeresés 

        

a jövedelem 

beosztása 

        

háztartás vitele, 

házkörüli tevé –

kenység 

        

ügyintézés, a 

család képvi-

selete 

        

vezető szerep a 

családi 

döntésekben 

        

házastársi, 

partneri 

kapcsolat 

        

gyermekekkel 

foglalkozás, 

gyermeknevelés 

        

otthonteremtés, 

a család életé-

nek alakítása 

        

érzelmi támasz-

nyújtás 

        

gondozói fela-

datok, gondozói 

szerep 

        

*Az egyes szerepeknél „x” –l jelöljük az azt ellátó személyeket.  

B. A primer gondozó családtag szerepfeszültsége: 1-5 terjedő skála 

Szereplista munka pénz 

beosztá

s 

háztart

ás vitel  

ügy 

intézés 

döntés- 

hozatal 

partner 

kapcsol

at 

gyerm

ek ne-

velés 

othte-

rem-

tés 

tá-

mas

z 

ny. 

gon-

do-

zás 

szerep 

feszültség 

          

 magas /3 

p./ 

          

 jelentős 

/2 p./ 

          

 mérsékelt 

/1 p./ 

          

 nincsen 

/0 p./ 
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C. A szerepfeszültség hatása a családi szerepekre 

Szereplista munka pénz 

beosztás 

háztartás 

vitel  

ügy 

intézés 

döntés- 

hozatal 

partner 

kapcs. 

gyermek 

nev. 

othon 

teremtés 

támasz 

ny. 

gon 

dozás 

Családtagok           

Primer 
gondozó  

          

Hiv. gondozó           

Családtag            

Családtag           

Családtag           

Családtag           

Családtag           

Családtag           

           

 magas /3 p./           

 jelentős /2 
p./ 

          

 mérsékelt /1 

p./ 
          

 nincsen /0 
p./ 

          

 

Összefoglaló értékelés: 

13.7. A gondozással és a gondozottal kapcsolatos érzések felmérése Farran 

C. et al. (2008): Exploring Positive Attitudes Toward Caregiving in: Greene, Roberta R.: 

Social Work with the Aged and their Famillies, Aldin.  London. 151. – 152. old. 

Instrukció: Ez a kérdőív egy sor olyan állítást tartalmaz, amely a hozzátartozójának 

gondozása során szerzett szubjektív tapasztalataira, véleményére, és a gondozáshoz 

kapcsolódó érzéseire vonatkoznak. Olvasva az egyes állításokat mérlegelje azt, hogy 

azokkal milyen mértékben ért egyet vagy nem ért egyet.  Ennek megfelelően „x” – l jelölje 

az adott állításnál egyetértése mértékét. 

  nagyon 

egyetértek 

egyet- 

értek 

nem tudom 

eldönteni 

nem értek  

egyet 

nagyon 

nem értek 

egyet 

I. Vesztesség/Tehe-

tetlenség 

     

 1. Hiányzik ahogy 

régen együtt 

voltunk, 

beszélgettünk 

     

 2. Hiányzik ahogy 

régen szeretett 

     

 3.  Szomorú látnom 

szellemi, fizikai 

romlását 

     

 4.  Hiányoznak azok 

az apró dolgok, 

amiket együtt 
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csináltunk 

 5.  Szomorú vagyok, 

hogy elveszett az a 

személy, akit 

ismertem 

     

 6. Nem vagyok képes 

ellazulni a 

gondozási 

feladatok miatt 

     

12. Hiányzik, hogy 

nem marad időm a 

többi családtagra, 

barátokra 

     

13. Nincs remény, csak 

próbálok 

belekapaszkodni 

egy szalmaszálba 

     

18. Hiányzik az előző 

életem 

     

19. Semminek sem 

tudok örülni 

     

24. Hiányzik, hogy 

nincs módom 

utazni 

     

25. Bárcsak szabadon 

élhetném az életem 

     

30. Bánt, hogy a 

gondozás miatt fel 

kellett adnom a 

munkám és 

mindazt ami 

érdekelt 

     

31. Betegsége miatt 

úgy érzem 

csapdába estem 

     

34. Voltak céljaink, de 

feladtuk a 

demenciája miatt 

     

       

36. Hiányzik a 

humorérzéke 

     

37. Bárcsak 

elmenekülhetnék 

     

38. Úgy érzem az 

életem elromlott 

     

 7. Úgy érzem, hogy 

helyzetem 
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reménytelen 

∑       

II. A gondoskodás 

pozitív jelentése 

     

 8. Örülök, hogy 

velem van, 

hiányozna ha 

elmenne 

     

 9.  Számít, hogy 

megbecsül 

     

10.  Gondozása célt és 

értelmet ad az 

életemnek 

     

14. Közös emlékeink 

és élményeink 

fontosak nekem 

     

15. Erős 

személyiségem van 

     

16. Jó érzés, hogy 

segítek a gondozás 

során 

     

20. Az, hogy megölel 

és azt mondja, 

hogy „szeretlek”, 

sokat jelent nekem 

     

21. Küzdő típusú 

ember vagyok  

     

22. Örülök, hogy 

gondoskodhatok 

róla 

     

26. Az, hogy 

beszélgethetek 

azokkal, akik közel 

állnak hozzám, 

megerősíti hitemet 

saját 

képességeimben 

     

27. Még ha 

nehézségeim is 

vannak az 

életemben, 

bizakodva tekintek 

a jövőbe 

     

28. A gondozás segített 

abban, hogy új 

dolgokat tudjak 

meg magamról 
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32. Minden év, tekintet 

nélkül a 

nehézségekre, áldás 

számomra 

     

33. Nem én 

választhattam azt 

amiben vagyok, de 

elégedettséggel tölt 

el az, hogy 

gondozom  

     

       

38. Minden nap áldás      

39. Itt a helyem és 

igyekszem a 

legjobbat kihozni 

ebből 

     

40. Erősebb vagyok, 

mint gondoltam 

     

42. Minden nap úgy 

kezdődik 

számomra, hogy 

tudom, szép napot 

fogunk eltölteni 

együtt 

     

43. A gondozás 

erősebbé és jobbá 

tett 

     

∑       

III

. 

Végső jelentés      

11. Az Isten nem tesz 

rád több terhet, 

mint amit elbírsz 

     

17. Hiszek az ima 

erejébe, különben 

nem tudnám 

csinálni ezt 

     

23. Hiszem, hogy Isten 

gondoskodni fog 

rólam 

     

29. Biztos vagyok 

abban, hogy 

Istennek oka volt 

erre 

     

35. Isten jó      

∑       
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14. Függelék II.   

14.1. Emlékezeti és viselkedési problémák felmérésének eredménye  

A.) Az elmúlt héten előfordult 

a hozzátartozójával való 

foglalkozás során? Milyen 
gyakran, vagy egyáltalán 

előfordult? 

 1. Bolyong vagy eltéved? 

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet/ 

pl. bezárja az 

ajtót  

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E. I.O  4 6 8 14 8 8 2 

K.O. 8 0 0 12 12 14 4 

B.) Mennyire zaklatja fel?  1. 

Bolyong vagy eltéved? 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E I.O  8 8 4 20 10     

K.O. 12 6 8 14 10     

A.) 2. Újra és újra 

ugyanazokat a kérdéseket 

ismétli?  

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 
gondozó 

családtag 

nem 
kontrollálná 

a helyzetet  

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 0 10 4 16 20 0 0 

K.O. 2 14 4 6 20 2 2 

B.) Mennyire zaklatja fel? 2. 

Újra és újra ugyanazokat a 

kérdéseket ismétli.   

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 4 12 22 10     

K.O. 4 14 14 16 2     

A.) 3.Elrejt különböző 

dolgokat/pl. pénzt, ékszert, 

stb/ 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Több mint 

háromszor 
előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 
gondozó 

családtag 

nem 
kontrollálná 

a helyzetet 

/pl. 
elkóborlás, 

ha nem zárná 

az ajtót 

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 4 8 2 10 26 0 0 

K.O. 0 8 8 16 10 4 4 

B. Mennyire zaklatja fel?3. 

Elrejt különböző dolgokat 

/pl. pénzt, ékszert, stb./ 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

 Felvétel helye 
Sz.E. I.O 4 6 6 22 12     

K.O. 4 8 18 18 2     

A.) 4. Gyanakvó, vádaskodó 
Soha nem 

fordult elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet  

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 12 12 4 18 0 4 

K.O. 2 10 2 6 28 0 2 

 B.) Mennyire zaklatja fel? 

4.Gyanakvó, vádaskodó 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
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 Felvétel helye 
Sz.E.I.O 2 12 0 30 6     

K.O. 6 6 20 8 10     

A.) 5. Elveszt, elkever 

dolgokat 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Több mint 

háromszor 
előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet  

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 10 4 14 22 0 0 

K.O. 2 0 8 6 26 6 2 

 B.) Mennyire zaklatja fel? 5. 

Elveszt, elkever dolgokat 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

 Felvétel helye 
Sz.E.I.O 2 2 26 16 4     

K.O. 8 0 16 12 14     

A.) 6. Nem ismeri fel azokat, 

akiket korábban ismert 

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 
gondozó 

családtag 

nem 
kontrollálná 

a helyzetet  

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 

 Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 4 2 12 30 0 0 

K.O. 6 0 8 10 28 0 0 

B.) Mennyire zaklatja fel? 6. 

Nem ismeri fel azokat, 

akiket korábban ismert 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 4 12 26 6 2     

K.O. 6 10 4 28 2     

 A.) 7. Elfelejti, hogy milyen 

nap van éppen 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet  

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 2 0 12 8 28 0 0 

K.O 4 10 0 10 26 0 0 

B.) Mennyire zaklatja fel? 7. 

Elfelejti, hogy milyen nap 

van éppen 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 6 18 10 10 6     

K.O. 8 4 14 18 6     

 A.) 8.Elkezd, de nem fejez 

be dolgokat 

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 
gondozó 

családtag 

nem 
kontrollálná 

a helyzetet 

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 4 10 4 32 0 0 

K.O. 4 0 6 14 26 0 0 

B.) Mennyire zaklatja fel? 

8.Elkezd, de nem fejez be 

dolgokat 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 10 14 24 2     

K.O. 4 8 12 18 8     

A.) 9.Megrongálja dolgait 
Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Több mint 

háromszor 
előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet  

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 
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Felvétel helye 
Sz.E.I.O 8 16 8 6 10 0 2 

K.O. 10 0 8 14 6 6 6 

 B.) Mennyire zaklatja fel? 

9.Megrongálja dolgait 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 10 8 22 8 2     

K.O. 12 8 8 14 8     

A.) 10.Olyan dolgokat tesz, 

ami önt bosszantja 

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 
gondozó 

családtag 

nem 
kontrollálná 

a helyzetet  

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 4 14 6 6 18 0 2 

K.O. 4 12 4 8 14 8 0 

 B.) Mennyire zaklatja fel? 

10.Olyan dolgokat tesz, ami 

önt bosszantja 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 6 6 12 24 2     

K.O. 4 6 14 12 14     

 A.) 11.Éjszaka felébreszti 
Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Több mint 

háromszor 
előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet 

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 4 14 2 8 20 2 0 

K.O. 6 4 4 12 22 2 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?11.Éjszaka felébreszti 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

 Felvétel helye 
Sz.E.I.O 6 4 8 22 10     

K.O. 6 10 14 16 4     

A.) 12.Állandóan nyugtalan 
Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet  

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet 

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 0 10 16 24 0 0 0 

K.O. 4 2 14 26 4 0 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?12.Állandóan nyugtalan 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 0 6 14 28 2     

K.O. 0 4 18 18 10     

A.) 13.Állandóan beszél 
Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet  

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 

Sz.E.I.O 0 12 12 6 20 0 0 

A kliens 

otthona 
4 6 4 8 28 0 0 

B.) Mennyire zaklatja fel? 

13.Állandóan beszél 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 4 10 16 14 6     

K.O. 4 8 14 16 8     
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A.) 14.Keveset vagy 

egyáltalán nem beszél 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet 

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 10 4 16 14 6 0 0 

K.O. 10 6 2 2 24 6 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?14.Keveset vagy 

egyáltalán nem beszél 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 14 10 12 12 2     

K.O. 16 8 8 12 6     

A.) 15. Olyan dolgokat tesz, 

amelyek másokra vagy 

önmagára veszélyes lehet 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet 

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz. E.I.O 0 8 16 18 6 2 0 

K.O 2 2 6 10 30 0 0 

B.) Mennyire zaklatja fel? 

15. Olyan dolgokat tesz, 

amelyek másokra vagy 

önmagára veszélyes lehet 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 2 12 20 14 2     

K.O 2 6 4 32 6     

A.) 16.Újra átél eseményeket 

a múltból 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet 

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 2 4 12 32 0 0 

K.O. 4 0 10 8 28 0 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?16.Újra átél eseményeket 

a múltból 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 10 16 18 6     

K.O. 2 6 10 18 14     

A.) 17.Nem létező dolgokat 

lát vagy hall (hallucinációk 

vagy illúziók) 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 
előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet  

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 0 4 8 38 0 0 

K.O. 2 2 4 12 30 0 0 

B.) Mennyire zaklatja fel? 

17.Nem létező dolgokat lát 

vagy hall (hallucinációk vagy 

illúziók) 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 2 16 26 6     

K.O. 2 4 14 14 16     

A.) 18.Nem képes vagy nem 

akar felöltözködni (részben 

vagy teljesen, vagy nem 

megfelelően öltözik 

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 
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a helyzetet 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 4 8 10 24 2 0 

K.O. 12 4 6 8 20 0 0 

B.) Mennyire zaklatja fel? 

18.Nem képes vagy nem 

akar felöltözködni (részben 

vagy teljesen, vagy nem 

megfelelően öltözik 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

 Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 10 8 20 10     

K.O. 12 6 6 8 18     

A.) 19.Képtelen vagy nem 

akar önállóan enni 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet  

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 6 10 10 6 16 0 2 

K.O. 10 0 4 8 18 10 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?19.Képtelen vagy nem 

akar önállóan enni 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 8 12 16 12 2     

K.O. 14 2 16 14 4     

 A.) 20.Képtelen vagy nem 

akar fürödni, vagy 

zuhanyozni 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 

családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet 

A 

gondoz

ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 4 10 6 14 16 0 0 

K.O. 2 8 2 8 20 10 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?20.Képtelen vagy nem 

akar fürödni, vagy 

zuhanyozni 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 4 8 20 14 4     

K.O. 6 12 2 18 12     

A.) 21.Nem képes önmagát 

kisminkelni (férfiak esetén: 

borotválkozni) 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 

nem 

kontrollálná 

a helyzetet  

A 

gondoz

ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 8 4 6 16 16 0 0 

K.O. 2 12 2 8 22 4 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?21.Nem képes önmagát 

kisminkelni (férfiak esetén: 

borotválkozni) 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 22 6 6 16 0     

K.O. 8 4 12 24 2     

A.) 23.Nem képes az ételt 

elkészíteni 

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 
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a helyzete 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 0 10 8 12 18 2 0 

K.O. 6 4 0 10 24 6 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?23.Nem képes az ételt 

elkészíteni 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 12 10 14 8 6     

K.O. 10 10 14 10 6     

A.) 24.Nem képes a telefont 

használni 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 

nem 

kontrollálná 

a helyzete 

A 

gondoz

ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 8 8 8 24 0 0 

K.O. 4 6 10 6 24 0 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?24.Nem képes a telefont 

használni 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 14 12 8 16 0     

K.O. 10 4 8 22 6     

A.). 25.Nem képes a pénzt 

kezelni (pl. bolti vásárlásnál, 

pénzügyek intézésénél) 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Több mint 

háromszor 
előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet  

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 0 10 6 16 16 2 0 

K.O. 2 6 18 2 22 0 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?25.Nem képes a pénzt 

kezelni (pl. bolti vásárlásnál, 

pénzügyek intézésénél) 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E. I.O. 8 8 8 20 6     

K.O. 4 6 16 20 4     

A.) 26.Nem képes takarítani 
Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 
gondozó 

családtag 

nem 
kontrollálná 

a helyzetet  

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 8 10 6 16 8 0 

K.O. 2 4 8 14 22 0 0 

B.) Mennyire zaklatja 

fel?26.Nem képes takarítani 

Egyáltalán 

nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

 Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 4 14 16 14 2     

K.O. 14 10 10 14 2     

A.) 27.Nem képes vásárolni 

(pl. kiválasztani amire 

szüksége van) 

Soha nem 
fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 
előfordult a 

múlt héten 

Több mint 
háromszor 

előfordult 

az elmúlt 
héten 

Naponta 
előfordul, 

vagy akár 

többször is 
egy nap 

Megtörténne

, ha a 
gondozó 

családtag 

nem 
kontrollálná 

a helyzetet 

A 
gondoz

ott soha 

nem 
próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 0 6 10 14 18 2 0 

K.O. 2 12 4 8 24 0 0 
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B.)Mennyire zaklatja 

fel?27.Nem képes vásárolni 

(pl. kiválasztani amire 

szüksége van) 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 10 6 6 24 4     

K.O. 8 4 14 22 2     

A.) 28.Képtelen olyan 

egyszerű dolgokat 

megcsinálni, amit korábban 

szokott 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet 

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 4 10 14 14 6 0 

K.O. 2 2 0 18 28 0 0 

B.)Mennyire zaklatja 

fel?28.Képtelen olyan 

egyszerű dolgokat 

megcsinálni, amit korábban 

szokott 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz. E.I.O. 4 4 26 14 2     

K.O. 4 8 16 10 12     

A.) 29.Nem képes egyedül 

maradni 

Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 
de az elmúlt 

héten nem 

Egy-két 

alkalommal 

előfordult a 
múlt héten 

Több mint 

háromszor 
előfordult 

az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 
vagy akár 

többször is 

egy nap 

Megtörténne

, ha a 

gondozó 
családtag 

nem 

kontrollálná 
a helyzetet  

A 

gondoz
ott soha 

nem 

próbálta 

 Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 2 6 6 28 6 0 

K.O. 2 6 12 2 26 2 0 

B.)Mennyire zaklatja 

fel?29.Nem képes egyedül 

maradni 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O 0 2 12 30 6     

K.O. 4 6 18 16 6     

A.) 30.Egyéb problémák 
Soha nem 

fordul elő 

Előfordult már, 

de az elmúlt 
héten nem 

Egy-két 
alkalommal 

előfordult a 

múlt héten 

Több mint 

háromszor 

előfordult 
az elmúlt 

héten 

Naponta 

előfordul, 

vagy akár 
többször is 

egy nap 

Megtörténne
, ha a 

gondozó 

családtag 
nem 

kontrollálná 

a helyzetet 

A 

gondoz

ott soha 
nem 

próbálta 

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 0 8 0 14 22 6 0 

K.O. 2 6 4 12 26 0 0 

Emlékezeti és viselkedés 

problémák felmérése 

B.)Mennyire zaklatja 

fel?30.Egyéb problémák 

Egyáltalá

n nem 
Egy kicsit Mérsékelten Nagyon 

Igen nagy 

mértékben 
    

Felvétel helye 
Sz.E.I.O. 2 4 14 24 6     

K.O.  2 2 18 22 6     

Forrás: Saját szerkesztés 
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14.2. Az interjúhoz kapcsolódó kérdések eredménye 

Int.- Gondnokság alatt áll-e? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Igen 26 26,0 26,0 26,0 

Nem 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Korábban igényelt szociális ellátások 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Étkeztetés 6 6,0 6,0 6,0 

Házi segítségnyújtás 16 16,0 16,0 22,0 

Otthonápolás 24 24,0 24,0 46,0 

Átmeneti gondozó ház 4 4,0 4,0 50,0 

Idősek klubja 10 10,0 10,0 60,0 

Családsegítő szolgálat 10 10,0 10,0 70,0 

Ellátást nem vett igénybe 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Lakó környezet jellege 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Családi ház 52 52,0 52,0 52,0 

Lakrész családi házban 16 16,0 16,0 68,0 

Lakótelepi lakás 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Lakhatási jogviszony 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tulajdonos 60 60,0 60,0 60,0 

Résztulajdonos 26 26,0 26,0 86,0 

Családtag 6 6,0 6,0 92,0 

Szívességi lakás használó 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Lakás állapota 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jó állapotú 32 32,0 32,0 32,0 

Megfelelő 46 46,0 46,0 78,0 

Javításra szorul 12 12,0 12,0 90,0 

Felújításra szorul 8 8,0 8,0 98,0 

Nagyon leromlott 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      

 

Interperszonális kapcsolatai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Szorosak 44 44,0 44,0 44,0 

Formálisak 30 30,0 30,0 74,0 

Alig vannak 22 22,0 22,0 96,0 

Nincsenek 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

14.1. Terhelődés a gondozás során eredmények (Zarit) 

1.Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója több segítséget igényel, mint amennyire szüksége lenne? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 14 14,0 14,0 14,0 

Ritkán 20 20,0 20,0 34,0 

Olykor 20 20,0 20,0 54,0 

Elég gyakran 36 36,0 36,0 90,0 

Szinte mindig 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

2.Úgy érzi-e, hogy a hozzátartozójára ráfordított idő miatt nem marad elég ideje saját 

magára? 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 12 12,0 12,0 12,0 

Ritkán 10 10,0 10,0 22,0 

Olykor 14 14,0 14,0 36,0 

Elég gyakran 32 32,0 32,0 68,0 

Szinte mindig 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3.Érez-e feszültséget a hozzátartozója gondozása és a családi kötelezettségei, illetve 

munkája között? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 2 2,0 2,0 2,0 

Ritkán 16 16,0 16,0 18,0 

Olykor 10 10,0 10,0 28,0 

Elég gyakran 42 42,0 42,0 70,0 

Szinte mindig 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      

 

 4.Kényelmetlenül érzi-e magát hozzátartozója viselkedése miatt? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 10 10,0 10,0 10,0 

Ritkán 12 12,0 12,0 22,0 

Olykor 20 20,0 20,0 42,0 

Elég gyakran 28 28,0 28,0 70,0 

Szinte mindig 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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5.Dühösnek érzi-e magát a hozzátartozójával foglalkozás során? 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 10 10,0 10,0 10,0 

Ritkán 24 24,0 24,0 34,0 

Olykor 20 20,0 20,0 54,0 

Elég gyakran 28 28,0 28,0 82,0 

Szinte mindig 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

6.Úgy érzi-e, hogy hozzátartozójának gondozása negatívan érinti a többi családtagjával 

vagy barátaival való kapcsolatát? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ritkán 16 16,0 16,0 16,0 

Olykor 34 34,0 34,0 50,0 

Elég gyakran 28 28,0 28,0 78,0 

Szinte mindig 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Fél-e attól, hogy a jövő mit tartogat hozzátartozója számára? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ritkán 10 10,0 10,0 10,0 

Olykor 20 20,0 20,0 30,0 

Elég gyakran 22 22,0 22,0 52,0 

Szinte mindig 48 48,0 48,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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8.Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója túlságosan függ magától? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 2 2,0 2,0 2,0 

Ritkán 12 12,0 12,0 14,0 

Olykor 6 6,0 6,0 20,0 

Elég gyakran 36 36,0 36,0 56,0 

Szinte mindig 44 44,0 44,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

9.Feszültnek érzi-e magát amikor a hozzátartozója körül tevékenykedik? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 4 4,0 4,0 4,0 

Ritkán 10 10,0 10,0 14,0 

Olykor 14 14,0 14,0 28,0 

Elég gyakran 60 60,0 60,0 88,0 

Szinte mindig 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

10.Úgy érzi-e, hogy a hozzátartozójáról gondoskodás következtében romlott az egészségi 

állapota? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 6 6,0 6,0 6,0 

Ritkán 6 6,0 6,0 12,0 

Olykor 10 10,0 10,0 22,0 

Elég gyakran 46 46,0 46,0 68,0 

Szinte mindig 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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11.Úgy érzi-e, hogy a hozzátartozója gondozása miatt nem marad annyi ideje saját 

magára, mint amennyit szeretne? 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 2 2,0 2,0 2,0 

Ritkán 10 10,0 10,0 12,0 

Olykor 18 18,0 18,0 30,0 

Elég gyakran 40 40,0 40,0 70,0 

Szinte mindig 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

12.Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója gondozása miatt a társasági élete hátrányt szenvedett? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ritkán 2 2,0 2,0 2,0 

Olykor 20 20,0 20,0 22,0 

Elég gyakran 50 50,0 50,0 72,0 

Szinte mindig 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

13.Kellemetlenül érzi magát azért, mert elvesztette barátait hozzátartozója miatt? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 8 8,0 8,0 8,0 

Ritkán 16 16,0 16,0 24,0 

Olykor 18 18,0 18,0 42,0 

Elég gyakran 34 34,0 34,0 76,0 

Szinte mindig 24 24,0 24,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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16.Úgy érzi-e, hogy képtelen hozzátartozóját hosszabb távon gondozni? 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ritkán 14 14,0 14,0 14,0 

Olykor 22 22,0 22,0 36,0 

Elég gyakran 14 14,0 14,0 50,0 

Szinte mindig 50 50,0 50,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

19.Bizonytalannak érzi magát abban, hogy mit is tegyen a hozzátartozója kapcsán 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 2 2,0 2,0 2,0 

Ritkán 14 14,0 14,0 16,0 

Olykor 20 20,0 20,0 36,0 

Elég gyakran 50 50,0 50,0 86,0 

Szinte mindig 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

20.Úgy érzi-e, hogy többet kellene tennie hozzátartozójáért? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 6 6,0 6,0 6,0 

Ritkán 16 16,0 16,0 22,0 

Olykor 18 18,0 18,0 40,0 

Elég gyakran 30 30,0 30,0 70,0 

Szinte mindig 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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21.Úgy érzi-e, hogy jobb munkát kellene végeznie hozzátartozója gondozása során? 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Soha 4 4,0 4,0 4,0 

Ritkán 24 24,0 24,0 28,0 

Olykor 16 16,0 16,0 44,0 

Elég gyakran 38 38,0 38,0 82,0 

Szinte mindig 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      

 

 

 

22.Összességében túlterheltnek érzi magát hozzátartozója gondozása kapcsán? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

     

Valid 

Ritkán 10 10,0 10,0 10,0 

Olykor 16 16,0 16,0 26,0 

Elég gyakran 30 30,0 30,0 56,0 

Szinte mindig 44 44,0 44,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
„ Mindennap megszünik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig 

születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. „ 

Hérakleitosz 

 

 


