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„Az igazság keresése közben mindenhonnan megpróbáltam 
információt gyűjteni, de alig jutottam olyan kórházi adatokhoz, 

melyek összehasonlítással szolgálhattak volna. Ilyen adatok 
birtokában sok más kérdésre is választ kaphattunk volna.” 

(Florence Nightingale, Kórházi Napló, 1873)
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 A demenciával élők kórházi felvétele során hiányosak a státusz 
felmérések:

 Nem volt demencia képzés: orvosok 45%,
ápolók 48 %,
osztályok 62 %.
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 A betegek sok esetben csak értágítókat és kiegészítő 

készítményeket szednek. 
 A megkérdezett háziorvosok 83 %-a (!) nem vett részt 

demenciával kapcsolatos továbbképzésen az elmúlt 2 évben..!”
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Immobilizációs sy

Táplálkozási deficit
Incontinentia/Obstipatio

Decubitus

Zavartság; Alvászavar; Depresszió

Elégtelen fájdalom 
menedzsment

Ez a kép most nem jeleníthető meg.
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2. Optimalizáljuk az egészségügyi (kórházi) ellátást!

 Kompetens alapellátás
 Kórház falak nélkül (Home First,  

Somerset)
 Demencia ápoló/koordinátor 

(APN)
 Kísérő be/elfogadása (Gondozói 

Útlevél)
‘Ez vagyok Én’ 
 Falak kórház nélkül - Demens

részleg (G7, Southampton)

 Státusz felmérés 
 Kockázatmenedzsment
 Optimális létszám
 Oktatás
 Folyamatos konzultáció

(Áthelyező lap)



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


