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Etikai kérdések 

 „Minden személy emberi értéke egyenlő és 

integritása sérthetetlen” 

  Szakmai dilemmák 

• Intézményi integráció kérdése 

• Csoportbontás kérdése 

• Eltanácsolás kérdése 



Személyközpontú megközelítés – 

Tom Kitwood nyomán 

   Elősegíteni 

• a demenciával élő ember 

• a családtagok vagy 

hozzátartozók 

• a gondozók 

    jól létét. 



Célok 

• biztonság 

• érzelmi támogatás 

• jó közérzet 

• aktivitás 

• életminőség optimalizálása 

• életvitel méltóságának fenntartása 

• az örömkészség fenntartása és táplálása 



Tárgyi feltételek, eszközök 

Akadálymentesítés általános követelmény, de 

sajátosság:mozgásigény, bolyongás 

Színek alkalmazása: élénk, a sötét szín, vagy csík 

riasztó, fényes felület zavaró, erős mintázat 

kerülendő, kevés tükör 

Világítás természetes, sok  

WC kapcsoló kívül, fürdő is 

Berendezés:otthonosság 

Kert, udvar, élőlények. 



 







Napirend  

Állandóság és 

változatosság a 

tevékenységekben. 

Ritmus és 

alkalmazkodás  

Személyesség és az 

állapothoz igazodás 

Rugalmasság és 

tájékozódás 

(hozzátartozótól is) 

Megtervezettség és 

módosítás, ha 

szükséges 

Szabad és szervezett, 

de nem kényszer 



Napirend 
 

• 1.Gyülekezés, megérkezés 

• Szertartás, „megfigyelés”.  

• Realitásorientáció. 

• 2. Szervezett tevékenység „A” szünet 

  szervezett „B” és 30 perc max. 

 3. Mozgásgyakorlatok 

 4. Ebéd 1 óra időtartam 

 5. Pihenő 1 óra időtartam 

 6. Teadélután, vagy kávé coffein nélkül 

 7. Rugalmas délután, egyéni és társas 

 8. A nap zárása, visszacsatolás, várjuk holnap is és a hozzátartozó 
tájékoztatása.  

 Szabad, társas kapcsolatok, beszélgetések támogatására legyen idő! 

 Szükségleteknek megfelelő, személyes gondozásra és beszélgetésre 
legyen idő!  

 W. Bell „a legjobb barát” módszer és Naomi Feil a „validáció” 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

• a demens ember autonóm tevékenykedésének 
„értelmes tevékenységként” való elismerése 



Gondozás 

A minőségi gondozás sajátosságai: 

• Individualizált 

• Túlgondozás/alulgondozás kerülendő 

• Tervezett folyamat, igazodik az állapothoz 

és a szükségletekhez 

• Komplexitás 

• Dokumentáltság 



Gondozás 

• Bánásmód, biztonság, emberi méltóság és 

az intimitás megőrzése. 

• Mindig elmondjuk, hogy mit csinálunk, 

„beszélj hozzá” fürdés közben is. 

• Személyi és környezeti higiéne 

megőrzése, ruházat, haj, kézápolás. 

• Étkezés segítése. 

• Gyógyszerezés szabályai! 

 



Készségfejlesztés 

• Nem gyakorlás és főleg nem gyakoroltatás 

• A felnőtt léthez, a személyiséghez 
kapcsolódjon 

• A résztvevők bevonása, megkérdezése, 
ötleteik, megjegyzéseik „meghallása” 

• Megerősíteni, tovább vinni a 
hozzászólásokat 

• Motiválni – de csak az tud motiválni, aki 
maga is motivált 

• Együtt 



Hogyan – „építkezés” 

• Egy témára koncentrálni 

• Általános életterületek 

• Arra építeni, ami a hosszútávú memóriában 

„lehorgonyzott” 

• Sok beszélgetés, társas élmény, hangulat 

• Több érzékszervvel fogható élmény  

 (lát, hall, tapint, ízlel, szagol) 

• A környezet alakítása, dekoráció 



Hogyan – „ritmus” 

• Passzív rész: közeledés a témához, 

ráhangolódás 

• Aktív rész: pl. írott szöveg felismerése, se 

nem túl nehéz, se nem túl könnyű szavak  

• A kettő kombinálása: pl. képek 

összekapcsolása szavakkal + emlékek 

• Passzív lezáró rész: pl. felolvasás vagy 

közös ének 

 



Készségfejlesztés 

• Személyközpontúság – életút ismerete 

• Multiszenzoros stimuláció 

• Komplexitás 

• Zene, ének, művészet, irodalom 

• Mozgás 

• Régi jártasságok és készségek 

• Spiritualitás 

• Beszélni, beszélni és beszélgetni! 



Aktivitások, tevékenységek, 

programok 
• Házon kívüli programok: természet, 

színház, koncert, múzeum. 

• Alaposabb felkészülés -  terápiás hatás: 

Reminiszcencia – emlékezetmunka 

Mozgásterápia – gyógytorna, 

esésmegelőzés 

Zeneterápia 

Állatasszisztált terápia 



Összefoglalás 

• Fókuszban a személy és nem 

a betegség 

• Részvétel a mindennapi 

életben 

• Megtanulni együtt élni a 

demenciával 

• Óvni a gondozók egészségét 

és jól-létét 

• Megőrizni az örömkészséget 

• „Minden nap egy új kaland” 

 


