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Bevezetés 

Oktatási anyagunk elsődleges célja, hogy megkönnyítse az idősek állapotfelmérésére 
kialakított, okos eszközökön futtatható, Android rendszerben működő standardizált tesztek 
elsajátítását és alkalmazását. 

Az alkalmazás összesen 9 különböző tematikájú felmérő eszközt tartalmaz, amelyek képesek 
átfogó képet adni az időskorúak önellátó képességéről, mozgáskészségéről, étkezéséről, 
mentális állapotáról. Az egyes tesztek kitöltését, illetve az adatok elmentését csak a paciens 
személyes kódjának (TAJ szám) megadásával lehet elvégezni, ezért felhívjuk minden 
felhasználó figyelmét, hogy teljes körűen tartsa be a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
általános, és intézményi előírásait. 

Az egyes teszteket természetesen részletesen is bemutatunk oktatási segédletünkben, abban a 
sorrendben, ahogyan azok a programban szerepelnek. Az alkalmazás lehetőséget ad arra is, 
hogy egy-egy tesztet önállóan vegyünk fel, illetve arra is, hogy több tesztet egymás után 
végezzünk el. A könnyebb feldolgozás érdekében a tananyagot kiegészítettük 
képernyőképekkel, illetve egyes esetekben video anyagokkal, az esetek többségében az 
Interneten megtalálható oktató filmek linkjének megadásával. 

 

Barthel-Index 

A Barthel Index klinikai használatra készült, a tartós kórházi gondozást igénylő betegek 
vizsgálatára, a fizikai aktivitás, önellátó képesség követésére, arra vonatkozóan, hogy a kórházi 
kezelést követően a beteg otthonába bocsátható-e. Használható az otthon élő idős beteg 
vizsgálatára is, ha a feladat az intézeti elhelyezés szükségességének megítélése, továbbá az idős 
ember rehabilitációja során. 

Az index az aktivitás 10 területét vizsgálja: étkezés, közlekedés (ágyból székbe és vissza), 
tisztálkodás, WC használat, fürdés, mozgásképesség, lépcsőn járás, öltözködés, széklet és 
vizelet kontinencia, illetve inkontinencia. Célja annak megállapítása, hogy a beteg mennyire 
önellátó az egyes területeken, illetve mennyire szorul segítségre. 

Instrukciók 

A vizsgálatot vezetőnek minden egyes aktivitás esetében pontoznia kell az önellátó képességet, 
általában 0, 5 és 10 pont megállapításával. A 0 pont minden esetben az önellátás teljes hiányát 
jelenti, a 10 pont (egyes esetekben a 15 pont) pedig a teljes függetlenséget. Az egyes 
aktivitásoknál kapott pontszámokat összeadjuk, így alakul ki az összpontszám, amely 
maximum 100 pont lehet. Minél magasabb az elért pontszám, annál függetlenebb a vizsgált 
személy. Ugyanakkor egy relatíve magas pontszám esetében is igényelhet a beteg valamilyen 
segítséget néhány aktivitás területén, így minden vizsgálat után elemezni kell az egyes funkciók 
esetében kapott értékeket, hogy pontosan megtervezhessük a beteg segítését. 

A teszt felvétele történhet a beteg állapotát legjobban ismerő személy (rokon, családtag, ápoló 
személyzet) megkérdezésével, a beteg megkérdezésével, esetleg a beteg tevékenységeinek a 
megfigyelésével, direkt tesztelés általában nem szükséges, de természetesen nem kizárt. 

 



 

Övezetek 

Pontszám Önellátó képesség foka 
80-100 Önellátás a mindennapi élet területén 
60-79 Minimális személyes segítség szükséges 
40-59 Részleges függőség 
20-39 Nagyfokú függőség 
0-19 Teljes függőség 

 

Barthel – Index 

 

Aktivitás         Pontszám 

1.Étkezés 

Képtelen önállóan étkezni          0 

Segítségre szorul az ételek felvágásánál, a vaj felkenésénél stb.,  

vagy módosított diétát igényel         5 

Önellátó          10 

2.Közlekedés (az ágyból a székbe és vissza) 

Képtelen, nem tud megülni          0 

Sok segítséget igényel  

(egy vagy két ember fizikai segítsége), ülni tud       5 

Kisebb segítséget igényel 

(szóbelit vagy fizikait)        10 

Független          15 

3. Tisztálkodás 

Az önellátásnál segítségre szorul         0 

Önellátó az arc,-haj,-fogápolásnál, borotválkozásnál 

(segédeszközök rendelkezésre állnak)        5 

4. WC használat 

Másra van utalva           0 

Segítséget igényel, de van, amit önállóan el tud végezni      5 

Önálló  

(ki tud menni, ruháját le tudja venni, meg tud törölközni)    10 



 

5. Fürdés 

Másra van utalva           0 

Önellátó (vagy zuhanyozik)          5 

6. Mozgásképesség az adott emeleten 

Immobilis vagy ≤ 50 méter          0 

Kerekesszékben független, a sarkokon is, ≤ 50 méter      5 

Egy ember (szóbeli vagy fizikai) segítségével jár, ≤ 50 méter   10 

Önállóan megy 50 métert, bármilyen segédeszközt (pl. botot) tud használni 15 

7. Lépcsőn járás 

Nem tud felmenni, lemenni          0 

Segítségre szorul (szóbeli, fizikai vagy szállítóeszköz)      5 

Független          10 

8. Öltözködés 

Dependens            0 

Segítségre szorul, de félig boldogul         5 

Független (gombok, zipzár, fűző, stb.)      10 

9. Széklet 

Inkontinens (vagy beöntésekre szorul)        0 

Esetenként inkontinens          5 

Kontinens          10 

10. Vizelet 

Inkontinens vagy katéterezésre szorul, és képtelen ezt egyedül megoldani    0 

Esetenként inkontinens          5 

Kontinens          10 

 

Maximum: 100 pont 

 

 



 

 

 

1. ábra: A Barthel index kezdőképernyője a Státusz alkalmazásban 

 A teszt felvétele az alkalmazásban igen egyszerű, be kell jelölnünk a paciensre vonatkozó 
választ, a teszt kitöltése végén pedig automatikusan megkapjuk az összesített pontszámot, 
illetve a vonatkozó értékelést. 



 

IADL Skála 

Instrumental Activities of Daily Living: eszközhasználat a napi tevékenységek során. Az IADL 
Skála 8 tevékenységet mér: telefon használat, vásárlás, főzés, takarítás, mosás, közlekedés, saját 
gyógyszerelés és az anyagi ügyek intézése. Cél annak megállapítása, hogy az idős, a beteg 
mennyire képes a mindennapi tevékenységek elvégzésére. Használható klinikai környezetben, 
bentlakásos intézményekben, illetve az otthon élő idős beteg vizsgálatára is. 

Instrukciók 

Az egyes tevékenységeknél a mosás, a saját gyógyszerelés és az anyagi ügyek intézése 
kivételével minden esetben 4 item szerepel annak megítélésére, hogy mennyire független az 
idős. Minden itemhez tartozik egy pontszám (0 és 1), ezek összeadásával kapjuk meg az 
összpontszámot, ami maximum 8 pont lehet. Minél magasabb az elért pontszám, annál 
függetlenebb a vizsgált személy. Ugyanakkor egy relatíve magas pontszám esetében is 
igényelhet a beteg valamilyen segítséget néhány tevékenység területén, így minden vizsgálat 
után elemezni kell az egyes esetekben kapott értékeket, hogy pontosan megtervezhessük a beteg 
segítését. 

A teszt felvétele történhet a beteg állapotát legjobban ismerő személy (rokon, családtag, ápoló 
személyzet) megkérdezésével, a beteg megkérdezésével, esetleg a beteg tevékenységeinek a 
megfigyelésével. Direkt tesztelés nem feltétlenül szükséges, de nem kizárt, a teszt felvétele így 
időigényesebb, illetve több alkalmat is igényelhet. 

Övezetek 

Pontszám Önellátó képesség foka 
8 Önellátó, független 
6-7 Minimális segítség szükséges 
4-5 Részleges függőség 
2-3 Nagyfokú függőség 
0-1 Teljes függőség 

 

IADL-skála 

 

Aktivitás         Pontszám 

1.Telefon használat 

Saját magától használja a készüléket; kinézi a számot és felhívja stb.  1 

Néhány jól ismert számot felhív       1 

A telefonhívásra válaszol, de maga nem szokott hívni    1 

Egyáltalán nem használja a telefont       0 

 

 



 

2.Vásárlás 

Minden szükségeset önállóan megvesz      1 

Csak apróságokat vásárol maga       0 

Minden vásárlásához kísérő szükséges      0 

Teljesen képtelen vásárolni        0 

3. Főzés 

Önállóan megtervezi mit eszik, megfőzi az ételt, tálal    1 

Ha az alapanyagok rendelkezésre állnak, elkészíti a megfelelő ételeket  0 

Az előre elkészített ételt megmelegíti, de megfelelő diétát nem tart  0 

Arra szorul, hogy az ételt elkészítsék és odaadják     0 

4. Takarítás 

Alkalmi segítséggel (pl. „nehéz munka”) rendben tartja a lakást   1 

Elvégzi a napi feladatokat, pl. mosogatást, ágy rendberakást   1 

A napi feladatokat elvégzi, de megfelelő szintű tisztaságot nem tud biztosítani 1 

Segítségre szorul a házimunkánál       1 

Nem vesz részt a házimunkánál       0 

5. Mosás 

Teljesen mos magára         1 

Kisebb dolgokat kimos-öblít, zoknit, harisnyát stb.     1 

Minden mosást más kell, hogy csináljon      0 

6. Közlekedés 

A tömegközlekedési eszközökkel önállóan jár, vagy kocsit vezet   1 

Taxival utazik, de a tömegközlekedést nem használja    1 

Ha útitársa segít, tömegközlekedést igénybe vesz     1 

Más ember segítségével utazik       0 

Egyáltalán nem utazik        0 

7. Saját gyógyszerelése  

Megfelelő adagban és időben megbízhatóan beveszi a gyógyszereket  1 

Megbízhatóan beveszi az előre, külön adagokban kikészített gyógyszereket 0 

Nem képes önmagát gyógyszerelni       0 



 

8. Anyagi ügyek intézése  

Az anyagi ügyleteit önállóan intézi (költségvetés, csekk írás,  

fizetés, bérlet és számla, bankba járás), számon tartja a bevételeket  1 

Elvégzi a napi kiadásokat, de a bank használatánál  

és a nagyobb kiadásoknál segítségre szorul stb.     1 

Képtelen kezelni a pénzt        0 

 

Maximum: 8 pont 

Alternatív pontozási lehetőség: 

Függetlenség esetén mindenkor:  3 pont 

Segítséggel való kivitelezés esetében: 2 pont 

Függőség esetében:    1 pont 

Maximális pontszám: 24 pont 

 



 

 

2. ábra: Az IADL skála kezdőképernyője a Státusz alkalmazásban 

A teszt felvétele ebben az esetben is hasonló és egyszerű, be kell jelölnünk a paciensre 
vonatkozó választ, a teszt kitöltése végén pedig automatikusan megkapjuk az összesített 
pontszámot, illetve a vonatkozó értékelést. 



 

TUG Teszt 

Timed Up and Go – időzített felállás és járás teszt 

A teszt a beteg mobilitását, járáskészségét, egyensúlytartását és az elesési rizikót méri, amihez 
a betegnek meghatározott feladatsort kell elvégeznie: ülésből felállás, elindulás, járás, fordulás, 
megállás, leülés. 

Instrukciók 

A teszt elvégzéséhez szükség van: karfával rendelkező székre, stopperórára, a széktől 3 méterre 
elhelyezett fordulópont jelölésre. A beteg által használt segédeszköz kéznél legyen. 

Kivitelezés 

A beteg helyet foglal a karosszékben. A járáshoz használt, biztonságos lábbeliben legyen. A 
kezei legyenek nyugalomban a karfán. A betegnek el kell mondani, hogy az Indulás 
vezényszóra álljon fel, induljon el a jel felé, a 3 méterre lévő jel után forduljon meg, jöjjön 
vissza a székhez és üljön le, a segédeszközt tegye le, a kezeit tegye a karfára. A beteg 
közlekedjen minél gyorsabban, de biztonságosan. A teszt indítása előtt győződjünk meg (pl. 
rákérdezéssel), hogy a beteg megértette az instrukciókat. 

A vizsgáló az Indulás szó kimondásával egy időben elindítja a stopperórát. Az eltelt idő mérése 
akkor fejeződik be, amikor a beteg kezei ismét a karfán vannak. A mért értéket jegyezzük fel, 
azt ugyanis a különböző korcsoportokra jellemző normál referenciaértékekkel is 
összevethetjük.  

Értékelés 

11-20 mp: enyhe mobilitási probléma 

21-30 mp: mérsékelt mobilitási probléma 

30 mp felett: súlyos mobilitási probléma 

Elesés kockázata 

Magas: ≥13,5 másodperc 

Közepes vagy enyhe: ≤13,5 másodperc 

 

Normál referenciaértékek korcsoportonként 

60-69 éves:   8,1 mp 

70-79 éves:   9,2 mp 

80-99 éves:       11,3 mp  

A teszt pontos kivitelezésének, lebonyolításának módját, módszerét az alábbi video 
megtekintésével lehet a legkönnyebben megérteni: 

https://www.youtube.com/watch?v=j77QUMPTnE0 



 

 

Mini Nutritional Assessment 

Az MNA a beteg, idős tápláltsági állapotát méri fel, különös tekintettel az alultápláltságra. A 
teszt 2 részből áll, az első rész azokat a főbb rizikófaktorokat szűri ki, melyek esetén fokozott 
a rossz tápláltsági állapot előfordulásának esélye. Amennyiben ezek a tényezők jelen vannak, a 
második rész kitöltése is szükségessé válik, amely a valós táplálkozási szokásokat méri fel. Az 
adatok alapján információt kapunk arról, hogy a beteg alultáplált, vagy esetleg még nem az, de 
fokozott az alultápláltság kockázata. 

A szűrés elvégzéséhez meg kell ismernünk a beteg kórelőzményét, elsődlegesen a vizsgálatot 
megelőző 3 hónapra vonatkozóan. Szükség esetén meg kell mérnünk a testtömeg indexet. A 
szűrővizsgálaton elérhető maximális pontszám: 14 pont. 

A szűrés értékelése (a teszt első része) 

12 pont vagy több: normális, nincs rizikótényező, nincs szükség további felmérésre 

11 pont vagy kevesebb: alultápláltság lehetséges, további felmérés szükséges 

A felmérés (a teszt második része) maximális pontszáma: 16 pont 

Amennyiben el kell végezni a szűrést és a felmérést is, a két teszt pontszámait össze kell adni, 
így kapjuk meg az összpontszámot, ami maximum 30 pont lehet. 

Alultápláltsági index 

24-30 pont:    Normális tápláltság 

17-23,5 pont:    Az alultápláltság kockázata nagy 

Kevesebb, mint 17 pont:   Rosszul táplált 

A vizsgálat elvégzéséhez ismernünk kell a BMI, a karközepi körfogat (MUAC) és a lábszár 
körfogat (CC) mérésnek módját is! 

 

 

BMI 

A testtömeg kiszámítása a következőképpen történik: mérjük meg a beteg testsúlyát és a 
magasságát. A testsúlyt el kell osztani a magasság négyzetével (kg / m²). 

Életkori csoportonként eltérő a normálisnak tartott BMI érték: 

Életkor BMI (normál tartományok) 
19-24 19-24 
25-34 20-25 
35-44 21-26 
45-54 22-27 
55-64 23-28 

65 24-29 
 



 

Az életkornak megfelelő BMI alatti érték alultápláltságot, az életkornak megfelelő BMI feletti 
érték túlsúlyt, elhízást mutat. 

MUAC 

A beteg a bal karját könyöknél hajlítsa be 90 fokos szögben, úgy, hogy a felkar maradjon 
párhuzamos a testtel. Először meg kell mérni a váll csontos kiszögellése és a könyök közötti 
távolságot, és be kell jelölni a felező pontot. Ezután, meg kell kérni a pacienst, hogy hagyja 
szabadon lógni a karját és meg kell mérni a felező pontnál a kar kerületét. (Ha a MUAC kisebb, 
mint 23,5 cm, a BMI valószínűleg 20 kg/m². Ha a MUAC nagyobb, mint 23,5 cm, a BMI 
valószínűleg 30 kg/m². 

CC 

A lábszár körfogatát a vádli legszélesebb részén, mindkét lábon, azonos magasságban kell 
megmérni.  

A BMI számítását mutatja be az alábbi kisfilm: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xu9MoRhurU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mini Nutritional Assessment 

 

1. Szűrés 
 

Vizsgálat         Pontszám 

 

A. Csökkent az élelemfogyasztás az utolsó 3 hónapban étvágytalanság, emésztési 
problémák vagy rágási, illetve egyéb okok miatt? 

Súlyos étvágytalanság          0 

Közepes étvágytalanság          1 

Nem étvágytalan           2 

 

B.Testsúlycsökkenés az utóbbi hónapokban: 

A testsúlycsökkenés több, mint 3 kg         0 

Nem tudja            1 

Testsúlycsökkenés 1-3 kg          2 

Nincs testsúlycsökkenés          3 

 

C. Mozgásképesség 

Ágyhoz vagy székhez kötött          0 

Lakásban mozog, de nem jár ki         1 

Szabad mozgású           2 

 

D. Érte-e pszichés stressz, vagy akut betegség az utóbbi 3 hónapban? 

Igen             0 

Nem             2 

 

E. Vannak-e neuropszichiátriai problémái? 

Súlyos demencia vagy depresszió         0 

Enyhe demencia           1 

Nincs ilyen betegsége           2 



 

F. Testtömeg index (BMI kg/m2)=testtömeg (kg)/magasság2 (m2): 

BMI kisebb, mint 19           0 

BMI 19-20            1 

BMI 21-22            2 

BMI 23 vagy nagyobb          3 

 

Szűrés értékelése (maximum 14 pont): 

 

12 pont vagy több: normális, nincs rizikótényező, nincs szükség további felmérésre 

11 pont vagy kevesebb: alultápláltság lehetséges, további felmérés szükséges 

 

2. Felmérés 
 

Vizsgálat         Pontszám 

 

G.Önellátó (nem él idősotthonban vagy kórházban)? 

Igen           1 

Nem           0 

 

H. Szed-e legalább háromféle gyógyszert? 
Igen           0 

Nem           1 

I: Van-e felfekvés, vagy fekély a bőrön? 

Igen           0 

Nem           1 

 

J. Hányszor étkezik naponta? 

Egyszer          0 

Kétszer          1 

Háromszor          2 

 



 

K.A fehérjebevitel kimutatása: 

Legalább naponta egyszer fogyaszt-e tejet, sajtot vagy joghurtot? 

Igen Nem 

Legalább egy héten egyszer fogyaszt-e hüvelyes zöldségfélét vagy tojást? 

Igen Nem 

Naponta fogyaszt-e húst, halat vagy baromfit? 

Igen Nem 

 

K pontozása: 

Ha 0 vagy 1 igen válasz van        0 

Ha 2 igen válasz van         0.5 

Ha 3 igen válasz van         1 

 

L.Fogyaszt-e naponta két vagy több alkalommal gyümölcsöt vagy zöldséget? 

Igen           1 

Nem           0 

M. Mennyi folyadékot iszik naponta (víz, tea, kávé, tej, gyümölcslé)? 

3 csészénél kevesebbet        0 

3-5 csészével          0.5 

5 csészénél többet         1 

N. Az étkezés módja: 

Képtelen segítség nélkül étkezni       0 

Önállóan étkezik némi segítséggel       1 

Önállóan étkezik problémamentesen       2 

O. Önértékelés az étkezésről: 

Saját értékelése szerint alultáplált       0 

Bizonytalan a saját értékelésében       1 

Saját megállapítása szerint nincs gondja az étkezéssel    2 

 

 



 

P. Milyennek ítéli meg saját egészségi állapotát összehasonlítva más hasonló korú 
személlyel? 

Rosszabb          0 

Nem tudja          0.5 

Éppen olyan jó         1 

Jobb           2 

 

Q.Karközepi körfogat (MAC): 

MAC kevesebb, mint 21 cm        0 

MAC 21-22 cm         0.5 

MAC 22 cm vagy több        1 

 

R.Lábszár körfogat (CC): 

CC kisebb mint 31 cm        0 

CC nagyobb mint 31 cm        1  

 

 

Felmérés eredménye (maximum 16 pont): 

Szűrés eredménye: 

Összes pontszám (maximum 30 pont): 

 

 

ALULTÁPLÁLTSÁGI INDEX: 

 

24-30 pont:    Normális tápláltság 

17-23.5 pont:    Az alultápláltság kockázata nagy 

Kevesebb, mint 17 pont:  Rosszul táplált 

      

 

(Szükséges adatok még: Családi név, Utónév, Neme, Életkora, Testsúlya, Magassága, az 
elvégzett szűrések, felmérések időpontjai) 



 

Mini-Cog Teszt 

A teszt a kognitív károsodás (demencia) vizsgálatára készült és 3 részből áll (szóismétlés, 
órarajzolás, újabb szóismétlés). 

Elsőként érdemes tisztázni, mit is értünk demencia alatt: 

A demencia orvosi szakszó, jelentése időskori szellemi hanyatlás. Fő jellemzője az elégtelen 
emlékezőtehetség, a koncentrációkészség csökkenése, és az intellektuális teljesítőképesség 
olyan szintű romlása, amely már a mindennapi életben is jelentős problémákat okoz. Az életkor 
előrehaladtával a demencia egyre gyakoribbá válik. 

Demenciát többféle betegség is okozhat, amelyek között vannak könnyebben és nehezebben 
kezelhetőek is. Világszerte a leggyakoribb ok az Alzheimer-betegség, ezt követi a vaszkuláris 
demencia, amely az elégtelen agyi vérellátás miatt kialakuló szellemi hanyatlást jelenti. 
Gyakori a fenti kettő keveréke, a kevert típusú demencia. A vaszkuláris demenciák egy része 
megelőzhető lenne: a dohányzás, a kezeletlen vagy rosszul beállított magas vérnyomás, az 
elhanyagolt cukorbetegség és magas koleszterinszint ugyanis egyaránt növeli a vaszkuláris 
demencia kialakulásának esélyét. 

Demenciát okozhat a krónikus, rendszeres alkoholfogyasztás, egyes drogok, és még számtalan 
neurológiai betegség is. Ritkán az is előfordul, hogy a demenciát olyan állapotok okozzák, 
amelyek megfelelő kezeléssel teljesen visszafordíthatóak: ilyen például a pajzsmirigy-
alulműködés vagy a B-vitamin hiány. 

A demencia tünetei általában fokozatosan alakulnak ki és az évek során egyre kifejezettebbé 
válnak. A leggyakoribb tünetek a memóriazavar, a koncentrációképesség csökkenése, a nyelvi 
készségek zavara, a térbeli tájékozódás és a problémamegoldás zavara 

Bár a fő tünet minden esetben a szellemi hanyatlás, a különböző eredetű demenciák tüneteikben 
is különbözhetnek kissé. Az Alzheimer-betegség igen tipikus tünetei a rövid távú memória 
zavara, a szótalálási nehézség és a térbeli tájékozódás zavara, vagyis a gyakori eltévedés. Az 
Alzheimer-kóros betegek gyakran nincsenek tudatában tüneteiknek, csupán környezetük észleli 
azokat. A vaszkuláris, vagyis az elégtelen vérellátás okozta demenciák tünetei változatosak, 
attól függően, melyik agyi ereket érinti leginkább a betegség, de gyakran társul hozzájuk 
kísérőtünet, például szédülés vagy egyensúlyzavar. 

A demencia fenti, tipikus tüneteihez gyakran másfajta tünetek is társulnak, amelyek tovább 
rontják a páciens állapotát és nehezítik az ilyen betegek gondozását is. Gyakori kísérő tünet 
például az ingerlékenység, lobbanékonység és nyugtalanság. A lehangoltság és a szorongás 
körülbelül minden ötödik demens beteget érint. Egyes esetekben a demenciában szenvedő 
betegnek látomásai vannak vagy hangokat hall a fejében, esetleg különös, téves 
meggyőződéseket táplál. 

 

 

 

 



 

Instrukciók 

1.Győződjön meg róla néhány bevezető mondattal, hogy a beteg figyel önre, majd adja ki az 
első feladatot: Mondani fogok 3 szót, kérem. ezeket jegyezze meg! 

A három szó: CITROM, LABDA, KULCS (Tisztán, lassan, kb. 1 másodpercenként sorolja fel 
a szavakat). Miután mind a hármat felsorolta: Kérem, ismételje el! 

 

2.Ezen a papíron lát egy kört. Képzelje el, hogy ez egy óra számlapja. Rajzolja bele a számokat! 
Szóljon, ha kész! (Csak egyszer szabad instruálni, ha visszakérdez, ugyanazt kell mondani). Ha 
elkészült, rajzolja bele a mutatókat úgy, hogy az óra ¾ 3-at mutasson! (Az óra rajzolására 
legfeljebb 3 perc áll rendelkezésre) 

 

3. Ha kész az óra: Köszönöm. Most kérem, ismételje meg, mi volt az a három szó! 

Amennyiben nem rajzolunk meg előre egy kört az órához, megkérhetjük a vizsgált személyt is, 
hogy először rajzoljon egy nagy kört egy üres papírlapra. 

 

 

Értékelés 

1.Szóemlékezet: max. 3 pont (Annyi pont, ahány szót helyesen ismétel el). 

2.Órateszt: max. 2 pont 

Akkor jó az óra, ha helyes a számok sorrendje és a mutatók kb. a megadott időt mutatják. Ha 
nem nagyon lehet megkülönböztetni, melyik a kismutató és melyik a nagy, attól még jó sz 
órateszt. 

Ha nem jó az óra: 0 pont 

Mikor nem jó az óra: 

Hiányzik egy vagy több szám 

A számok sorrendje nem helyes 

Ha a számok össze vannak zsúfolva 

Ha egyes számok az óra számlapján kívül helyezkednek el 

Ha nincs meg mindkét mutató, vagy több van 

Ha nem a kért időpontot rajzolták bele az órába 

A két pontszámot összeadjuk. Maximum: 5 pont 

3-4-5 pont: memóriazavar, kognitív károsodás nem feltételezhető (negatív) 

0-1-2 pont: pozitív, károsodás állhat fenn, további vizsgálatok szükségesek 



 

 

 

3. ábra: A Mini Cog teszt kezdőképernyője a Státusz alkalmazásban 

Ebben az esetben a teszt elvégzését követően tudjuk a programban a kapott adatokat rögzíteni. 

 



 

Geriátriai Depresszió Szűrő Skála (GDS) 

A skálát az időskori depresszió mérésére dolgozták ki. Erre azért volt szükség, mert a normál 
felnőtt populációra, vagy a fiatalabb generációk számára kidolgozott tesztek esetében, bizonyos 
tünetek (pl. alvászavarok, súlyveszteség, pesszimizmus a jövőt illetően, stb.) jól jelzik a 
depressziót, ugyanakkor az idősek esetében ezek lehetnek a normál öregedés jellemzői is, és 
nem feltétlenül utalnak betegségre. Időseknél ugyanakkor a depresszió gyakorta kapcsolódik a 
demenciához, a kognitív képességek romlásához. Bár a skála működik önkitöltős formában is, 
sokkal praktikusabb, ha mi magunk kérdezzük meg az időst. 

A teszt bemutatása előtt praktikus áttekinteni, mit is értünk depresszió alatt: 

A depresszió pszichiátriai betegség. A depresszió a hangulatzavarok legsúlyosabb formája, ami 
a hangulaton kívül befolyásolja a beteg közérzetét, gondolatait, érzéseit, viselkedését és a 
fizikai állapotát is. Az érintett betegek folyamatos rossz hangulattal küzdenek, képtelenek 
örülni azoknak a dolgoknak, amiknek korábban, rendszerint elvesztik az érdeklődésüket 
minden olyan tevékenység iránt is, amit azelőtt élveztek. Mindez változatos testi és pszichés 
tünetekkel társul. A depresszió hullámzó lefolyást mutat, a hullámvölgyeket depressziós 
epizódoknak nevezzük. Ha csak egy depressziós epizód jelentkezik egy ember életében, azt 
még nem tekintjük depressziónak. 

 
Amennyiben a következő tünetek közül legalább öt együttesen fennáll legalább két héten 
keresztül, a depresszió diagnózisa valószínűsíthető.  

Rossz hangulat. A beteg szomorúnak, elhagyatottnak, reményvesztettnek érzi magát, időnként 
akár sírógörcsei is lehetnek. Jellemzően hajnalban, reggel a legsúlyosabbak ezek a panaszok.  

Az örömre való képesség elvesztése. A beteg korábban örömöt okozó dolgoknak, 
eseményeknek sem tud örülni. Fásultság érzése társul hozzá.  

A napi tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése. A beteg elveszti az érdeklődését, illetve nem 
tudja élvezni azokat a tevékenységeket, amelyeket korábban élvezett, vagy amelyeket maga 
vagy családja érdekében meg kellene tennie.  

Az önértékelés alacsony szintje. A beteg elveszti önbizalmát, önértékelését, súlyosabb esetben 
egy kívülálló számára jelentéktelennek tűnő dolgokon rágódik, múltbeli cselekedetei miatt 
indokolatlan mértékű önvád kínozza. 

Alvászavar. Tipikusan túl korai ébredés és visszaalvási képtelenség, de atípusos esetben 
aluszékonyság is lehet.  

Csökkent koncentrálás, akadályoztatott gondolkodás. A betegnek koncentrálási és memória 
problémái vannak, melyeket jellemzően súlyosabbnak érez, mint amekkorák ténylegesen. Az 
érintett nehezen tud döntéseket meghozni, aggályos és habozó lesz.  

Testtömeg változás. Az étvágy csökken (típusos esetben), vagy nő (atípusos esetben).  

Agitáció vagy gátoltság. A depresszió egy bizonyos fajtájában jellemző, nem minden esetben. 
A beteg nyugtalan, ingerlékeny, könnyen felbosszantható, vagy éppen teljesen meglassult, 
semmire sem reagál, gesztusai lelassulnak. A beteg érzelemmentesen, monoton hangon beszél.  



 

Fáradtság. Gyakori tünet, hogy a beteg nyúzottnak érzi magát, egyre kevesebb energiája van a 
tevékenységeihez. Lehet, hogy olyan fáradtnak érzi magát reggel, mint amilyen fáradt volt, 
amikor előző éjszaka lefeküdt, nincs kedve felkelni, súlyosabb esetben nem is kel fel.  

Halállal kapcsolatos gondolatok. A beteg sötéten látja a jövőt, gyakran gondol a halálra vagy 
az öngyilkosságra. 

 

  

Instrukciók 

A betegnek szóló utasítás: 

Ezek a kérdések a napi életmódra és érzésekre vonatkoznak. Kérjük, válassza ki a 
legmegfelelőbb választ, hogy érezte magát az elmúlt héten. Felolvasom a kérdést, és kérem, 
válaszoljon „igen”-nel vagy „nem”-mel.  

Pontozás (minden válasz 1 pont, amennyiben az alábbi válaszokat kaptuk): 

1.nem 2.igen 3.igen 4.igen 5.nem 6.igen 7.nem 8.igen 9.nem 10.igen 11.igen 

12.igen 13.igen 14.igen 15.nem 16.igen 17.igen  

18.igen 19.nem 20.igen 21.nem 22.igen 23.igen 

24.igen 25.igen 26.igen 27.nem 28.igen 29.nem 

30.nem  

 

Övezetek 

Normál:   0-9 pont 

Enyhe depresszió:  10-19 pont 

Súlyos depresszió:  20-30 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geriátriai Depresszió Szűrő Skála (GDS) 

 

A betegnek szóló utasítás: 

Ezek a kérdések a napi életmódra és érzésekre vonatkoznak. Kérjük, válassza ki a 
legmegfelelőbb választ, hogy érezte magát az elmúlt héten. Felolvasom a kérdést, és kérem, 
válaszoljon "igen"-nel vagy "nem"-mel.  

 

 Igen Nem 
1.Alapjában véve elégedett az életével?   
2. Úgy érzi, csökkent az érdeklődése és az aktivitása?   
3. Úgy érzi, hogy üres az élete?   
4. Gyakran unatkozik?   
5. Úgy érzi, a jövőt illetően van mit remélnie?   
6. Vannak-e zavaró gondolatai, amiket nem tud kiverni a fejéből?   
7. Általában véve jó kedvű?   
8. Fél-e attól, hogy valami rossz történik Önnel?   
9. Többnyire boldognak érzi magát?   
10. Gyakran érzi menthetetlennek a helyzetét?   
11. Gyakran érzi, hogy ideges vagy nyugtalan?   
12. Nem szeret házon kívüli új dolgokba fogni, inkább otthon marad?   
13. Gyakran aggódik a jövő miatt?   
14. Úgy érzi, hogy az emlékezetével több baja van, mint a többieknek?   
15. Úgy érzi, hogy jó dolog most élni?   
16. Gyakran érzi magát lehangoltnak és szomorúnak?   
17. Értéktelennek érzi magát?   
18. Gyakran rágódik azon, ami elmúlt?   
19. Izgalmas az élete?   
20. Nehezen szánja el magát, ha valami újat tervez?   
21. Úgy érzi, tele van energiával?   
22. Reménytelennek érzi a helyzetét?   
23. Úgy érzi, a többiek jobban állnak anyagilag?   
24. Gyakran bosszankodik apró dolgokon?   
25. Gyakran érzi úgy, hogy sírnia kell?   
26. Nehezen tud koncentrálni?   
27. Reggel jókedvűen kel fel?   
28. Ha teheti, kerüli a többi ember társaságát?   
29. Könnyen hoz döntéseket?   
30. A gondolkodása ugyanolyan tiszta, mint szokott lenni?   

 

 

 

 



 

Kulcs (minden válasz 1 pont): 

 

1.nem 2.igen 3.igen 4.igen 5.nem 6.igen 7.nem 8.igen 9.nem 10.igen 11.igen 

 

12.igen 13.igen 14.igen 15.nem 16.igen 17.igen  

 

18.igen 19.nem 20.igen 21.nem 22.igen 23.igen 

 

24.igen 25.igen 26.igen 27.nem 28.igen 29.nem 

 

30.nem  

 

Elért pontszám: 

 

Övezetek: 

 

Normál:   0-9 

Enyhe depresszió:  10-19 

Súlyos depresszió:  20-30 

 

FONTOS TUDNIVALÓ: 

A depresszió sokszor az egyik első szimptómája az Alzheimer-kórnak és ez később is gyakran 
társul a betegséghez. Kutatásokból kiderül, hogy a fiatalabb korban vagy középkorúként átélt 
depressziós periódusok rizikótényezőként jelentős szerepet játszanak az Alzheimer-kór 
kialakulásában. 

Éppen ezért, a fent bemutatott GDS skála 30 tételes változata mellett az alkalmazás tartalmazza 
annak rövidebb, 15 tételes változatát is, amennyiben egy viszonylag gyors szűrésre van 
szükség, pl. a Mini Cog teszt felvétele mellett. 

 

 

 

 



 

 

4 ábra: A GDS 15 tételes verziójának kezdőképernyője a Státusz 
alkalmazásban 

A teszt kitöltése gyors és egyszerű, az viszont szakmai döntést igényel, hogy a felmérésnél a 
15 vagy a 30 tételes verziót vesszük fel az időssel. 

 



 

UCLA Magányosság skála 

A skálát a UCLA (University of California Los Angeles) munkatársai dolgozták ki, 20 tételből 
áll. 

A válaszadók minden tétel esetében egy 4 fokú skálán adhatják meg, milyen gyakorisággal 
fordul elő életükben az adott állításnál szereplő jelenség, ezek alapján történik a pontozás is. A 
skálát gyakran használják az idős populációban is, otthonukban, illetve bentlakásos 
intézményekben élő idősek esetében is. A szerzők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, 
hogy különösen a fordított tételek miatt, a skála alkalmazása kognitív károsodást szenvedett 
idősek körében erőteljesen limitált. A skála alapvetően unidimenzionális, mivel mérni a 
hiányzó kapcsolatokból eredő negatív érzelmeket, illetve azok megtapasztalását méri.  

FONTOS! Az itemek közül 9 item pontozása fordított! 

Ezek a következők: 1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20 

Instrukciók 

Betegnek szóló utasítás 

Olyan állításokat fogok felolvasni, amelyek azt írják le, hogyan éreznek időnként az emberek. 
Kérem, minden állítás után mondja meg, milyen gyakran érez a leírt módon (soha = 1, ritkán = 
2, néha = 3, mindig = 4).   

Pontozás 

A pontozás az egyes válaszlehetőségekhez rendelt pontok alapján történik, 1-től 4-ig. Az 1, 5, 
6, 9, 10, 15, 16, 19, 20 állításokat fordítva kell pontozni (1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1). Az 
összpontszám a 20 tétel pontjainak összeadásával számolható ki. Minél magasabb a pontszám, 
annál nagyobb a magányosság érzése. 

 

Övezetek 

Átlagos magányosság-érzet:      15-20 pont 

Beszűkült szociális interakciók, gyakori magányosság érzése: 21-30 pont 

Súlyos magányosság érzése:      31-40 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCLA Magányosság skála (UCLA Loneliness Scale)  

 

 

Utasítás: A következő állítások azt írják le, hogyan éreznek időnként az emberek. Minden 
állítás után, milyen gyakran érez a leírt módon úgy, hogy az állítások utáni vonalra írja be a 
gyakoriság foka alatt látható számot (soha = 1, ritkán = 2, néha = 3, mindig = 4).   

 

 

SOHA   RITKÁN   NÉHA   MINDIG 

   1        2        3          4 

 

 

*1.   Milyen gyakran érzi, hogy összhangban van az önt körülvevő emberekkel?  _______ 

  2.   Milyen gyakran érzi, hogy hiányolja a társaságot?     _______ 

  3.   Milyen gyakran érzi, hogy nincs kihez fordulnia?     _______ 

  4.   Milyen gyakran érzi egyedül magát?       _______ 

*5.   Milyen gyakran érzi, hogy egy baráti csoport tagja?     _______ 

*6.   Milyen gyakran érzi, hogy sok hasonlóság van ön és az önt körülvevő emberek között? 

                                                                                                                                  _______ 

  7.  Milyen gyakran érzi, hogy már senkihez sem áll közel önhöz?   _______ 

  8.   Milyen gyakran érzi, hogy az ön körül élőkkel nincs közös érdeklődési köre, nincsenek 
közös gondolatai?          _______ 

*9.   Milyen gyakran érzi, hogy társaságkedvelő és barátságos másokkal?  _______ 

*10. Milyen gyakran érzi magát közel az emberekhez?     _______ 

  11. Milyen gyakran érzi, hogy kihagyják dolgokból?     _______ 

  12. Milyen gyakran érzi, hogy másokkal való kapcsolatának nincs értelme?  _______ 

  13. Milyen gyakran érzi, hogy igazán senki sem ismeri önt?    _:______ 

  14. Milyen gyakran érzi elszigetelődve magát?      _______ 

*15. Milyen gyakran érzi, hogy akkor talál társaságot, amikor csak akar?   _______ 

*16. Milyen gyakran érzi, hogy vannak emberek, akik csak ritkán értik meg önt? _______ 

  17. Milyen gyakran érzi félénknek magát?       _______ 

  18. Milyen gyakran érzi, hogy az emberek csak ön körül, de nem önnel vannak?  _______ 



 

*19. Milyen gyakran érzi, hogy vannak ön körül olyan emberek, akikkel tud beszélgetni?  

           _______ 

*20. Milyen gyakran érzi, hogy vannak olyan emberek ön körül, akikhez fordulhat?  

           _______ 

 

Pontozás: 

A megcsillagozott állításokat fordítva kell pontozni (pl. 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1) és a válaszokra 
adott pontokat össze kell adni. Minél magasabb a pontszám, annál nagyobb a magányosság 
érzése. 

 

Az időskorúak elmagányosodásának problémáira, hatásaira mutat rá az alábbi két írás: 

https://kronikaonline.ro/eletmod/idoskori-elmaganyosodas-mit-tehetunk-ellene-1# 

 

https://vital.hu/magany-memoriavesztes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CNPI - Non-verbális fájdalom indikátorok ellenőrző mutatói 

A CNPI egy speciális mérőeszköz, melynek segítségével a kommunikációra már képtelen, 
előrehaladott demenciában szenvedők fájdalmait, fájdalomérzetét tudjuk felmérni. A teszt 
felvétele megfigyelésen alapul, a paciens viselkedését mind mozgás, mind pihenés közben meg 
kell figyelni, a kapott eredményeket pedig ez alapján kell pontozni, illetve értékelni. 

Mivel egy speciális, adott esetekre alkalmazandó mérőeszközről van szó, ennek felvételére csak 
abban az esetben kell sort keríteni, ha a paciens már valóban előrehaladott demenciában 
szenved, fájdalmai lehetnek, de ezt gondozóival már nem tudja a megszokott kommunikációs 
módszerekkel közölni. 

  

Instrukció 

Figyelje meg legalább 5 percen keresztül a beteg viselkedését mind pihenés, mind mozgás közben. Csak 
ezután pontozzon. 

Figyelje meg a páciens verbális, vagy non-verbális viselkedésbeli változásait pihenés és mozgás 
közben! 

Pontozás 

0 = ha fájdalomhoz társuló verbális, vagy non-verbális viselkedésmód nem vehető észre 

1= ha valamilyen verbális, vagy non-verbális viselkedésmód akár rövid ideig is megfigyelhető 
valamilyen tevékenység, vagy pihenés alatt  

A mutatók számát összeadjuk mind pihenés, mind pedig mozgás alatt, majd ezeket is 
összegezzük. Ezek a számok nem mutatják tisztán a fájdalom súlyosságát; övezetek 
kialakítására eddig nem került sor. Ezek helyett bármilyen viselkedésbeli változás a fájdalom 
jelenlétére utalhat, amely indokolja a további orvosi vizsgálatot, kezelést és a páciens 
megfigyelését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Non-verbális fájdalom indikátorok ellenőrző mutatói (Checklist of Nonverbal Pain 
Indicators = CNPI) 

 

Utasítás:  

Figyelje meg a páciens itt felsorolt verbális, vagy non-verbális viselkedésbeli változásait 
pihenés és mozgás közben: 

 

Non-verbális fájdalom indikátorok ellenőrző mutatói 

Viselkedés Mozgás 
közben 

Pihenés 
közben 

1. Hanggal kifejezett panaszok: non-verbális 

(sóhaj, zihálás, nyögés, nyöszörgés, sírás/kiabálás) 

  

2. Grimaszolás/összerezzenés 

(homlokráncolás, szem összehúzása, összeszorított fogak, 
összeszorított ajkak, száj nagyra tátása, arc eltorzulása) 

  

3. Megmerevedés 

(bútor, valamilyen eszköz megragadása, vagy ezekbe való 
kapaszkodás, vagy az érintett testrész megmarkolása mozgás alatt)  

  

4. Nyugtalanság 

(állandó, vagy időszakos pozícióváltás, hintázás, állandó, vagy 
szakaszos kézmozgás, képtelen nyugodtan maradni) 

  

5. Dörzsölés 

(az érintett terület masszírozása) 

  

6. Szavakkal kifejezett panaszok: verbális 

(olyan szavak, amelyek kényelmetlenséget, fájdalmat fejeznek ki 
(pl. „juj”, „jaj”, „ez fáj”), káromkodás mozgás közben, tiltakozó 
felkiáltások (pl. „állj”, „elég volt”) 

  

                                                                              Alpontok 
összege: 

  

                                                                              Összpontszám:   

 

 

 



 

Pontozás: 

0 = ha fájdalomhoz társuló verbális, vagy non-verbális viselkedésmód nem vehető észre 

1= ha valamilyen verbális, vagy non-verbális viselkedésmód akár rövid ideig is megfigyelhető 
valamilyen tevékenység, vagy pihenés alatt.  

 

A mutatók számát összeadjuk mind pihenés, mind pedig mozgás alatt, majd ezeket is 
összegezzük. Ezek a számok nem mutatják tisztán a fájdalom súlyosságát; övezetek 
kialakítására eddig nem került sor. Ezek helyett bármilyen fent felsorolt viselkedésbeli változás 
a fájdalom jelenlétére utalhat, amely indokolja az orvos további vizsgálatait, kezelését és a 
páciens megfigyelését.  

 



 

 

5 ábra: A CNPI kezdőképernyője a Státusz alkalmazásban 

A teszt kitöltése ebben az esetben is gyors és egyszerű, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az 
adatokat praktikus a megfigyelést követően rögzíteni. 


