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Témavázlat 

• Az idős beteg anamnézis felvételének 

és a diagnózis felállításának nehézségei 

• Kommunikáció az idős beteggel 
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Idős beteg anamnézis felvétele: 

polymorbiditás 

A korral párhuzamosan egyre több betegség zajlott le 

az idős betegben, ill. több krónikus betegségben 

szenved (időbeli kumulatív hatás).   

Poly(multi) morbiditás: 

• az öregedés során a károsító hatások 

kumulálódnak 

• az idősödés okozta elváltozások elősegítik a 

betegségek kialakulását 

• a potenciálisan halálos  betegségek egyre 

hatékonyabb kezelésével mind több idős ember 

szenved a korábban inkább csak fiatalokat vagy 

középkorúakat érintő betegségekben is 
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Idős beteg anamnézis felvétele: 

atípusos tünetek 

A különböző szervrendszerek és funkciók eltérő ütemben 

öregednek, nagyon sérülékeny egyensúly alakul ki közöttük. 

A homeostasis felborulásakor ezért mindig a 

legsebezhetőbb rendszer funkciózavara lép fel 

(leggyengébb láncszem).  

 

Idősekben a betegség először funkcionális 

dekompenzációként jelentkezik, gyakran a betegség eredeti 

helyétől látszólag független szervrendszerben.   

 

Figyelembe veendők az atípusos tünetek, panaszok 

hátterében meghúzódó komplex problémák, folyamatok, az 

élet folyamán elszenvedett betegségek.  
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Idős beteg anamnézis felvétele:  

komplex megközelítés/szemlélet 

A betegség megítélésben különbség lehet a helyszín 

miatt is: otthonában, idősotthonban, járóbeteg 

rendelésen, kórházi osztályon történő adatfelvétel. 

A beteg komplex vizsgálata szükséges:  

• Mentális/psychés állapot, 

• Fizikális, funkcionális állapot 

• Szocioökonómiai állapot .  
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Az idősek komplex problémái 

Szervi károsodások 

• Fájdalom, ízületi és 

izommerevség 

• Beszűkült vesefunkció 

• Társuló krónikus betegségek 

• Sokféle gyógyszer, nagyobb 

hajlam mellékhatásokra 

• Csökkent folyadék és 

táplálékbevitel 

• Romló memória és kognitív 

funkciók                                            

 

 

 

 

Funkcionális elváltozások 

• Járási nehezítettség 

• Önellátási nehezítettség 

• Háztartási feladatok 

elvégzésének romló 

képessége 

• Korlátozott szabadidős 

tevékenység 

Szociális nehézségek 

• Financiális problémák 

• Nem megfelelő 

lakáskörülmények 

• Házastárs/gondozó halála 

• Szociális izoláció 

(szétszóródott család) 
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Geriátriai állapotfelmérés és ellátás 

• Standard, illetve személyre szabott geriátriai 

állapotfelmérés szisztematikus és strukturált 

rendszerben; 

• Interdiszciplináris team értékelése, döntése 

alapján végrehajtás; 

• Átfogó geriátriai állapotfelmérés alapján, 

szükség esetén, az idősek tartós elhelyezése 

megfelelő idősotthonokban; 
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Idős beteg anamnézis felvétele:  

speciális szempontok 

A hozzátartozó csakis a beteg engedélyével lehet 
jelen. 

Figyelembe kell venni a beteg látás- és 
halláscsökkenését, lelassult psychomotoriumát. 
Tehát rendszerint több  türelem és  idő szükséges. 

Az anamnézis felvételt korlátozó tényezők: 

• depresszió  

• eszközös beavatkozásoktól való félelem 

• kognitív funkciók hanyatlása  

• a betegségek atípusos megjelenése.  
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Idős beteg anamnézis felvétele:  

speciális szempontok 

A beteg korával járó jelenségnek, jelentéktelen 
problémának tart bizonyos tüneteket.  Amennyiben 
nem említ fontos tüneteket, ez téves diagnózishoz 
vezethet (újabb interjúk szükségessége). 

Nagyon hasznos, ha a beteg vagy a hozzátartozó 
összeírja  

• a főbb panaszokat, korábbi betegségeket, 
tüneteket, 

• a beteg által szedett gyógyszerek listáját. 

Logorrhea kivédése célzott kérdésekkel.  
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Idős beteg anamnézis felvétele I. 

Általában az anamnézisnek ki kell terjednie az 

alábbiakra: 

előző betegségek, 

sebészi beavatkozások, 

gyógyszerek, 

allergiák, 

immunizáció,  

szűrővizsgálatok, 

családi anamnézis, 

önellátó képesség megítélése. 
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Idős beteg anamnézis felvétele II. 

Idősekben az anamnézisnek az alábbiakra is ki kell 

terjednie : 

Szociális  háttér (pl. egyedül  vagy családtaggal, 

esetleg gondozóval él-e együtt?) 

Anyagi helyzet (pl. fűtés, fürdőszoba). 

Funkcionális státusz (pl. járóképesség, önellátó 

képesség, táplálkozás minősége/mennyisége). 

 ADL (activities of daily living, mindennapi 

tevékenységek) 

 IADL (instrumental activities of daily living, 

eszközöket igénylő napi tevékenységek) 
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Idős beteg anamnézis felvétele III. 

Panaszok szisztematikus felvétele 

szervenként: 

• cardiovascularis rendszer 

• légzőrendszer 

• gastrointestinalis rendszer 

• urogenitalis rendszer 

• neurológiai, psychés, mozgásszervi 

• bőr 

• „általános” panaszok: láz, fogyás, étvágytalanság, stb. 

időrendben, a panaszok/tünetek megjelenése szerint.  
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Kommunikáció az idős beteggel 

A geriáter kommunikációs és vizsgálómódszerei 
alapjaiban nem különböznek az általános orvos 
(belgyógyász) módszereitől.  

Lényeges különbségek: 

1. A beteggel való foglalkozás jóval több időt vesz 
igénybe, amelynek okai: 

• az eltelt élet során több betegség fordulhatott elő  

• a meglassult kognitív funkciók miatt ezek felidézése 
hosszadalmas  

• dokumentáció hiányában a laikus elmondásból gyakran 
nehéz kihámozni a korábbi diagnózisokat, 
beavatkozásokat.  
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Kommunikáció az idős beteggel 

2. A beteg nem tart fontosnak bizonyos dolgokat, pl. 
nem előírt gyógyszer, táplálék kiegészítők 
fogyasztását. 

3. Korával együttjáró jelenségnek tart bizonyos 
(fontos) tüneteket. 

4. A betegségek gyakran atípusos megjelenése 
nehezíti a megítélést. 

5. A figyelem elkalandozása, emlékezésromlás miatt 
pontatlan adatszolgáltatás az aktuális panaszok 
vonatkozásában.   
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Kommunikáció az idős beteggel 

További lényeges különbségek (az anamnézist 

felvevő személy szempontjából): 

Az alapos, sőt ismételt anamnézis felvétel a 

diagnosztikai tévedések elkerülése és a felesleges 

vizsgálatok indikálása miatt rendkívüli jelentőséggel 

bír! 

A percepciós zavarok (a megértő képesség és a 

halláscsökkenés) gyakran tesz indokolttá újabb 

adatgyűjtést, heteroanamnézis felvételét. 

Figyelembe kell venni, hogy rendkívül jelentős a 

fájdalommegélés eltérése időskorban. 
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Kommunikáció az idős beteggel 

Az időskori percepciós zavarok jellegzetes  okai: 

• Látászavarok (pl. presbiopia, cataracta, 
retinopathia) 

• Halláscsökkenés (presbiacusis, hallásvesztés főleg 
a magas hangok tekintetében) 

• Perifériás neuropathiák (a fájdalom nem arányos a 
károsodás súlyosságával, pl. fájdalom hiánya 
appendicitisben) 

• Kognitív zavarok (vascularis vagy egyéb demencia, 
depresszió, szorongás)   
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Kommunikáció az idős beteggel 

Az akut (eszméletlen állapot) vagy krónikus 
emlékezetzavar , ill. demencia esetében a betegtől 
anamnézis egyáltalán nem vehető fel. 

A beteg akut ellátása elsődleges, mialatt a 
hozzátartozótól heteroanamnézis nyerhető. 

Fontos lehet, hogy a beteg jól lássa az orvos arcát, 
mert a szájról olvasás, a mimika segíthet a 
kérdések megértésében.  

A feltárt adatokat megfelelő formában rögzíteni kell. 
Fel kell mérnünk a beteg lakáskörülményeit (fűtés, 
fürdőszoba, akadálymentesítés stb.). Egyedül, vagy 
családtaggal, esetleg gondozóval él-e együtt? 
Járóképes, önellátó-e, milyen a táplálkozása…?  
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Példa kérdőíves állapotfelmérésre:  

Barthel-féle önállósági index  

TEVÉKENYSÉG PONT 

Étkezés 
Etetés szükséges 
Segítséggel, pl. a hús felvágása, vaj kenése v. speciális diéta 
Önállóan képes enni  

0 
5 

10 

Fürdés 
Mosdatás 
Önállóan fürdik vagy zuhanyozik 

0 
5 

Tisztálkodás 
Személyes toalett segítséggel 
Arcot, fogat mos, fésülködik, borotválkozik (eszköz 
elérhető)  

0 
5 
 

Öltözködés 
Csak segítséggel öltözik 
Kis segítséggel, legalább a felét egyedül végre tudja hajtani 
Önálló (ruhát begombolja, becipzározza, cipőfűzőt megköti)  

0 
5 

10 

Székletürítés 
Incontinentia alvi (vagy beöntés szükséges) 
Eseti problémák 
Nincs probléma 

0 
5 

10 
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Példa kérdőíves állapotfelmérésre:  

Barthel-féle önállósági index  

Vizelet-
ürítés 

Incontinentia urinae v. állandó katéter, önállóan nem képes 
Eseti probléma 
Nincs probléma 

0 
5 

10 

WC 
használat 

A nővér ágytálaz 
Kis segítséggel részben önállóan végzi 
Önálló (kimegy, ruháit le- és felhúzza, WC-papírt használ) 

0 
5 

10 

Ágy és 
szék meg-
közelítése 

Felülni sem tud 
Fel tud ülni, de ki kell emelni az ágyból 
Felügyeletet v. minimális segítséget igényel 
Önálló 

0 
5 

10 
15 

Járás (sík 
terepen) 

Immobilis v. <50 métert képes megtenni 
>50 m kerekesszékhajtás, manőverezés (fordulás) 
>50 métert segítséggel v. felügyelettel jár 
>50 métert önállóan jár (biz. segédeszközt, pl. botot használ) 

0 
5 

10 
15 

Lépcsőn 
járás 

Képtelen rá 
Kis segítséget v. felügyeletet igényel 
Önálló 

0 
5 

10 
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Barthel  index értelmezése 

Pontszám Önellátóképesség foka 

80-100 Önállóság a mindennapi élet területén 

60-79 Minimális személyes segítség szükséges 

40-59 Részleges függőség 

20-39 Nagyfokú függőség 

0-19 Teljes függőség 


