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Tanács: Olvassák közösen

Az útmutatóinkban foglaltak 
segítségére lehetnek a stro-
ke-ot átélteknek, de nehéz-
kesen érthetik meg. Lehet, 
hogy valamit érdemes több-
ször is hallaniuk.

ÖNÖKÉRT VAGYUNK ITT
Nemzeti Stroke Prevenciós 
és Rehabilitációs Liga 

A Nemzeti Stroke Prevenciós 
és Rehabilitációs Liga 1993-
ban lett alapítva, ezen a néven 
2011 óta működünk.

Vezetőség tagjai: Dr. Folyovich 
András MD PhD főorvos; Bod-
nár Eszter gyógytornász és H. 
Völgyes Krisztina elnök.

A stroke Magyarországon az 
egyik legnagyobb egészségügyi 
teher. Évente 35-40 000 új agyi 
katasztrófa esemény követke-
zik be. ½ millióan élnek stroke 
utáni bénultsággal és 3 millió a 
veszélyeztettek száma.

Különösen nehéz a helyzet a 
vidéken élők számára, ahol ne-
hezebb az ellátáshoz való hoz-
zájutás lehetősége és lakosság 
informáltsága sem tökéletes.

A Nemzeti Stroke Liga fő célja, 
hogy az információk minden-
kihez eljussanak, függetlenül 
attól, hogy tagja-e a Ligának, 
vagy sem, a hozzáférés minden 
stroke páciens számára biztosí-
tott.

Célkitűzésünk, hogy Magyar-
országon szignifikánsan csök-
kenjen az agyi katasztrófás 
események száma, és személy-
re szabott rehabilitációban ré-
szesüljön minden stroke beteg.

Megfelelő edukációval és a rizi-
kó faktorok személyre szabott 
szűrésével a stroke esetek nagy 
százalékban csökkenthetőek. 

Az „időablak” ismertetésének 
megfelelő kommunikációjával 
a gyógyulás esélyeit növeljük.

Mivel a stroke túlélők 40%-ban 
súlyos mozgás funkciók sérülé-
se az amerikai stroke egyesület 
útmutatása alapján Mozgásja-
vító gyógytorna füzetet dolgoz-
tunk ki, ez a honlapunkon és 
papíralapon is elérhető.
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Mivel minden negyedik stroke 
esemény a munkaképes ko-
rúakat érinti, ezért gyakorlati 
útmutató füzetünk van a mun-
kavállalók visszatéréséhez a 
munka világába – személyes 
tapasztalatokra építve.

Működésünk fő területei:

Stroke prevenciós és szűrő 
programok

Stroke napi felvilágosító előa-
dások

Stroke centrumok bemutatása, 
elérhetőségei

Elsődleges prevenció, rizikó 
faktorok ismertetése

Egészségügyi és wellness 
centrumok bázisának létreho-
zása

On-line kommunikáció erő-
sítése, Web oldal, Facebook, 
telefonügyelet

Edukációs anyagok terjesztése

Sürgősségi stroke centrumok 
adatbázisa

A Nemzeti Stroke Liga alapító 
tagja a Magyarországi Nemze-
ti Betegfórumnak (NBF), a Be-
tegszervezetek Magyarországi 
Egyesületének (BEMOSZ), 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a nemzetközi kutatások ered-
ményei Magyarországon is is-
mertek legyenek, így ezeket az 
edukációs anyagokat, rendsze-
resen fordítjuk magyar nyelvre 
és tesszük közé honlapunkon 
is.

Nemzetközi szinten tagjai va-
gyunk a SAFE-nek és részt ve-
szünk az EPF kapacitás építő 
programjában.

A krónikus betegeket ellátó 
magyarországi társszerveze-
tekkel is állandó kapcsolatban 
vagyunk (Afázia Klub, Oszteo-
porózis Egyesület, Nemzetközi 
Pető Intézet).
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Adataink:

Név: 
Nemzeti Stroke Prevenciós és 
Rehabilitációs Liga

Rövid név: 
Nemzeti Stroke Liga

Cím: 
1121 Budapest, Budakeszi út 
10. Hungary

E-mail cím: 
strokeliga@gmail.com.

Web oldal: 
strokeliga.blogspot.hu

Mobil: +36 20 5210 914

Elnök. H. Völgyes Krisztina

ÖNÖKRŐL
Ha stroke-ot átélt családta-
got vagy barátot felépülésé-
ben támogat, ez az útmutató 
segítséget nyújt a történtek 
megértéséhez. Tanácsokat kí-
nál a stroke-ot átéltek megse-
gítéséhez és ötleteket ad ahhoz 
is, hogy hova forduljanak taná-
csért.

STROKE: AMIT TUDNI 
KELL RÓLA
A stroke támadás az agy ellen. 
Ez akkor történik meg, amikor az 
agy valamelyik részének a vérel-
látása olyan mértékben leromlik, 
hogy az ottani agysejtek pusz-
tulásnak indulnak. Az agysejtek 
sérülése az egész szervezet mű-
ködésére kihat. Megváltoztat-
hatja a gondolkodásmódot és a 
közérzetet is.

A stroke két típusa

1.  Iszkémiás stroke: agyi 
véredény elzáródása követ-
keztében.

2. Vérzéses stroke: az agy-
ban vagy az agyat körül-
vevő szövetekben fellépő 
vérzés.
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A köznyelvben az iszkémiás 
stroke a vérrög okozta elzáró-
dás miatt gutaütésként illetve 
szélütésként is ismert, a vérzé-
ses stroke-ot pedig agyvérzés-
ként emlegetik.

A VÉRZÉSES STROKE 
KÜLÖNFÉLE ELNEVEZÉSEI

A vérzéses stroke-ot még agy-
vérzésnek, subarachnoidealis 
illetve intracelebrális vérzésnek 
nevezik.

TIA, ILLETVE MINI STROKE

A TIA (tranziens 
iszkémiás at-
tak ill. átmeneti 
keringési zavar) 

tünetei azonosak a stroke-
éval, csak 24 óránál rövidebb 
ideig tartanak. TIA esetében 
az agyi véredényben elzáródás 
alakul ki, de a keringés magától 
újraindul. A TIA mini szélütés-
nek is tekinthető, de némely-
ek tévesen csak szédülésnek 
hiszik. A TIA fő figyelmeztető 
jele a stroke veszélyének.

MINDEGYIK STROKE MÁSFÉLE

Egyes emberek a stroke után 
jól gyógyulnak. Ellenben a stro-
ke kisebb vagy nagyobb mér-
tékű rokkantságot, bénulást is 
okozhat. A stroke bármely más 
állapotnál szélesebb hatósugarú 
fogyatékossághoz vezethet. Vi-
szont a stroke sok következmé-
nye gyógyítható, rehabilitációval 
pedig a lehető legjobb állapotba 
hozható a páciens.

Tanács: 
A jó állapot látszata ellenére, 
továbbra is szükséges a 
segítség a stroke okozta 
„rejtett” következmények el-
hárításához.

A MÁSODIK STROKE 
KOCKÁZATA

Az újabb stroke bekövetkezé-
sének veszélye aggodalmat je-
lenthet magának a betegnek, de 
a családtagjainak és barátainak 
is. A kutatások szerint öt éven 
belül, négyből legalább egy be-
tegnél, megismétlődik a stroke. 
Legvalószínűbb, hogy az elsőt 
követő 30 napon belül követke-
zik be a második stroke. Emiatt 
az orvosok, az agyvérzésen, ill. 
szélütésen átesett betegeknél 
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mindig ellenőrzik, hogy melyek 
azok a rizikófaktorok melyek 
növelik a stroke kockázatát.

A stroke kockáza-
tát növelő tényezők:

Magas vérnyomás,

Szívritmuszavar 
(pitvarfibrilláció),

Cukorbetegség,

Magas 
koleszterinszint.

Az ilyen állapotok kezelésével 
csökkenthető a stroke kocká-
zata. Akinél a felsoroltakból egy 
vagy több kockázatot növelő té-
nyező is fennáll, az saját érde-
kében gyógykezeltesse magát.

HOGYAN SEGÍTHET?

A második stroke megelőzése 
érdekében a segítségnyújtás 
olyképpen is megnyilvánul-
hat, hogy támogatja a beteget 
abban, hogy betartsa az előírt 
gyógykezelést. 

Ha fogyniuk kell vagy megvál-
toztatni az étrendjüket, talán 
némi praktikus segítség is 
hasznos lesz. Az általános or-
vos és a megfelelő szakosítású 
egészségügyi nővérek ugyan-
csak segíthetnek a veszélyezte-
tetteknek megérteni az egyéni 
kockázatot, s támogatást 
nyújtani a kockázatok csök-
kentéséhez.
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A STROKE TÜNETEINEK FELISMERÉSE

Fontos tudni hogyan ismerhetők fel a stroke tünetei úgy magun-
kon, mint másokon. A FAST teszt erre a legjobb mód.

Face (arc):
Képes-e mosolyogni a vizsgált személy? 
Lefittyedt-e az arcának fél oldala?

Arms (karok):
Föltarthatja-e mindkét karját és 
megtarthatja-e őket ebben a helyzetben?

Speech (beszéd):
Érthetően beszél-e az illető és érti-e amit 
mondunk neki? Értelmetlen-e a beszéde?

Time (idő):
Ha e három jel valamelyikét is észleli 
sürgősen tárcsázza a következő 
telefonszámot:Segélyhívó szám, ingyenes, 
mobilról is közvetlenül hívható: 
112 (Országos Mentőszolgálat), 
Semmelweis Egyetem Sürgősségi 
Betegellátó Osztály: + 36 20 666 2037, 
teljes 24 órás ügyelet, + 36 (1) 290 4182.

A FAST TESZT
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A FAST teszt stroke esetén a három leggyakoribb tünet felismeré-
sében segít. Viszont más jeleket is komolyan kell venni.  

Ezek:

A test féloldali hirtelen elgyengülése vagy zsibbadá-
sa, beleértve a karokat, lábakat vagy talpakat.

Beszédzavar, értelmetlenné váló szavak, mondatok.

Elhomályosuló látás, fél- vagy kétoldali látászavar 
ill. látásvesztés.

Hirtelen emlékezetkihagyás vagy zavartság, 
szédülés vagy egyensúlyvesztés, elesés.

Hirtelen, szokatlan jellegű erős fejfájás.

Stroke mindenkit érhet, bár-
melyik életkorban. Ilyenkor 
minden másodperc számít. Ha 
észreveszi a stroke-ra utaló 
bármelyik jelet, ne várjon. Rög-
tön tárcsázza a helyi telefon-
számot: 
Segélyhívó szám, ingyenes, 
mobilról is közvetlenül hívható: 
112 
(Országos Mentőszolgálat), 

Semmelweis Egyetem Sürgős-
ségi Betegellátó Osztály: 
+ 36 20 666 2037, 
teljes 24 órás ügyelet, 
+ 36 (1) 290 4182.
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Mi a teendő ha a tünetek 
már 24 órával korábban 
jelentkeztek?
Ha több mint egy nappal ko-
rábban szédült (aminek oka 
lehetett a TIA, azaz a mini 
szélütés), hívja fel az általános 
orvost, s kérjen időpontot vizs-
gálatra. Ugyancsak elmehet az 
országos egészségügyi hálózat 
legközelebbi klinikájára vagy a 
helyi elsősegély állomásra. A 
TIA elsődleges figyelmeztető 
jele a stroke-nak, ezért még 
akkor is elkerülhetetlen az or-
vosi kórok megállapítása, ha a 
tüneteket korábban észlelte.

A STROKE GYORS KEZELÉSE

Stroke gyanú esetében a 
beteget kórházba, lehetőleg 
neurológiai osztályra kell 
szállítani. A stroke-ot és okát 
leggyakrabban CT vizsgálat ál-
lapítja meg vagy cáfolja.

Az iszkémiás stroke-nál (agyi 
érelzáródása) a gyógykezelés a 
vérrögoldó és véralvadásgátló 
gyógyszereket foglalja magá-
ba. A vérrögkimetszés viszont a 
vérrög mechanikai úton történő 
eltávolítása. Ez viszont Eu-
rópában még mindig nagyon 
kevés kórházban hozzáférhető 
eljárás.

A vérzéses stroke (amikor az 
agy valamelyik ere megreped) 
esetében a gyógyítás a vérny-
omáscsökkentő gyógyszereket 
jelenti, sőt a vérzés elállítása 
céljából, illetve az agyat szorító 
nyomás enyhítése céljából, 
műtéti beavatkozás is alkalma-
zott.

Tanács

Ha stroke-on átesett beteget 
gondoz, kérdezze meg az 
egészségügyi személyzet-
től, hogy milyen teszteket és 
gyógymódokat alkalmaznak.

PALLIATÍV GONDOZÁS

Vannak emberek akiknél a 
stroke okozta károsodás 
visszafordíthatatlan. Ha a sze-
retett személy súlyosan beteg 
és állapota romlik, lehetőség 
van arra, hogy a palliatív ellátást 
támogató csoporthoz fordulva, 
olyan kórházban helyezzék el 
ahol palliatív gondozás van.
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A STROKE 
KÖVETKEZMÉNYEINEK 
GYORS ÁTTEKINTÉSE

A stroke következményeit az 
határozza meg, hogy az agyban 
hol és mekkora területen tör-
tént a károsodás.

Egyes embereknek a fizikai 
aktivitással van gondjuk, mint 
a beszéd, a járás és a nyelés. 
Vannak más következmények 
is melyeket nehezebb felismer-
ni, mint a fáradtság, a memó-
riazavar és a lelki problémák.

Tanács: a stroke néhány 
következménye gyorsan 
múlik

Az olyan problémák mint az 
erőtlenség, az inkontinencia 
és nyelészavar gyakran már a 
szélütés utáni napokban mú-
lófélben vannak.

A STROKE LÁTHATÓ 
KÖVETKEZMÉNYEI

Mozgás és egyensúlyzavar

A stroke gyakran 
okozza a test félol-
dali elgyengülését, 
karokét, lábakét 
egyaránt.

 Ez járási és egyensúlyozási ne-
hézséget, a végtagok ügyetlen-
né válását okozza, s kézfejével 
sem tud fogni.

Az inkontinencia is gondot 
okoz

A vizelet- és szék-
lettartó képesség is 
gyakran problemati-
kus a szélütötteknél. 

A stroke utáni első hetekben a 
visszatartás képessége javul-
hat. Mivel az inkontinencia kel-
lemetlen érzetet vált ki, ezért 
segítséget jelent ha a beteget 
arra biztatják, hogy kérjen or-
vosi segítséget.

Megváltozott viselkedés

Vannak emberek 
akiknél stroke után 
megváltozott visel-
kedés tapasztalha-

tó, elveszítik érdeklődésüket 
olyasmi iránt amiben korábban 
örömüket lelték, indulatosak 
lesznek és könnyeben megha-
ragszanak. Abban az esetben 
ha magatartásformájuk által 
veszélyeztetik önmagukat vagy 
környezetüket, fontos orvosi 
segítséget kérni.
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Térbeli tájékozódási 
problémák (látótérkiesés)

A térbeli tá-
jékozódás ne-
hézségei és 
látótérkiesés azt 
mutatják, hogy az 

agyban a féloldali idegsejtek 
működéskieséséről beszél-
hetünk. A stroke-ot túlélt 
testének féloldali érzéke-
tlensége miatt nekimehet a tár-
gyaknak, tányérján az étel felét 
otthagyja, mert az agy nem 
dolgozza fel a szemektől kapott 
összes információt.

Nyelészavar (diszfágia)

A száj és a torok izma-
inak károsodása miatt 

nyelési problémák is je-
lentkezhetnek, ezt disz-

fágiának nevezik. A diszfágia 
okán a betegnek lágy állagú 
ételt kell adni, vagy szívószálon 
át etetni, hogy a belélegzéskor 
véletlenül ne kerüljön a tüdejé-
be étel vagy ital, ami fertőzést 
okozna. A stroke-on átesettek-
nek megközelítőleg a fele küzd 
nyelészavarral, ám gyakran a 
gyógykezelés első heteiben ja-
vulás észlelhető.

Kommunikációs nehézségek

Afázia

Hozzávetőlegesen 
a szélütést átéltek 
egyharmadának 

van beszédzavara, beszéd-
képtelensége, amit afáziának 
nevezünk. Az agy bal oldali 
szélütésénél gyakori. Az afázia 
a kommunikációs képesség 
mindegyik területére kihathat, 
mint amilyen a beszédképte-
lenség, az olvasás, az írás és a 
beszédértés. Az egyén nem lett 
kevésbé intelligens, viszont a 
nyelvét nehezen használja.

Meggyengült arcizmok

Az arc, a nyelv és 
a torok meggyen-
gült, bénult izmai a 
beszédkészséget is 
csökkentik.

Koncentrációs és 
memóriazavarok

A stroke-ot átéltnek 
nehézségei lehetnek 
abban, hogy a be-
szédre, beszédértés-

re összpontosítson. Elfelejtheti 
amit hallott, de tárgyakat és ar-
cokat sem ismerhet fel. Mindez 
kihat a kommunikáció minősé-
gére.
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Tanács: 
Bizalommal kommunikáljon

A beszédzavarral küzdőnek oly-
képpen is segíthet, hogy türel-
mesen kivárja míg az válaszol 
a kérdésre. Ne siettesse, lehet, 
hogy 30 másodpercnél is több 
idő elmúlik míg megválaszolja 
a kérdést. Egyenként tegye föl 
a kérdéseket és ne a beteg he-
lyett próbálja meg is válaszolni 
azokat. Mondja meg neki, ha a 
válaszából valamit nem értett.

A STROKE REJTETT 
KÖVETKEZMÉNYEI

Kimerültség

A bágyadtságot 
vagy a kimerültsé-
get, ami pihenés 
után sem múlt el, 
még hónapokon 

vagy éveken át is folyamatosan 
érezheti a stroke-on átesett. 
Habár felépültnek érzi magát, 
nehezen fogadja el, hogy har-
colnia kell a fáradtság ellen. Ez 
az érzés egyeseknek komoly 
problémát jelent.

Érzelmi következmények

A stroke szorosan 
összekapcsolódik 
az emocioná-
lis problémák-
kal. Szélütés 

után az emberek mintegy har-
mada depresszióban szen-
ved, 20 százalékuknak meg a 
stroke utáni első hat hónapban 
fokozott emocionális meg-
nyilvánulásaik vannak. Ez azt 
jelenti, hogy váratlanul, sokszor 
ok nélkül, sírni vagy nevetni 
kezdenek.

Emlékezet és gondolkodás

Az emlékező és összpontosító 
képesség gyakran problemati-
kus a stroke után. Ezek a kog-
nitív problémák. A stroke után 
kezdetben zavartság jelentke-
zik, de sokaknál már az első 
hetekben javulás észlelhető.

Látás

Stroke után az em-
berek 60 százalé-
kánál a látással is 
problémák vannak. 

Ezek a kettőslátástól a fényér-
zékenységig terjednek. Vannak 
akiknél féloldali látásvesztés 
történik meg, nem látják egé-
szében azt amire néznek.
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Fájdalom

Vannak akik hosszantartó fáj-
dalmat éreznek, ilyen az égető 
érzés a hegeken vagy izom- és 
csuklófájdalom.

KÉRJEN SEGÍTSÉGET

A stroke sok következménye 
gyógyítható, tehát ha a stro-
ke-tól sújtottnak a kórházi ke-
zelés után is panaszai vannak, 
akkor fel kell keresnie az orvo-
sát.

Tanács: 
Hallgassa meg a stroke-ot 
átélteket

A stroke jónéhány következ-
ménye szemmel látható, míg 
másikak nem olyan szem-
beötlőek. Hagyjanak időt a 
sérültnek, hogy megtárgyal-
hassa a problémáit és ál-
lapotáról beszámolhasson.

REHABILITÁCIÓ

Szélütés után minden rászo-
rulónál, gyakran a kórházi 
gyógykezeléssel együtt, meg 
kell kezdeni a rehabilitációt. Ez 
a következőket öleli fel:

Okkupációs terápia: ab-
ban segít, hogy a minden-
napi aktivitáshoz szükséges 
képességeket erősítse, hogy a 
károsodott önálló életet élhes-
sen;

Fizioterápia: a mozgékony-
ságot, az erőkifejtést és az 
egyensúlyérzetet fejleszti;

Beszéd- és nyelvfejlesz-
tő terápia: a kommunikációs 
készséget fejleszti és a 
nyelészavart kezeli;
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Pszichológiai terápia: a 
memóriazavarnál és a gon-
dolkodási zavaroknál fejleszt, 
valamint a zavartság érzetét és 
a depressziót kezeli;

A dietetikus a nyelési zavarral 
küzdőknek ad útmutatást a fo-
gyasztható ételeket és italokat 
illetően és az egészséges 
táplálkozáshoz ad tanácsot.

HOGYAN SEGÍTHETÜNK?

A rehabilitáció folyamán sokak-
nak hasznára válik a barátok és 
a család támogatása. Kérdez-
zék meg a terapeutákat, hogy 
miként segíthetnek, mert ha 
részt vehetnek a rehabilitációs 
terápiákon, akkor segítségére 
lehetnek a gyakorlatokat vég-
zőnek.

Kérdezzék meg a korábban 
stroke-on átesetteket, hogy 
mivel motiválhatják a beteget. 

Például írjanak feljegyzéseket 
a képességek újratanulásának 
fejlődéséről, amivel segítik a 
beteget abban, hogy maga is 
láthassa az addig elért ered-
ményeket.

Ne feledjék, hogy a rehabilitáció 
hihetetlenül nehéz és kitartást 
követelő erőfeszítés a rászor-
ulónak. Lehet, hogy néhány 
alapképességet kell újra meg-
tanulnia, mint a járás vagy a 
beszéd, ami nagy kihívás. Ha 
biztatják és érdeklődést mutat-
nak iránta, az nagy segítséget is 
jelent.
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A STROKE EMOCIONÁLIS HATÁSA

A stroke miatt erős érzelmi hatások csúcsosodhatnak ki, úgy a 
sérültnél mint a környezetéhez tartozóknál.

A STROKE-OT ÁTÉLTEK 
ÖNÉRTÉKELÉSE

A stroke miatt az emberek 
önértékelése megváltozhat. 
A stroke erős stresszt vált ki, 
aminek az emocionális hatása 
is nagyfokú. Megközelítőleg, a 
stroke-ot túléltek egy harmada 
depressziós lesz.

A munkahelyi vagy az ot-
thoni ún. szerepváltás is ne-
hézségeket okozhat. Például, 
ha valakinek már csökkentek 
a képességei ahhoz, hogy a 
családját eltartsa, az nyugta-
lanítóan hat. Veszteségérzettel 
jár az is, ha már nem teheti azt 
amiben korábban örömét lelte.

Szakvélemény: kapcsolatok

„Ketten is mondták nekem, 
hogy most már nem óvhatom 
meg a feleségemet. Helyesen 
vagy tévesen, de az érzések ve-
zető szerepet játszottak a csa-
ládban, s ez már nem így törté-
nik.”

Colin, a Stroke Asso-
ciation munkatársa

Stroke után gyakori a depresz-
szió és a szorongás. Ha úgy 
érzi, hogy családtagja hajlamos 
erre, próbáljon erről beszélgetni 
vele. Az általános orvos is ad-
hat tanácsot.

A CSALÁDTAGOKAT ÉS 
BARÁTOKAT ÉRT EMOCIONÁLIS 
HATÁS

Ha valamelyik családtagot stro-
ke érte, erre a hozzátartozók 
különféleképpen szoktak rea-
gálni. Érezhetnek szomorúsá-
got, aggódást, bűntudatot vagy 
dühöt és sokkot is.

Személyes vallomás: Düh

„Bűnöst akartam találni azért 
ami az anyámmal történt. Va-
lójában nagyon, nagyon dühös 
voltam.”

Karol, egy stroke-ot 
átélt asszony lánya

A stroke-ot átélt fogyatéka mi-
att, kettőjük kapcsolatában a 
veszteségérzet is kialakulhat. 
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Annak ellenére, hogy ugyan-
arról a személyről van szó, a 
kommunikációs képessége, a 
memorizálása és más stroke 
okozta káros változások miatt 
a korábban megszokott kap-
csolat megváltozhat és felcse-
rélődhetnek a családi szerepek.

A KÓRHÁZI 
GYÓGYKEZELÉST 
KÖVETŐ GONDOZÁS

A kórházi kezelés után az ápol-
tnak otthon is megfelelő gon-
dozásra van szüksége ahhoz, 
hogy a gyógyítás folytatódjon. 
Ebbe a rehabilitációs terápiák, 
a napi feladatok elvégzésében 
nyújtott segítség és a teljes 
gondozás is beletartozik. Ha 
ezekben részt kívánnak venni 
a családtagok, illetve a beteget 
ellátók, ezt a páciens kórházi el-
bocsátását megelőzően közöl-
jék a kórház személyzetével, 
hogy bekapcsolhassák őket a 
rehabilitációs folyamatokba. A 
kórházi gyógykezelés tartama 
és az azt követő támogatás 
területenként változó lehet.

A FEJLŐDÉS KÖVETÉSE

A kórházi ellátást követően a 
pácienseknek legalább még 
egy vizsgálaton kell átesniük, 
hogy ha szükségleteik közben 
megváltoztak, megfelelő ke-
zelésben részesülhessenek. 
Ajánlott, hogy a vizsgálat a kór-
házból való elbocsájtást köve-
tő hatodik hónapban történjen 
meg. Ha erre mégsem kerül 
sor, vagy úgy tűnik, hogy a ke-
zelés és a támogatás elégtelen, 
akkor korábban forduljon az ál-
talános orvoshoz.

A KORAI ELBOCSÁJTÁS 
TÁMOGATÁSA

Némely emberek abban az eset-
ben korábban is elhagyhatják a 
kórházat és otthonukban folyta-
tódhat a rehabilitáció, ha képesek 
az ágyról áthelyezkedni a székre, 
mialatt biztonságot jelentő ott-
honi környezetükből valakinek 
a segítségével visszafekhetnek.
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Professzionális szemlélet: 
elbocsájtás

„A pácienssel és családtagja-
ikkal az első megbeszéléstől 
kezdve beszélünk a kórházi el-
bocsájtás tervéről. Nyíltak va-
gyunk ebben, mert az elbocsáj-
tást érdemes lehetőleg minél 
előbb megtenni, de úgy, hogy 
folytatódjon a megkezdett re-
habilitáció.”

Simon, okkupációs 
terapeuta

INFORMÁCIÓK A 
GONDOZÓKNAK

Ha szélütéses, agyvérzéses 
ember gondozója lesz valaki, 
tudni kell, hogy ez igényes fela-
dat. Az ápolásnak sok módoza-
ta lehet, habár a feladatot vál-
laló nem is gondolja magáról, 
hogy gondozó.

A gondoskodás a bevásárlást, a 
takarítást vagy a számlák ren-
dezését is jelenti. De ugyancsak 
a tisztálkodásnál vagy a reha-
bilitációnál nyújtott segítség is 
beleértődik.

Ugyanakkor önmagáról is gon-
doskodnia kell. 

Ha például kialvatlan, vagy 
rendszertelenül étkezik, az 
megnehezítheti gondozói fel-
adatkörét.

A gondozó is ki van téve annak 
a kockázatnak, hogy emocio-
nális problémái lesznek, mint 
amilyen a stressz, a depresszió 
és a kimerültség, ezért ne vi-
szakozzon ő is segítséget kérni.

A családtagok és a baráti kör le-
hetőségeik szerint felajánlhat-
nak némi időt, hogy a gondo-
zónak is segítségére legyenek. 
Sok lokális közegben léteznek 
gondozói központok ahol taná-
csot és információt kaphat.

ELHELYEZÉS

A stroke-on átesett emberek 
között vannak akik képesek 
önálló életet élni. Másoknak 
otthonukban csak némi átala-
kításra, vagy a napi feladatok 
elvégzéséhez kis segítségre 
van szükségük, mint amilyen a 
bevásárlás és a főzés.
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Aki az életmód több területén 
szorul segítségre, talán gon-
dozásra szakosodott otthonba 
kellene költöznie vagy roko-
noknál élnie.

Ha lehetséges tárgyaljon erről a 
szeretett személlyel, hogy ő mit 
szeretne.

A stroke-on átesett emberek 
között vannak akik képesek 
önálló életet élni. Másoknak 
otthonukban csak némi átala-
kításra, vagy a napi feladatok 
elvégzéséhez kis segítségre 
van szükségük, mint amilyen a 
bevásárlás és a főzés.

Aki az életmód több területén 
szorul segítségre, talán gon-
dozásra szakosodott otthonba 
kellene költöznie vagy roko-
noknál élnie.

Ha lehetséges tárgyaljon erről a 
szeretett személlyel, hogy ő mit 
szeretne.

A GONDOZÓI BECSLÉS

A helyi önkormányzatok szoci-
ális szolgálatai felbecsülhetik 
azt a kívánalmat amire a gon-
dozónak is szüksége van, s ezt 
a gondozó becslésének neve-
zik. 

Nem szükséges ún. állandó 
gondozónak, ápolónak lenni 
és nem kötelező egy fedél alatt 
élni a gondozottal.

A felbecslés folyamatában 
megállapítják, hogy milyen faj-
ta segítségre van szüksége a 
gondozónak. Ebbe a stressz 
csökkentése érdekében bele-
tartozhat akár a betagosítás 
egy edzőterembe, vagy hozzá-
járulás az útiköltségekhez.

Ahhoz, hogy a gondozó is meg-
pihenhessen, a gondozott rövi-
debb időt ápolással foglalkozó 
otthonban vagy a nappali gon-
dozást végző intézményben 
tölthetne. Az intézmény taná-
csa felmérheti, hogy ezekhez 
a költségekhez mennyivel kell 
hozzájárulnia a gondozónak.
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GONDOZÓI ÉS A TÁMOGATÁSI 
IGÉNY FELBECSLÉSE

A gondozott maga is felmérheti 
szükségleteinek mértékét. 
A szociális védelem nem in-
gyenes, ám a helyi tanács 
dönthet arról, hogy a költségek 
fedezésére mekkora összeg áll 
rendelkezésre.

Ezzel egyidőben a gondozói 
becslést is megejthetik, ha ez-
zel a gondozott is egyezik.

PÉNZÜGYI VETÜLET

A stroke-nak súlyos anya-
gi vetülete is lehet. Például a 
család elveszítheti fő jövedel-
mi forrását mindaddig míg a 
stroke-ot túlélt szülő fel nem 
épül, vagy valamelyik családtag 
kénytelen rövidített munkaidő-
ben dolgozni, hogy gondozhas-
sa a szülőt vagy a házastársat.

Tartsa szem előtt, hogy az adott 
információknak nem céljuk he-
lyettesíteni azokat a professzi-
onális tanácsokat, melyek az 
önök konkrét helyzetére vonat-
kozóan adottak.

Mi igyekszünk pontos és 
időszerű tartalmat adni, de az 
információkba foglaltak idővel 
megváltozhatnak.
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Név: 
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Rehabilitációs Liga
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Cím: 
1121 Budapest, Budakeszi út 
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E-mail cím: 
strokeliga@gmail.com.
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Mobil: +36 20 5210 914
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