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I. IRÁNYELVFEJLESZTÉSBEN RÉSZTVEVŐK
Társszerző Egészségügyi Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok):
1.

Háziorvostan Tagozat
Dr. Csikós Ágnes PhD. (háziorvos, palliatív orvos), tanszékvezető, Pécsi
Tudományegyetem, Hospice-Palliatív Tanszék, Pécs, társszerző

2.

Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus
Tagozat
Dr. habil. Hegedűs Katalin PhD. (mentálhigiénés szakember, hospice- és
gyásztanácsadó, egészségpszichológiából habilitált) egyetemi docens,
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest,
társszerző és koordinátor
Dr. Kegye Adrienne (onkológus, pszichoterapeuta), URPION Kft., társszerző
Dr. Zana Ágnes PhD. (kulturális antropológus, pszichológia PhD-vel),
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest,
társszerző

3.

Ápolás (szakdolgozói) Tagozat
Lukács Miklós, (diplomás ápoló, hospice-szakápoló és koordinátor), Pécsi
Tudományegyetem, Pécs, palliatív koordinátor, társszerző
Schaffer Judit, (gyógytornász, egészségügyi menedzser, hospice-szakápoló),
Gondoskodás 2000 Kft., társszerző

Véleményező Egészségügyi Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok):
1.

Hospice és palliatív ellátás Tagozat
Dr. Benyó Gábor gyermekgyógyász, onkológus, hematológus, palliatív orvos,
tagozatvezető, véleményező

Dr. Simkó Csaba (belgyógyász, palliatív orvos), főorvos, MISEK Hospice
Osztály, Miskolc, a véleményező csoport tagja
2.

Onkológia és sugárterápia Tagozat
Prof. Dr. Kásler Miklós egyetemi tanár, tagozatvezető, véleményező

3.

Tüdőgyógyászat Tagozat
Dr. Kovács Gábor tüdőgyógyász, tagozatvezető, véleményező

4.

Ápolás és szülésznői Tagozat
Mészáros Magdolna ápolási igazgató, tagozatvezető, véleményező

5.

Dietetika, Humán Táplálkozási Tagozat
Henter Izabella dietetikus, tagozatvezető, véleményező

„Az egészségügyi szakmai irányelv készítése során a szerzői függetlenség nem
sérült.”
„Az egészségügyi szakmai irányelvben foglaltakkal a fent felsorolt
egészségügyi szakmai kollégiumi tagozatok vezetői dokumentáltan
egyetértenek.”
Az irányelvfejlesztés egyéb szereplői
Betegszervezet(ek) tanácskozási joggal: nincs
Egyéb szervezet(ek) tanácskozási joggal: nincs
Szakmai társaság(ok) tanácskozási joggal: nincs
Független szakértő(k):
Dr. Hódi Zsuzsanna (onkológus), főorvos, Bács-Kiskun Megyei Kórház,
Kecskemét, független szakértő
Dr. Riskó Ágnes (klinikai szakpszichológus, gyógytornász), Országos
Onkológiai intézet, Budapest, független szakértő
II. ELŐSZÓ
A bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irányelvek az egészségügyi
szakemberek és egyéb felhasználók döntéseit segítik meghatározott
egészségügyi környezetben. A szisztematikus módszertannal kifejlesztett és
alkalmazott egészségügyi szakmai irányelvek, tudományos vizsgálatok által
igazoltan, javítják az ellátás minőségét. Az egészségügyi szakmai irányelvben
megfogalmazott ajánlások sorozata az elérhető legmagasabb szintű tudományos

eredmények, a klinikai tapasztalatok, az ellátottak szempontjai, valamint a
magyar egészségügyi ellátórendszer sajátságainak együttes figyelembevételével
kerülnek kialakításra. Az irányelv szektorsemleges módon fogalmazza meg az
ajánlásokat. Bár az egészségügyi szakmai irányelvek ajánlásai a legjobb
gyakorlatot képviselik, amelyek az egészségügyi szakmai irányelv
megjelenésekor a legfrissebb bizonyítékokon alapulnak, nem pótolhatják minden
esetben az egészségügyi szakember döntését, ezért attól indokolt esetben
dokumentáltan el lehet térni.
III. HATÓKÖR
Egészségügyi kérdéskör: rosszindulatú daganatban szenvedő felnőtt betegek
teljes körű palliatív ellátása
Ellátási
folyamat
szakasza(i):
a palliatív ellátás szervezése, valamint klinikai vonatkozásban terápia és
gondozás, azon belül: orvosi, ápolói, pszichoszociális, fizioterápiás gondozás
Érintett
ellátottak
köre:
rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő, palliatív ellátást igénylő
felnőttek
Érintett ellátók köre
Szakterület:

0100 belgyógyászat

0102 hematológia
0104 gasztroenterológia
0105 nefrológia
0106 geriátria
0400 szülészet-nőgyógyászat
0600 fül-orr-gégegyógyászat
0700 szemészet
0800 bőr- és nemibeteg-ellátás
0900 neurológia
1100 urológia
1200 klinikai onkológia
1201 sugárterápia

1503 fájdalomterápia
1800 pszichiátria
1804 pszichiátriai rehabilitáció
1805 pszichoterápia
1900 tüdőgyógyászat
5700 fizioterápia-gyógytorna
6301 háziorvosi ellátás
7101 klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
7104 pszichoterápia (klinikai szakpszichológusi képesítéssel)
7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéne
7304 otthoni szakápolás
7306 felnőtt hospice-palliatív ellátás
7600 dietetika
Egyéb specifikáció:

nincs

A szakmai irányelv teljes verziója
(https://kollegium.aeek.hu.) található.

a

szakmai

kollégium

honlapján

IV. MEGHATÁROZÁSOK
1. Fogalmak
Palliatív ellátás: Azon betegek aktív, teljes körű ellátása, akiknek a betegségére
a gyógyító kezelések jelentős része már nincs hatással. A középpontban a
fájdalomcsillapítás, a többi tünet enyhítése, illetve a szociális, lelki és spirituális
problémák kezelése áll. A palliatív ellátás interdiszciplináris megközelítésű;
hatókörébe tartozik a beteg, a család és a közösség. Bizonyos értelemben a
palliatív ellátás a legalapvetőbb gondoskodást jelenti: segítség a beteg
szükségleteinek kielégítésében, akár otthon, akár a kórházban. A palliatív ellátás
életigenlő, és a halált normális folyamatnak tekinti, amit se nem siettet, se nem
késleltet. Célja a lehető legmagasabb életminőség megőrzése a halál pillanatáig.
A palliatív ellátás javítja az életet fenyegető betegséggel küzdő betegek és a
családok életminőségét: megelőzi és enyhíti a szenvedést a fájdalom és más –
testi, pszichoszociális és spirituális – problémák korai felismerésével,
kifogástalan értékelésével és kezelésével.

Hospice-ellátás: Az egész személyre vonatkozik, akinek az összes – testi,
érzelmi, szociális és spirituális -- szükségletét hivatott kielégíteni a
rendelkezésre álló valamennyi szakmai ismerettel és eszközökkel, figyelembe
véve a beteg és családja szükségletét. Az élete közeledő végével szembenéző
beteggel és szeretteivel az otthonukban, a nappali szanatóriumban vagy a
hospice fekvőbeteg osztályon foglalkoznak. A személyzet és az önkéntesek
multidiszciplináris teamet alkotva olyan gondoskodást nyújtanak, amely kielégíti
a beteg egyéni igényeit, megfelel a beteg akaratának, és törekszik a fájdalmon
kívüli egyéb kínzó tünetek enyhítésére.
megszüntetésére, valamint a beteg méltóságának, békéjének és nyugalmának
megőrzésére.
Szupportív kezelés: A daganatos betegség és az ellene folytatott kezelés negatív
hatásainak megelőzése és kezelése. Ide tartoznak a testi és pszichoszociális
tünetek és mellékhatások a betegség megjelenésétől kezdve, tehát a
rehabilitációt, illetve a túlélést megcélzó beavatkozások mellékhatásai is.
Életvégi gondozás: Használhatjuk a „palliatív ellátás” vagy a „hospice-ellátás”
szinonimájaként. Az „élet vége” kiterjesztett értelemben értendő; azt az 1-2 éves
időszakot jelenti, melynek során a beteg és a család, valamint az egészségügyi
dolgozók tudomást szereznek róla, hogy az adott betegség az életet
veszélyezteti.
A „terminális ellátást” azoknak az előrehaladott állapotú rákbetegeknek az
esetére használták, akiknek korlátozottak az életkilátásaik.
Autonómia: A palliatív ellátás egyik legfontosabb értéke, hogy az egyes embert
autonóm és egyedi személyiségnek tekinti és e szerint becsüli. Ellátást akkor és
úgy nyújt, amikor és ahogyan azt a beteg és/vagy a család kész elfogadni. Ideális
esetben a beteg megőrzi önrendelkezési jogát és képességét, és dönthet az ellátás
helyszínéről, a felmerülő kezelési lehetőségekről és a palliatív ellátásban való
részvételről.
Életminőség: Az egyén életének bio-pszicho-szociális és spirituális minősége.
Az ellátást az egyén szerinti életminőség határozza meg. Az egészséggel és
betegséggel kapcsolatos életminőség felmérésére standard kérdőívek vannak
használatban. Az életminőség jelentését azonban minden egyes palliatív
ellátásban részesülő betegnek magának kell meghatároznia. Az egyéni
életminőség vonatkozó dimenziói és az ezeken belüli prioritások gyakran
változnak a betegség előrehaladtával. Úgy tűnik, az életminőség inkább az
elvárások és a ténylegesen bekövetkező események közötti különbségektől függ,
mint a beteg állapotának romlásától [1, 2].
2. Rövidítések
VAS:
ESAS:

vizuális analóg skála
Edmonton Symptom Assessment System

ECOG skála (1–5):
NRS:

Eastern Cooperative Oncology Group

numeric rating scale

EAPC:

European Association for Palliative Care

IASP:

International Association for the Study of Pain

IPOS:

International Psycho-Oncology Society

MHPE:

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

NCCN:

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines.

KSH:

Központi Statisztikai Hivatal

TCA:

tricyclic antidepressant

WHO:

World Health Association
nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek

NSAID:
AED:

antiepileptic drug

NMDA:
BMI:

N-methyl-D-aspartat

Body Mass Index

MDOSZ:

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

EDA:

epidural analgesia

CTZ:

chemoreceptor trigger zone

TENS:
PG:

Transcutaneous electrical nerve stimulation
prostaglandin

MRI:
MUST:

Mágnesesrezonancia képalkotás
Malnutrition Universal Screening Tool

3. Bizonyítékok szintje
A National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines [3] alapján.
Világszerte tendencia, hogy számos, jól tervezett, randomizált, prospektív
tanulmányban hasonlítsák össze a különböző kuratív és palliatív kezelési
eljárások hatékonyságát, azonban a heterogén beteganyag (nagyon különböző
daganatos és nem onkológiai populációk) és a különböző kezelési eljárások –

gyakran – empirikus alkalmazása miatt hiányoznak a morbiditás és lethalitás
közvetlen betegségspecifikus mutatói. Egyértelmű vizsgálatok csak az
életminőség és a kezelési költségek vonatkozásában fedezhetők fel. A megfelelő
evidenciaszint hiányában a nemzetközi szakértői panelek (brit, amerikai,
nemzetközi) tettek terápiás javaslatokat. Ezek figyelembevételével alakítottuk ki
az ajánlásokat, tekintettel a hazánkban hozzáférhető gyógyszerek és gyógyító
eljárások alkalmazásának szabályaira is.
A jelenlegi irányelv az aktuális nemzetközi irányelvek legjobb bizonyítékai
alapján tesz javaslatot a daganatos felnőtt betegek teljes körű hospice és palliatív
ellátására. A bizonyítékok szintjét és az ajánlások rangsorolását az irányelv
elkészítése során leggyakrabban alkalmazott/ figyelembe vett NCCN 2013 által
javasolt rendszer szerint adjuk meg.
Bizonyítékok és evidenciák szintje:
1 szint: magas szintű bizonyíték, mely egységes NCCN egyetértésen alapul,
hogy a beavatkozás megfelelő.
2A szint: alacsonyabb szintű bizonyíték, mely egységes NCCN egyetértésen
alapul, hogy a beavatkozás megfelelő.
2B szint: alacsonyabb szintű bizonyíték, van NCCN egyetértés abban, hogy a
beavatkozás megfelelő.
3 szint: bármilyen szintű bizonyíték, nincs NCCN egyetértés abban, hogy a
beavatkozás helyénvaló.
Minden bizonyíték szintje és ajánlás ereje 2A kategóriájú, kivéve, ha
másképp jelezzük.
4. Ajánlások rangsorolása
Ajánlás besorolást nem alkalmaztunk, az ajánlások betartásának kötelezőségét a
szóhasználattal fejeztük ki (kell és szükséges).
V. BEVEZETÉS
1. A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása
Európai becslések szerint a daganatos betegségekben szenvedők legalább 20%ának és a nem daganatos betegek 5%-ának palliatív szakellátásra van szüksége
legalább az élete utolsó évében. [1]
A KSH adatai szerint Magyarország vezet a rákhalálozásban: 246,4/100 000
fővel, (az európai átlag 177,5/100 000 fő). Magyarországon 2014-ben összesen
126.308-an haltak meg, közülük 32.748 fő daganatos megbetegedésben. Évente
átlagosan 70-80 000 az új daganatos megbetegedések száma Magyarországon és
évente 30-33 000 ember hal meg daganatos megbetegedésben.

A hazánkban működő, 94 intézményi és otthoni hospice-szolgáltató az elmúlt 3
évben átlagosan 8000-9000 beteget látott el, az ellátottak 97%-a valamilyen
rákos betegségben szenvedett. Amennyiben azt az adatot vesszük irányadónak,
hogy a daganatos betegségben szenvedők legalább 20%-ának kell palliatív
ellátásban részesülnie, az ideális szám a minimum 16 000 lenne. Ehhez
viszonyítva a betegeknek csak 50%-a jutott palliatív ellátáshoz.
A magyarországi részletes adatokat lásd a 2015-ös összesítésben és a
mellékletben. [4]
A hospice- és palliatív ellátás az előrehaladott állapotú daganatos betegek
komplex ellátását, életminőségének javítását jelenti. Komplexitása miatt sokrétű:
orvosi, ápolói, pszichoszociális, szervezési feladatokat tartalmaz. A
fejlesztőcsoport fontosnak tartotta, hogy mindezeket egy komplex irányelvben
összegezze.
2. Felhasználói célcsoport
Az egészségügyi szakmai irányelv használata javasolt mindazon szakorvosok és
egészségügyi szakdolgozók (ápolók, gyógytornászok, pszichológusok,
mentálhigiénés szakemberek, dietetikusok, egészségügyi szociális munkások)
számára, akik gyógyíthatatlan daganatos felnőtt betegekkel – klinikai
ellátásukkal, illetve ellátásuk szervezésével – foglalkoznak, és akiknek a
munkájuk elvégzéséhez szükséges a bizonyítékokon alapuló hazai ajánlások
ismerete és használata. Ez a kör gyakorlatilag minden orvosi és szakápolói
szakterületet, valamint ellátási szintet érint, kivéve a gyógyíthatatlan gyermekek
ellátását végzőkét, mert azzal külön irányelv foglalkozik. A szervezési ajánlások
– elsősorban az EAPC White paper/Fehér könyv ajánlásai [1] – javasoltak a
szociális, finanszírozási és egészségpolitikai területeken tevékenykedők,
döntéshozók számára, mivel a palliatív szakterület új és folyamatos fejlesztés
alatt áll.
Az irányelv a fent megadott ellátók számára szakmai tevékenységük során
felhasználásra ajánlott abból a célból, hogy a gyógyíthatatlan daganatos betegek
kínzó testi és lelki tünetei időben felismerésre kerüljenek, megfelelő módon
történjen e tünetek kezelése, csillapítása, a betegek testi, lelki életminőségének
javítása, illetve a betegek ellátásának megfelelő – intézményi vagy otthoni
hospice és palliatív ellátás – szervezése és finanszírozása.
Az irányelv hasznos segítséget nyújthat ezen kívül a daganatos betegeknek és a
hozzátartozóknak, valamint a betegszervezeteknek is, mivel összefoglaló
szakmai tájékoztatást kaphatnak a hazai ellátásról.
3. Kapcsolat a hivatalos hazai és külföldi szakmai irányelvekkel
Egészségügyi szakmai irányelv előzménye:
Jelen fejlesztés az alábbi, lejárt érvényességi idejű szakmai irányelv témáját
dolgozza fel.

Cím:
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú
daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról
Nyomtatott verzió:

Egészségügyi Közlöny, 2010. év 7. szám1458–1546. o.

Elektronikus elérhetőség:

https://kollegium.aeek.hu

Kapcsolat külföldi szakmai irányelv(ek)kel:
Jelen irányelv az alábbi külföldi irányelv(ek) ajánlásainak adaptációjával
készült.
Szerző(k): –
Tudományos szervezet:

National Comprehensive Cancer Network

Cím: National Comprehensive
Palliative Care, Version 2. 2013
Megjelenés adatai:
Elérhetőség:
sp#palliative

Cancer

Network

(NCCN)

Guidelines.

NCCN.org

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.a

Kapcsolat hazai egészségügyi szakmai irányelv(ek)kel:
Jelen irányelv nem áll kapcsolatban más hazai egészségügyi szakmai
irányelvvel.
VI. AJÁNLÁSOK SZAKMAI RÉSZLETEZÉSE
1. Ajánlások összefoglalása
A palliatív ellátást az NCCN Guidelines 2013 nyomán tekintjük át (1. ÁBRA)
1.

ÁBRA A palliatív ellátás áttekintése az NCCN Guidelines 2013 alapján [3]
1.1.

Szervezési ajánlás

Ajánlás1
A palliatív ellátást különféle szinteken kell megvalósítani. Legalább
két, az egészségügybe integrált szintjét kell elérhetővé tenni:
–

a palliatív szemléletű szakellátást,

–

a palliatív szakellátást.

A hospice és palliatív ellátásban dolgozó szakemberek és önkéntesek
speciális továbbképzésben és rendszeres szupervízióban
kötelesek részt venni. Javasolt a graduális és posztgraduális
egészségügyi képzésben a hospice- és palliatív szemlélet
oktatása. Minden palliatív ellátást igénylő beteget és
hozzátartozóit a megfelelő szintű, multidiszciplináris:
szomatikus, pszichés, spirituális, szociális ellátásban kell
részesíteni, amelyet a minimumfeltételekben meghatározott
összetételű szakmai csoport nyújt.
A betegeket és családokat a kezelőorvosnak, háziorvosnak informálni kell a
palliatív ellátás lehetőségéről, annak formáiról, elérhetőségéről,
valamint a súlyosan beteg emberek jogairól.
A hospice-palliatív ellátás megkezdésekor a hospice-palliatív team felméri,
kiértékeli a beteg és család szükségleteit, kezeli a szükséges
fizikai és lelki tüneteket, nyomon követi és dokumentálja a
kezelés eredményességét (hatás, mellékhatás), megteszi a
szükséges módosításokat [1–10].

1.2.

Palliatív orvosi ajánlások

(1–8. TÁBLÁZAT)
Az ellátók kompetenciáját részletesen lásd a VII. JAVASLATOK AZ
AJÁNLÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ c. fejezetben: 1.1. Az
ellátók kompetenciája
Ajánlás2
A daganatos beteg fájdalmát a lehető legmagasabb szinten kell kezelni,
amely alatt a következők értendők:
–

A daganatos beteg fájdalmát minden vizit alkalmával
szükséges felmérni.

–

A beteg különböző fájdalmait külön szükséges felmérni és
kezelni.

–

A fájdalom felméréséhez fájdalomfelmérő skálát szükséges
használni.

–

A fájdalom értékét minden vizit alkalmával rögzítsük!

–

A fájdalom típusát (nociceptív, neuropathiás, csont, áttörő
fájdalom) szükséges meghatározni.

–

A fájdalom felmérésénél, a fájdalom érzelmi, szociális és
spirituális komponenseit is fel kell mérni.

–

Erős fájdalmak esetén az elsőként választandó szer
lehetőség szerint orális opioid legyen.

–

A daganatos fájdalomra fájdalomcsillapítók rendszeres
adása javasolt.

–

Az ópioid alkalmazásával együtt laxatívum alkalmazása is
szükséges.

–

Opioidok adása mellett az adjuváns és nem opioid szerek
együttes adása javasolt a meghatározott fájdalomtípus
alapján.

–

Gyenge fájdalom (1–3) esetén nem opioid és adjuváns
szerek használata javasolt.

–

Közepes (4–6) fájdalmakra gyenge opioid, nem opioid és
adjuváns szerek használata javasolt.

–

Erős fájdalmak (7–10) esetén kis dózisú erős opioid felfelé
titrálása azonnal megkezdhető.

–

Neuropathiás fájdalomra opioidok adása mellett adjuváns
szerként triciklikus antidepresszáns (TCA), antikonvulzív
pl.: gabapentin, pregabalin szerek adása javasolt.

–

Áttörő fájdalmak kezelésére a bázisopioid mellé kiegészítő
fájdalomcsillapító adása szükséges.

–

Amennyiben 24 órán belül négy vagy több fájdalom epizód
jelentkezik, a beteg bázis ópioid gyógyszerét szükséges
emelni [3, 11–19].

2. ÁBRA Fájdalomcsillapítás a WHO-ajánlás alapján [11]

1. TÁBLÁZAT A fájdalomcsillapítás alapgyógyszerei (saját fejlesztés)
Nem opiátok: paracetamol, metamizol, acetilszalicilsav, NSAID-ek
Opiátok:
– gyenge opiát codeine, dihidrokodein, tramadol, etilmorfin
– rős opiát morfin, fentanyl, hydromorphone, oxycodone, metadon,
buprenorfin
Adjuvánsok:
– antidepresszáns (TCA) amitriptylin, imipramin, klomipramin
– antikonvulzívum carbamazepine, valproát, gabapentin, pregabalin,
clonazepam
– neuroleptikum haloperidol, klorpromazin, levomepromazin
– anxiolitikum alprazolam, diazepam, lorazepam
– kortikoszteroid dexamethasone, metilprednizolon
2. TÁBLÁZAT Nem opioid analgetikumok és fontosabb NSAID-ek (saját
fejlesztés)
Generikus név és szokásos Maximális Fontosabb mellékhatások
adag
napi dózis

Acetaminofen/paracetamol
(500–1000 mg 4–6
4000 mg
óránként)
Metamizol
(500–1000 mg 6–8
óránként)

4000 mg

Acetilszalicilsav
(500–1000 mg 4–6
óránként)

4000 mg

Celekoxib (2x200 mg)

400 mg

Diclofenac
(50 mg 6 óránként,
200 mg
vagy 2x75–100 mg retard)
Ibuprofen
(200–800 mg 4–6 óránként,
2400 mg
vagy 2x800–1600 mg
retard)

– máj- és vesekárosítás
– allergiás reakciók
– agranulocytosis
– dyspepsia
– gyomor-bél fekély,
– thrombocytaaggregációgátlás
– vérzés
– máj- és vesekárosítás
– heveny
coronariaesemény
– dermatitis
– fejfájás

Naproxen
1100 mg
(275–550 mg 12 óránként)
3. TÁBLÁZAT Gyenge opioidok (saját fejlesztés)
Generikus név és
szokásos adag

Maximális napi Fontosabb mellékhatások
dózis

Codeine és
dihidrokodein retard

240 mg

székrekedés, hányinger

Tramadol (gyors
hatású és retard)

400 mg

szédülés, hányinger,
székrekedés vagy hasmenés

Etilmorfin

120 mg

székrekedés, hányinger

4. TÁBLÁZAT Erős opioidok (saját fejlesztés)
Hatóanyag

Morfin

Gyári név

Kezdődózis*

Morphinum
10–20 mg/amp 4–6x5 mg
HCl inj.
MST
Continus

Hydromorphone Jurnista

Fentanyl

Kiszerelés

10–30–60–100
2x30 mg
mg/tb
8–16–32–(64)
1x8 mg
mg/tb

Durogesic
Fentanyl
(12)–25–50–
Ratiopharm
75–100 ěg/h
Fentanyl
Sandoz Mat

25 ěg/h 72 (neha 48)
óránként

Fentanyl
Richter
Matrifen
Dolforin
Fentanyl
100 ěg/2 ml
inj.** Richter 250 ěg/5 ml

csak áttöréses fájdalmak
megelőzésére, egyedi

Metadon

individuális beállítás,
Depridol
5 mg/tb
6x5 mg, majd 3–4 után
Metadon EP 5–20, 40 mg/tb 3x5 mg, lehetőleg
intézetben

Oxycodone

Oxycontin
Codoxy,
Reltebon

10–20–40–80
legkisebb
dózisú
2x10–20 mg
készítmény 5
mg-os

* A feltüntetett kezdődózisok egyben az egyes szereknek a 10 mg, gyors hatású,
orális morfinnal ekvianalgetikus dózisait is jelentik, napi adagra vonatkoztatva.
Kivétel a buprenorfin, ahol az ekvivalens dózis kb. 3x0,4 mg, ill. 52,5 µg/h.
** Mozgás indukálta fájdalmak csillapítása során az erős opiátok dózisa csak a
nyugalmi fájdalom megszűntéig titrálható, ezt követő dózisemelés
aluszékonyságot okoz. Erre a célra gyors és rövid hatású opiátok kiegészítő,
preventív alkalmazására van szükség. Használható Fentanyl inj, fájdalmas
kórházi beavatkozások előtt 15 perccel adott sc. inj. formájában. A dózis
egyedileg titrálandó, a napi opiátadag függvényében. Nagy dózisoknál probléma
az injekció nagy térfogata.
5. TÁBLÁZAT Az erős opioidok mellékhatásai (saját fejlesztés)
Mellékhatás

Terápia

1. Székrekedés

szenna 2x20–30 mg, bisacodyl 1-2x10 mg
laktulóz 3x20–30 ml

2. Hányinger, hányás

haloperidol este 1,5 mg
metoklopramid 3x10 mg

3. Szedáció

dóziscsökkentés

4. Hallucináció,
zavartság

haloperidol 2x1,5–3 mg

5. Ortosztatikus
vérnyomásesés

bő folyadék- és sóbevitel, fludrokortizon 0,1 mg,
az alsó végtagok fáslizása

6. Multifokális
myoclonusok

clonazepam 2x0,25–0,5 mg

7. Verejtékezés

antihisztamin és antikolinerg szerek

8. Vizeletretenció

pilokarpin 3x5–10 mg (ha egyéb okból nem
kontraindikált!)

9. Viszketés

antihisztamin

10. Bronchusgörcs

antihisztamin, hörgtágítók

6. TÁBLÁZAT. Fontosabb adjuváns szerek (saját fejlesztés)
Gyógyszer (generikus név)

Terápiás hatás

Indikáció

Kortikoszteroidok
Metilprednizolon,
dexamethasone

hangulat és
ideg- és gerincvelői
étvágyjavító, csökkenti kompresszió, agyi
a tumor körüli oedemát nyomásfokozódás,
anorexia

Antidepresszánsok
(AD)
a leszálló fájdalomgátló neuropathiás fájdalom,
Triciklikus szerek
pálya aktivitását
mind perifériás, mind
(TCA-k)
Amitriptyline
fokozzák,
centrális szenzitizáció
Imipramin
membránstabilizáló
esetén, tenesmoid hólyagKlomipramin
hatásúak,
és végbélfájdalom,
(kezdő dózis
hangulatjavítók,
krónikus ischaemiás
opiátkezelés mellett este segítik az elalvást
fájdalom, depresszió
1x10-12,5 mg,
fokozható 1x75-100
mg-ig)
Szerotonin-noradrenerg visszavételt gátlók (SNRI)
Venlafaxine
(kezdődózis 37,5 mg,
max. 375 mg-ig
titrálható)

a leszálló fájdalomgátló neuropathiás fájdalom,
pálya aktivitását
depresszió
fokozza, hangulatjavító

Duloxetin (kezdődózis a leszálló fájdalomgátló neuropathiás fájdalom,
30 mg, max.120 mg-ig pálya aktivitását
depresszió
titrálható)
fokozza, hangulatjavító
Noradrenderg és
specifikus szerotonerg
szerek (NASSA)
mirtazapin (kezdődózis
15 mg, max. 45 mg-ig
titrálható).

A leszálló
fájdalomgátló pálya
aktivitását fokozza,
hangulatjavító

esszió, szorongás,
neuropátiás fájdalom,
hányinger, viszketés,
alvászavar

Carbamazepine /CBZ/
(kezdődózis 1x50-100
mg, napi 3x400 mg-ig
titrálható)

membránstabilizáló
hatású, csökkenti a
spontán kisülések
számát

neuropátiás fájdalom,
elsősorban perifériás
szenzitizáció esetén

Gabapentin (kezdő
dózis

hatásmechanizmus nem neuropathiás fájdalom,
ismert, Ca-csatornamind perifériás, mind

Antiepileptikumok
(AED)

1x100-300 mg,
fokozatosan emelve
akár 3x1200 mg-ig)

blokkoló

centrális szenzitizáció
esetén

Pregabalin (kezdődózis mint a gabapentin
1x75-150 mg,
fokozatosan emelve
2x300 mg-ig)

neuropathiás fájdalom

Oxkarbazepin
mint a CBZ+ a leszálló
(kezdődózis
fájdalomgátló pálya
1x150 mg, napi 2x1200 aktivitását fokozza
mg-ig titrálható)

neuropathiás fájdalom,
mind perifériás, mind
centralis szenzitizáció
esetén

Valproat (kezdődózis
1x150-300 mg
fokozatosan emelve
napi
600-1000 mg-ig)

neuropathiás fájdalom,
általában második
szerként

fokozza a GABA
koncentrációját
a szinapszisokban

Clonazepam (1-3x0,25- mint a valproat,
izomrelaxáns,
2 mg)
anxiolitikum

elsősorban myoclonus, ill.
szorongás esetén

Anxiolitikumok
Diazepam (1-3x5-10 mg megszünteti az akut
per os, iv., rectalisan) szorongást
és pánikreakciót,
antiemetikus és
szedatív hatású

erősebb antiemetikum
és gyengébb szedatívum,
mint a klorpromazin

Alprazolam (1-3x0,25-1 mint fenn
mg)

mint fenn

Lorazepam (0,5-2 mg) megszünteti az akut
szorongást és
pánikreakciót

rövidebb hatású, mint a
diazepam, akut dyspnoe
esetén is jó hatású

NMDA-blokkolók
Ketamin (4x5 mg sc., csökkenti a gerincvelő neuropathiás fájdalom,
erős opiáttal
hiperszenzitív állapotát különösen centrális
kombinálva,
szenzitizáció esetén
fokozatosan emelve az
adagot akár napi
300mg-ig)
Lokálanesztetikumok
Lidocain (2-5 mg/kg
membránstabilizáló
dózisú rövid infúzióban,
tesztként) vagy 2 mg/kg
iv. bolusban, tesztként)
(0,25-2%-os oldatban,
sz. e. adrenalinnal)

neuropathiás fájdalom,
elsősorban perifériás
szenzitizáció esetén;
lokális
fájdalomcsillapításra,
idegblokádokhoz,
EDA-ba morfinhoz stb.

Mexiletin (1x200 mg, membránstabilizáló
3x200 mg-ig titrálható)

neuropathiás fájdalom,
elsősorban perifériás
szenzitizáció esetén

Fenotiazinok
Levomepromazin
fájdalomcsillapításra,
szedálásra 1-3x25 mg,
antiemetikumként 1x425 mg

közepes-erős hatású
fájdalomcsillapító,
NMDA-blokkoló,
széles spektrumú
antiemetikum, erősen
szedatív hatású
neuroleptikum

a narkotikumok
alternatívájaként is
használandó, ha azok
kontraindikáltak;
elsősorban
hányáscsillapítóként, ill.
terminális szedálásra
alkalmazzák

a narkotikumok
szedatív hatását
csökkenti,
hangulatjavító

depresszióval, letargiával,
aluszékonysággal
szövődött fájdalom esetén

Amfetaminok
Metilfenidat (2x5-10
mg, fokozatosan
titrálva)

Ajánlás3
Anorexia-cachexia szindróma esetén a gyógyszeres kezelés mellett keresni
és kezelni kell a reverzibilis okokat, melyek a kórképet súlyosbíthatják, és a
nem gyógyszeres kezelésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni, beleértve a
család tájékoztatását [3, 20–26].
Ajánlás4
A hányáscsillapítás során antiemetikum rendszeres adása szükséges az
alábbi lépéseknek megfelelően:
–

A hányingerre, hányásra rá kell kérdezni minden vizit alkalmával.

–

Keressük és kezeljük a hányinger, hányás reverzíbilis okait!

–

A megfelelő szájhigiéniáról
elengedhetetlen.

–

Törekedjünk a hányás okspecifikus kezelésére!

–

Amennyiben a hányás kifejezett, alternatív beviteli módokat válasszunk a
gyógyszerek biztonságos beadására (rectalis, subcutan)

–

A hányáscsillapítás során az antiemetikum rendszeres adása szükséges
(kivéve, ha az ok megszűnik).

való

tájékoztatás

és

7. TÁBLÁZAT A hányás okspecifikus csillapítása [3, 27–32]
Ok

Elsőként

Másodikként

Adjuváns

betegedukáció

választandó

választandó

Késleltetett gyomorürülés

metoklopramid*
3x10-30 mg
po./p.r./sc.
domperidon
3x10–20 mg, po.

Gastrointestinalis irritáció
(gyógyszer, radioterápia)

metoklopramid*
3x10–30 mg
po./p.r./sc.

5HT3-antagonista
po./iv.
haloperidol

H2-blokkoló,
protonpumpagátló,
misoprostol

Bélobstrukció
– kólika nélkül

metoklopramid*
3x10–30 mg
po./p.r./sc.

– kólikával

haloperidol
1x1,5–10 mg
po./sc.

+ dexamethasone
1x8–16 mg iv./po.
vagy
metilprednizolon
40–125 mg
levomepromazin
1x6,25 mg–25 mg
po./p.r.

laxatívumok,
atropin 3x0,5 mg sc.,
dexamethasone
5HT3-antagonista
hioszcin butilbromid 20mg
sc. (40-120mg)

Toxinok (urea, Ca)
Gyógyszerek (CTZ)

haloperidol
1x1,5–10 mg
po./sc.

levomepromazin
1x6,25 mg–25 mg
po./p.r.

Intracranialis
nyomásfokozódás

dexamethasone
1x8–16 mg

levomepromazin
1x6,25 mg–25 mg
po./p.r.

Vestibularis izgalom

dimenhidrinat
3x50–100 mg
po./p.r.

betahisztin
3x8–16 mg po.
levomepromazin

Ismeretlen

metoklopramid

levomepromazin
1x6,25 mg–25 mg
po./p.r.

dexamethasone,
protonpumpagátló

dexamethasone,
5HT3-antagonista

* Az antikolinerg gyógyszerek (pl. atropin, levomepromazin) felfügesztik a
prokinetikumok perifériás hatását. Antikolinerg gyógyszereket lehetőség szerint
ne kombináljunk egymással!
Ajánlás5
Az opioidokat szedő betegnek rendszeres székletlazító és bélmozgató
gyógyszer adása szükséges. Az opioid felírásakor a beteget és gondozó
hozzátartozóját tájékoztatni kell a lehetséges mellékhatásokról, kiemelten a
székrekedésről.
8. TÁBLÁZAT A székrekedés okai és kezelése [3]
Okok

Megjelenés

1. Csökkent motilitás
kemény széklet
inaktivitás, depresszió,
csökkent táplálékfelvétel

Választandó kezelés
stimuláns szerek (szenna,
fenolftalein, biszakodil,
nátrium pikoszulfát),
rostok

2. Gyógyszerek
opiátok, vasterápia,
NSAID-ek antikolinerg
szerek
3. Csökkent víztartalom

száraz széklet

bő folyadék + ozmotikus

csökkent folyadékbevitel,
hányás, láz, polyuria,
vízhajtók

szerek (laktulóz, makrogol)

4. Renyhe székelési reflex telt ampulla
gyengeség, tartós fekvés,
gerincvelő-sérülés

kiürítés + stimuláns szerek
(glicerines kúp, pezsgő
kúp)

5. Impactatio

túlfolyásos széklet,
tapintható sigma

6. Bélobstrukció

általában
meteorizmus,
gyakran üres ampulla

kiürítés (akár rendszeresen
is)

Ajánlás6
Bélelzáródás gyanúja esetén a beteg általános állapota és életkilátásai
alapján kell dönteni az ellátási tervről.
–

Műtéti megoldás, amennyiben a beteg általános állapota és életkilátásai jók.

–

Amennyiben a beteg általános állapota gyenge, konzervatív kezelés.

–

Bélelzáródás esetén a hányinger, hányás csökkentésére többlépcsős kezelés
is szükséges lehet (pl.: levomepromazin)

–

Részleges bélelzáródás esetén a passzázs fenntartása érdekében kombinált,
több támadáspontú kezelés szükséges [3, 33–34].

Ajánlás7
Dyspnoe esetén törekedni kell a dyspnoe okának felderítésére, amennyiben
reverzíbilis, annak maximális kezelésére.
Az opioidok megfelelő körültekintéssel biztonságosan alkalmazhatók a
nehézlégzés csökkentésére [3, 35–41].
Ajánlás8
A zavartság reverzíbilis okait keresni és kezelni kell:
–

Hypoaktív delírium felismerése és kezelése szükséges.

–

A terminális delírium a klinikai kép és a beteg általános állapota alapján
kezelendő.

–

A zavartság lényegéről a beteg és a hozzátartozó tájékoztatása, valamint
pszichés támogatásuk szükséges [3, 41–43].

Ajánlás9

Haldokló beteg masszív vérzésekor a beteget szedálni kell.
A beteg és a hozzátartozó tájékoztatása szükséges a fenyegető vérzés
lehetőségéről, annak esetleges fatális kimeneteléről [3].
Ajánlás10
A terápia rezisztens hányás, székrekedés és a tudati állapot változása esetén
szérum kalciumszint meghatározása szükséges [44–48].
Ajánlás11
Az epilepsziás görcsök kezelését a roham etiológiájának megfelelően kell
megválasztani [49].
Agyi áttétes betegeknél lezajlott convulziót követően indítunk antiepileptikus
kezelést.
Ajánlás12
A végső órákban a gyógyszerelést redukálni kell, és csak az úgynevezett
„utolsó négy” szer adását nem szabad felfüggeszteni.
Az utolsó négy gyógyszer:
–

Morfin, folyamatos subcutan infúzióban adandó. A fájdalomcsillapítást
mindvégig folytatni kell, míg a beteg él.

–

Midazolam, folyamatos subcutan infúzióban adandó.

–

Furosemid, intramuscularisan vagy intravénásan szükség szerint.

–

Atropin, subcutan vagy intravénásan szükség szerint [3, 50].

Ajánlás13
Amennyiben nem kritikus helyzetről van szó, a palliatív szedáció bevezetése
a páciens által már korábban kinyilvánított előzetes rendelkezés szerint
történjen [3, 50–53].
1.3.

Palliatív szakellátási ajánlások

Az ellátók kompetenciáját részletesen lásd a VII. JAVASLATOK AZ
AJÁNLÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ c. fejezetben: 1.1. Az
ellátók kompetenciája
Ajánlás14

Az ápoló első feladata a súlyos beteg felvételekor környezettanulmány
készítése, igényei, szükségletei és a pszichoszociális
problémák felmérése.
Ennek ismeretében intézményi és/vagy személyes gondoskodást nyújtó
ellátás, tanácsadói szolgálat, gyógyászati segédeszköz-ellátó
bevonása [3, 54–55].
Ajánlás15
A

beteg

korlátozottsága, diszfunkciója esetén a maslowi
szükségletpiramis alapján kell biztosítani a testi higiénét
(fürdetés, hajápolás, -mosás, borotválás, körömápolás,
bőrápolás, száj- és fogápolás), a magasabb rendű
szükségleteket, valamint az önellátást [3, 54–55].

Ajánlás16
A hospice-palliatív ellátásban a következő szakápolási feladatokat kell
biztosítani a beteg és a hozzátartozó számára:
–

Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez
kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és
megtanítása.

–

A trachealis kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység
tanítása.

–

Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez,
hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolási feladatok, női beteg
katéterezése, beöntés adása.

–

Infúziós folyadékpótlás, infúziós pumpa alkalmazása,
parenteralis gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó szakápolási
feladatok – egyedi megbízás alapján.

–

Subcutan vagy intramuscularis injekció beadása, vérvétel.

–

Stomaterápia és drének kezelésének szakápolási feladatai.

–

Felfekvések, fekélyek, tumoros sebek, sipolyok ellátása,
kötözése, felfekvés prevenciója.

–

Műtéti területek, nyitott és zárt sebek ellátása.

–

Szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

–

Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen
kiesett
vagy
csökkent
funkciók
helyreállításához,

fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási
feladatok.
–

Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladata körébe tartozó
eljárások: erős opiátterápiában részesülő betegek rendszeres
ellenőrzése, subcutan infúziós pumpa és epiduralis kanül
ellátásához kapcsolódó szakápolási feladatok [3, 54–55].

9. TÁBLÁZAT Az előrehaladott állapotú beteg tüneti ellátásának ápolói
vonatkozásai [54, 55]
Tünet

FÁJDALOM

Ápolási ajánlás

Fájdalomfelmérő lap
alkalmazása.

önálló

Napi szintű
fájdalomfelmérés.

önálló

Fájdalomfelmérő skála
alkalmazása.

önálló

Nem gyógyszeres
fájdalomcsillapítási
módszerek (kényelmi
önálló
eszközök, fizioterápiák
alkalmazása,
pozicionálási technikák).
Gyógyszeres
fájdalomcsillapítás.

FÁJDALOM

Tevékenységi kör

A team tagjai

orvos, ápoló,
gyógytornász,
pszichológus

orvosi
utasításra

Nem gyógyszeres
fájdalomcsillapítási
módszerek
(érzelmi támogatás,
fizikai módszerek –
simogatás, masszázs,
önálló, orvosi
ringató, vibráció, hideg-, utasításra
meleg terápia,
orvos, ápoló,
légzéstechnika, kognitív
gyógytornász,
módszerek (zene, rádió),
pszichológus
spirituális módszerek
(ima).
Subcutan infúziós pumpa
és epiduralis kanül
ellátásához kapcsolódó önálló, orvosi
szakápolási feladatok,
utasításra
gyógyszerelés
ellenőrzése.

BŐRT
INFILTRÁLÓ

Sebfertőtlenítés.

orvosi
utasításra

orvos, ápoló

TUMOROS SEBEK Sebleoltás.
Intelligens kötszerek
alkalmazása.
Prevenció (mobilizálás,
kényelmi eszközök,
bőrvédelem, táplálás,
folyadékpótlás).
DECUBITUS

orvosi
utasításra
orvosi
utasításra,
együttműködő
önálló

Seb felmérése (stádium,
mélység, kiterjedés,
váladékozás).

önálló

Sebfertőtlenítés.

önálló, függő

Sebkötözés (intelligens
kötszerek alkalmazása).

függő,
együttműködő

orvos, ápoló,
gyógytornász,
dietetikus

Szervrendszerhez
orvos, ápoló,
kapcsolódó stoma, fistula önálló, függő
stomaterápiás
STOMA, FISTULA
ellátásának specifikuma.
ápoló
Étvágyjavítók adása
függő, önálló,
(tápszerek, gyógyszerek).
együttműködő
Malnutríció felmérése.

ANOREXIA,
CACHEXIA

HÁNYINGER,
HÁNYÁS

– A beteg maradjon távol
a „konyhától”, mert
gyakori, hogy már az
ételek illatától is jóllakik!
– Inkább többször egyen,
keveset, mint egyszerre
sokat!
– Az étkezésnek számos
kulturális, ill. Szociális
aspektusa is van
(felöltözve, terített asztal
mellett, nyugodt
önálló
környezetben jobban esik
az étel).
– Kisebb tányérra,
egyszerre keveset
szedjünk, így
megmaradhat az a jóleső
érzés, hogy „az egész
elfogyott”!
– Az étkezések időpontját
célszerű a beteg
éhségéhez igazítanunk.
– A szájon át történő
táplálék-

orvos, ápoló,
dietetikus

önálló, függő,
orvos, ápoló
együttműködő

és folyadékbevitelt ne
erőltessük! Ha azonban a
hányások nem nagy
mennyiségűek és nem túl
gyakoriak, apró
kortyokban fogyasztott
folyadék (leginkább hideg
víz) megengedett,
és sok esetben a hányások
ellenére kielégítő orális
folyadékbevitel
biztosítható. Ha a
betegnek az étel jól esik,
nincs akadálya annak
sem, hogy apró
falatkákban táplálékot
vegyen magához. Nagy
mennyiségű vagy igen
gyakori hányások esetén
célszerű átmenetileg
leállítani az orális
táplálék- és
folyadékbevitelt, és
átmenetileg parenterális
hidrálást alkalmazni,
amíg a hányást
elfogadhatóan sikerül
csillapítanunk.
– Gyógyszeres terápia.
A beteg gyógytornász
által irányított általános
mobilizációja,
kötőszöveti
és reflexmasszázs
alkalmazása jótékonyan
kiegészítheti a
székrekedés tünetének
kezelését.
OBSTIPATIO

önálló

Megfelelő folyadék- és
rostbevitel (gyümölcsök,
kávé, szörpök,
zöldségfélék, gabona- és
mag őrlemények, ill.
rostpótlásra speciális rost önálló
kivonatok, keverékek),
valamint a mozgás
lehetőség szerinti
fokozása,
segédeszközök

orvos, ápoló,
gyógytornász,
dietetikus

alkalmazása.

VISZKETÉS

Szükség esetén beöntés,
manuális kiürítés.

függő

Gyógyszeres terápia.

függő

– Kerülni kell a
bőrsérüléseket (alkoholos
készítmények, durva
ruházat, gyakori forró
fürdő, szappanok gyakran
okoznak bőrsérüléseket,
ezeket ajánlatos kerülni
önálló, függő orvos, ápoló
és előtérbe kell helyezni
az olajos, hidratáló
bedörzsölést). Az izzadási
folyamatokat kerülni kell,
esetleg orvosi utasításra
gyógyszeres kezelés
alkalmazandó.

– Italok gyakori,
kortyonkénti fogyasztása.
– Citromos jégkocka
szopogatása.
– Nedvesítsük a beteg
száját minél gyakrabban
vízzel, jégkockával,
nedves pálcikával, vizes
gézlappal, vagy magas
nedvességtartalmú
gyümölcsökkel!
– Vízpermet, inhalálás,
akár a szoba légterének
párásítása.
– Ajkakat vazelinnel vagy
SZÁJSZÁRAZSÁG zsíros ajakkrémmel
önálló, függő orvos, ápoló
célszerű bekenni.
– Fekélyek, gyulladások
esetében
a száj megtisztítása,
öblögetése hígított sós
vízzel, fertőtlenítő, ill.
antibiotikus szájöblögető
oldatokkal étkezés után
és lefekvés előtt.
– Kerüljük a túl meleg,
hideg vagy csípős
élelmiszereket!
– Az ízérzés zavara
esetében ajánlatosak a
vitamindús ételek.

Fogyasszon a beteg sok
gyümölcsöt, zöldséget,
használjon erősebb
fűszereket, több cukrot,
esetleg kevés ecetet,
citromot! Fogyasszon
könnyebben emészthető
ételeket (halat,
tejterméket)! Ételeit
hidegen, langyosan
fogyassza, és igyon több
folyadékot!
DELIRIUM

Verbális megnyugtatás.
Pszichés vezetés.
Gyógyszeres terápia.

önálló, függő

orvos, ápoló,
pszichológus

DYSPNOE

Verbális megnyugtatás.
Kényelmi eszközök,
pozicionálás.
Oxigénterápia.
Gyógyszeres kezelés.

önálló, függő

orvos, ápoló,
gyógytornász

Ajánlás17
A palliatív ellátásban biztosítani kell a fizioterápiás ellátás lehetőségét,
melynek célja javítani a beteg szomatikus funkcióit, önellátását, csökkenteni
kiszolgáltatottságát és segíteni az állapotához való alkalmazkodását [56].
Ajánlás18
Minden palliatív ellátást igénylő betegnél szükséges a táplálkozási
anamnézis felvétele és táplálási terv elkészítése dietetikus bevonásával [57].
1.4.

Pszichoszociális ajánlások

Az ellátók kompetenciáját részletesen lásd a VII. JAVASLATOK AZ
AJÁNLÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ c. fejezetben: 1.1. Az
ellátók kompetenciája
Ajánlás19
A pszichoszociális támogatás során mentálhigiénés szakemberek
bevonásával biztosítani kell a haldokló beteg és családtagjai számára a
következőket:
–

Kommunikáció fejlesztése a családtagok között, családi kapcsolatok
javítása.

–

Életmérleg készítése.

–

Örömképesség javítása.

–

Aktivitás fenntartása.

–

Negatív érzelmek normalizálása, kezelése.

10. TÁBLÁZAT A hospice-palliatív ellátás pszichoszociális vonatkozásai [6,
58–59, 60]
Tünet

Pszichoszociális
ajánlás

Kompetencia

A team tagjai

kérdőív,
javasolt:
hangulathőmérő,
problémalista

koordinátor, ápoló,
orvos,
(pszichoszociális
szakember, ha a
beteg felvételétől
tagja
a teamnek)

monitorozás

önálló

összes teamtag,
aki
a beteggel és
családjával
foglalkozik

korábbi
pszichológiai,
pszichiátriai
anamnézis,
pszichoszociális
rizikófaktorok
szűrése

önálló

koordinátor,
ápolók, orvos,
(pszichoszociális
szakember, ha a
beteg felvételétől
tagja
a teamnek)

Tünetmentesség szűrés
(minden betegnél
elvégzendő)

Distressz

felismerés, teamen önálló
belüli informálás,
dokumentálás

összes teamtag,
aki
a beteggel és
családjával
foglalkozik

verbális
megnyugtatás,
támogató
kommunikáció

önálló, függő

orvos, szakellátók,
szociális munkás,
önkéntes

rizikófaktorok
monitorozása,
pszichés vezetés

önálló

pszichoszociális
szakember, orvos

folyamatos
monitorozás,
teamen belüli
informálás,
dokumentáció

önálló

összes teamtag,
aki
a beteggel és
családjával
foglalkozik

Enyhe pszichés
tünetek, pl.
szorongás,
depresszív
tünetek,
alkalmazkodási
zavarok

felismerés, teamen önálló
belüli informálás,
dokumentálás

összes teamtag,
aki
a beteggel és
családjával
foglalkozik

támogató
kommunikáció,
általános érzelmi
támogatás

önálló, függő

szakellátás,
önkéntes

rizikófaktorok
monitorozása,
általános érzelmi
támogatás,
hatékony
tájékoztatás,
szakemberhez
irányítás

önálló

orvos

rizikófaktorok
monitorozása,
pszichés vezetés,
kezelés

önálló

pszichoszociális
szakember

folyamatos
monitorozás,
teamen belüli
informálás,
dokumentáció

önálló

összes teamtag,
aki
a beteggel és
családjával
foglalkozik

Közepes, súlyos felismerés, teamen önálló
pszichés tünetek, belüli informálás,
pl. szorongás,
dokumentálás
depresszív
tünetek,
alkalmazkodási
zavarok

összes teamtag,
aki
a beteggel és
családjával
foglalkozik

támogató
kommunikáció,
általános érzelmi
támogatás

önálló, függő

szakellátás,
önkéntes

rizikófaktorok
monitorozása,
általános érzelmi
támogatás,
hatékony
tájékoztatás,
szakemberhez
irányítás,

önálló
függő

orvos

gyógyszeres terápia
rizikófaktorok
önálló
monitorozása,
pszichés vezetés,
kezelés,
gyógyszeres terápia

pszichoszociális
szakember,
pszichiáter!

önálló

összes teamtag,
aki
a beteggel és
családjával
foglalkozik

Gyász

felismerés, teamen önálló
belüli informálás,
dokumentálás,
támogató
kommunikáció,
általános érzelmi
támogatás,
kapcsolat lezárása

összes teamtag,
aki a beteg
családjával
foglalkozik

Normális gyász

gyásztámogatás

önálló

gyásztanácsadó

Komplikált gyász pszichés vezetés, önálló
kezelés,
gyógyszeres terápia

pszichoszociális
szakember

folyamatos
monitorozás,
teamen belüli
informálás,
dokumentáció

Ajánlás20
A pszichoszociális státus szűrése, különös tekintettel arra, hogy a distressz
szintjének mérése és monitorozása kerüljön be a pulzus, légzés,
hőmérséklet, vérnyomás és fájdalom mérése mellé a hospice-betegek első
vizsgálatába és az utánkövetéses vizsgálatokba is [2, 61–63].
Ajánlás21
A munkahelynek biztosítania kell a palliatív ellátásban dolgozó személyzet
számára a fizikai és pszichés regenerálódás lehetőségét, a képzést,
továbbképzést (pl. esetmegbeszélő csoport, Bálint-csoport, kommunikációs
tréning, kiégés elleni tréning, egyéni konzultáció) és a havonkénti
szupervíziót
[6–9, 64–67].
1.5.

Ellátási folyamat algoritmusai

3. ÁBRA Az otthoni és fekvőintézményi hospice ellátás folyamatábrája, I.

4. ÁBRA Az otthoni és fekvőintézményi hospice ellátás folyamatábrája, II.

5. ÁBRA A palliatív ellátás folyamata

6. ÁBRA A pszichoszociális ellátás folyamatábrája

2. Ajánlások részletezése
2.1.

A hospice és palliatív ellátás szervezése

Ajánlás1
A palliatív ellátást különféle szinteken kell megvalósítani. Legalább két,
az egészségügybe integrált szintjét kell elérhetővé tenni: a palliatív
szemléletű és a palliatív szakellátást.
A hospice és palliatív ellátásban dolgozó szakemberek és önkéntesek speciális
továbbképzésben és rendszeres szupervízióban kötelesek részt venni.

Javasolt a graduális és posztgraduális egészségügyi képzésben a hospiceés palliatív szemlélet oktatása. Minden palliatív ellátást igénylő beteget és
hozzátartozóit a megfelelő szintű, multidiszciplináris: szomatikus,
pszichés, spirituális, szociális ellátásban kell részesíteni, melyet a
minimumfeltételekben meghatározott összetételű szakmai csoport nyújt.
A betegeket és családokat informálni kell a palliatív ellátásról, annak
formáiról, elérhetőségéről, valamint a súlyosan beteg emberek jogairól.
Fel kell mérni, kiértékelni a beteg és a család szükségleteit és kezelni fizikai
és lelki tüneteiket, nyomon követni és dokumentálni a kezelés
eredményességét (hatás, mellékhatás) és megtenni a szükséges
módosításokat.
2.1.1.

A palliatív ellátás szintjei

Jelenleg a szakirodalom legnagyobb részében a palliatív ellátás két szintjét
különböztetik meg: a palliatív szemléletű ellátást és a palliatív
szakellátást. A palliatív szemléletű ellátás olyan ellátási
formát, illetve ellátót jelent, ahol csak esetenként kezelnek
palliatív ellátást igénylő betegeket. A palliatív szakellátás
olyan teamet jelent, amelyben olyan megfelelően képzett
orvosok, ápolók, szociális munkások, lelkészek és más
szakemberek vesznek részt, akiknek a szakértelme
elengedhetetlen az életet fenyegető vagy súlyosan befolyásoló
krónikus betegségben szenvedő betegek életminőségének
optimalizálásához.
2.1.1.1.

Palliatív szemlélet

A palliatív szemlélet integrálja a palliatív ellátási módszereket és
eljárásokat nem palliatív ellátásra szakosodott környezetekben.
Ide nemcsak a gyógyszeres és nem gyógyszeres tüneti kezelés
tartozik, hanem a betegekkel és családjukkal, valamint más
egészségügyi dolgozókkal folytatott kommunikáció is, valamint
a palliatív ellátás elveinek megfelelő döntéshozatalok és a célok
kitűzés
Jó lenne, ha a háziorvosok és az általános kórházak, valamint az ápolási
szolgálatok és ápolási otthonok személyzete számára is
rendelkezésre állnának a palliatív szemléletű módszerek. Ennek
eléréséhez szükséges, hogy az általános orvosi, ápolói, és más
szakmai képzés tananyaga tartalmazza a palliatív ellátással
kapcsolatos ismereteket. Az Európai Tanács ajánlása szerint
minden egészségügyi dolgozónak jól kell ismernie a palliatív
ellátás alapvető elveit, és képesnek kell lennie ezek átültetésére
a gyakorlatba.
2.1.1.2.

Általános palliatív ellátás

A palliatív ellátás két említett szintje között (palliatív szemléletű, illetve
palliatív szakellátás) a harmadik az általános palliatív ellátás
lehet. Az általános palliatív ellátást olyan, az alapvető palliatív
ellátási ismereteket biztonsággal alkalmazó szakemberek
nyújtják az alapellátásban vagy a szakorvosi gyakorlatban, akik
az életet veszélyeztető betegségekkel küzdő betegeket kezelnek.
Azok a szakemberek, akik gyakrabban foglalkoznak palliatív ellátást
igénylő betegekkel (például az onkológusok vagy a
gerontológusok), de nem a palliatív ellátás a fő területük,
gyakran részesültek valamilyen szintű palliatív képzésben, és az
ezzel kapcsolatos szakértelmüket a beteg javára használhatják.
Az ilyen szakemberek általános palliatív ellátást nyújtanak.
2.1.1.3.

Palliatív szakellátás

Az életet veszélyeztető betegségben szenvedőknek és szeretteiknek
összetett szükségleteik vannak, amelyek kielégítésében szükség
lehet palliatív szakellátó team bevonására. A palliatív ellátásra
szakosodott szolgáltatások fő tevékenysége a palliatív ellátás
nyújtása. Az ilyen szolgáltatók általában az összetett, nehezen
kielégíthető
szükségletekkel
rendelkező
betegekkel
foglalkoznak, ahol magasabb szintű betegoktatásra, jobban
képzett személyzetre és még más erőforrásokra is szükség van.
A palliatív szakellátást szakszolgálatok nyújtják olyan betegek számára,
akiknek az összetett problémáit másféle kezeléssel nem lehet
megoldani.
Minden súlyosbodó állapotú, gyógyíthatatlan betegnek joga van palliatív
szakellátásra, melynek keretében proaktívan kezelik az
állapotukból adódó tüneteket, illetve a tüneteknek a rájuk és a
családjukra gyakorolt hatásait. Az összetett palliatív ellátási
szükségletekkel rendelkező betegeknek sokféle tünetkezelő
beavatkozásra van szükségük. A palliatív szakellátónak be kell
tudni vonnia megfelelő szintű szakembereket e beavatkozások
szakszerű elvégzésébe.
A

palliatív ellátásra szakosodott szolgáltatás csapatszemléletű;
multiprofesszionális teamben dolgozik interdiszciplináris
megközelítéssel. A team tagjai magasan képzett szakemberek,
akiknek a hivatása a palliatív ellátás.

A palliatív szakellátást olyan palliatív szakemberek nyújtják, akik elismert
palliatív képzésben részesültek. A team tagjainak képesnek kell
lenniük magas szinten kezelni a sokféle felmerülő problémát, a
beteg összetett szükségleteinek megfelelően. Munkájuk során
számottevően részt vesznek az életet fenyegető vagy súlyosan
befolyásoló krónikus betegségben szenvedők és családjuk
ellátásában.

2.1.1.4.

Kiválósági központok

Létezik még ennél is magasabb, negyedik szintű ellátás: a kiválósági
központ. A kiválósági központok palliatív ellátásra szakosodott
szolgáltatást nyújtanak bármilyen formában: fekvőbetegosztályon, ambulánsan, otthoni ápolással és tanácsadó
szolgáltatásokkal, valamint tudományos (kutató és oktató)
munkát is folytatnak. E központok szerepe még nem alakult ki
pontosan, sem az, hogy a többszintű megközelítésben hol van a
helyük.
A palliatív kiválósági központok egyben oktatási, kutató- és PR-központok
is; itt fejlesztik ki a standardokat és az új módszereket.
2.1.2.

A palliatív ellátás megvalósítása

2.1.2.1.

Az ellátás előre megtervezhetősége

Ideális esetben a beteg, a családja és a palliatív ellátó team egymással
kommunikálva tervezi meg a palliatív ellátást; így figyelembe
vehetők a beteg kívánságai, lehetőségei és az orvosi lehetőségek
is. Amikor megváltozik a beteg állapota, a folyamatos
kommunikáció során a kezelés is alakul, így formálódik a beteg
egyéni kezelési terve a betegség előrehaladtával.
Mivel a betegség progrediál, egyes betegek gondolkodási és testi funkciói
romlanak, döntéshozó képességük is csökken, és lehet, hogy
egy idő után nem lesznek képesek részt venni a
döntéshozatalban. A palliatív ellátás integrálja az ellátás e
távolabbi időszakra tervezésének eszközeit, hogy ezek a
betegek, ha kívánják, megválaszthassák, milyen palliatív
ellátásban részesüljenek majd. Az előre meghatározott
irányelvek jogállása nem ugyanaz minden európai országban.
Csak néhány ország törvényei ismerik el az ilyen írásbeli
utasításokat. Az előre meghatározott irányelvek mellé vagy
helyett ki lehet jelölni helyettes döntéshozót (vagy tartós
meghatalmazottat). Ilyenkor a beteg kijelöl valakit, aki kezelési
döntéseket hoz majd helyette, ha az állapota nem teszi már
lehetővé az önálló döntéshozatalt.
A helyettes döntéshozó kijelölése vagy az irányelvek előre meghatározása
akkor megfelelő, ha a beteg és a kijelölt személy előre
megbeszélték, hogy a beteg mit kíván majd a betegségével
kapcsolatban. Ehhez megfelelő tájékoztatásra van szükségük a
palliatív ellátó teamtől a betegség várható lefolyásáról. Egyes
európai országokban ennek még nincsen meg a jogi háttere.
2.1.2.2.

Az ellátás elérhetősége

Az ellátáshoz minden betegnek késedelem nélkül hozzá kell tudni jutnia,
ahol és amikor arra szüksége van.
A palliatív ellátó teameknek arra kell törekedniük, hogy minden korú és
más demográfiai mutatójú, bármely diagnózissal rendelkező
beteg hozzájusson az ellátáshoz az egészségügyi rendszer
minden területén, ide értve a vidéket is, mindez etnikumra, nemi
beállítottságra és fizetőképességre való tekintet nélkül. Az
egyenlő hozzáférést biztosítani kell minden európai országban,
a szükségletek szerint nyújtva a palliatív ellátást, függetlenül a
kulturális, etnikai vagy más háttértől.
Az egyforma szükségletű betegeknek egyformán kell hozzáférniük az
ellátáshoz.
2.1.2.3.

Az ellátás folytonossága

Az ellátásnak folytonosnak kell lennie az egész betegség során, az
egészségügyi rendszer bármely pontján. Az ellátás
folytonosságával az életet fenyegető betegségben jobban
elkerülhető a szükségtelen szenvedés és a hibák.
Megakadályozhatja, hogy a beteg és családja cserbenhagyva
érezze magát, és biztosíthatja, hogy a beteg kívánságai és
döntései ne maradjanak figyelmen kívül.
A palliatív ellátás szervesen hozzátartozik mindenféle egészségügyi
szolgáltatáshoz (kórház, sürgősségi osztály, ápolási otthon,
életvitelt segítő intézmény, ambuláns ellátás) és az elsősorban
nem egészségügyi környezethez, mint például az iskolához
vagy a börtönhöz. A palliatív ellátást végző team minden ilyen
környezetben együttműködik a hivatásos és egyéb gondozókkal,
hogy biztosítsák az összehangoltságot, a kommunikációt és a
palliatív ellátás folytonosságát az intézeti, illetve otthoni keretek
között.
A
krízisek
és
szükségtelen
áthelyezések
megakadályozása fontos palliatív ellátási szempont.
2.1.2.4.

Az ellátás helyszínének megválaszthatósága

Mind a lakosság, mind a betegek körében végzett felmérések egyre inkább
azt bizonyítják, hogy a legtöbb rákbeteg szívesebben halna meg
az otthonában. A válaszadók mintegy 75%-a élete utolsó
szakaszát otthon kívánja megélni. Ez függ a társadalmi és
családi környezettől.
A betegek akarata ellenére azonban Európában az emberek leggyakrabban
kórházban vagy ápolási otthonban halnak meg. Sok beteg tölti
az utolsó évét nagyrészt otthon, de általában kórházban halnak
meg. Megfogalmazódott a kritika, hogy sok embert vesznek fel
kórházba terminális ellátásra a nem megfelelő közösségi
támogatás miatt. A beteggel és a családdal kellene megbeszélni

az ellátás, illetve a haldoklás helyét, és erőfeszítéseket tenni
arra, hogy kívánságuk teljesüljön, ha csak lehetséges.
2.1.2.5.

Az ellátás helyszínei

A palliatív kezelés, ápolás és támogatás megvalósítható otthon, ápolási
otthonban, idősotthonban, kórházban, hospice-ban vagy szükség
szerint más helyszíneken.
A mai álláspont szerint a társadalomban a palliatív ellátás nyújtható az
ellátás teljes spektrumában az egészségügyi alapellátástól a csak
palliatív ellátást nyújtó szolgáltatásokig. Palliatív ellátás
nyújtható palliatív szemléletű ellátásként, illetve palliatív
ellátásra szakosodott vagy nem szakosodott szolgáltatók által.
2.1.3.

2.1.4.

Alapellátás
–

Ápolási szolgálatok.

–

Háziorvosok.

–

Általános kórházi osztályok.

–

Ápolási otthonok.

Palliatív ellátásra szakosodott szolgáltatások
–

Palliatív fekvőbetegosztályok

–

Hospice fekvőbetegosztályok

–

Kórházi palliatív ellátó teamek

–

Otthon ápoló palliatív ellátó teamek

–

Nappali hospice-pallliatív ellátás

–

Járóbeteg-ellátás

A palliatív ellátás legnagyobb részét nem kifejezetten palliatív szolgáltatók
végzik. Ezért fontos, hogy a nem palliatív szakemberek
könnyen konzultálhassanak olyanokkal, akiktől tanácsot és
támogatást kaphatnak. A nem palliatív ellátásra szakosodott
szolgáltatóknak iránymutatásra van szükségük a palliatív
szemlélet meghonosításához és az általános palliatív ellátás
nyújtásához.
A palliatív szakellátást úgy kellene szervezni, hogy a betegek az
egészségügyi
szükségleteiknek
vagy
kívánságuknak
megfelelően kerüljenek át egyik szolgáltatótól a másikhoz. Ez

azt is jelenti, hogy helyes, ha a palliatív ellátásra szakosodott
szolgáltatások nem izolált egységek, a szolgáltatások
koordinálása pedig elsőrendű fontosságú.
2.1.5.

A palliatív ellátásra szakosodott szolgáltatások személyzete

A nem palliatív ellátásra szakosodott szolgáltatásokban alkalmazhatják a
palliatív szemléletet, vagy alapvető palliatív ellátást nyújthatnak
egyféle szakember – például a háziorvos – bevonásával is, ha
számíthat egy interdiszciplináris team támogatására.
A palliatív ellátást leghatékonyabban olyan egészségügyi dolgozók
interdiszciplináris teamje nyújthatja, akik jól ismerik és
gyakorolják az ellátási folyamat azon részeit, amelyek a
szakterületükhöz tartoznak. A nem palliatív ellátásra
szakosodott környezetben azonban a multidiszciplináris
teammunka inkább kivétel, mint szabály. Ügyelni kell rá, hogy
a nem palliatív ellátásra szakosodott szolgáltatásoknak legyen
kommunikációs
lehetőségük
az
arra
szakosodott
intézményekkel.
A palliatív szakellátás megvalósításához multiprofesszionális team kell,
amely interdiszciplináris munkastílusban dolgozik.
Az orvosokon és ápolókon kívül a következő szakembereknek kell teljes
vagy részmunkaidőben, illetve meghatározott időben
rendelkezésre állnia:
–

szociális munkások,

–

pszichoszociális
támogatásban
jártas
szakemberek
(pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta, mentálhigiénés
szakember),

–

megfelelő számú irodai dolgozó, adminisztrátor és általános
asszisztens,

–

gyógytornászok,

–

gyászolók támogatásában jártas szakemberek,

–

spirituális támogatás koordinátora,

–

önkéntes koordinátor,

–

lelkész,

–

sebkezelő szakember,

–

lyphoedema kezelésében járatos szakember,

–

foglalkozásterapeuta,

–

logopédus,

–

dietetikus,

–

gyógyszerész,

–

kiegészítő gyógymódok specialistái,

–

tréner/instruktor,

–

könyvtáros.

A palliatív ellátó team gerincét külön képzésben részesült ápolók és
orvosok alkotják, akiket lehetőség szerint pszichológusok,
szociális munkások és gyógytornászok egészítenek ki. Más
szakemberek is tartozhatnak a csapathoz, de ők általában
külsősként működnek.
Az előrehaladott állapotú betegek ápolását, gondozását az egészségügyi és
szociális szakemberek bevonásával a nap 24 órájában, a hét
minden
napján
kell
biztosítani.
Az
ellátás
egy
multidiszciplináris team gondozásának keretében valósul meg.
A palliatív gondozás egyik alapvető eleme, hogy a szakemberek
folyamatosan tájékozódjanak, és mérjék fel a beteg, a család
igényeit és szükségleteit.
Az igényfelmérésnek a holisztikusság és a megfelelő időintervallumban
nyújtott koordináció mellett kell történnie.
Az ellátás rövid és hosszú távra készített ápolási-kezelési-gondozási terv
alapján zajlik.
Az igényeket szisztematikus ellátási folyamat keretében kell rendszerezni,
értékelni. Az igényfelmérésnek ki kell térnie a testi, lelki,
szociális és spirituális aspektusokra is. Ahogy változik az
ellátott igénye, úgy szükséges az ellátás újratervezése,
értékelése. A felmért igényeket, szükségleteket, adatokat,
célokat és elért eredményeket és azok változásait
dokumentációban kell rögzíteni.
2.1.6.

Betegjogi szempontok

2.1.6.1.

A palliatív ellátást végző team tagjai tiszteletet tanúsítanak a
beteg autonómiája iránt azáltal, hogy egyetértenek a betegek és
gondozók prioritásaival és céljaival, megbeszélik a kezelési
lehetőségeket a beteggel, és közösen készítenek gondozási
tervet, nem tartják vissza a beteg által megkívánt információkat,

kiszolgálják a beteg bármely kezelésre vonatkozó információk
iránti igényét, és tiszteletben tartják a betegnek a kezelés
visszautasítására vonatkozó kérését.
2.1.6.2.

A palliatív ellátást végző team tagjainak fel kell mérniük a
kezelés előnyeit és terheit („jótékonyság”), meg kell ítélniük
minden egyes klinikai döntés kockázatait és hatékonyságát („ne
árts!”), el kell fogadniuk az egyes betegeknek a legmagasabb
színvonalú ellátáshoz való jogát a rendelkezésre álló
erőforrások keretein belül, és el kell fogadniuk az erőforrások
kihelyezésére és felhasználására vonatkozó döntéseket.

2.1.6.3.

Az Egészségügyi Törvény részletesen szabályozza a
betegjogokat. A haldokló beteg alapvető jogai a következők:
orvosi ellátáshoz való jog, emberi méltóság joga, személyes
támogatásra való jog, fájdalomcsillapításra és a szenvedés
enyhítésére való jog, tájékoztatás joga, önrendelkezésre és a
kezelés visszautasítására való jog.

2.1.6.4.

A beteg jogosult egészségi állapotával kapcsolatban részletes
tájékoztatást kapni, ideértve az összes orvosi leletet; a javasolt
vizsgálatokat és beavatkozásokat; az adott vizsgálat és
beavatkozás elvégzésének és el nem végzésének lehetséges
előnyeit és kockázatait; a vizsgálat és beavatkozás tervezett
időpontját; a betegnek a vizsgálatokkal és beavatkozásokkal
kapcsolatos döntésre vonatkozó jogait; bármely alternatív
eljárást és módszert; a kezelés folyamatát és a várt
eredményeket.

2.1.6.5.

A betegnek joga van részt venni a vizsgálattal vagy kezeléssel
kapcsolatos döntésekben. Minden orvosi beavatkozásnak
előfeltétele, hogy a beteg informált beleegyezése rendelkezésre
álljon.

2.1.6.6.

A kezelés visszautasításának joga: amennyiben a beteg súlyos
betegségtől szenved, amely az orvostudomány aktuális állása
szerint rövid időtartamon belül még megfelelő orvosi kezelés
mellett is halálhoz vezet, az életet támogató vagy életmentő
beavatkozások visszautasíthatók, ami lehetővé teszi, hogy a
betegség természetes úton progrediáljon. A cselekvőképes
személy – későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére –
közokiratban (pl. élő végrendelet) visszautasíthat egyes
életfenntartó, életmentő beavatkozásokat egy jövőbeli
helyzetben, amikor gyógyíthatatlan betegségben szenved, és a
betegség következtében képtelenné válik a fizikai önellátásra,
vagy olyan fájdalmai vannak, melyek megfelelő kezeléssel nem
csillapíthatók. A beteg jogosult megnevezni egy másik
személyt, aki a beteg cselekvőképtelensége esetén ezt a jogot
gyakorolja. A nyilatkozat bármikor visszavonható. A kezelést

visszautasító
betegek
maximálisan
jogosultak
fájdalomcsillapításra és a szenvedés enyhítésére.
2.1.6.7.

a

Minden cselekvést és döntést írásos formában kell dokumentálni.

[1–10]
2.2.

Palliatív orvosi ellátások

2.2.1.

Fájdalomcsillapítás

Ajánlás2
A daganatos beteg fájdalmát a lehető legmagasabb szinten kell kezelni,
amely alatt a következők értendők:
–

A daganatos beteg fájdalmát minden vizit alkalmával
szükséges felmérni.

–

A beteg különböző fájdalmait külön szükséges felmérni és
kezelni.

–

A fájdalom felméréséhez fájdalomfelmérő skálát szükséges
használni.

–

A fájdalom értékét minden vizit alkalmával rögzítsük!

–

A fájdalom típusát (nociceptív, neuropathiás, csont-, áttörő
fájdalom) szükséges meghatározni.

–

A fájdalom felmérésénél, a fájdalom érzelmi, szociális és
spirituális komponenseit is fel kell mérni.

–

Erős fájdalmak esetén az elsőként választandó szer lehetőség
szerint orális opioid legyen.

–

A daganatos fájdalomra rendszeres fájdalomcsillapító adása
szükséges.

–

Az opioid felírásával együtt laxatív gyógyszer felírása
szükséges.

–

Opioidok adása mellett az adjuváns és nem opioid szerek
együttes adása javasolt a meghatározott fájdalomtípus
alapján.

–

Gyenge fájdalom (1–3) esetén nem opioid és adjuváns
szerek használata javasolt.

2.2.1.1.

–

Közepes (4–6) fájdalmakra gyenge opioid, nem-opioid és
adjuváns szerek használata javasolt.

–

Erős fájdalmak (7–10) esetén kis dózisú erős opioid felfelé
titrálása azonnal megkezdhető.

–

Neuropathiás fájdalomra opioidok adása mellett adjuváns
szerként triciklikus antidepresszáns (TCA), antikonvulzív
(carbamazepin, gabapentin, pregabalin) szerek adása
javasolt.

–

Áttörő fájdalmak kezelésére a bázisopioid mellé kiegészítő
fájdalomcsillapító adása szükséges.

–

Amennyiben négy vagy több áttörő fájdalom jelentkezik 24
órán belül, a beteg bázisopioid gyógyszerét szükséges
emelni.

–

A fájdalom kezelésénél sázmos beavatkozások is
kiemelendők, pl.: különböző idegblokádok (intercostalis,
ggl. coeliacum, ggl. impar., plexus hypogastricus, sacralis
neurolysis), neuroaxialis technikák (pl. epiduralis /
intratechalis tartós analgesia), ill. a palliatív célú
sugárkezelés (fájdalmas csontáttétek vagy comprimalt idegi
struktúrák esetén), vagy parenteralis fentanyl, ill. PCA (beteg
által irányított fájdalomcsillapító) pumpa alkalmazásával.

Definíció

A fájdalom egy aktuális vagy potenciális szöveti károsodással járó
kellemetlen szenzoros vagy emocionális élmény. A fájdalom
minden esetben szubjektív (IASP).
A fájdalom a legnagyobb félelmet keltő tünet. Az előrehaladott stádiumú
daganatos betegek kb. 70-80%-ánál jelenik meg közepes vagy
súlyos fájdalom, mely az életminőséget alapvetően befolyásolja.
A fájdalom megfelelő kezeléssel teljesen megszüntethető, vagy
legalábbis elviselhetővé tehető. A kielégítő fájdalomcsillapítás a
beteg számára a közel szokásos életvitel folytatását teszi
lehetővé.
Öt kulcskérdés a fájdalom felmérésére:
1. A fájdalom súlyos, elviselhetetlen?
2. Milyen a fájdalom? Rákérdezni:
–

a lokalizációra/kisugárzásra,

–

jellegére,

–

intenzitására (VAS, numerikus skála),

–

időbeliségére (állandó, időszakos fájdalom)

–

súlyosbító faktorokra,

–

enyhítő faktorokra (gyógyszerek),

–

napi tevékenységeket/alvást hogyan befolyásolja.

3. Mi okozza a fájdalmat?
–

az alapbetegség

–

kezelés/kezelés mellékhatása

–

általános gyengeség (pl. felfekvés)

–

egyéb társbetegség (pl. fogfájás, arthritis, osteoporosis,
spondylitis)

4. Mi a fájdalom típusa?
–

csontfájdalom

–

idegi fájdalom

–

viscerális fájdalom (kólikás, májtok feszülés)

–

állandó, incidentális, áttörő fájdalom

5. Vannak-e egyéb, a fájdalom fokozódását okozó faktorok?

2.2.1.2.

–

szorongás

–

depresszió

–

egyéb pszichológiai faktorok (pl. félelem, elrendezetlen
ügyek)

–

egyéb fizikai tünetek (pl. hányinger, hányás, légszomj)

–

család/ellátó distressze

A fájdalomcsillapítás módszerei

Gyógyszeres kezelés (2., 3. TÁBLÁZAT):
–

Nem opioid fájdalomcsillapítók

–

Gyenge/erős opiátok

–

Adjuváns szerek

Nem gyógyszeres kezelés:

2.2.1.3.

–

Sugárkezelés (pl. csontáttétek esetén)

–

Sebészi kezelés

–

Kemoterápia

–

Pszichoterápia

–

Fizikai módszerek

–

fizikoterápia (pl. lokális melegítés, ill. hűtés, masszázs)

–

transcutan elektromos stimuláció (TENS, Bioptron lámpa)

–

Aneszteziológiai módszerek:

–

triggerpont-injekció

–

ideiglenes vagy tartós idegblokád

–

autonóm idegrendszeri blokád (pl. ganglion coeliacum,
stellatum, szimpatikusplexus-blokád)

–

subarachnoidealis
neurolízis)

–

tartós epiduralis/intrathecalis gyógyszeradagolás

–

Idegsebészeti módszerek:

–

ablatív eljárások (pl. thalamotomia)

–

idegstimulációs módszerek (pl. gerincvelő-, thalamus- vagy
motoroskéreg-stimuláció)

neurolitikus

blokád

(pl.

sacralis

A gyógyszeres fájdalomcsillapítás lépcsői

1. lépcső:
Nem opioid fájdalomcsillapítók
Az első lépcsőben található szerek közös jellemzője, hogy plafoneffektusuk
van: egy bizonyos maximális dózis fölé emelve a gyógyszer

adagját, a fájdalomcsillapító hatás nem fokozódik tovább, csak
a toxicitás (4. TÁBLÁZAT).
2. lépcső:
Gyenge opioidok (+ nem opioidok)
A

gyenge opioidok (5. TÁBLÁZAT) szintén plafoneffektussal
rendelkeznek. A leggyakoribb mellékhatás a székrekedés, ezért
a gyenge opioid felírásával egy időben laxatívumot szintén
szükséges rendelni.

3. lépcső:
Erős opioidok (+ nem opioidok)
Az erős opioidoknak (6. TÁBLÁZAT) nincs plafoneffektusuk, ezért a
fájdalomcsökkenés
eléréséig
és/vagy
mellékhatások
megjelenéséig tovább emelhető az adag. A leggyakoribb
mellékhatás a székrekedés (7. TÁBLÁZAT), ennek kivédésére
preventíve kell laxatívumokat alkalmaznunk.
Adjuváns szerek
Az adjuváns szerek (8. TÁBLÁZAT) fő sajátsága, hogy eredeti
indikációjukban nem fájdalomcsillapítók, de bizonyos
indikációkban kiegészítik, potencírozzák a fájdalomcsillapítók
hatását.
2.2.1.4.

Neuropathiás fájdalom

Definíció: A perifériás és/vagy a centrális idegrendszer sérüléséből
vagydiszfunkciójából eredő fájdalom (pl. tumorkompresszió,
infiltráció, kezelés mellékhatása). Nincs fájdalmas stimulus, a
nocicepció, az afferentáció vagy a központi feldolgozás
károsodott, hibás a szomatoszenzoros információfeldolgozás.
Neuropathiás fájdalomban az elsőként választandók a TCA-k (elsősorban
az amitriptilin), második vonalban pregabalin, gabapentin. A
tramadol antineuropathiás hatását elsősorban a szerotonin és
noradrenerg rendszeren kifejtett hatásának tulajdonítjuk.
NMDA blokkoló affinitása relatíve alacsony fokú.
2.2.1.5.

Áttöréses fájdalom

Definíció: A beteg által megélt fájdalom átmeneti erőteljes fokozódása,
amikor a bazális fájdalom relatíve stabil és megfelelően
kontrollált. Más megfogalmazás szerint: amit a rendszeresen
használt retard opioid nem csillapít kielégítően.

Az áttöréses fájdalmat, mint önálló entitást kell felmérni. Szükséges
kiegészítő fájdalomcsillapító használata/felírása az áttöréses
fájdalmak kezelésére.
Napi négynél több áttöréses fájdalom jelentkezése esetén a bázisopioidot
emelni kell.
Az áttöréses fájdalomra adandó gyógyszer a bázisopioid napi dózisának
1/6-a legyen!
Morfin sc. injekció, fentanil sc. injekció elérhető jelenleg az áttöréses
fájdalmak kezelésére. Incidentális csontfájdalom esetén NSAID
adása is lehetséges. A rövid hatású orális morfin (Tabl. Sevredol
10 mg, 20 mg) elérhető, amely az áttörő fájdalmak otthoni
kezelésében, valamint a titrálás időszakában is jól használható.
[3, 11–19].
2.2.2.

Anorexia-cachexia szindróma

Ajánlás3
Anorexia-cachexia szindróma esetén a gyógyszeres kezelés mellett
keresni és kezelni kell a reverzíbilis okokat, melyek a
kórképet súlyosbíthatják, és a nem gyógyszeres kezelésekre
is nagy hangsúlyt kell fektetni, beleértve a család
tájékoztatását.
2.2.2.1.

Jelentősége

Az anorexia-cachexia szindróma komplex metabolikus folyamat, amely sok
életvégi betegégben jelen van. Étvágytalanság, súlyvesztés
jellemzi, az életminőség szignifikáns romlását okozza. Mindez a
beteg és talán még inkább a gondozók aggodalmát váltja ki.
Az

előrehaladott állapotú tumoros betegek 50–60%-át érinti,
pszichoszociális
szempontból
is
kiemelt
probléma
(testképváltozás, izolálódás).

2.2.2.2.

Okai

Nincs szoros összefüggés a bevitt táplálék mennyisége, a tumor nagysága
és a testsúlyvesztés mértéke között. Kis tumor, megfelelő
kalóriabevitel mellett is vezethet cachexiához. A fehérje-energia
malnutríciót – mely patofiziológiai szempontból a marasmushoz
hasonlítható – a felfokozott alapanyagcsere hozza létre.
Közvetlen kiváltóként humorális faktorokat tartunk számon
(TNF, IL-1, IL-6, PIF= proteolízis indukáló faktor), míg
súlyosbító tényezőként veendő számításba a csökkent

táplálékbevitel, hányás, esetleg hasmenés, malabszorpció,
fokozott fehérjevesztés (sebek, sipolyok, stb.)
2.2.2.3. Klinikai kép
–

jelentős súlyvesztés,

–

anorexia,

–

gyengeség, fáradékonyság.

Társuló tünetek:
–

megváltozott ízérzés,

–

táplálkozási nehézségek (meglazult, hiányos fogsor),

–

anaemia,

–

oedema,

–

decubitus- és infekcióhajlam,

–

depresszió, izolálódás.

Keresni kell azokat a reverzíbilis problémákat, amelyek a kórképet
súlyosbítják:
–

fájdalom,

–

nehézlégzés,

–

szájüregi problémák,

–

nehéz nyelés,

–

hányinger, hányás,

–

gyomorégés,

–

gastritis,

–

késleltetett gyomorürülés,

–

székrekedés,

–

izgatottság,

–

depresszió,

–

gyógyszerek,

–

rossz szagok.

Ismerje meg a beteg és a hozzátartozók testtömegről vagy testsúlyról,
táplálásról, diétákról alkotott nézeteit! A pszichoszociális
tényezők nagyon fontosak lehetnek.
2.2.2.4.

Kezelés

Általános szempontok
–

Fontos a prevenció, a korai felfedezés és a társuló tünetek
kezelése

–

Felismerni az anorexia betegre és gondozóra gyakorolt
pszichológiai hatását

Gyógyszeres kezelés
Kortikoszteroidok:
–

Elfogadott szerepük van az étvágy rövid távú javításában.

–

Gyors hatásúak, de 3–4 hét után csökken a hatás.

–

Csökkentik a hányingert is és javítják a közérzetet.

–

Nincs szignifikáns hatásuk a tápláltságra.

–

Kezdő adag: orális dexametazon 4 mg vagy
methylprednisolon
javasolt
a
dexamethason
alternatívájaként,
általában
16–32
mg-os
dózistartományban.
Szükséges
protonpumpa-inhibitor
alkalmazása.

–

Mellékhatások: folyadékretenció, candidiasis, myopathia,
aluszékonyság, gastritis.

–

Egy hétig használni, ha nincs hatás, leállni.

–

Ha segít, redukálni a legalacsonyabb effektív dózisra,
rendszeresen ellenőrizni és leállítani, ha nincs hosszú távú
eredménye.

–

Szteroidok mellé egyéb terhelő társbetegség (pl. felső
gastrointestinalis ulceratív folyamat, portalis hypertensio),
ill. gyógyszerelés (NSAID-ok) híján savcsökkentő
alkalmazása nem szükséges.

–

Az alkalmazható gyógyszerek sora – terápia refrakteritás
esetére – kibővíthető antidepresszans (pl. mirtazapin 1x15–
30 mg), ill. olanzapin 1x5 mg adásával (lásd NCCN
guideline).

Progesztogének:
–

Javítják az étvágyat, rákos betegeknél növelik a testsúlyt.

–

Néhány hétig kell adni a hatás kialakulásához, de hosszabb
hatásúak a szteroidoknál.

–

A jobb életkilátású betegeknél alkalmasabb szerek.

–

Megesztrol-acetát – kezdődózis 160 mg, naponta, orálisan
egy hónapig, majd a dózis felülvizsgálata.

–

Dózistartomány: 160–800 mg. Nincs evidencia az optimális
dózisra.

–

Mellékhatások: hányinger,
thromboemboliás kockázat.

–

A dózist fokozatosan kell csökkenteni, ha több mint 3 hétig
használtuk (mellékvesekéreg-szuppresszió).

folyadékretenció,

fokozott

Prokinetikus szerek:
–

Korai teltségérzés, gastroparesis vagy hányinger esetén
használatosak.

–

Metoklopramid 10 mg vagy domperidone 10–20 mg
háromszor, naponta, fél órával étkezés előtt.

Nem gyógyszeres kezelés

2.2.2.5.

–

Felvilágosítani a beteget és a gondozókat a táplálás, a
visszautasított étel és az evés mint társasági tevékenység
jelentőségéről.

–

Elmagyarázni, hogy a fogyás a betegség természetes része.

–

Praktikus tanácsokat és információkat adni a diétáról és az
anorexia kezeléséről.

Gyakorlati szempontok
–

A gyógytápszerek gondos kiválasztás alapján segíthetnek
(prognózis, tápláltsági fok).

–
2.2.2.6.

2.2.3.

Figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat.

Tanácsok a betegeknek/gondozóknak
–

Finoman biztatni a beteget az evésre.

–

Könnyen lenyelhető ételeket ajánlani: leves, puding,
gyógytápszer.

–

Kis adagokban, szépen tálalva, naponta gyakrabban enni.

–

Nem kell állandóan az ételről beszélni. [3, 20–26]

Hányinger, hányás

Ajánlás4
A hányáscsillapítás során az antiemetikum rendszeres adása szükséges
az alábbi lépéseknek megfelelően:

2.2.3.1.

–

A hányingerre, hányásra rá kell kérdezni minden vizit
alkalmával.

–

Keressük és kezeljük a hányinger, hányás reverzibilis okait!

–

A megfelelő szájhigiéniáról
betegedukáció elengedhetetlen.

–

Törekedjünk a hányás okspecifikus kezelésére!

–

Amennyiben a hányás kifejezett, alternatív beviteli módokat
válasszunk a gyógyszerek biztonságos beadására (rectalis,
transdermalis, subcutan)!

–

A hányáscsillapítás során az antiemetikum rendszeres adása
szükséges (kivéve, ha az ok megszűnik).

való

tájékoztatás

és

Jelentősége

Az egyik leggyakoribb és az életminőséget igen erősen befolyásoló tünet,
az előrehaladott állapotú betegek 40–70%-ánál észlelhető.
Terminális állapotú tumoros betegeken a késleltetett
gyomorürülés, a bélobstrukció, a gyógyszerek és biokémiai
eltérések teszik ki a hányások okának közel 80%-át.
2.2.3.2.

12+ 1 kérdés a hányás okainak felderítéséhez
–

1. Valóban hányás?

–

2. Mennyire új keletű?

2.2.3.3.

–

3. Mikor jelentkezik?

–

4. Mit tartalmaz?

–

5. Kíséri-e hasi fájdalom és milyen jellegű?

–

6. Megelőzte-e hányinger?

–

7. Megszűnt-e a hányinger?

–

8. Nincs-e korai teltségérzet?

–

9. Nincs-e láz vagy egyéb fertőzésre utaló tünet?

–

10. Milyen gyógyszereket szed?

–

11. Jár-e szédüléssel, nystagmussal, ataxiával?

–

12. Pszichoszociális okok?

–

+1. Gondos fizikális és laborvizsgálat nem vezet-e nyomra?

A hányáscsillapítás alapszabályai
–

A hányáscsillapítás
körültekintő!

legyen

logikus,

módszeres

–

Keressük meg a legvalószínűbb kiváltó okot!

–

Kezelhető okok felderítése:

–

gyógyszerek,

–

székrekedés,

–

gyomorirritáció,

–

köhögés,

–

hypercalcaemia,

–

uraemia,

–

gastroenteritis,

–

fertőzés,

–

agynyomás-fokozódás.

–

Ha lehet, szüntessük meg!

és

2.2.3.4.

–

Először keskeny spektrumú (általában kevés mellékhatású)
antiemetikumot
használjunk!
Fontoljuk
meg
a
parenteralis/rectalis adagolást!

–

Gyakori hányinger/hányás esetén rendszeresen rendeljük az
antiemetikumot!

–

Egy-két nap eredménytelen kezelés esetén:

–

vizsgáljuk felül a feltételezett okot,

–

vizsgáljuk felül az alkalmazott dózist,

–

alkalmazzunk más antiemetikumot (is) (a betegek 1/3-a
kombinált kezelést igényel)!

–

Három nap eredményes kezelést követően váltsunk át oralis
adagolásra!

–

Folytassuk a kezelést, amíg a kiváltó ok fennáll!

A hányáscsillapítás általános lépései perzisztáló hányinger,
hányás esetén
–

Az antiemetikumot igyekezzünk a feltételezett oknak
megfelelően kiválasztani (9. TÁBLÁZAT)!

–

Ha a hányinger, hányás pontos oka nem deríthető ki, kevert,
több tényezős vagy a beteg nagyon szenved, akkor addig is,
míg a labor- és egyéb vizsgálatokkal az okot tisztázzuk,
érdemes az alábbi lépések szerint a hányást csillapítani:
–

A tolerálható és hatékony dózis eléréséig
fokozatosan emeljük a dopaminreceptorantagonistákat (metoklopramid, haloperidol)! Ha
hatékony: stop.

–

Egészítsük ki a gyógyszerelést
antagonistával (setronok)!

–

Plusz-mínusz antihisztaminok (pl. prometazin).
Ha hatékony: stop.

–

Egészítsük ki a kezelést szteroidokkal! Ha
hatékony: stop.

–

Változtassuk meg az opiátokat („opioidrotáció”)
vagy az antiemetikum-adagolás módját (iv.
infúzió)! Ha hatékony: stop.

5-HT-3

–

2.2.3.5.

2.2.4.

Alkalmazzunk
alternativ
terápiákat
(akupunktúra) vagy szedáljuk a beteget! Ha
hatékony: stop.

Gyakorlati tanácsok
–

Ha a beteg nem hány, akkor is kérdezzen rá a hányingerre!

–

A hányinger és a hányás mechanizmusa összetett, és több
terület is érintett. A gyakorlati megközelítésben a
hányáscsillapító kiválasztásánál lehet, hogy csak a második
gyógyszer vagy gyógyszerek lesznek hatékonyak.

–

Kerülje a hasonló hatásmechanizmusú, vagy mellékhatásprofilú gyógyszerek kombinációját, és ne kombinálja a
prokinetikumokat és az antikolinerg szereket egymással!

–

Ha a beteg hány, vagy ha az orális felszívódás kétséges,
használja a subcutan vagy rectalis útvonalat!

–

Írja elő a hányáscsillapító rendszeres használatát, és kezdje
a legkisebb dózissal a kezelést!

–

Kísérje figyelemmel a kezelést és a beteg válaszait minden
24 órában, amíg a tünetek nem enyhülnek!

–

Továbbra is vizsgálja felül a hányáscsillapító használatát és
hatását! Függessze fel, ha a kiváltó okok megszűntek!

–

A hányinger általában teljes mértékben megszüntethető, a
napi egyszeri hányás elfogadható lehet bélelzáródás esetén.

–

A megfelelő szájápolás elengedhetetlen az ilyen betegeknél.
[3, 27–32]

Székrekedés

Ajánlás5
Az opioidokat szedő betegnek rendszeres székletlazító és bélmozgató
gyógyszer adása szükséges.
Az

opioid felírásakor a beteget tájékoztatni kell
mellékhatásokról, kiemelten a székrekedésről.

a

lehetséges

A székrekedés kis, kemény széklet nehezen és ritkán történő ürítését jelenti
(ritkábban, mint ami az egyénre normális állapotban jellemző
volt). Egy legyengült, fekvő beteg számára a normális állagú
széklet ürítése is problémát jelenthet.

2.2.4.1.

Jelentősége

A hospice-gondozásba vont betegek 75–85%-át érinti, megoldása időnként
jelentős fájdalommal járhat. A palliatív ellátás során az
anamnézisnek mindig ki kell térnie a beteg székletürítésére. A
székrekedés eredményes kezeléséhez célszerű felderíteni a
domináló okot, okokat; egyszerre 2–3 kiváltó tényezővel is
gyakran számolhatunk (10. TÁBLÁZAT).
A klinikai jellemzői utánozzák a bélelzáródás vagy valamilyen hasi
betegség tüneteit:

2.2.4.2.

–

fájdalom,

–

hányinger, hányás, anorexia,

–

felfúvódás, puffadás, rossz közérzet,

–

túéfolyásos hasmenés,

–

vizeletretenció.

Okai
–

csökkent táplálék- (különösen rost-) bevitel,

–

csökkent folyadékbevitel vagy fokozott veszteség (pl.
hányás),

–

inaktivitás,

–

gyengeség,

–

pszichoszociális okok,

–

elektroliteltérések (hypercalcaemia, hypokalaemia),

–

bélobstrukció,

–

lumbosacralis gerincvelő sérülése,
kismedencei idegek sérülése,

–

gyógyszerek (opioidok, antikolinerg szerek, NSAID-ek
stb).

cauda

Tisztázza a székrekedés okait, mielőtt megkezdi a kezelést!
–

Hasi és rektális vizsgálat elengedhetetlen.

equina

v.

–

2.2.4.3.

Zárja ki a bélelzáródás lehetőségét (szükség esetén
röntgen)!

Kezelése
–

Azonosítsa az összes reverzibilis okát a székrekedésnek!

–

Ösztönözni kell a szájon át történő folyadékbevitelt,
vizsgálja felül a diétát!

–

Magyarázza el a betegnek a székrekedés megelőzésének a
fontosságát!

–

Gondoskodjon róla, hogy a beteg megfelelő intim szférája
biztosított legyen!

A kezelést gyakran kombinációban szükséges alkalmazni mivel a kiváltó
ok is több tényezős legtöbbször.
2.2.4.4.

2.2.5.

Szájon át alkalmazott opiátok okozta székrekedés kezelése:
–

Az opiát bevezetése előtt a passzázs rendezése.

–

Megfelelő folyadék- és rostbevitel (gyümölcsök, kávé,
szörpök, zöldségfélék, gabona- és magőrlemények, ill.
rostpótlásra speciális rost kivonatok, keverékek), valamint a
mozgás lehetőség szerinti fokozása.

–

Az opiátterápiával egyidejűleg stimuláns laxatívum adása
(pl. szenna 2x20 mg, nátrium pikoszulfát 2x20 csepp,
biszakodil 2x5–10 mg).

–

Szükség esetén kiegészítés ozmotikus szerrel (laktulóz 3x2
e.k.), ill. végbélkúpokkal.

–

Dózisemelés esetén szükség lehet a laxatívum dózisának
növelésére is.

–

Cselekvési algoritmus a beteg kezébe adandó.

–

Szükség esetén beöntés, manuális kiürítés.

–

Makacs esetben áttérés parenteralis adásra, ill. alternatív
opiátra.

–

Parenteralis gyógyszerelés
székrekedés esetén. [3]

Bélelzáródás

opiát

okozta

perzisztáló

Ajánlás6
Bélelzáródás gyanúja esetén a beteg általános állapota és életkilátásai
alapján kell dönteni az ellátási tervről.

2.2.5.1.

–

Műtéti megoldás, amennyiben a beteg általános állapota és
életkilátásai jók.

–

Amennyiben a beteg általános állapota gyenge, konzervatív
kezelés.

–

Bélelzáródás esetén a hányinger, hányás csökkentésére
többlépcsős kezelés, széles spektrumú antiemetikumok
használata is szükséges lehet.

–

Részleges bélelzáródás esetén a passzázs fenntartása
érdekében, kombinált, több támadáspontú kezelés
szükséges.

Definíció, jelentőség

A bél egy szakaszának, egyszeres vagy többszörös, részleges vagy teljes
elzáródása, mely kialakulhat mechanikus ok vagy funkció
kiesés miatt.
A tumoros betegek életminőségét kifejezetten rontja, gyakran közvetlen
haláloki tényező.
2.2.5.2.

2.2.5.3.

Okai
–

maga a tumor vagy peritonealis propagatiója,

–

posztoperatív/posztirradiációs adhaesiók,

–

súlyos székrekedés,

–

gyógyszerek (opiátok, antikolinerg szerek),

–

társbetegségek.

Tünetei
–

hasi fájdalom, kólika,

–

hányás,

–

szájszárazság,

–

meteorizmus,

2.2.5.4.
2.2.5.4.1.

–

teljes székrekedés,

–

túlfolyásos hasmenés,

–

renyhe vagy erőlködő csengő jellegű bélhangok,

–

paralitikus ileus esetén néma has.

Kezelés
Sebészi kezelés

Opus javallt, ha
–

egyszeres tumoros elzáródás vagy adhaesio okozza,

–

a beteg általános állapota kielégítő.

Opus nem javallt, ha

2.2.5.4.2.

–

korábbi laparotómia során inoperábilis viszonyokat írtak le,

–

diffúz peritonealis carcinosis sejthető gyorsan visszatelődő
ascites, ill. a hasat kitöltő rezisztencia tapintása esetén,

–

a beteg elesett állapotú,

–

a műtétbe a beteg nem egyezik bele.

Konzervatív kezelés

A korábban általánosan elfogadott nasogastricus szonda + infúzió gyakran
nem szükséges!
Optimális esetben a beteg esetleg otthon is kezelhető!
a) Hányinger, hányás esetén a hányinger szüntethető, napi 1-2 hányás
előfordulhat.
–

metoklopramid (ha nincs kólika),

–

haloperidol + atropin, illetve alternatívaként hyosciamin (ha
kólika van),

–

hatástalanság esetén levomepromazin.

Szteroidok alkalmazása megfontolható a tumoros szövetek oedemájának
csökkentése céljából.

Atropin alkalmazása mellett a beteg mérsékelten dehidrált állapotban
tartandó!
b) Bélpasszázs
–

Ha a vastagbél is érintett, kerüljük az erősen stimuláló vagy
ozmotikus laxatívumokat!

–

Használjunk székletlágyítókat (paraffinolaj) vagy óvatosan
szennát! (A hasi görcsök csökkenthetők, ha a napi
szennaadagot a beteg több részletben fogyasztja el.)

–

Hasznos lehet a rectum rendszeres kiürítése minibeöntéssel.

c) Fájdalom
A konstans, tompa, feszítő fájdalom csillapítására rendszeresen adott
analgetikumok szükségesek a WHO-lépcső szerint. Sok beteg
igényel kis dózisú sc. morfint, amely a transdermalis fentanilnál
kevésbé obstipáló hatású.
d) Szájszárazság
Jégkocka és 1%-os metilcellulóz oldat használata javasolt.
e) Táplálék- és folyadékbevitel
Ha

a

passzázs megtartott,
megengedettek.

gyakori,

kis

rostmentes

étkezések

Teljessé váló bélobstrukció esetén a táplálkozás felfüggesztése vagy
minimalizálása válhat szükségessé. Vénás folyadékpótlás nem
feltétlenül szükséges.
2.2.5.5.

Proximális obstrukció

A gyomorkimeneti obstrukció gyakran csak részleges. A részleges
obstrukció gyanúját erősíti, ha mindennemű orális bevitel
felfüggesztése mellett a beteg hányása a napi 2 litert nem
haladja meg (a termelődő nyál és gyomornedv mennyisége). A
kérdés eldöntésében segíthet a prokinetikus teszt alkalmazása.
8. ÁBRA Prokinetikus teszt
Gyomorkimeneti obstrukcióban, ha a szekréciót csökkenteni kívánjuk, az első
választandó szer paraszimpatolitikum.
A H2-receptor-blokkolók előnyösebbek a protonpumpagátlóknál, mivel ez
utóbbiak csak a savtermelést csökkentik, de a szekréció mennyiségét nem. [3,
33–34]

2.2.6.

Hasmenés

2.2.6.1.

Definíció és jelentőség

Gyakori és/vagy híg széklet ürítése.
A hasmenés a székrekedésnél lényegesen ritkábban fordul elő, de az
életminőséget jelentősen rontja.
2.2.6.2.

Okai
–

hashajtó túladagolása,

–

passzázszavarhoz társuló túlfolyásos széklet,

–

irradiációs enteritis,

–

rövidbélszindróma

–

ileostoma

–

gyógyszerek
mellékhatása
(pl.
citosztatikumok,
vaskészítmények,
NSAID-ek,
magnéziumtartalmú
antacidák),

–

belgyógyászati vagy infektológiai társbetegségek (pl.
gastroenteritis, laktózintolerancia, diverticulitis, C. difficile
fertőzés).

2.2.6.3. Kezelése
–

Amennyiben a kiváltó ok azonosítható, törekedni kell
specifikus kezelésre, ill. a kiváltó ok eliminálására.

–

Sugárkezelést követő enteritisben hasznos lehet PGszintetáz-gátlók, ill. kolesztiramin alkalmazása,

–

Amennyiben opiátszedő betegen alakul ki tényleges
hasmenés, loperamid hozzáadásának lehet értelme.

–

Túlfolyásos széklet esetében a skybalák eltávolítása.

–

Részleges bélelzáródás esetén a passzázs csak híg széklet
formájában tartható fenn.

–

Enyhe antikolinerg medikáció (pl. Buscopan tbl.) igen
eredményes lehet a székletek számának és a hasi
görcsöknek a csökkentésében.

A fentieken túl tartós hasmenés esetén át kell gondolnunk az alábbiakat:

2.2.7.

–

Nem fenyeget-e a folyadékelektrolit háztartás felborulása?

–

Nem igényel-e a beteg perianális bőr-, ill. nodusvédelmet?

–

Nincsenek-e hasi görcsök?

–

Nem jár-e székletinkontinenciával?

–

Mennyiben csökken az orálisan adott gyógyszerek (pl.
fájdalomcsillapítók) felszívódása? (Ilyen esetben inkább
gyors hatású, mintsem retard készítmények alkalmazása
tanácsolható).

Nehézlégzés

Ajánlás7
Dyspnoe esetén törekedni kell a dyspnoe okának felderítésére,
amennyiben reverzibilis, annak maximális kezelésére.
Az opioidok biztonságosan alkalmazhatók a nehézlégzés csökkentésére.
2.2.7.1.

Definíció és jelentőség

A légzés nehezítettségének szubjektív érzése. Nem mindig mutatható ki
szoros összefüggés ennek mértéke és az objektív vizsgálati
leletek között.
A légszomj a terminális tumoros betegek gyakori panasza (29–74%). A
súlyos nehézlégzés nagyfokú szorongással és halálfélelemmel
jár, az életminőséget kifejezetten rontja.
A nehézlégzést komplexitásában kell vizsgálni, testi, pszichoszociális és
spirituális vonatkozásaival együtt.
2.2.7.2.

Okai
–

tüdőtumor vagy áttét,

–

felső légúti obstrukció,

–

lymphangitis carcinomatosa,

–

mediastinalis térszűkítés,

–

operált tüdő, atelectasia,

–

pleuralis folyadékgyülem,

–

pneumonia,

2.2.7.3.

–

pulmonalis embolia,

–

vena cava superior szindróma,

–

pneumothorax,

–

irradiációt követő fibrosis,

–

magas rekeszállás (ascites),

–

mellkasfali deformitás,

–

a légzőizmok gyengesége (cachexia),

–

krónikus légzőszervi betegségek,

–

szívelégtelenség,

–

pericardialis folyadékgyülem,

–

nagyfokú tachycardia,

–

anaemia,

–

pszichés tényezők,

–

szorongás.

Megfontolandó tényezők
–

Tisztázza a nehézlégzés kiváltó okait!

–

Tisztázza
azokat
a
tényezőket,
amelyek
enyhítik/súlyosbítják és a hozzájuk kapcsolódó tüneteket!

–

Gondolja át, hogy a kezelés, amit kap a beteg, megfelelő-e
az alapbetegségre!

–

Keresse meg a reverzíbilis okokat: fertőzés, pleuralis, hasi
folyadékgyülem, vérszegénység, ritmuszavar, tüdőembólia!

–

Ellenőrizze az oxigéntelítettséget
rendelkezésre áll).

–

Kérje meg a beteget, hogy értékelje a tüntetek súlyosságát
és az esetleges összefüggését a szorongással, félelmekkel!

–

Tárja fel az esetleges félelmeket, amelyek hatással vannak
az életminőségre és a funkcionális képességekre!

(ha

pulzoximéter

2.2.7.4.

2.2.7.4.1.

2.2.7.4.2.

Kezelés
–

Kezeljük a reverzíbilis okokat!

–

Fontos a beteg verbális megnyugtatása.

–

A családnak nyújtott támasz, ill. cselekvési algoritmus
megbeszélése.

–

Helyes légzési technika megtanítása.

–

Relaxációs módszerek is segíthetnek.

Nem gyógyszeres terápia
–

ventilátor,

–

légzési technikák,

–

fizioterápia,

–

szorongáscsökkentés,

–

pozicionálás.

Gyógyszeres terápia
–

Bronchodilatatorok: Akkor is érdemes megpróbálni, ha
nincs hallható sípolás, búgás. A hatás fokozható inhalátorral
vagy spacerrel. Ha nem enyhíti a tüneteket, hagyja el!

–

Salbutamol 4x2,5–5 mg vagy 4x2 puff (tachycardiát,
tremort, szorongást okozhat).

–

Ipratropium 3–4x250–500 ěg vagy 3–4x2 puff.

–

Szteroidok:

–

8–16 mg dexametazon,

–

80–125 mg metilprednizolon iv., majd csökkenthető
lymphangitis vagy légúti obstrukció esetén, peritumoralis
oedema csökkentésére. Az eredmény néhány nap alatt
jeletkezik, amennyiben nem, egy hét után a szteroidot
hagyja el!

–

Opioidok: csökkenthetik a nehézlégzést, főleg nyugalmi
helyzetben és az agónia időszakában.

Opioidnaív betegnél:

–

2,5 mg morfin 4–6 óránként subcutan adagolása, infúziós
pumpában alkalmazható, ha szükséges. Lassan, lépésekben
emelje az adagot, ahogy a beteg tolerálja!

–

idős vagy vesekárosodott betegnél: 1–2 mg morfin 6–8
óránként, ill. szükség szerint. Gondosan kísérje figyelemmel
a mellékhatásokat!

Rendszeres opioidon lévő betegnél:

2.2.7.4.3.

–

A 4 óránkénti áttörő fájdalmat csillapító adag 25%-a,
szükség szerint titráljuk a beteg válaszainak megfelelően!

–

Benzodiazepinek:

–

Enyhíthetik a nehézlégzés okozta pánikot és szorongást, de
kevésbé hatékonyak, mint az opioidok.

–

Alprazolam: 1–3x0,25–0,5 mg.

–

Diazepam: 2x2-5 mg, időskorban kisebb dózisban adandó.

–

Midazolam: terminális nehézlégzés esetén.

Oxigén terápia

Elterjedt a haszálata, de tényleges terápiás értéke megkérdőjelezhető. A
szükség esetén kinyitott ablak, ventilátor használata ugyanolyan
segítséget jelenthet. Amennyiben oxigénterápiát alkalmazunk,
azt célszerű nazális katéteren keresztül, intermittálva adagolni.
Terhelési dyspnoe esetén a fizikai aktivitás előtt és után, ill.
nyugalmi dyspnoe esetén lehetőség szerint fixált időtartamra, a
gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként adjuk.
2.2.7.5. Teendők opiáttúladagolás esetén
A naloxon használata
–

Ha a légzésszám a percenkénti 8-at meghaladja, a beteg
nem cyanoticus, és az opiát vérszintjének további
növekedése nem várható, specifikus teendő nem szükséges.
A veseműködés beszűkülésének – mint kiváltó tényezőnek
– a lehetősége mérlegelendő, a soron következő opiátdózis
sz. e. csökkentendő.

–

Ha a légzésdepresszió tünetei nyilvánvalóak, 1 amp.
naloxon 10 ml-re hígítandó 0,9%-os NaCl-dal. A hígított
oldatból 0,5 ml adandó 2 percenként ismételve, amíg a
légzésszám kielégítővé nem válik.

2.2.8.

–

Tekintettel a hosszú hatású opiátok gyakori használatára, 1–
2 óra múlva a rövidebb hatású naloxon adására ismét
szükség lehet.

–

A naloxon hatását soha ne az aluszékonyság megszűnésén
mérjük le, hanem mindig a légzésszám emelkedésén!
Ellenkező esetben a beteget súlyos megvonási tüneteknek
tehetjük ki! Amennyiben ez bekövetkezne, erőteljes
szedálás javasolható (pl. midazolam iv. adásával). [3, 35–
40]

Zavartság, delírium

Ajánlás8
A zavartság reverzíbilis okait keresni és kezelni kell:

2.2.8.1.

–

A hipoaktív delírium felismerése és kezelése szükséges.

–

A terminális delírium a klinikai kép és a beteg általános
állapota alapján kezelendő.

–

A beteg és a hozzátartozó tájékoztatása a zavartság
lényegéről, valamint pszichés támogatásuk szükséges.

Definíció

A delírium nem más, mint egy hirtelen fellépő, teljes mentális
funkciózavar. A terminális állapotban delíriumra hajlamosít az
előrehaladott betegség és kor, az erőteljes betegséghárítás
valamint a hosszú kórházi kezelés. Prevalenciáját tekintve
hospice-betegeknél 30-85%, gyakran reverzíbilis, de későn
diagnosztizálják.
2.2.8.2.

2.2.8.3.

Tünetek
–

három tipusa:

–

hiperaktív: növekszik az izgatottság, agitáció,

–

hipoaktív: szelíd, visszahúzódó, inaktív; gyakoribb, de
gyakran félrediagnosztizálják,

–

kevert típus;

–

a diagnózis függ a klinikai tünetektől: a Mini Mental teszt
vagy a Rövidített Mental teszt használatos.

Okai

2.2.8.4.

–

gyógyszerek (opioid, szteroid, antikolinerg, benzodiazepin,
antidepresszáns, szedatívum),

–

gyógyszermegvonás (alkohol, szedatívum, antidepresszáns,
nikotin)

–

dehidráció,
fájdalom,

–

máj- és veseelégtelenség, elektrolitzavarok (Na, Ca,
glükóz), infekció, hypoxia,

–

agydaganat, cerebrovascularis betegségek,

–

látásromlás és süketség, rizikófaktorok.

székrekedés,

vizeletretenció,

kezeletlen

Differenciáldiagnózis

Depresszió, dementia.
2.2.8.5.

Kezelés

Kezelés: az okok szerint kezelni
– terminalis delírium – lásd utolsó órák
–

áttekinteni az összes
szükségteleneket

gyógyszert

és

leállítani

az

– hidrálás, per os táplálás és mobilitás fenntartása
– kizárni az opioid toxicitást (álmosság, agitáció, myoclonus,
hiperérzékenység érintésre)
1/3-dal redukálnia a dózist
ha a delírium perzisztál, más opioidot megfontolni
–

ellenőrizni a
problémákat

székrekedést,

vizelet

retentiot,

katéter

– ellenőrizni a teljes vérképet, ionokat, beleértve a cálciumot
– ellenőrizni a fertőzéseket (húgyúti infekció időseknél!)
– ha nikotinfüggő, a tapasz használatát megfontolni
2.2.8.5.1.

Gyógyszeres kezelés

Áttekinteni a rendszeresen és alkalmanként szedett gyógyszereket.

Első választás: haloperidol:
–

dózis: 0,5-3 mg orálisan, vagy sc., egyszer naponta
(alacsony orális dózissal indulva); vagy 4x0,5-2 mg iv

–

ismételni két óra múlva, ha szükséges.

Második választás: benzodiazepin, lorazepan
A benzodiazepin nem javítja a kognitív funkciókat, de az izgatottságon
segíthet. Használatos alkoholmegvonásban (gyakran magas
dózisokban), szedatívum- és antidepresszáns-megvonásban,
Parkinson-kórban is preferált.
–

alprazolam 1-3x 0,25–0,5mg,

–

midazolam sc. 2–5 mg, egy-két óránként,

–

diazepam orálisan 5 mg 8–12 óránként.

Ha több szedáció szükséges:

2.2.8.5.2.

2.2.8.5.3.

–

hozzáadni vagy növelni a benzodiazepin dózisát
(midazolam sc. infúzió 10–30 mg/nap, vagy diazepam 5–10
mg 6–8 óránként),

–

váltani a haloperidolt levomepromazinra, sc. 6,25–12,5-25
mg naponta egy vagy két injekció formájában vagy
subcutan infúzióban.

Nem gyógyszeres kezelés
–

Fontos elmondani az okokat és a kórlefolyást a betegnek, a
rokonoknak és a gondozóknak.

–

A zavart beteg gyakran nagyon ijedt.

–

Csendes szoba, minimális személyzetváltás javasolt.

–

Adekvát fény, minimális zaj, védelem a konfrontációktól.

–

Megpróbálni megtartani a normális alvás-ébrenlét ciklust.

–

A visszanyert memóriájú betegnek elmagyarázni, hogy
viselkedésének és tüneteinek organikus okai vannak.

Praktikus szempontok
–

odafigyelés a környezetre;

2.2.9.

–

főleg időskorban az opioid toxicitás a fő oka a
zavartságnak;

–

a szteroidok gyors deliriumot okoznak;

–

a hipoaktív zavartságot gyakran félrediagnosztizálják;

–

akut esetben, ha a beteg érdeke úgy kívánja, a sürgősségi
kezelést azonnal meg kell kezdeni. [3, 41–43]

Sürgősségi palliatív ellátás

A palliatív ellátásban részesülő beteg állapota hirtelen rosszabbodhat,
betegsége vagy más akut belgyógyászati, ill. sebészi probléma
miatt.
A kezelés megválasztása függ az életkilátásoktól, a szükséges intervenció
szintjétől, a kockázat-haszon, a mellékhatások és a valószínű
kimenetel értékelésétől.
A legfontosabb irányadó a tünetek és a szupportív terápia ellenőrzése lehet
a haldokló betegnél (lásd „utolsó órák”!).
Beszéljük meg a terápiát a beteggel és a családdal! Ha lehetséges,
dokumentáljuk a beteg kívánságát előre, beleértve a kórházi
ellátást, az újraélesztést és az intenzív osztályra való szállítást!
Az alábbi sürgősségi palliatív kórképeket tárgyaljuk:

2.2.9.1.

–

vérzés,

–

hypercalcaemia,

–

epilepsziás görcsök

–

gerincvelő-kompresszió,

–

vena cava superior szindróma (VCS),

–

agynyomás-fokozódás.

Vérzés

Ajánlás9
Haldokló beteg masszív vérzésekor a beteget szedálni kell.
A beteg és a hozzátartozó tájékoztatása szükséges a fenyegető vérzés
lehetőségéről, annak esetleges fatális kimeneteléről.

–

Az akut vérzés veszély nagyon aggasztja a beteget és a
családot.

–

Általában a legjobb megbeszélni az esetleges lehetőségeket
a beteggel és a családdal.

–

Hasznos lehet egy megelőző terv, ez tartalmazza a szükség
esetére felírt szedatív gyógyszereket.

–

Ha a beteget otthon ápoljuk, beszéljünk a szedációról, a
vérzés fatális kimenetelének lehetőségéről!

Szedatív gyógyszerek:
–

Ha a beteg aggódik, gyors hatású benzodiezepin titrált
dózisa ajánlott.

–

A beadás módja a gyógyszer alkalmazhatóságától függ.

–

Iv. adható: midazolam 5-20 mg vagy diazepam 5-20 mg.

–

Im. injekció: midazolam 5-10 mg adható a deltaizomba.

–

Rectalisan diazepam oldat 5-10 mg.

–

Sublingualisan: midazolam 10 mg adható, vagy parenterális
oldadból

A sürgős akut vérzés nem gyógyszeres kezelése:

2.2.9.2.

–

Segélykérés; biztosítani a gondozóknak egy sürgősségi
közvetítő személyt.

–

A beteget megfelelő pozícióba helyezni.

–

Direkt nyomást alkalmazni a vérző területre: sötét színű
törölköző a legjobb.

–

Ha újraélesztésre alkalmas, kórházba vinni és a helyi
protokollnak megfelelően kezelni.

–

Ha a betegnek masszív vérzése van és haldoklik, a tüneti
kezelés a legfontosabb, amíg a segítség megérkezik. Azután
szedatívumok adása, előzetes megbeszélés szerint. [3]

Hypercalcaemia

Ajánlás10

A terápiarezisztens hányás, székrekedés és a tudati állapot változása
esetén a szérumkalciumszint meghatározása szükséges.
2.2.9.2.1.

Definíció

A plazma összkalcium-koncentrációja meghaladja a 2,6 mmol/l értéket, az
ionizált kalcium szintje pedig 1,3 mmol/l feletti.
A hypercalcaemia az egyik leggyakoribb metabolikus eltérés daganatos
betegeknél. Daganatos betegek körében 2%-os arányban
előforduló, életet fenyegető, életminőséget jelentősen rontó
anyagcsere-rendellenesség.

2.2.9.2.2.

–

A daganatos betegségekhez társuló hypercalcaemia
alapvető oka elsődlegesen a szérum kalciumszintjének
emelkedéséhez
vezető,
fokozott
csontreszorpció,
másodlagosan pedig a kalciumnak a vesén keresztüli
csökkent kiválasztása.

–

Két fő típusa a hypercalcaemiának a humorális
hypercalcaemia (80%), amelyet a csontmetasztázisok
hiánya és a daganatos sejtek által szekretált keringő
mediátorok jelenléte (PTH-rp, kalcitonin) jellemez,
valamint a lokális osteolyticus hypercalcaemia (20%),
amelyre a citokinek mediálta osteoclastok okozta
csontdestrukció jellemző.

–

Leggyakoribb előfordulás: tüdő-, emlő-, myeloma, vese-,
húgyhólyag- és pajzsmirigy-carcinoma esetén.

–

A kezelés függ a hypercalcaemia súlyosságától és a
szérumkalciumszint emelkedésének ütemétől.

Leggyakoribb tünetek

Gyengeség, szomjúság, polyuria, dehidráció, étvágytalanság, hányinger,
hányás,
székrekedés,
csökkent
koncentrálóképesség,
aluszékonyság,
zavartság,
nyugtalanság,
depresszió,
személyiségváltozás, súlyos esetben kóma, delírium, a
szívizomzat
ingerlékenységének
és
kontraktilitásának
fokozódása.
2.2.9.2.3.

Kezelés

Enyhe, tünetmentes hypercalcaemia (szérum-Ca <2,8mmol/l):
–

A szérum kalciumszintjét emelő, valamint a vese
vérátáramlását csökkentő gyógyszerek elhagyása (Avitamin, tiazidok, ösztrogén, tamoxifen, aminofillin,
növekedési hormonok, foszkarnet).

–

A folyadékháztartás helyreállítása 0,9%-os fiziológiás
sóoldat 200-300 ml óránkénti intravénás adásával, amely
100–150 ml óránkénti vizeletkiválasztást biztosít.

Középsúlyos (szérum-Ca: 2,8–3,5 mmol/l)
hypercalcaemia (szérum-Ca >3,5 mmol/l):

és

súlyos

–

A szérum kalciumszintjét emelő, valamint
vérátáramlását csökkentő gyógyszerek elhagyása.

–

A folyadékháztartás helyreállítása 0,9%-os fiziológiás
sóoldat.

–

200–300 ml óránkénti intravénás adásával, amely 100–150
ml óránkénti vizeletkiválasztást biztosít.

–

A volumenhiány rendezését követően kacsdiuretikum
adható 20–40 mg/12 óra dózisban, azonban az
antireszorptív gyógyszerek széles körű elérhetőségével, a
kacsdiuretikum rutinszerű adását már nem javasolják, csak
ha a dehidrációhoz szív- vagy veseelégtelenség társul.

–

Harmadik generációs biszfoszfonátok alkalmazása: a
mineralizát csontállomány hidroxiapatitjához kötődve védik
azokat a foszfatáz enzimek hidrolitikus bontásával szemben,
valamint a sejtmembrán integritásáért felelős anyagcsereutat
támadva, az osteoclastok apoptózisának serkentésén
keresztül gátolják az osteoclast mediálta csontreszorpciót.
Csontmetasztázisok esetén közvetlenül is hatnak a
daganatsejtekre, gátolva azok megtapadását, növekedését,
valamint gátolják a csontból kibocsátott növekedési
faktorok daganatsejteket serkentő hatását.

–

pamidronát: 60–90 mg dózisban, 2–4 órás intravénás
infúzió formájában,

–

zoledronát: 4
formájában,

–

ibandronát: 2–4 mg dózisban, 2 órás intravénás infúzió
formájában adandó.

–

Súlyos hypercalcaemiában, illetve biszfoszfonátkezelés
bevezető adjuvánsaként adható kalcitonin 4-8 U/kg
dózisban subcutan vagy intramuscularisan, amely a kalcium
csontból történő mobilizációjának gátlásával, valamint a
vesén keresztüli kiválasztásának fokozásával csökkenti a
szérum kálciumszintjét. Szteroiddal együtt adva a kalcitonin
terápiás hatása néhány nappal megnyújtható.

mg-os

dózisban,

15

perces

a vese

infúzió

–

2.2.9.2.4.

2.2.9.2.5.

A gyógyszeres kezelés kiegészíthető biológiai kezeléssel
(denosumab), melyet aktív onkológiai ellátása során a beteg
megkaphat.

Lymphomákhoz, myelomához társuló hypercalcaemia kezelése
–

A szérum kalciumszintjét emelő, valamint
vérátáramlását csökkentő gyógyszerek elhagyása.

a vese

–

A folyadékháztartás helyreállítása 0,9%-os fiziológiás
sóoldat 200–300 ml óránkénti intravénás adásával, amely
100–150 ml óránkénti vizeletkiválasztást biztosít.

–

Kortikoszteroidok az aktivált mononuclearis sejtek 1-?hidroxiláz enzimjét gátolva a kalcitrioltermelést csökkentik.
Serkentik a vesén keresztüli kalciumkiválasztást és gátolják
a
D-vitamin
mediálta
kalciumfelszívódást
a
gastrointestinalis traktusból. Hidrokortizon javasolt dózisa
200–300 mg intravénásan adva, 3-5 napon át.

Gyakorlati tanácsok
–

A szérumban keringő kalcium közel fele fehérjékhez,
elsősorban albuminhoz kötődik. Daganatos betegeknél
gyakori a hypalbuminaemia, ezért az albuminnal, mint
korrekciós tényezővel, számolnunk kell. Az alábbi képlettel
számolhatjuk ki az élettani folyamatok szempontjából
fontos, „effektiv” korrigált szérumkálcium-értéket:
szérum-Ca (mmol/l) = mért szérum-Ca + 0,022 x (42 –
szérumalbumin g/l).

–

Biszfoszfonátok adásánál a vesefunkció ellenőrzése
szükséges. A pamidronát és zoledronát 30 ml/perc alatti
kreatininclearance, valamint egyéb nefrotoxikus gyógyszer
egyidejű szedése esetén nem adható. Az ibandronát kevésbé
nefrotoxikus, ezért jó terápiás lehetőséget jelent beszűkült
vesefunkcióval rendelkező betegek esetében is.

–

A
beteg
állapotának
gondos
megfigyelése,
a
hypercalcaemia lehetőségének szükség esetén történő
felvetése szükséges a szövődmény felismeréséhez, mivel
nem specifikus tüneteit gyakran nehéz elkülöníteni a
daganatos
alapbetegség
tüneteitől,
valamint
a
daganatellenes és palliatív gyógyszeres kezelés okozta
mellékhatásoktól. Terápiarezisztens hányás, székrekedés,
hangulati labilitás, zavartság és dehidrációra utaló tünetek
esetén mindenképpen indokolt a szérum kálciumszintjének
meghatározása. [44–48]

2.2.9.3.

Epilepsziás görcsök

Ajánlás11
Az epilepsziás görcsök kezelését a roham etiológiájának megfelelően
kell megválasztani. Agyi áttétes betegeknél lezajlott konvulziót
követően indítunk antiepileptikus kezelést.

2.2.9.3.1.

2.2.9.3.2.

–

A palliatív ellátású betegek 10-15%-ában fordulnak elő
görcsök (generalizált v. részleges), leggyakrabban primer
vagy
áttétes
agytumorokban,
cerebrovascularis
betegségekben
vagy
biokémiai
eltérésekben
(hyponatraemia, hypercalcaemia, uraemia).

–

Ki kell zárni az eszméletvesztés egyéb okait vagy az egyéb
rendellenes mozgásokkal járó állapotokat (ájulás,
hipotenzió, aritmia, hypoglykaemia, dopaminantagonisták
extrapyramidalis mellékhatásai, alkohol).

–

Meg kell tudni, hogy a betegnek volt-e előzőleg görcse,
vagy van-e görcsre hajlamosító rizikófaktora.

–

Meg kell tudni, hogy van-e probléma a szokásos
antiepileptikus gyógyszerek bevezetésével kapcsolatban –
per os gyógyszerelésre való képtelenség, gyógyszeres
interakciók fennállása (pl. karbamazepin hatását csökkentik
a szteroidok).

–

Előzetes terv szükséges arra az esetre, ha a beteg elutasítja a
kórházi felvételt.

Terápia akut görcsök esetén
–

A beteget helyezzük biztonságos pozícióba, távolítsuk el a
sérülést okozó tárgyakat!

–

Ha a görcs nem oldódik gyorsan, antikonvulzív terápia
adása szükséges.

–

Diazepam iv. 2–10 mg-ig vagy lorazepam 4 mg lassú iv.
injekcióban.

–

Diazepam rectalis folyadék 10–30 mg rectalisan keresztül.

–

Midazolam sc. 5 mg, 5 perc múlva ismételve.

–

Buccalis midazolam 10 mg.

Terápia elhúzódó görcsök esetén

2.2.9.3.3.

2.2.9.4.
2.2.9.4.1.

–

A fenitoin kórházi beállítást igényel.

–

Fenobarbital 100 mg im. bólusban, a továbbiakban, ha
szükséges, sc. 200-400 mg hígított infúzióban, 24 órán
keresztül.

Terápia visszatérő epilepsziás görcsök esetén
–

Jól beállított antiepileptikus terápia a legtöbb beteg számára
hatékony.

–

A gyógyszer-interakciók vizsgálata fontos.

–

Parciális, vagy másodlagos generalizált görcs kezelésére
valproat, karbamazepin, levetiracetam vagy lamotrigin
adható.

–

Primer generalizált
lamotrigin adható.

–

Haldokló beteg képtelen per os gyógyszer bevételre,
valamint az antiepileptikumoknak hosszú a felezési ideje,
emiatt antiepileptikus terápia beállítása nem szükséges.
Görcs esetén 5 mg midazolam sc., 10 mg diazepam rectalis
oldat vagy 20–30 mg midazolam sc. 24 órás infúzió adható.
[49]

görcs

kezelésére

valproat

vagy

Gerincvelő-kompresszió
Definíció

Malignus gerincvelő-kompresszió akkor fordul elő, ha a duracső és
tartalma nyomás alá kerül a cauda equina és myleon szintjében.
–

A rákbetegek 5%-át érinti. Tüdő-, emlő- és
prostatacarcinomás betegeknél a leggyakoribb, bár előfordul
egyéb rákokban is.

–

Első megjelenése is lehet a ráknak.

–

A késői diagnózis egyaránt okoz végleges funkcióvesztést
és szignifikáns betegséget.

–

Bármely rákbeteg esetében gondolni kell gerincvelőkompresszióra.

–

A thoracalis régióban a leggyakoribb, de a gerinc bármely
részét több helyen is érintheti.

–

2.2.9.4.2.

A fájdalom helye és a kompresszió szintje nem mindig
korrelál, a röntgen és a csontszken félrevezető lehet.

Tünetek
–

Új, progresszív súlyos hátfájdalom.

–

Új, gerincvelői,
dermedtség).

–

Kisugározhat lefelé az elülső és hátsó combfelszínre vagy
övszerűen a mellkas vagy has köré.

–

Köhögés, feszítés, fekvés súlyosbítja a fájdalmat.

–

Újonnan megjelenő nehezített járás vagy lépcsőmászás, az
izomerő csökkenése (motoros gyengeség), szenzoros
gyengülés vagy alteráló érzések a lábban.

–

Bél- vagy hólyagműködés-zavar – a sphincterfunkció
elvesztése késői tünet rossz prognózissal.

ideggyöki

fájdalom

(égető,

szúró,

Teljes neurológiai vizsgálat történjen, bár ez kezdetben normális lehet!
Az MRI az ajánlott vizsgálat – az egész gerinc leképezése.
2.2.9.4.3.

Cauda equina szindróma

A gerincvelő szintje alatti lumbosacralis ideggyökök kompressziója
különböző klinikai képet eredményez

2.2.9.4.4.

–

Új, súlyos gyöki fájdalom a derék alsó részén, farban, a
gáttájékon, lábakban, térdben.

–

Az érzékelés elvesztése gyakran jelentkezik a csípőben.

–

A láb gyengesége gyakran aszimmetrikus.

–

Hólyag-, bélműködés- és szexuális diszfunkció – koraibb
jel, mint a gerincvelő-kompresszió megjelenése.

–

A székelési reflex elvesztése.

Kezelés

A sürgősségi ellátás fontos!
–

Nagy dózisú dexametazon, kivéve ha kontraindikált. Olyan
hamar kell kezdeni, ahogyan a gerincvelői kompresszió

diagnózisát gyanítjuk: 16 mg orálisan és később naponta,
reggel.

2.2.9.5.

–

Sugárkezelés után fokozatosan leépíteni.

–

Ha klinikai gyanú van gerincinstabilitásra, úgy kell a
beteget szállítani, mint egy gerincsérültet.

–

Fájdalomcsillapítás

–

Ha komplett a paraplegia és sphincterfunkció-vesztés
következett be, a sugárkezelés javíthatja a fájdalmat, de
valószínűtlen a funkciók visszatérése.

–

Maradványtünetekkel a betegnek teljes multidiszciplináris
kezelésre van szüksége, és folytatni kell a szupportív
terápiát, beleértve a fizioterápiát, foglalkoztatást, masszást,
szociális gondoskodást, a hólyag- és bélfunkció
ellenőrzését, pszichológiai és családi törődést.

Vena cava superior szindróma

Sürgősségi állapot, a tüdőtumoros és mediastinalis lymphomás betegek 3–
5%-ában fordul elő.
2.2.9.5.1.

2.2.9.5.2.

Okok
–

tüdőtumor,

–

mediastinalis kórképek,

–

centrális vénás kanülhöz társuló thrombosis,

–

egyéb betegségek.

Klinikai kép
–

gyorsan kifejlődő nehézlégzés,

–

köhögés,

–

arc, nyak, felső végtagok és a mellkasfal felső részének
oedemája,

–

kiterjedt vénás tágulat a bőrön,

–

cyanosis, plethora,

–

fejfájás, aluszékonyság.

2.2.9.5.3.

2.2.9.6.

Kezelés
–

Nagy dózisú szteroid (125–250 mg metilprednizolon, 20–
30 mg dexametazon iv.).

–

Sürgősségi irradiáció (gyakran egy ülésben adott nagyobb
dózis).

–

Korábban már sugárkezelt betegeken visszatérő tünetek
esetén folyamatos szteroid és antikoaguláns kezelés.

–

Palliatív kemoterápia megkísérelhető, ha a sugárkezelés
dózisa már kimerült és a kezdet nem rapid.

Agynyomás-fokozódás

A terminális állapotú rákbetegek mintegy 25–35%-ában alakul ki agyi
metasztázis, a primaer agytumorok, amely gyakran gyorsan
kialakuló agynyomás-fokozódással járhat.
2.2.9.6.1.

2.2.9.6.2.

Okok
–

kis- és nem kissejtes tüdőrák,

–

emlőrák,

–

gastrointestinalis tumorok,

–

vesetumor,

–

melanoma,

–

ismeretlen primer tumor.

Klinikai kép
–

fejfájás,

–

hányinger, hányás,

–

gyengeség,

–

zavartság

–

agyideg-, ill. végtagi bénulások

–

beszédzavar

–

epilepsiás görcsrohamok

Kezelés

2.2.9.6.3.

Cél: az agyoedema gyors csökkentése.

2.2.10.

–

Szteroidok: dexametazon 16–100 mg iv. naponta, a tünetek
javulásáig, maximum 3–7 napig, ez után az adagot 16–32
mg, orális fenntartó adagra kell visszaállítani.

–

Metilprednizolon 125 mg iv. kezdődózis, majd 32–64 mg
orális fentartó adag.

–

Ozmoterápia: mannitol 2x3-szor 100 mg iv., glicerin 2x3szor 100 mg iv.

–

Az ozmoterápiát a vénás kezelést követően 3x100 ml
glicerines teára lehet beállítani.

Az utolsó órák, haldoklás

Ajánlás12
A gyógyszerelést redukálni kell, és a végső órákban csak az
úgynevezett „utolsó négy” szer adását nem szabad
felfüggeszteni.
Az utolsó négy gyógyszer:
–

Morfin, folyamatos sc. infúzióban adandó. A
fájdalomcsillapítást mindvégig folytatni kell, míg a beteg él.

–

Midazolam, folyamatos sc. infúzióban adandó.

–

Furosemid im. vagy iv. szükség szerint.

–

Atropin sc. vagy iv. szükség szerint.

Fontos újragondolnunk a terápiás célokat, hogy aktivitásunk – beleértve a
családtagok beteg körüli ténykedését is – a valós helyzetre
koncentráljon.
–

Minden fölösleges beavatkozás (vérvétel, vizsgálat, még a
beteg fölösleges forgatása is) kerülendő.

–

A gondos, szerető ápolás, a testi higiénia fenntartása fontos,
de pl. a decubitus megelőzése vagy kezelése irányában tett
erőfeszítések nyilvánvalóan jelentőségüket vesztik.

–

Táplálás, folyadékbevitel csak addig történjen, míg a beteg
jelzi, hogy éhes és tud nyelni!

–

A szájszárazság csökkentése kiemelt fontosságúvá válik.

–

Lehetőleg kerüljük az infúzió adását! Ha ez mégis
elkerülhetetlen, annak mennyisége a napi 500 ml-t általában
ne haladja meg!

–

Törekedjünk az őszinte, nyílt, ugyanakkor empatikus
kommunikációra, elkerülve a súlyos beteg feje feletti
beszélgetést! Igyekezzünk megnyugtatni őt, tájékoztassuk
az egyes ápolási eseményekről, beavatkozásokról! Ha
kétirányú kommunikációra van lehetőség, vonjuk be az
egyes döntésekbe, éreztetve, hogy az események
kontrollálására lehetősége van!

–

A családtagok jelenléte ekkor kiemelt fontosságú,
ugyanakkor megfelelő támasz elengedhetetlen. Ez részben
információátadást is jelent (szakmai információk, az egyes
jelenségek magyarázata, felkészítés az esetlegesen várható
problémákra, ill. elhárítási lehetőségükre, a halál
bekövetkeztekor szükségessé váló teendőkre), részben a
sokszor fizikailag is, érzelmileg is kimerült családtagok
érzelmi támogatását is (érzelmi ventiláció lehetősége,
megerősítés, biztatás, az eddigi tevékenységek elismerése,
dicsérete).

–

A családtagokat bátorítani kell a búcsúra, amely a
kölcsönös hárítások miatt sokszor halogatott folyamat.
Külön figyelmet kell fordítani a családban lévő
gyermekekre, hogy a pszichésen megterhelő szituáció
ellenére ne legyenek kizárva a haldoklóval való
kapcsolatból, ill. eseményekből.

–

A gondozó team tagjainak tudatosítani kell magukban, hogy
az utolsó napok, órák történései a családtagok számára
rendkívül kiemelt jelentőséggel bírnak!

Az agonális időszakban jelentkező nyugtalanság, agitáció
kezelésére alkalmazhatunk:
–

midazolam injekciót 10 mg/24 óra kezdődózissal, sc.
infúzióban,

–

levomepromazint sc. infúzióban vagy
végbélkúpban, 12,5–25 mg kezdődózissal,

–

klorpromazint iv. 12,5–25 mg dózisban, 12 óránként.

A halálhörgés kezelésére ajánlott
–

furosemid (20–40 mg iv.),

magisztrális

–

2.2.11.

atropin (napi 1–2 mg sc.) injekció adása. [3, 50]

Terminális palliatív szedáció

Ajánlás13
Amennyiben nem kritikus helyzetről van szó, a palliatív szedáció
bevezetése a páciens által már korábban kinyilvánított
előzetes rendelkezés szerint kell történjen.
2.2.11.1.

Definíció

A palliatív szedáció a beteg tudati szintjének redukálása szedatív
gyógyszerek alkalmazásával.
2.2.11.2.

Célja

A tűrhetetlen és kezelhetetlen kínok csökkentése. A szándék a tünetek és a
szenvedés enyhítése, nem a halál siettetése.
2.2.11.3.

2.2.11.4.

Formái
–

A palliatív ellátásban a szedáció egyik módja a terápiás
rövid távú, „enyhe” vagy időszakosan alkalmazott szedáció,
amely kevésbé érinti hátrányosan a beteg tudati szintjét
vagy kommunikációs képességét.

–

A szedálás másik módja a folyamatos, mély szedálás, amely
csak abban az esetben elfogadható, ha a beteg szenvedése
egyéb módon nem csillapítható, ha a halál néhány órán vagy
néhány napon belül várható, ha a betegnek ez kifejezett
óhaja, illetve ha életvégi katasztrofális esemény következik
be, mint például masszív vérzés vagy fulladás.

A palliatív szedálás leggyakoribb okai
–

terminális nyugtalanság,

–

kontrollálhatatlan delírium,

–

súlyos légszomj,

–

masszív vérzés,

–

neurogén vagy kardiogén tüdőoedema,

–

kezelhetetlen szorongás,

–

kezelhetetlen, tűrhetetlen fájdalom.

Tájékoztatás, nyomon követés

2.2.11.5.
–

A palliatív szedáció alkalmazása előtt az informált pácienssel,
családjával, vagy meghatalmazottal elengedhetetlen
megvitatni a tervezett palliatív szedáció célját, módját,
hasznát, lehetséges kockázatait.

–

Amennyiben nem kritikus helyzetről van szó, a palliatív
szedáció alkalmazhatóságát illetőleg a páciens által már
korábban kinyilvánított előzetes rendelkezés az irányadó.

–

A beteg rendszeres megfigyelése és a szedáció szintjének
rendszeres ellenőrzése szükséges. Szükség esetén
mesterséges
folyadékpótlást
és
táplálást
kell
kezdeményezni.

2.2.11.6.

Etikai megfontolások

A palliatív szedációhoz köthető a „kettős hatás” elve, amely szerint a
palliatív szedáció a kínzó szenvedés enyhítése mellett siettetheti
a beteg halálát. Tudományos vizsgálati adatok alapján
elmondható, hogy a palliatív szedáció általánosságban nem
hozza előbbre a beteg halálát, azonban egyedi esetekben, főként
terminális
állapotban
légzésdepresszió,
aspiráció,
hemodinamikai összeomlás által az idő előtti halál kockázata
nőhet.
2.2.11.7.

2.2.12.
2.2.12.1.

A palliatív szedáció elérésére alkalmazott gyógyszerek
–

Benzodiazepinek: midazolam (kezdő dózis 0,5-1 mg/h sc.,
szokásos hatásos dózis 1–20 mg/h sc.).

–

Általános anesztetikumok: propofol (kezdődózis
mg/kg/h iv., szokásos dózis: 1–4 mg/kg/h iv.).

0,5

Folyadékpótlás
Általános megfontolások
–

A beteg hidráltságának megítélése nem mindig könnyű, a
nyálkahártyák gyakran szárazak lehetnek a csökkent
nyáltermelés miatt (a fej-nyak régió irradiációja,
antikolinerg hatású gyógyszerek szedése), idős, ill. nagy
fokban cachexiás betegeken a bőr ráncolhatósága is
megváltozik.

–

Fontos a bevitt folyadékmennyiség mérése (folyadéklap, ill.
napló), amelyet néhány speciális esetben akár diuretikus

kezelés nélkül is kiegészíthetünk vizeletméréssel (pl. sokat
hányó beteg esetében).

2.2.12.2.

–

A tumoros betegek oedemakészsége gyakran fokozott
(hypalbuminaemia,
NSAID-ek
használata,
gyakori
vénakompressziós állapotok), volumenterhelhetőségük
kisebb, így a folyadékkal való túltöltésnek komoly veszélyei
lehetnek.

–

Az általánosan javasolt napi 1,5–2 l folyadékfelvételre a
terminális állapotú betegek jelentős része nem képes.

–

Az orális bevitel fokozása csak bizonyos korlátok között
lehetséges, és számot kell vetni azzal a tényezővel, hogy a
beteg örökös unszolása az ő és gondozói kapcsolatának
bizonyos mérvű romlását is eredményezheti.

–

Amennyiben különösebb rizikófaktor nincs jelen (láz,
gyakori hányás, esetleg hasmenés, fokozott verejtékezés,
diuretikum
vagy
NSAID
szedése,
diabetes,
veseelégtelenség), akkor a napi 800–1000 ml
folyadékbevitel hosszú távon is elégséges és biztonságos.

–

Az agónia időszakában ez a határ tovább csökkenthető akár
a napi 1–3 dl folyadékbevitelre, amennyiben megfelelő
szájhigiéné és szájszárazság csökkentő szerek alkalmazása
elérhető (lásd az agonális szak kezelésénél).

–

Ez a folyadékmennyiség általában szájon keresztül
bejuttatható (sokszor itatós fecskendőből, 2–3 ml-es
kortyokban, 10–20 ml-es frakciókban) anélkül, hogy
parenterális folyadékpótlásra lenne szükség.

–

A szájon át történő gyakori, kis volumenű folyadékbeviteli
út a preferálandó.

–

Az infúziós terápia a beteg számára számos
kellemetlenséggel jár (fájdalom, a kéz rögzítése, hosszú
ideig való ágyhoz kötöttség), jobban megterheli a keringést,
a fekvési szövődményeknek jelentős rizikófaktora.

–

Akadályozza a beteg és családtagjai közötti közvetlen
kapcsolatot.

Parenteralis folyadékpótlás
–

Néhány esetben javallott a mesterséges folyadékpótlás a
palliatív ellátás során.

2.2.12.3.

2.2.12.4.

2.2.12.5.

–

Mielőtt elkezdjük a mesterséges folyadékbevitelt, tisztázni
kell ennek a kezelésnek a célját, és egyeztetni kell a
beteggel és a családjával, valamint rendszeresen felül kell
vizsgálni a folyamatot.

–

Parenteralis folyadékpótlás esetén is törekedni kell a
kiegészítő orális bevitel fenntartására, a beteg lehetséges
mobilizálására.

–

Paranteralis folyadékpótlás elsősorban subcutan történjen,
de bizonyos esetekben (pl. ionrendezés, hypercalcaemia,
hypovolaemia, akut veseelégtelenség) intravénás bevitel
szükséges.

A mesterséges hidratálás terápiás javallatai
–

Dehidráció esetén, ha az megfelelő orális folyadékbevitellel
nem lehetséges (pl. perzisztáló hányás).

–

Vesefunkció beszűkülése esetén, gyógyszerek toxikus
hatásainak csökkentésére (pl. morfin).

–

Hypercalcaemia, hypovolaemia, akut veseelégtelenség.

A mesterséges hidratálás ellenjavallatai
–

Amennyiben a beteg haldoklik, a folyadékpótlás nem javítja
a túlélés esélyeit, azonban növelheti a légúti váladék
mennyiségét.

–

Mellkasi folyadékgyülem, ascites, perifériás oedema.

–

Szívelégtelenség.

–

Subcutan bevitel ellenjavalt kiterjedt szöveti vagy
bőrelváltozások, thrombocytopenia vagy véralvadási zavar
esetén.

–

A választott folyadék lehet Ringer-laktát, esetleg 5%-os
glükózoldat, otthoni körülmények között Ringer-laktát vagy
Salsol-A.

Gyakorlati tanácsok
–

A mesterséges folyadékbevitel nem javít a szájszárazság
vagy szomjúság érzésén, és soha nem helyettesíti a
megfelelő szájápolást.

2.3.

–

Az élet utolsó napjaiban a már korábban megkezdett
mesterséges folyadékpótlást és táplálást felül kell vizsgálni
és általában meg is kell szüntetni.

–

Az agonális szakban adott infúzió a bőségesebb hörgi
váladékképződés és a keringési elégtelenség nagyobb
rizikója miatt a beteg haláltusáját kifejezetten
megnehezítheti.

–

A mesterséges hidratálás felfüggesztése érzelmi kérdés
lehet a családoknál, és foglalkozni kell az ezzel kapcsolatos
aggodalmaikkal, ha bármilyen döntés születik a
hidratálásról és táplálásról. [3, 50–53]

Palliatív szakellátások

Az ellátást végzők ápolók (legalább OKJ- és BSC-képesítéssel): dietetikus,
gyógytornász, gyógymasszőr, fizioterápiás asszisztens, szociális munkás.
lásd még a VIII/1. fejezetet is!
2.3.1.

Az előrehaladott állapotú beteg szociális ellátása, tervezése

A daganatos betegség nagy hatással van a beteg és a közvetlen családtagok
szociális környezetére is. Minden ilyen támogatás nyújtható
informálisan vagy formálisan, akár tervezett módon is.
Ajánlás14
Az ápoló első feladata a súlyos beteg felvételekor környezettanulmány
készítése, igényei, szükségletei és a pszichoszociális
problémák felmérése kell, hogy legyen.
Ennek ismeretében intézményi és/vagy személyes gondoskodást nyújtó
ellátás, tanácsadói szolgálat, gyógyászatisegédeszköz-ellátó
bevonása szükséges az ellátásba.
–

Környezettanulmány készítése:
–

szociális
anamnézis
(lakáskörülmények,
kapcsolatok, egyéb gondozási teendők, feladatok;

–

anyagi háttér, jövedelmi rendszer (közgyógyellátás,
ápolási
segély,
nyugdíj,
rokkantosítás,
gyógyszertámogatások);

–

családi anamnézis (közvetlen hozzátartozók
betegségei, jelen szociális helyzet, a család
nagysága, szociális szerepek, a család részvétele az
ápolásban, családi szerepek, családi állapot, háttér).

2.3.2.

–

Pszichoszociális problémák felmérése.

–

Támogatás, segítségnyújtás az ellátásba bevonható
intézmények, szervezetek, magánszemélyek szociális
ellátási formák elérhetősége, hozzáférhetősége.

–

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás (pl. fürdetés,
öltözködés, bevásárlás, receptkiváltás).

–

Tanácsadói szolgálat a további munka- és foglalkoztatási
kérdésekről.

–

Segítségnyújtás, tanácsadói szerep anyagi döntésekben
(támogatási lehetőségek felmérése, segélyek, ápolási segély,
nyugdíjazás,
rokkantosítás,
gyógyszertámogatás,
közgyógyellátás intézése).

–

Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás (javaslatok,
receptek felírása-, kiváltása, segédeszközök beszerzése,
kiszállítása). [3, 54–55]

Az előrehaladott állapotú beteg ápolási/gondozási ellátása

Ajánlás15
A

beteg

önellátásának korlátozottsága esetén a maslowi
szükségletpiramis alapján szükséges a testi higiéné
(fürdetés, hajápolás, -mosás, borotválás, körömápolás,
bőrápolás, száj- és fogápolás) és a magasabb rendű
szükségletek biztosítása, valamint az önellátás segítése. [3,
54–55]

Ajánlás16
A hospice-palliatív ellátásban a következő szakápolási feladatokat kell
biztosítani a beteg és a hozzátartozó számára:
–

Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez
kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és
megtanítása.

–

A tracheakanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység
tanítása.

–

Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez,
hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolási feladatok, női
beteg katéterezése, beöntés adása.

–

Infúziós folyadékpótlás, infúziós pumpa alkalmazása,
parenteralis gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó szakápolási
feladatok – egyedi megbízás alapján.

–

Subcutan vagy intramuscularis injekció beadása, vérvétel.

–

Stomaterápia és drének kezelésének szakápolási feladatai.

–

Felfekvések, fekélyek, tumoros sebek, sipolyok ellátása,
kötözése, felfekvés prevenciója.

–

Műtétek utáni szakápolási feladatok. Műtéti területek,
nyitott és zárt sebek ellátása, szakmaspecifikus szájápolási
tevékenységek műtét után.

–

Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen
kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához,
fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási
feladatok.

–

Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladata körébe
tartozó eljárások: erős opiátterápiában részesülő betegek
rendszeres ellenőrzése, subcutan infúziós pumpa és
epiduralis kanül ellátásához kapcsolódó szakápolási
feladatok.

(lásd 9. TÁBLÁZAT)
[54–55]
2.3.3.

Az előrehaladott állapotú beteg fizioterápiás ellátása

Ajánlás17
A palliatív ellátásban biztosítani kell a fizioterápiás ellátás lehetőségét,
amelynek célja javítani a beteg szomatikus funkcióit,
önellátását, csökkenteni kiszolgáltatottságát és segíteni az
állapotához való alkalmazkodását.
A daganatos betegség jelentős hatással van a beteg képességeire, funkcióira
(mozgás, táplálkozás, folyadékbevitel, egyéb aktivitás). A
rehabilitáció célja, hogy maximalizálja a szomatikus funkciókat,
elősegítse a beteg függetlenségét, önellátását, és segítsen napról
napra az állapotához való alkalmazkodásában.
A fizioterápiás ellátás körébe tartozó eljárások:
–

Mozgásterápia.

–

Keringésjavítás.

–

Mellkasi fizioterápia.

–

Pozíciós terápia.

–

Relaxáció, meditáció.

–

Masszázs.

–

Fizikoterápiás kezelések.

–

Mozgási és kényelmi segédeszközök javaslata, használatuk
tanítása.

–

Családtagok tanítása a betegmozgatásra, a mozgáshoz való
biztonságos környezet biztosítása.

–

Lymphoedema:

–

–

Elsősorban
komplex
nyirokoedema-kezelés,
amelyet képzett nyirokterapeuta végezhet.

–

Amennyiben a beteg a komplex kezelés egyes
fázisait elviselhetőnek ítéli és eredményt hoz,
alkalmazható
manuális
nyirokdrenázs,
keringésjavító mozgásterápia, bandázs vagy
kompressziós harisnya, Trendelenburg-pozíciós
terápia.

–

Gépi kompressziós kezelés kontraindikált.

–

A komplex bőrvédelem elengedhetetlen. A bőrt
tisztán kell tartani, mosdás után szárazra törölni
majd hidratáló krémmel ápolni.

–

A testrészt védeni kell a sérülésektől a gombás
fertőzéstől, melynek kialakulása igen gyakori.
Óvatosan kell körmöt vágni. Esetleges hámsérülés
esetén
antibiotikumos
kenőcs
preventív
alkalmazása szükséges.

–

Nem szabad az érintett végtagon ékszert, szoros
ruhadarabot viselni, vérnyomást mérni, egyéb tartós
nyomásnak kitenni, injekciót, infúziót adni ide.

–

A
gyakori
erysipelas
miatt
penicillinkezelést kell alkalmazni.

Fájdalomcsillapító elektroterápiás
fényterápia, hő- és krioterápia.

kezelések,

azonnal
TENS,

2.3.4.

–

Foglalkozásterápia.

–

Beszédterápia.

–

Aromaterápia.

–

Reflexológia.

–

Perifériás oedemák kezelése: Amennyiben lehetséges, a
beteget mobilizálni kell, az izometriás gyakorlatok az
ágyban fekvő betegen is segítenek. A beteg fektetése
javasolt Trendelenburg-helyzetben, valamint a vénás
keringést javító fizioterápia és mobilizáció végzése
gyógytornász irányításával. Meg kell vizsgálni a beteg
gyógyszerelését, és ha lehet, kerülni, cserélni kell a
vízretenciót
okozó
gyógyszereket
(NSAID-ek,
kortikoszteroidok). Diuretikumokat adhatunk, a gyors
hatású diuretikumokat lehetőleg egy dózisban, reggel, mivel
terminális állapotú a beteg. Az elektroterápiás és hőterápiás
kezelések alkalmazása az érintett területen kontraindikált.
[56]

Az előrehaladott állapotú beteg dietetikai ellátása

Ajánlás18
Minden, palliatív ellátást igénylő betegnél szükséges a táplálkozási
anamnézis felvétele és táplálási terv elkészítése dietetikus
bevonásával.
A táplálkozási anamnézis tartalmi elemei:
–

A beteg személyes adatai.

–

Antropometriai paraméterek (testmagasság,
BMI, testzsír%, derék-, csípőkörfogat)

testtömeg,

– Tápláltsági állapot rizikószűrés: MUST- Malnutrition
Universal Screening Tool/Malnutrition Screening Tool
(MST) ill. Patient Generated Subjective Global
Assessment1,2,3 alapján, testtömegváltozás az elmúlt 3-6
hónapban, éhezés időtartama, malnutritio oka (pl.
megváltozott táplálkozás, tápanyagfogyasztás, megváltozott
emésztés és felszívódás, megváltozott anyagcsere,
megváltozott tápanyagszükséglet, megváltozott kiválasztás).
–

Étrend-kiegészítő készítmények, speciális gyógyászati célra
szánt tápszerek4

–

Étrendi célok (tápanyagszükséglet).

2.4.

–

Étrendet
befolyásoló
gyógyszerek.

laboratóriumi

paraméterek,

–

Táplálékallergia.

–

Táplálkozási szokások (táplálkozási forma, étkezési ritmus,
kedvelt ételek, panaszt okozó ételek, nassolási szokások).

–

A beteg személyisége (együttműködő, elutasító, válogatós).

–

A beteg táplálkozását befolyásoló tényezők (önellátás
hiánya, nyelési nehézség, fogazat állapota, fizikai mozgás
nehézsége, fájdalom, kimerültség, társas kapcsolatok
zavara, szájnyálkahártya kóros változásai, testfolyadék
mennyiségének
változása,
hasmenés,
székrekedés,
érdeklődés hiánya).

–

Táplálási terv (javasolt étrend, tervezett étkezések száma,
tervezett folyadékfogyasztás, tápszeres kiegészítés, diéta
módosítása, oka).

–

Folyadékegyenleg.5

Pszichoszociális ellátás

A palliatív ellátásban a holisztikus szemléletet a multidiszciplináris team
együttműködése valósíthatja meg, melynek tagja a pszichoszociális
ellátásban képzett és jártas szakember is.
Ajánlás19
A

pszichoszociális támogatás során mentálhigiénés szakemberek
bevonásával biztosítani kell a haldokló beteg és családtagjai számára
a következőket:
–

Kommunikáció fejlesztése a családtagok között, családi kapcsolatok
javítása.

–

Életmérleg készítése.

–

Örömképesség javítása.

–

Aktivitás fenntartása.

–

Negatív érzelmek normalizálása, kezelése.

(lásd 10. TÁBLÁZAT)
2.4.1.

A pszichoszociális támogatás definíciói, alapelvei, céljai

A terminális állapotú betegek és családtagjaik számos egyéni és családi
krízisen mennek keresztül, gyakoriak a szorongásos és
depresszív tünetek is. Az életvégi pszichológiai támogatás a
hospice-palliatív ellátás integráns részét képezi. Célja a
haldokló beteg és családtagjai erőforrásainak mozgósítása,
tüneteinek csökkentése, egymás közötti, illetve az egészségügyi
személyzettel való kommunikációjuk elősegítése. A hospiceellátásban végzett pszichológiai munkának segítenie kell a
munkatársakra nehezedő érzelmi terhek feldolgozását is.
2.4.2.

Pszichoszociális ellátás

A pszichoszociális ellátást integrálni kell a teljes hospice-ellátásba, hogy
része legyen mind a felnőtt, mind a gyermek daganatos betegek
életvégi ellátásának és kiterjeszteni a családtagjaikra is. Ezért az
onkológiai betegellátókat ösztönözni kell, hogy keressék meg a
pszichoszociális támogatás bevezetésének lehetőségeit és
formáit intézményükben, támogassák, hogy a distressz és a
pszichés tünetek szűrése a palliatív és hospice-ellátás részévé
váljon; tudatosítsák a pszichoszociális szükségleteket és ellátási
lehetőségeket betegeikben és családtagjaikban; terjesszék annak
bizonyosságát, hogy a pszichoszociális ellátás és szolgáltatások
tudományos alapon működnek, és részét képezik a legjobb
gyakorlati irányelveknek.
2.4.2.1.

A pszichológiai támogatást nyújtó személyek és kompetenciák

(lásd a VII/1. fejezetet is!)
A pszichoszociális támogatás terén indokolt az onkológiai ellátásban, a
palliatív és hospice-ellátásban különböző szintű és típusú
beavatkozásokat végző szakemberek összehangolt munkájának
kidolgozása, a betegek és hozzátartozóik pszichoszociális
igényeinek és szükségleteinek minél magasabb szintű
kielégítése érdekében.
A személyzet valamennyi tagja közvetlenül felelős a betegek és
hozzátartozóik pszichoszociális támogatásáért és ellátásáért. Ez
többszintű modell segítségével valósítható meg. A
pszichoszociális támogatás 1. és 2. szintjén minden
egészségügyi és szociális ellátással foglalkozó szakembereknek
képesnek kell lennie az általános érzelmi támogatás alapját
képező kommunikációra, a hatékony tájékoztatásra, valamint
felismerni és szűrni a pszichés distresszt. Tudniuk kell, amikor a
tünetek súlyossága már elérte a kompetenciájuk határát, a
beteget tüneteinek megfelelő pszichológiai szakellátásba
irányítani, utalni.

Súlyosabb pszichés distressz és tünetek esetén (3. és 4. szintű) a beteg
további pszichoszociális támogatása, kezelése a megfelelő
szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek feladata.
A mentálhigiénés problémák megoldásakor a betegek legmagasabb szintű
ellátása érdekében törekedni kell a betegeket és
hozzátartozóikat ellátó egészségügyi személyzet tagjai között
minél szorosabb munkakapcsolat kialakítására, az információ
átadás és a dokumentálás kidolgozására.
Az ellátást végzők:
(lásd a VII/1. fejezetet is!)

2.4.2.2.

–

pszichológus/klinikai szakpszichológus,

–

pszichiáter szakorvos,

–

pszichoterapeuta,

–

mentálhigiénés
végzettséggel).

szakember

(legalább

főiskolai

A pszichoszociális ellátás feladatai

(lásd a VII/1. fejezetet is!)
Gondozó orvos:
–

Személyre szabott, az egyéni igényeket is figyelembe vevő
információk.

–

Az
érzelmi
problémákról
megkönnyítése, nyíltabbá tétele.

–

Pszichoszociális distressz rizikójának, a pszichés
tüneteknek a felismerése és folyamatos monitorozása
felmerülő pszichés panaszok, tünetek esetén mentálhigiénés
szakemberhez irányítás.

való

kommunikáció

Gondozó ápoló:
–

Az
érzelmi
problémákról
megkönnyítése, nyíltabbá tétele.

való

kommunikáció

–

Pszichoszociális distressz rizikójának, a pszichés
tüneteknek a felismerése és folyamatos monitorozása.

–

Felmerülő pszichés panaszok, tünetek esetén gondozó
orvos, mentálhigiénés szakember értesítése.

Pszichoszociális szakember:
–

Professzionális eszközök alkalmazásával a páciens
lélektanának minél mélyebb megismerése, hogy saját
erőtartalékait mozgósíthassa aktivitása, lelki egyensúlyának
helyreállítása és megőrzése, ezáltal a lehető legjobb
életminőség, a méltó és békés életvég elérése érdekében.

–

Tanácsadás.

–

Életvezetési tanácsadás.

–

Pszichés támogatás.

–

Kezelés nyújtása.

–

Dokumentáció vezetése a szakma szabályai szerint.

–

Kollégák számára konzultációs lehetőség biztosítása.

Gyógytornász, szociális munkás, önkéntesek:
–

A betegek és családtagjaik pszichoszociális támogatása a
kompetenciahatároknak megfelelően.

–

Az általános érzelmi támogatás
kommunikáció ismerete és alkalmazása.

–

Felmerülő pszichés tünetek esetén a gondozó orvos és/vagy
a mentálhigiénés szakember értesítése.

–

A betegek és családtagjaik bátorítása a javasolt
pszichoszociális ellátási lehetőségek elfogadására.

alapját

képező

2.4.3.
A terminális állapotú beteg pszichológiai támogatása, főbb tünetek,
problémák, feladatok és azok pszichológiai kezelése
A palliatív időszakban a betegség kimenetelétől, a haláltól való félelem
erősödik, a szorongás szintje a korábbinál magasabb. Ezekhez a
tünetekhez a tehetetlenség és a reménytelenség érzése is
társulhat. A betegségnek ebben a szakaszában a depresszió
ismét fokozódhat, megjelenhetnek szuicid gondolatok. A
gyógyíthatatlan rákban szenvedő embereknek szükségük van a
támogató gondoskodásra, törekedni kell a testi tünetek mellett a
lelki tünetek kontrollálására, az egyre nehezedő körülmények
között az élet „értelmének” megtalálására és ezek által a minél
jobb életminőség megőrzésére.

2.4.4. Faktorok, amelyek a
emelkedésére utalhatnak

pszichoszociális

problémák

rizikójának

Személyes karakterisztika:
–

fiatalabb életkor,

–

egyedülálló, elvált (külön élő), özvegy,

–

egyedül élő,

–

21 évesnél fiatalabb gyermek,

–

gazdasági visszaesés, hanyatlás,

–

szociális támogatás hiánya,

–

házastársi vagy családi funkciók beszűkülése,

–

anamnézisben pszichiátriai betegség,

–

stresszel járó életesemények halmozódása,

–

korábbi alkohol vagy más anyaggal való abúzus,

–

nem.

Betegségből, kezelésből eredő karakterisztika:
–

a diagnózis és a kiújulás időpontja,

–

előrehaladott betegség,

–

rosszabb prognózis,

–

több terápiás mellékhatás,

–

nagyarányú funkcionális károsodás,

–

lymphoedema,

–

krónikus fájdalom,

–

fáradtság.

2.4.5.
A terminális állapotú betegekkel és családtagjaikkal való kommunikáció
alapelvei, céljai és gyakorlata

A betegekkel és családtagjaikkal folytatott őszinte és nyílt kommunikáció
alapfeltétele az életminőséget szem előtt tartó komplex ellátás
tervezésének és kivitelezésének. A kommunikáció módját és
tartalmát a beteg teherbíró képességéhez, aktuális igényeihez
kell szabni, amelynek preferált technikái az információközlés
kis lépésekben, ismétlésekkel támogatott módját segítik, és
lehetővé teszik, hogy a beteg aktív kérdezőként vegyen részt a
folyamatban.
2.4.5.1. Az életösszegzés,
kapcsolatok

életmérleg

készítésének

igénye,

társas

Az életük végén járó betegek természetes igénye az életükre való
visszatekintés, életük eseményeinek összegzése. Ennek
elősegítésére elsősorban nem a feltáró pszichoterápia eszközei,
hanem szupportív módszerek alkalmasak. A család bevonása,
családterápiás szemlélet és eszközök alkalmazása is
megfontolandó, egyedi mérlegelés alapján.
2.4.5.2. Félelem a kezelésektől, a kezelésekkel kapcsolatos igények
tervezésének támogatása, a kezelő személyzettel való bizalmi kapcsolat
elősegítése
A betegek nemcsak a betegségektől, hanem gyakran a kezelésektől is
félnek, ami nehezíti az ellátás folyamatát. A pszichológus
feladata a félelmek összefüggéseinek feltárása, enyhítése,
valamint a beteg és az ellátásban részt vevő személyzet közötti
nyílt kommunikáció elősegítése.
2.4.5.3.

A halálfélelem és enyhítése

A pszichológus/mentálhigiénés szakember célja a betegeknél megjelenő
halálfélelem különböző formáinak felismerése és lehetőség
szerinti csökkentése. A haldoklás pszichés fázisainak ismerete
(tagadás, düh, alkudozás, depresszió, elfogadás) fontos annak
felismerésében, hogy éppen hol tart a beteg a betegség
gyógyíthatatlansága tényének feldolgozásában. Első lépés a
halálfélelem testi és lelki tüneteinek felmérése, annak kiderítése,
mitől fél valójában a beteg: például a szenvedéstől, a korai
haláltól,
a
megsemmisüléstől,
az
egyedülléttől,
a
kiszolgáltatottságtól.
A
halálfélelemhez
kapcsolódóan
megjelenhetnek negatív gondolatok, szorongás, depresszió,
harag, tehetetlenségérzés és szuicid gondolatok.
Kezelésük

a gondolatokra, érzésekre nyitott beszélgetés, aktív
meghallgatás, meditációs és relaxációs technikák alkalmazása,
szükség esetén pszichiáter bevonásával. Fontos a nyugodt
környezet megteremtése, ahol a beteg nyugodtan, négyszemközt
beszélhet félelmeiről.

A

halálfélelem a beteget gondozóknál (hozzátartozóknál és
szakembereknél) is megjelenhet, amely hárítással, szorongással
járhat együtt. Feltáró, támogató beszélgetés, a személyzet
esetében szupervízió javasolt.

2.4.5.4.

A testi tünetek kezelésének pszichológiai eszközei

A testi tünetek (fájdalom, légszomj, hányinger, hányás, idegrendszeri
tünetek) kezelése során figyelmet kell szentelni a
pszichoedukációnak, valamint a betegek és családtagjaik lelki
szükségleteinek, pszichoszociális támogatásának, mivel a testi
tünetek gyakran társulnak szorongással, depresszív tünetekkel
és szociális, egzisztenciális problémákkal, illetve ezek
fennállása súlyosbíthatja a testi tüneteket. Amennyiben a
tünetek az adekvát kezelés ellenére nem csillapodnak, gondolni
kell a pszichogén komponens feltárására és kezelésére.
A betegek lelki szükségleteinek folyamatos monitorozása és a pszichés
tünetek kezelése a komplex terápia részét képezi.
2.4.5.5.

Pszichiátriai vonatkozások

A pszichoszociális ellátás magában foglalja a speciális pszichológiai
beavatkozásokat, melyek célja az enyhe vagy közepes szintű
pszichológiai distressz, szorongás, depresszió kezelése,
valamint a súlyos depresszió és szorongás, személyiségzavarok,
súlyos interperszonális nehézségek (beleértve a súlyos
pszichoszexuális problémákat), organikus mentális zavarok, az
alkohol- és kábítószer-problémák és a pszichotikus betegségek
pszichiátriai,
illetve
kombinált
pszichoterápiás
és
pszichofarmakológiai ellátása.
Súlyos

2.4.6.

mentális problémák esetére a sürgősségi pszichiátriai
szolgáltatásokat mind intézeti, mind az otthoni hospicegondozásban elérhetővé kell tenni. [6, 58–60]

A pszichoszociális státusz szűrése

Ajánlás20
A pszichoszociális státus szűrése, különös tekintettel a distressz
szintjének mérése és monitorozása validált tüneti skálák
(distressz, hangulathőmérő, problémalista) segítségével be
kell, hogy kerüljön a pulzus, légzés, hőmérséklet, vérnyomás
és fájdalom mérése mellé a hospice-betegek első
vizsgálatába és az utánkövetéses vizsgálatokba is.
A rosszindulatú daganatos betegség progressziójakor, az aktív onkológiai
kezelések befejezésekor, a palliatív és az életvégi időszakban a
distressz, a szorongás, a depresszió súlyosbodhat, a

kapcsolatokban
megnyilvánuló
feszültség
egyszerre
jelentkezhet a betegség fizikai és anyagi terheivel. Ezért az
IPOS javaslata alapján a distressz mint 6. életfontosságú jel
szintjének mérése kerüljön be a pulzus, légzés, hőmérséklet,
vérnyomás és fájdalom mérése mellé a hospice-betegek első
vizsgálatába és az utánkövetéses vizsgálatokba is.
2.4.7. A terminális
támogatása

állapotú

beteg

családtagjainak

pszichoszociális

A rosszindulatú daganatos betegség okozta lelki trauma minden családtagot
érint. A betegnél bekövetkező pszichés reakciók minden
esetben kihatnak a családtagokra is, ugyanakkor az ő reakcióik
visszahatnak a betegre.
A legtöbb betegnél elsődleges támogató közeg a család. A betegség és a
kezelések változást hoznak az egész család életében. A
hozzátartozóknak
is
megváltoznak,
megnövekednek
mindennapi feladataik és fokozódik lelki megterhelésük,
miközben a tapasztalatok alapján kevésbé vagy egyáltalán nem
tudnak megnyilvánulni. Az irodalmi adatok azt mutatják, hogy
maguk is veszélyeztetetté válnak, a házastársak 38%-a, az
utódok 28%-a depressziós, ill. szorong. Ezért a hozzátartozókat
ún. másodlagos betegnek kell tekinteni.
A hozzátartozók pszichés támogatása a gyógyíthatatlan betegség és a
közelgő halál elfogadására irányul. A szakember segíti a
hozzátartozót a megelőlegezett gyász folyamatában, a
megküzdésben, a helyzet indukálta esetleges depresszió
leküzdésében, a hozzátartozókra jellemzően – főként hosszan
tartó, nehéz ápolás következményeként – megjelenő vitális és
érzelmi kimerültség kezelésében, csökkentésében és a rejtett
erőforrások feltárásában.
2.4.7.1.

Felnőtt hozzátartozók támogatása a betegség idején

A felnőttkorú hozzátartozók pszichológiai támogatásában feltétlenül
figyelembe kell venni, hogy ugyanúgy keresztülmennek azokon
a lelki folyamatokon, mint a haldokló (a Kübler-Ross-féle
stádiumokon) ezért fontos felmérni, az elfogadás melyik
stádiumában vannak éppen. Lehetőség szerint alkalmat kell
találni arra, hogy a hozzátartozó külön, nyugodt körülmények
között beszélgethessen a segítővel. A segítő kísérletet tehet arra,
hogy ezeket a folyamatokat együtt követve és figyelembe véve
segítsen: a családtagok közötti nyílt kommunikáció
elindításában és fenntartásában; a hozzátartozóknál megjelenő
depresszió, szorongás és kimerültség, harag és bűntudat
kezelésében; a rejtett erőforrások aktivizálásában és a
búcsúzásban. Fontos még a hozzátartozóknál jelentkező kóros
lelki folyamatok, súlyosabb depresszió, kiégés, pszichiátriai

betegségek feltárása és szükség esetén pszichiáterrel történő
konzílium.
2.4.7.2.

Felnőtt hozzátartozók támogatása a gyász idején

A hozzátartozók gyászfolyamatához hozzátartozik a megelőlegezett gyász
időszaka, amely már a beteg életében elkezdődik. Amennyiben
lehetséges,
a
legjobb
megoldás,
ha
ugyanaz
a
pszichológus/mentálhigiénés/gyásztanácsadó
szakember
folytatja a gyászolóval való munkát, aki végigkísérte a beteget
és a hozzátartozót az utolsó időszakban. Ez nagyban
megkönnyíti az együttműködést, a gyászoló bizalommal fordul
a segítőhöz. Konzultáció szükséges pszichiáterrel, a
gyógyszeres támogatáshoz – pl. szedatívum, antidepresszáns –,
illetve erős szuicid késztetés esetén. A gyászmunka a gyász, a
veszteség és bűntudat feldolgozásán túl a megfelelő coping
kialakításában és lehetőség szerint a gyász időszakában
jellemző abúzusok – alkohol, nikotin stb. – elkerülésében,
visszaszorításában nyújt segítséget. Gyásztámogatás történhet
még a kerületileg illetékes szakrendelésen, egyéni terápiában,
egyéni és csoportos – szakember által vezetett vagy
önszerveződő gyászcsoport – formájában.
2.4.7.3.

Gyermek- és kamaszkorú családtagok támogatása

A legtöbb terminális állapotú beteg családjában vannak gyermekek is,
akiknek az életét jelentősen befolyásolja a hozzátartozó
betegsége. A gyermekeket, életkoruktól függően speciális
támogatásban kell részesíteni, szükség esetén klinikai gyermekszakpszichológus
bevonásával,
esetleg
családterápiás
módszerek alkalmazásával. Alapelv a gyermekkel való őszinte,
nyílt kommunikáció, ami a felnőtt családtagok bevonásával,
általában rajtuk keresztül történik. A felnőtt családtagok
segítségével a gyermek életkorától függően fontos a beteg
gondozásába való bevonásuk is. Kiemelt jelentősége van annak,
hogy a gyermekek a gyász időszakában életkoruknak és
állapotuknak megfelelő támogatásban részesüljenek.
2.4.7.4.

A hozzátartozók támogatása az utolsó órákban

Az utolsó órák speciális ottlétet igényelnek a hozzátartozótól. Segíteni kell
őket a csendes ottlétben, csak a legszükségesebb tennivalók
ellátásában a haldokló mellett. A betegre való ráhangolódás, az
utolsó szavak sokat segítenek az elfogadásban és a későbbi
gyászmunkában. Fontos a segítő tapasztalata az agónia
időszakában jelentkező delírium megértésében, elfogadásában.
A

pszichoszociális ellátás az agónia időszakában elsősorban a
hozzátartozók támogatására koncentrál: segíti őket a beteggel
való, kevésbé aktív, de folyamatos jelenlétben, illetve a beteggel

való kommunikációban, ha a beteg zavart, izgatott, vagy egyéb
jelentős testi tünete (fájdalma) van.
A haldokló igénye ilyenkor – amennyiben testi tüneteit sikeresen
csillapítják – egy másik személy (segítő, családtag) jelenléte.
Ha igényli, és magánál van, legyen kihez szólnia, legyen kit
megérintenie, érezze, hogy nincs egyedül, és figyelnek rá.
2.4.8.

A pszichés támogatás módszerei
–

Ambuláns: egyéni, csoportos.

–

Fekvőbeteg-intézeti: egyéni, csoportos.

–

Otthon ápolás: egyéni, családi.

–

Pszichiátriai tünetek (szorongás, depresszió, alvászavar
stb.) gyógyszeres kezelése (csak orvos végezheti)

–

Egyéni pszichés támogatás

Formái:

–

–

a gondozott beteggel,

–

a gondozott beteg családtagjaival, illetve barátaival
(a
továbbiakban:
hozzátartozókkal)
a) a gondozott betegségének ideje alatt, b) a gyász
időszakában.

Csoportos pszichés támogatás
–

a gondozott betegekkel (hospice fekvőbetegintézetben, illetve nappali kórházakban),

–

családterápia,

–

hozzátartozói csoport (a beteg gondozásának ideje
alatt),

–

gyászolók csoportja,

–

személyzeti csoport.

2.4.8.1. A pszichológus, pszichoterapeuta, pszichiáter által végezhető
pszichés támogatás típusai
–

krízisintervenció,

–

rogersi személyközpontú pszichoterápia,

–

relaxációs és szimbólumterápiák:
–

autogén tréning,

–

katathym imaginatív képélmény,

–

biofeedback,

–

Simonton-tréning,

–

hipnózis,

–

pszichoanalitikusan orientált terápia,

–

jungi analitikus komplex pszichoterápia,

–

viselkedésterápia – kognitív pszichoterápia,

–

nonverbális terápiák:
–

művészetterápia,

–

testi dialógus,

–

rituális innovatív terápia,

–

euritmia,

–

mozgásterápia,

–

játékterápia,

–

pszichodráma (elsősorban hozzátartozói,
gyászolókat segítő csoportban),

illetve

a

–

Bálint-csoport (a személyzet számára tartott, az érzelmi
nehézségek csökkentését és a munka során jelentkező
konfliktusok megoldását célul tűző csoport),

–

„death education”: a haldoklás, illetve a gyász pszichológiai
folyamatának
megismertetése;
a
tünetkontroll
lehetőségeinek megtanítása; az „informed consent”
(tájékoztatáson alapuló beleegyezés), valamint az „informed
choice” (tájékoztatáson alapuló döntés) támogatása; a
páciens bátorítása és támogatása a haldoklással járó
pszichés szükségletek megvalósításában: az életút
áttekintésében, a befejezetlen tennivalók elintézésében,
kapcsolati problémák megoldásában, a kapcsolatok
lezárásában.

2.4.8.2. A mentálhigiénés szakember által végezhető pszichés támogatás
típusai
A betegek egyéni pszichés támogatása, kísérése (módszerek: rogersi,
nondirektív kísérés, segítő beszélgetés, krízisintervenció).

2.4.9.

–

konzultáció és tanácsadás a hozzátartozók számára
(módszerek: krízisintervenció, segítő beszélgetés, rogersi,
nondirektív kísérés);

–

a lelki problémák felismerése, szükség esetén megfelelő
szakember (pszichiáter, pszichológus) bevonása;

–

esetmegbeszélés vezetése a hospice-csoport munkatársai
számára (módszerek: esetkezelés, Bálint-csoport);

–

konzultációs lehetőség szélesebb körben: a kórházi vagy a
házi szakápolási csoport személyzete számára;

–

kapcsolattartás a különböző ellátórendszerek képviselőivel;

–

a betegek halála után – ha a család azt igényli – a
hozzátartozók támogatása a gyász időszakában (módszerek:
krízisintervenció, segítő beszélgetés, rogersi nondirektív
kísérés). [2, 61–63]

A szakemberek, munkatársak támogatása

Ajánlás21
A munkahelynek biztosítania kell a palliatív ellátásban dolgozó
személyzet számára a fizikai és pszichés regenerálódás
lehetőségét, a képzést, továbbképzést (pl. esetmegbeszélő
csoport, Bálint-csoport, kommunikációs tréning, kiégés
elleni tréning, egyéni konzultáció) és a havonkénti
szupervíziót.
A palliatív gondozás során, különösen, amikor ez hetekig, hónapokig tartó
folyamat, a kezelőszemélyzet a beteg második családjává válik.
Ez a közeli kapcsolat megnöveli a pszichés terhelést. A
bizonytalanság, a rossz hírek közlésének nyomása, a
tehetetlenségérzés, a düh, a halálfélelem, az emberi veszteség
traumája mindenkit megérint.
A tevékenység végzéséhez minősített 40 órás hospice-továbbképzés
szükséges.
2.4.9.1.

A munkatársak támogatása

A munkahely az interdiszciplináris team számára biztosítja a képzés,
továbbképzés és a különböző tréningek (pl. esetmegbeszélő
csoport, Bálint-csoport, kommunikációs tréning, kiégés elleni
tréning, egyéni konzultáció) részvételi lehetőségét és forrásait.
Emellett a munkahely súlyt helyez a munkatársak fizikai és
pszichés regenerálódásának támogatására is.
2.4.9.2.

Szupervízió

A haldokló betegek melletti munka lelkileg igen megterhelő a személyzet
számára. Fennáll a kiégés (burnout) kialakulásának veszélye.
Ezért mindenki, aki a hospice/palliatív ellátásban betegekkel
vagy hozzátartozókkal dolgozik, rendszeresen (legalább
havonta egyszer) részt vesz esetmegbeszéléseken, illetve
szupervízióban, amelyet – lehetőség szerint – külső szakember
vezet. [6–9, 64–67]
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