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daganatos betegek kezelésének jellemzője a multidiszciplináris szemlélet, 

amely magában foglalja a prevenciót, a korai diagnosztikát, a komplex terá- 

piát, a betegkövetést és a rehabilitációt. Ezen túl, a betegek gyógyítása holisztikus 

szemléletet kíván, mely az embert egésznek tekinti, feltételezi testének, szellemé- 

nek és érzelmeinek egységét. A daganatos betegek speciális ápolást, gondozást 

igényelnek. A prevenciótól a kezeléseken túl a rehabilitációig a szakdolgozóknak/ 

ápolóknak jelentős és felelősségteljes feladata van a daganatos betegek ellátásában, 

melyet kiegészít a betegek hozzátartozóinak vezetése is. Az onkológián dolgozó 

ápolók jelen vannak a diagnózis közlése után a vizsgálatoknál, a kezeléseknél, 

a rehabilitációnál és legtöbb esetben végigkísérik a betegeket a halálukig. A hosz- 

szú időn keresztül tartó ápolás elmélyíti a betegekkel és hozzátartozóikkal való 

kapcsolatot, amely egyfajta lelki nehézsége is ennek a szakmának. 

Az alapápoló-képzésben nem oktatják külön az onkológiai szakápolást, így sem- 

milyen speciális ismeretet nem tudnak elsajátítani az ápolást tanulók. A főiskolai 

képzésben helyet kapott viszonylag kis óraszámban, így alapvető rálátást kap- 

nak a hallgatók e terület speciális ápolási vonatkozásairól, amit vihetnek tovább 

a majdani saját szakterületeikre. Az onkológiai szakápoló ráképzésben minden 

területet érintően tárgyalják a speciális ápolást, de ebbe a képzési formába csak 

az amúgyis onkológián dolgozók vesznek részt. Szükséges lenne minden szak- 

materületen elmélyíteni az onkológiai ismereteket, hiszen az egészségügyi ellá- 

tórendszer bármely területén előfordulnak daganatos betegek. 

A könyv azzal a szándékkal íródott, hogy ismertesse a daganatos betegek spe- 

ciális ápolása során felmerülő legfontosabb témaköröket. A terjedelmi korlátok 

miatt nem lehet részleteiben tárgyalni az ápolási protokollokat, folyamatokat, így 

e könyv a „Felnőtt onkológiai szakápolás” című kurzus előadásaihoz írt tanulmá- 

nyokat tartalmazza. 

Köszönöm Dr. Balogh Zoltánnak, hogy lehetőséget adott a jegyzet könyv for- 

májában való kiadásához, valamint köszönet illeti a SpringMed Kiadót a kiadvány 

megvalósításáért. Köszönet illeti a támogató cégeket, hogy a könyv megjelente- 

téséhez anyagilag hozzájárultak. 

Szívből remélem, hogy ez a kiadvány jó alapul szolgál egy mindent érintő, 

komplex onkológiai ápolástan könyvhöz. 

 
Dr. Szalai Márta, szerző 
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1. 
1.3. Prevenció – a megelőzés formái 

 

 

● Az elsődleges megelőzés (primér prevenció) a rákkeltő tényezők tá- 

voltartása, helyes életmód kialakítása. Környezeti ártalmak csökken- 

tése, mely hosszadalmas programok része. 

● A másodlagos megelőzés (szekundér prevenció), a lehetséges szűrési 

technikák következetes alkalmazása, mely a daganatok korai stádiu- 

mában való felismerést nagyban elősegíti. 
 

 
 

Fontos a tünetmentes lakosság bizonyos életkorú csoportjainak a szűrése, illetve 

a már tünetekkel rendelkezők „korai felkutatása”, tehát a daganat minél korábbi 

stádiumban történő felismerése. A szűrés nem kórjelző, csupán valószínű- 

sítő vizsgálat. A szűrés szabályait az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

1968-ban foglalta össze, megállapításaik a szűrés Wilson-Junger-féle feltét- 

eleiként ismertek. Ezek szerint szűrés csak a következő esetekben végezhető: 
✔  Ha a célbetegség fejlődésmenete ismert és befolyásolható. 

✔ Ha a célbetegség előfordulását és az okozott halálozást tekintve nép- 

egészségügyi fontosságú. 

✔  Ha a szűrővizsgálat elvégzésére alkalmas, egyszerű, olcsó, társadalmi- 

lag elfogadott, hatásos módszer áll rendelkezésre. 

✔   Ha a célbetegség kórismézésének és kezelésének feltételei biztosítot- 

tak [4, 8]. 
 

 
 

1.3.1. A szűrési programokkal kapcsolatos követelmények 
 

✔   Legyen  társadalmilag  elfogadott. 

✔ Központilag kezdeményezett, szervezett és anyagilag támogatott. 

✔ Csak olyan szűrési módszerek alkalmazhatóak, amelyek várható ered- 

ményességéről már vannak elfogadható bizonyítékok! 

✔ A módszer megbízható legyen, melyet a pozitív prediktív vagy jósló 

érték jellemez. 

✔ Ha a szűrési technika kellően szenzitív (érzékeny), akkor a daganatos 

betegek többségében jelzi a daganatot, a „hamis negatívok” száma vi- 

szont csekély. 
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1. 
✔  A specificitás (fajlagosság) pedig akkor megfelelő, ha egészségesek, illetve 

nem daganatos betegek esetén kevés a „hamis pozitivitás”, vagyis a nagy 

többségnél negatív az eredmény [4,8]. 
 

 
 

1.3.2. A szűrővizsgálati módszerek hatásosságának mutatói 
 

✔ Kedvezőbb klinikai stádium megoszlás, korai stádium felismerése. 

✔    Meghosszabbodott  túlélés. 

✔    Halálozás  csökkenése. 
 

 
 

1.3.3. A daganatos betegségek felkutatása szűrővizsgálatokkal 
 

Rákszűrésen „állampolgári jogon”, beutalóval vagy beutaló nélkül is részt lehet 

venni. Az a cél, hogy évente egyszer a szűrést egyénileg is lehessen kezdeményez- 

ni, az etikai követelmények (felvilágosítás, beleegyezés stb.) betartásával. A felvi- 

lágosító tevékenységbe be kell vonni a civil szervezeteket, meg kell nyerni ismert 

személyiségek közreműködését is. A szűrést egyes daganatfajtákhoz, illetve kor- 

csoportokhoz igazított szűrési időközökben kell tartani, a nemzetközi ajánlások- 

nak és a hazai elvárásoknak megfelelően. Formái: 

● A tömegszűrés a népesség nagy csoportjait érinti. (2. ábra) 

● A célzott szűrés nagyobb kockázatú egyénekre irányul (egyes korcsopor- 

tok, foglalkozási tényezők stb.). 

● Az önszűrés csak bizonyos daganatcsoportokban alkalmazható (emlőszű- 
rés, 3. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra  Mobil emlőszűrő állomás 

Forrás: Philips News Center 

3. ábra  Emlő önszűrése – tapintás 

Forrás: investigatemagazine.co.nz 
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2.2. Tumordiagnosztika 
 

2. 2.2.1. Kórelőzmény (anamnézis) felvétele 
 

A beteget türelmesen végig kell hallgatni, mert sokszor a tünetek pontos leírá- 

sával és időbeni elhelyezésével a tüneteket adó betegség ismertetését tudjuk meg. 

Több esetben előfordul, hogy az ápolónak több információt mondanak el a betegek, 

pl. azokat, amelyeket az „orvosnak nem tartottak fontosnak” elmondani. Ezek az 

információk nem egy esetben lényegesnek bizonyultak a beteg terápiájával kap- 

csolatban. A daganatok sokszor specifikus tüneteket adnak, de adhatnak jelleg- 

telennek tűnő, általános tüneteket is. 

 
Az anamnézisnek tartalmazni kell: 

✔  Személyes adatok: nem, életkor, lakcím, foglalkozás. 

✔ Egyéni anamnézis: jelenlegi panaszok (kezdetük, változás beállta), jelenleg 

szedett gyógyszerek (farmakológiai anamnézis), meglévő betegségek, azok ke- 

zelése, korábbi betegségek, azok kezelése. Életmód (táplálkozási szokások, 

élvezeti szerek használata). 

✔  Családi anamnézis: vérrokonok között előforduló betegségek, halálozások okai. 

✔  Objektív és szubjektív tünetek észlelése: 

• objektív paraméterek: mérhető paraméterek (vérnyomás, pulzus, hőmér- 

séklet, vércukorszint); fizikális vizsgálat eredményei; tudatállapot, visel- 

kedés; megjelenés; kommunikáció; 

• szubjektív paraméterek: fájdalom; szorongás; stressz; fülzúgás. 
 

 
 

2.2.2. Fizikális vizsgálat 
 

● Megtekintés (observatio), 

● Tapintás (palpitatio), 

● Kopogtatás (percussio), 

● Hallgatózás (auscultatio). 

 
Fontos, hogy a megfigyelés kiterjedjen a beteg általános fizikai és pszichés állapo- 

tára is. 
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2.2.3. Labordiagnosztika 
 

Legfőbb eltérések lehetnek a véralvadási zavarok, plazma- és vizeletfehérje elté- 

rések, magas vörösvérsejt-süllyedés, ioneltérések (szérumkalcium-, foszfát-, nátri- 2. 
um emelkedése vagy csökkenése, kálium emelkedése), vércukorszint csökkenés, 
kémiai eltérések szérumkarbamid és -kreatinin eltérések). 

 

 

Vérből végzett laboratóriumi vizsgálatok 

● Tumormarker vizsgálatok 

A nemzetközi irodalomban a tumormarker kifejezés minden olyan testazonos 

anyagra vonatkozik, amely a daganatos beteg testfolyadékaiban emelkedett 

mértékben van jelen, míg az egészséges ember, vagy a nem daganatos beteg ha- 

sonló nedveiben csak kis koncentrációban (vagy egyáltalán nem) jelenik meg. 

Növelik a rosszindulatú daganatok felismerését és gyógykezelésének haté- 

konyságát. Alacsony specificitásuk általában csupán betegségmonitorozást, 

betegkövetést tesz lehetővé. Az első ilyen anyag az 1845-ben felismert Bence- 

Jones-fehérje volt, amelyről Kahler már 1889-ben bebizonyította, hogy myeloma 

multiplexben kórjelző értékű. A klasszikus tumormarker korszak az 1960-as 

évekkel kezdődött a két vezető oncofoetalis antigén, a carcinoembryonalis an- 

tigén (CEA) és az alfa-foetoprotein (AFP) kimutatásával 
 

● Speciális patológiai laboratóriumi tesztek 

• A receptorok különféle biológiailag aktív anyagok hatását közvetítik ép 

és daganatos sejtekben egyaránt. E receptorok expressziója, mennyisé- 

ge azt jelzi, hogy a daganatsejt proliferációja mennyire függ e biológiai- 

lag aktív tényezőktől. A receptorok koncentrációja tükrözi a daganatsejt 

életműködéseit, ezért szintje prognosztikus, és a terápiára vonatkozó in- 

formációt adhatja. 

• Az epidermalis növekedési faktor (EGF) expressziója a differenciálatlan, gyor- 

san proliferáló tumorokban fokozott. Emlőrák esetében a betegség agresszív 

lefolyását és hormon-independenciáját előrejelző független prognosztikus 

tényezőnek bizonyult. 

• Több proteáz-fajta a metasztatizációt jelző prognosztikus tényezőnek bizo- 

nyult számos szolid tumor esetében. 

• A daganatmintából a daganat keletkezését és viselkedését alapvetően meg- 

határozó gének és termékeik biokémiai és immunhisztokémiai módszerekkel 

egyaránt vizsgálhatóak [1, 2]. 



 

 
 

42   2. A daganatos betegségek felismerése és diagnosztikája   

 
 

 

2.2.4. Ápolói feladatok a laboratóriumi diagnosztikában 

2. Felmérés 

✔  Fel kell mérni a beteg szorongási státuszát. 

✔   Ki kell kérdezni a beteget, hogy éhgyomorra van-e, vagy a vizs- 

gálat előtt 4 órával nem fogyasztott-e táplálékot, folyadékot. 

✔  Ki kell kérdezni, hogy allergiás-e valamilyen fertőtlenítőre, 

így csökkenthető a komplikáció és szövődmény kockázata. 

✔ Ki kell kérdezni, hogy szed-e véralvadásgátlót. Ha igen, akkor 

hosszabb ideig kell a szúrás helyét szorítani, nagyobb kockázata 

van a haematoma kialakulásának, illetve bizonyos vizsgálatok 

ez esetben nem végezhetőek el, mivel fals eredményt kapunk. 

✔ Fel kell mérni a szúrás helyét: beteg vénáit, azok környeze- 

tét. Vannak esetek, amikor nem szúrható meg egyik- vagy 

másik kar (műtét miatt, lympoedema miatt…). 
 

Ápolási diagnózisok 

● Szorongás a vizsgálattal kapcsolatos ismerethiány miatt. 

● Félelem a vizsgálat kimenetele miatt. 

● A vizsgálat elégtelen megvalósulásának kockázata a beteg 

előzetes felvilágosításának elmaradása miatt. 

● Vénakárosodás a vérvétel szövődményeként. 

 
Várható eredmények 

● A beteg a művelet elkezdése előtt ismeri a beavatkozás cél- 

ját, főbb lépéseit. 

● A beteg szorongása csökken, már nem fél a beavatkozástól. 

● A beteg minimális fájdalmat érez. 

● A folyamatos információadás miatt nem lép fel komplikáció. 

● Sikeres lesz a mintavétel. 

 
Vizsgálathoz előkészítés 

✔     Környezet előkészítése. 



 

A 

5. 
 

Onkológiai  sürgősségi 
állapotok 

 

 
 
 
 

5.1. Vena cava superior szindróma (VCSS) 

5.1.1. A VCSS okai, tünetei, diagnózisa, kezelési lehetőségei 

5.1.2. Ápolói feladatok vena cava superior szindróma (VCSS) esetén 

5.2. Gerincvelő-kompresszió 

5.2.1. Oka, tünetek diagnózis, kezelés 

5.2.2. Ápolói feladatok gerincvelő-komprimált beteg esetén 

5.3. Hyperkalcaemia 

5.3.1. Okai, tünetei, diagnózis, kezelési módok 

5.3.2. Ápolói feladatok hyperkalcaemia esetén 

5.4. Tumorlízis szindróma (TLS) 

5.4.1. Definició, okok, tünetek, diagnózis, kezelés 

5.4.2. Ápolói feladatok tumorlízis szindróma esetén 

5.5. Fokozott antidiuretikus hormonelválasztás (ADH) -szindróma 

5.5.1. Okai, tünetek, diagnózis, kezelés 

5.5.2. Ápolói feladatok ADH-szindróma esetén 

5.6. Neutropénia – Lázas neutropénia 

5.6.1. A neutropénia okai, tünetek, diagnózis, terápia 

5.6.2. Ápolói feladatok lázas neutropénia esetén 

5.7. Tudásellenőrzés 

5.8. Irodalomjegyzék 
 

 
 
 
 

z életet veszélyeztető sürgősségi állapotokat okozhatja maga a daganatos 

betegség, és a daganatellenes kezelés is. A sürgősségi ellátás a kiesett, a ve- 

szélyeztetett életműködés helyettesítésére, helyreállítására törekszik, és széles 

körű oki kezelést is tartalmaz. 
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5.1. Vena cava superior szindróma (VCSS) 
 
 

5.1.1. A VCSS okai, tünetei, diagnózisa, kezelési 
lehetőségei 

 
A vena cava superior (VCS) a fej, a nyak, a felső végtagok és a thorax legfőbb vé- 

nás visszafolyást biztosító csatornája. A vena cava superior syndroma kialakulása 

szubakut vagy akut sürgősségi állapotot jelent. A VCSS olyan onkológiai sürgős- 

ségi állapot, amelyet az érnek tumor vagy trombózis okozta elzáródása eredmé- 

nyez. Kezeletlenül hagyva légúti elzáródást vagy a fokozott agynyomás követ- 

keztében másodlagos kómát okoz. 

 

A VCSS lehetséges okai 

● A mediastinum folyamatai fokozatosan vagy rohamosan összenyomhatják az eret, 
5. melynek alapvető feladata a fej, a nyak, a vállak és a felső végtagok vénás drenázsa. 

● Leggyakoribb ok (65%) a jobb oldali tüdőrák és a malignus lymphoma (8–20%). 

Az áttétes rákok közül a legtöbbször az emlőrák okozza (11%). 

● Okozhatják még a mediastinum jobb felső részébe áttétet adó egyéb tumorok 

(gastrointestinalis tumorok, Kaposi-sarcoma, neuroblastoma, stb.). 

● Ritkán jóindulatú betegségek is okozhatják, mint pl. golyva, pericarditis. 

● Előidézheti daganatos eredetű thrombus is. 

● Előfordulhat, hogy a tumor ráterjed a VCS falára. 
 

 

A VCSS tünetei 

● Külső kompressziója alkalmával, illetve a vénafal infiltrációja vagy a véna 

thrombosisa következtében a vénás nyomás erősen emelkedik az érintett te- 

rületeken, a fej és a nyak duzzadttá, a kötőhártya belövelltté válik. A nyaki- 

és mellkasi vénák kitágulnak, arcoedema, felső végtagi oedema keletkezik. 

● A mellbimbó vonala fölötti kollaterális mellkasfali vénák tágan tűnnek át. 

● A beteg fullad, anoxiás, köhög, tachypnoés, arca liláskék. 

● Az anoxia miatt kapkod, nyugtalan. 

● Mellkasi fájdalom. 

● Dysphagia [félrenyelés]. 

● Agyoedema miatt fejfájás. 

● Intracranialis hypertensio, amelyet fejfájás, kábultság és tudatzavar jellemez. 

● Ritkán jobb oldali recurrens paresis, esetleg jobb oldali Horner-trias (enyhe 

ptosis [szemhéjcsüngés], mérsékelt fokú enophthalmus [mélyen fekvő szem], 

azonos oldali miosis [pupilla szűkűlet]. 
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és azt, hogy a személy a probléma megoldásával foglalkozzon. Negatív érzel- 

mekkel szemben számos megküzdési stratégia áll rendelkezésre. 
 

 

Viselkedési stratégiák 

● A viselkedés stratégiák közé tartozik pl. a testmozgás, így elterelődik a figye- 

lem a problémáról. 

● A kognitív stratégia a probléma időleges félretétele. 

● A kérődző stratégiák alkalmával a személy elszigeteli magát a világtól, hogy 

azon tudjon meditálni, milyen rosszul érzi magát. 

● Az elterelő stratégiák közé tartozik az, ha valaki valamilyen kellemes tevé- 

kenységbe menekül, amely megerősítő és növeli a kontroll érzését. Ilyen pl. 

a tánc. A stresszkeltő helyzetekkel szembeszállva az emberek többnyire egy- 

aránt használják a problémaközpontú és az érzelemközpontú megküzdést [2]. 

 
Elhárító mechanizmusok 

 

 

Anna Freud az elhárító mechanizmusok kifejezést azokra a tudattalan 

stratégiákra alkalmazza, amelyek segítségével az emberek negatív érzel- 

meikkel megküzdenek. 
 
 

Ezeknek a stratégiáknak különböző formái lehetnek. 

● Freud az elfojtást tekintette a legalapvetőbb és legfontosabb elhárító me- 

chanizmusnak. Az elfojtás lényege az, hogy a személy a számára túlságo- 

san félelmetes vagy fájdalmas memóriatartalmakat kiszorítja a tudatából. 

A szégyent, bűntudatot vagy önleértékelést keltő tartalmak gyakran kerül- 8. 
nek elfojtásra. 

● A racionalizáció nem azt jelenti, hogy valaki „racionálisan cselekszik”, 

hanem azt, hogy logikailag vagy társadalmilag kívánatos motívumok se- 

gítségével olyan színben próbálja feltüntetni cselekedeteit, mintha valóban 

racionálisan cselekedett volna. A racionalizáció célja, hogy csökkenti a cél 

elérésének meghiúsulása miatt érzett csalódást, illetve elfogadható motívu- 

mokat kínál a viselkedés igazolására. Néha az emberek úgy rejtik el önma- 

guk elől valamilyen késztetésüket, hogy ellenkező irányú motivációt fejez- 

nek ki. Ezt a hajlamot nevezzük reakcióképzésnek. 

● A projekció oly módon védi meg az egyént, hogy a nem kívánt tulajdonsá- 

gait erősen túlzott formában másoknak tulajdonítja. 
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● Az intellektualizáció alkalmával a személy oly módon próbál meg elhatá- 

rolódni a stresszhelyzettől, hogy intellektuális fogalmakban keresi azt. Ha 

az egyén nem tud szembenézni a számára kellemetlen valósággal, akkor elő- 

fordul, hogy egyszerűen letagadja annak létezését. 

● Az áttolás, mint elhárító mechanizmus oly módon teljesíti funkcióját (a szo- 

rongáscsökkentést), hogy a személy részlegesen kiéli az elfogadhatatlan 

késztetését. A közvetlenül nem kifejezhető pl. erotikus impulzusok kifeje- 

zést nyerhetnek olyan kreatív tevékenységekben, mint a művészet, a zene 

vagy a tánc. Minden elhárító mechanizmusnak van egy önbecsapási eleme, 

melyek átsegítik az egyént a nehéz helyzeteken, amíg képes lesz közvetlenül 

szembeszállni a stresszt okozó problémával. 
 

 

Az elhárító mechanizmusok és a megküzdési stratégiák közti különbség 

az, hogy az elhárító mechanizmusok tudattalan folyamatok, míg a megküzdési 

stratégiák gyakran tudatosak [5, 6]. 
 
 

Életminőség 

Az életminőség – az élet minősége – az egyén életének különböző területein meg- 

élt helyzeteinek összességét jelenti. Olyan többdimenziós, az egyén megítélését is 

magába foglaló fogalom, melyet objektív és szubjektív tényezők egyaránt befolyá- 

solnak. A WHO egészség-meghatározáshoz kapcsolódva a magas életminőséget 

„a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotaként és nem csupán a betegség vagy fo- 

gyatékosság hiányaként” szokták értelmezni. A daganatos megbetegedések és ke- 
zelésük élettani következményei közismertek, komplexen hatnak a beteg és hoz- 

8. zátartozói életminőségére. Az életminőség összetevője több komponensű: 

● Fizikai jóllét: a kellemetlen tünetek – fájdalom, étvágytalanság, hányinger, 

hányás, fogyás, álmatlanság, stb. – rontják az életminőséget, csökkentik a 

fizikai aktivitást, negatívan hatnak a lelki életre, és befolyásolják a társadal- 

mi beilleszkedést. A betegség folyamán megjelenő fizikai tünetek lehetnek a 

betegség, illetve a kezelés következményei, de megjelenhetnek a depressziós 

állapot manifesztációjaként is. A fizikai és pszichés tünetek állandó interak- 

cióban vannak, hatnak egymásra. 

● Fizikai aktivitás: az egyik legfontosabb szempont az életminőség értékelé- 

sénél a fizikai aktivitás megőrzése. A fizikai aktivitás romolhat a daganatos 

betegség következtében, de a kezelések is befolyásolhatják annak alakulását. 
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● Családi kapcsolatok: a beteg ember életében és betegségében a családi háttér 

nagyban befolyásolhatja az életminőség alakulását. A jól működő kapcsolat 

csökkenti a beteg izoláltság-érzését, a családtagok részéről megnyilvánuló 

szeretet segítséget ad a betegség és a kezelések vállalásában. 

● Lelki jóllét: a daganatos betegek legtöbbjénél átmeneti vagy hosszantartó 

lelki zavarok alakulnak ki. A traumára, valamint a betegséggel járó fizikai 

tünetekre és kezelésekre adott érzelmi reakciók leggyakrabban a szorongás 

és a depresszió. 

● Elégedettség az egészségügyi ellátással: az egészségügyi ellátás minősége, 

hitelessége nagymértékben hozzájárulhat a kedvező életminőség-képhez. 

Fontos, hogy az egészségügyi ellátás, rehabilitáció folyamán a beteg indivi- 

duálisan kapjon törődést a legkülönbözőbb szinteken. 

● Testkép/szexualitás: a testkép pszichológiai szempontból tudatos és tudat- 

talan élmények alapján kialakuló elképzelések összességét jelenti az egyén 

testének kinézetéről és funkcióiról. A saját testünkről, testi funkcióinkról 

kialakított képünket reális ismeretek és érzelmi tényezők egyaránt befolyá- 

solják. A testkép az önértékelés bázisának tekinthető. A betegség szomati- 

kus és/vagy pszichés hatásai miatt a partnerrel kialakított testi közelség, a 

szexuális aktivitás a betegek egy részénél időlegesen vagy véglegesen meg- 

szűnik, tehát az életminőség e téren is romlik. 

● Társadalmi kapcsolatok, munkaképesség: az egyén életminőségét nagy- 

mértékben meghatározza, hogy milyenek a társas kapcsolatai. A betegség ezt 

több szempontból is megváltoztathatja. A daganatos betegség megbélyegzé- 

se, vagy a környezet alaptalan félelme miatt a beteg kapcsolatai megváltoz- 
hatnak, a beteg elszigetelődhet. A munkából való kiesés révén kedvezőtlen 

anyagi következményekkel járhat a betegség, mely a társadalmi helyzetre 8. 
is kihathat [3]. 

 

 

Az ápolók mentálhigiénés állapota – A Kiégés Szindróma 

Azoknak az ápolóknak, akik az onkológia területén dolgoznak, számos nehéz- 

séggel kell megbirkózniuk, gyakran elegendő munkahelyi segítség nélkül. A hie- 

rarchiában az ápolók státusa és fizetése alacsony, munkájuk végzése során kevés 

pszichoszociális edukációt, illetve támogatást kapnak. A munkaterhelés értelmi, 

érzelmi és fizikai szinten egyaránt igénybevevő, intenzív jellegű. Szakmai isme- 

reteiket állandó jelleggel frissíteniük kell, mivel az onkológia területe folyama- 

tosan változik, fejlődik [3]. 
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