
Segédanyag

 autista, illetve értelmi fogyatékos személyek egészségügyi
vizsgálatához és egészségügyi ellátáshoz kórházban

Bevezetés:
A COVID-19 vírus okozta helyzet megmutatta, hogy váratlanul és az országban bárhol orvosi
és kórházi segítségnyújtásra lehet szüksége fogyatékossággal élő embernek. 
Ezért  az  értési  és  közlési  nehézségekkel  küzdő  fogyatékos (értelmi  fogyatékos,  autista)
személy  fekvőbeteg-intézményben  történő  ellátása,  illetve  szakrendelőben  ambuláns
ellátásához  szükséges  az,  hogy  magát  a  fogyatékos  személyt,  az  őt  vizsgáló/gyógyító
intézmény munkatársait  is  felkészítsük arra,  hogy mi várható,  mi fog történni,  illetve az
ellátás során milyen kockázatok lehetségesek. Az autizmusban használatos vizuális eszközök
alkalmasak  arra,  hogy  az  értelmi  fogyatékos  személyeket  is  felkészítsük  a  várható
történésekre, ezért ajánlatos használni az AOSZ honlapján megjelent vizuális segédleteket.1

Szeretnénk felkészíteni és eszközöket adni az egészségügyben dolgozóknak, hogy meg tudják
értetni magukat a fogyatékos beteggel és azok is meg tudják velük értetni problémáik. 

Felmerül a kérdés, hogy 
 az egyes fogyatékos személyt ki és milyen módon, milyen eszközökkel készítse föl a

várható vizsgálatokra, az eseményekre?
 Az  egészségügyben  dolgozó  munkatársakat  miképpen  készítsük  föl  a  fogyatékos

személy vizsgálataira, ellátására?

Az értési és közlési nehézséggel küzdő fogyatékosok vizuális módon tudnak kommunikálni,
képkártyák segítségével és ők maguk is azok által értik meg, amit nekik mondanak.

Alapelvek
Kórházi ellátás, illetve szakrendelőben történő vizsgálat alkalmával

 szülő,  hozzátartozó,  segítő  (támogató  személy)  maradjon  bent  a  vizsgálat  alatt,  a
kórházi ellátás idejére a fogyatékos személlyel – nem helyette válaszol, csak támogat

1

Készítette az ÉTA Országos Szövetsége támogatásával a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET elnöksége. 



 soha, semmilyen erőszak nem megengedett
 megfelelő (több időt) időt kell fordítani a vizsgálatra, türelemmel kell kivárni, amíg a

fogyatékos személy képes megérteni a helyzetet, a tőle elvárt cselekvést
 mindent előre kell  láttatni a megfelelő szintű vizuális eszközökkel (minta – esetleg

tapasztalás más beteg kapcsán)
 a megfelelő motiváció alkalmazása

Amit még érdemes tudni a fogyatékos személyek jogairól:
 Az emberi méltósághoz való jog
 A kapcsolattartás joga
 a Gyógyintézet elhagyásának joga
 A tájékoztatáshoz való jog
 Az önrendelkezéshez való jog
 A  beteget  megilleti az  önrendelkezés  joga,  amely  kizárólag  a  törvényben

meghatározott esetekben is módon korlátozható
 Az ellátás visszautasításának joga
 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 Az orvosi titoktartáshoz való jog

A fogyatékos személy fel kell készíteni előre az esetlegesen történő kórházi ellátásra.

Amire szükség van a fogyatékos személyt ellátó szakemberek részéről:
Azokat a képkártyákat, amelyek jelentése új, a kórházi kezelésre irányul, nem megszokott,
nem ismert, kétszemélyes és kiscsoportos foglalkozásokon tanítani kell.
A  vizsgálati beavatkozásokról  videofilm,  a  beavatkozás  eszközeinek  bemutatása,  majd  a
folyamatról közösen elkészített folyamatábra, a végén a jutalommal szintén bemutatásra és
értelmezésre kerül kiscsoportos foglalkozásokon

Egyéni vizuális eszközök kórházi ellátás idejére
 mobil napirend a fogyatékossággal élőnek 
 hetirend/naptár a fogyatékossággal élőnek
 motivációs tábla a fogyatékossággal élőnek 
 szabadidő eltöltéshez eszközök (füles, lejátszó, tablet, újság, könyv, fotóalbum

stb.)
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 folyamatábrák képekkel a vizsgálati protokollokról (mi, hogyan fog történni,
hol, kivel, kihez fordulhatok segítségért)

Rövid jellemzés az alábbi információkról:
 Önállósággal, önkiszolgálással kapcsolatos információk
 Társasa kapcsolatok, együttműködés
 Kommunikáció és segédeszközei
 Motivációs készlet
 Esetleges szenzoros érzékenység
 Stressz oldása (eszközök, kedvenc tevékenységek, a megnyugtatás módjai)

Készült  egy  Kórházi  kiskönyv,  aminek  kitöltését  a  beteg  és  családja,  illetve  a  támogató
személy  töltse  ki  a  kórházba  kerülés  előtt vagy  a  betegfelvétellel  egyidőben.  Ebbe  a  kis
könyvbe belekerült mind az kérdésként, amire a kórházba szükség lehet, személyes adatok.
Információt ad arról, hogy hogyan tud kommunikálni a beteg, hogyan jelzi a fájdalmat, mitől
kerül stresszes állapotba és ezt mivel lehet oldani. 
A Kórházi kiskönyvhöz készült egy útmutató. Segíti a kitöltését a kiskönyvnek, hova mit írjon
be. Ezt a kitöltött kiskönyvet az egészségügyi dolgozók részére kell átadni, az ő munkájuk
segíti.

Tárgyi feltételek a kórházi ellátás során:
Fontos  a  környezet  olyan  autizmus-baráttá  alakítása,  amelyben  adottak  a  speciális
támpontok  a  megfelelő  tájékozódás,  a  bizonytalanságok  kiküszöbölése  céljából.  Ez  az
autizmus-specifikusan akadálymentesített környezet együttműködéssel bárhol kialakítható,
melyben  az  autista  személy  képes  önállóan  megoldani  a  problémáit,  vagy  az  őt  segítő
személy tud számára hatékonyan segítséget nyújtani. A támogató személy bevonásával ez
elvégezhető. 

 Kétágyas  szoba,  ahol  a fogyatékos  személy és az  őt kísérő támogató személy kap
helyet. 

 A támogató személy egészségének megőrzéséről éppúgy kell gondoskodni, mint az
egészségügyi személyzet egészségének megőrzéséről.

Személyi feltétel:
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Az  értési  és  közlési  nehézségekkel  küzdő  fogyatékos  embernek  szüksége  van  egy  olyan
támogató személyre, akiben megbízik, aki ismeri őt és tudja hogyan kommunikál, ért. Aki
érti és tudja használni a vizuális kommunikációs eszközöket. Az ő jelenléte szükséges minden
kezelésnél, gyógyítási folyamatnál, ahol a beteggel kommunikálni kell.  

A támogató személy feladatai a kórházi ellátás során: 
Az egészségügyi dolgozókkal szorosan együttműködik, megismeri a vizsgálati folyamatokat,
ami alapján a nap eseményeire, a folyamatokra fel tudja készíteni a fogyatékos személyt a
képkártyákkal.  A  megfelelő  képkártyáról  neki  kell  gondoskodni,  kivágni,  elkészíteni  a
mellékletből. 
A  támogató  személy  nemcsak  a  fogyatékos  személyt  támogatja,  hanem  segíti az
egészségügyi  munkatársakat  is  a  kommunikációban,  hogy  mely  kártyákat  használják.
Hogyan magyarázzák el egy-egy vizsgálat folyamatát, hogyan értessék meg magukat. 
A  fogyatékos  személy  környezetének,  a  történéseknek  a  megértését  segíti,  a  döntések
meghozatalában támogatja.

 Az  egészségügyi  ellátással  kapcsolatos  beleegyező  döntéseknél  a  döntések
következményeit,  a  beavatkozások  folyamatát,  eredményét  „magyarázza”  el  vizuális
segítségekkel

 az  egészségügyi  intézményen  belül  kiszámítható  rutint,  kiegyensúlyozott és  tevékeny
napirendet teremt

 kerüli a hosszú szóbeli magyarázatokat, igyekszik nyugodtan, magabiztosan, konkrétan és
kiszámíthatóan kommunikálni 
 szóbeli közléseit kiegészíti írott vagy képes eszközökkel
 igyekszik egyénre szabottan megtalálni az érdekes és örömteli tevékenységeket 
 minél több mozgásos aktivitást iktat be
 igyekszik a megszokott szabályokat és szokásokat fenntartani
 akinél lehetséges, mert jól érti, használ heti rendet, 
 rendszeresen tájékoztatja a társakat/családtagokat az értelmi fogyatékos/autista családtag
mindennapjairól:  a  GDPR  szabályok  betartása  mellett küld  fotót,  esetleg  videót,  vagy
telefonon, e-mail-ben stb. informálja őket arról, családtagjuk hogy van 
 keresi  a közvetlen kapcsolattartás  működő alternatíváit  is  az  értelmi  fogyatékos/autista
lakó és családja között: skype, e-mail, telefon segítségével igyekszik támogatni a családdal a
kommunikációs lehetőségeket. 

Életvitel az egészségügyi ellátás során
Készítette az ÉTA Országos Szövetsége támogatásával a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET elnöksége. 



Egyes  autista  emberek  érintettek  más,  pl.  tanulási  képesség  zavarokkal,  mentális
betegségekkel  vagy  más  problémákkal  is.  Ennek  megfelelően  rendkívül  eltérő  lehet  a
támogatási szükségletük. A mellékelt vizuális eszközkészlet mintaként szolgál, bátran lehet az
adott személy értéséhez, a közléséhez igazítani, kivenni belőle, vagy hozzátenni, átalakítani –
vagy  ennek  mintájára  újakat  készíteni.  A  vizuális  eszközök  rendelkezésre  állnak  fotós  és
piktogramos formákban, egyszerű, vagy bővített információkat közölnek.

Mellékletek:
Napirendi kártyák a kórházban
AAK-s eszközök – kommunikációs szótárba
Folyamatábrák – kórházban, betegség idején
Folyamatábrák – egészségügyi vizsgálatok, kezelések
Kórházi kiskönyv és felhasználói segédlet 
Tippek szülőknek
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