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Elizabeth Kübler-Ross

A halál és a hozzá vezető út

1926-2004 A haldoklás stádiumai

 Tagadás, elhárítás, erő gyűjtés

 Indulat, harag, düh, irigység

 Alkudozás

 Levertség, depresszió

 Beletörődés, belenyugvás

Onkológiai kezelések

A hozzátartozók hasonló fázisokon 
mennek át.

Keressük a betegeket ott ahol vannak 
és ne ott ahol szerintünk lenniük 
kellene



Gyakran észlelhető pszichés 

tünetek

 Szorongás 

 Depresszió

 Delírium, zavartság



Szorongás

Bizonyos szintig normális, mindig feltételezhető a jelenléte

Néha a testi tünetek felerősödését okozza

Szorongás értékelése

 1. Súlyos?

 2. Tartós?

 3. Van alkohol probléma?



A szorongás kezelése

Testi tünetek kezelése ( fájdalom, fulladás, hányás, stb…)

Beszélgetés : fel nem tárt félelmek, elvarratlan szálak, harag…

A szorongás félelmek szabad ventilálása

Relaxációs technikák

Gyógyszerek:

Benzodiazepinek: félelmek oldása, fájdalomküszöb emelése, alvási ciklus helyreállítása

Lorazepam:  rövid hatású, gyors szer 1-2mg adag(Lorazepam, Rilex, Loraxil)

Diazepam: (Seduxen) hosszú hatású kumulálódhat 1-5mg

Alprazolam: (Xanax) rövid és hosszú hatású 0,25- 1mg

Midazolam: szedatív,

Klonazepám: Rivotril

Antidepresszánsok paroxetin, citalopram (cave fluoxetin), mirtazapin, duloxetin



Depresszió

 Előrehaladott daganatos betegek között 25% gyakoriság

 Megkülönböztetendő az életvégén megjelenő lehangoltságtól

 Depresszió tünetei :

A szokásos tevékenységek iránti érdeklődés, öröm eltűnése

A pszicho motoros aktivitás változása

Indokolatlan lelkiismeret furdalás, értéktelenség  érzése

Koncentrációs zavar

Öngyilkossági gondolatok

Erőtlenség, kimerültség

Étvágy megváltozása

Alvászavar 



Depresszió szűrése

Nincsenek általánosan elfogadott kritériumai

A szokásos tesztek (Beck skála) nem használhatók

The Edinburgh Depression Scale: 10 kérdés, nem tartalmaz testi 

szüneteket. 0-3 pont,  13 feletti a küszöbérték, 80% szenzitivitás

Postpartum depresszió szűrésére dolgozták ki

Ez bizonyult leginkább használhatónak a szűrésben 





Depresszió gyógyszeres kezelése

Nincsenek evidenciák, mégis gyakran alkalmazzák

SSRI

Citalopram, Sertralin, Fluoxetin

GI vérzés veszélye nő,  carbamazepin szintje nő

Kombinált szerek:

Mirtazapin: preszinaptikus alfa2 antagonista, noradrenerg és szerotoninerg
transzmisszió fokozó

H1 receptor hatás: sedatív

Duloxetin: SNRI (serotonin norepinephrin reuptake gátló)

Kiválóak neuropathiás fájdalom kezelésében.

Triciklikus antidepresszánsok: gyors titrálás: antikolinerg mellékhatások



Delírium: globális agyi funkciózavar, 

melynek hátterében kiváltó ok áll

DSM-IV:

Mentális status változása, mely

• figyelem

• orientáció

• kognitív funkció

• tudat

• viselkedés

• realitás

zavarral jár. 

• BNO-10:

• Tudat és figyelemzavar

• A kognitív folyamatok globalis
zavara (emlékezetzavar, 
illúziók, hallucinációk, 
téveszmék)

• Pszicho motoros zavar

• Alvás-ébrenlét ciklus zavara 

• Emocionális zavar (szorongás, 
depresszió, irritábilitás, apátia 
stb.)



Delírium formái
Hyperaktív : 

• Viselkedészavar

• Hallucinációk

• Téveszmék

• Agitáció

• Fokozott motoros 

aktivitás

Hypoaktív:

• Csökkent 

motoros 

aktivitás

• Csökkent tudat

• NEM depresszió

Kevert



Delírim

Tudatcsökkenés-kóma-halál (szép haldoklás és halál- mit él át a beteg?)

Nyugtalanság, hallucináció, görcsök, kóma, halál ( mit él meg a környezet?)

Kezeljük a hypoaktív delíriumot is!

Hospitalizált betegek: 14 – 56 %

 ITO: 70 – 87 %

 Geriátriai osztályon („sundown” tünet): 80%

 Belgyógyászati és Sebészet osztályon: 10-17%

 Előrehaladott rákos betegek, 

 „end-of-life care”: 25 – 85 % 

Breitbart W, et al. (2000) Clin Geriatr Med 16: 357

Lawlor PG, et al. (2000) Arch Intern Med 160: 786

Lipowski, 1983



Okai (5-20 %-ban ismeretlen)

Fájdalom!!

Székrekedés!!!!

Vizeletretenció!!!!!

Folyadék-ion háztartási zavar

Metabolikus zavar

Infekció, láz

Vese, májelégtelenség

Hypoxia

Hematológiai ok

Kimerültség, alvásmegvonás

Gyógyszerek: 

• Benzidiazepinek

• Antikolinerg szerek

• Opioid (nem direkt 

hatás!)

• Steroidok

Lawlor PG, et al. (2000) Arch Intern Med 160: 786



Delírium kezelése

Két kezelési mód:

Visszafordítható

Nem visszafordítható

Közvetlen agónia időszaka

A beteg visszautasította az aktív kezelést

Reverzibilisnek látszott, de a kezelés nem hat (7-10 nap)



Kezelési séma visszafordítható 

delíriumban
Haloperidol (dopamin antagonista) H vitamin

Tmax: iv:15 perc. Sc: 30 perc po: 60 perc

15 percenként 2 mg adása iv  

3X ismételhető a hatás eléréséig

Közben:

vérvétel( ionok, vércukor vese, májfunctiok, vérkép)Ca szint!!!

infúzió bekötés

katéterezés

RDV

Ha nem hat 4. adag 4mg

Egy óra után újraértékelés: 15 percenként 4mg tovább 

A haloperidol nem szedál, nem okoz izomrelaxációt és amnéziát (felépülés!)



Kezelés reverzibilis ok esetén

Alternatív szerek

Risperidon: nem szedál

Olanzapin: szedatív

Quentiapin: szedatív (hisztamin receptor hatás)

Chlorpromasin:

Benzodiazepint ne (visszafordíthatóban)



Irreverzibilis delírium kezelése

Legfontosabb gyógyszercsoport:

Benzodiazepinek

Szorongásoldó

Szedatív

Amnesiát okoz

Izomrelaxáns

Antikonvulzív

Irreverzibilis  delírium esetén kifejezetten előnyös



Irreverzibilis delírium kezelése

 Cél: A beteg komfortjának biztosítása)

Lorazepam: Tmax iv: 15’

sc: 30’

po:60’

Felezési idő       Lorazepam :12 óra

Midazolam: 2 óra

Diazepam:40 óra

Lorazepam adása 15 percenként a hatás eléréséig, majd fenntartó 
adag



Akut súlyos, másra ne reagáló delírium

B52 koktél:     5mg haloperidol

2mg lorazepam, midazolám,clonazepam

50-100mg difenhidramin

Palliatív szedáció: folyamatos sc. midazolam infúziós pumpában

Családorvosi praxisban: Rivotril inj.

Haloperidol

Buscopan

Midazolam (Dormicum) kúpok adagolása



Indication

Drug

Anti -

agitatio

n

Sedation 
Amnesi

a

Muscle 

relaxation

Anti -

convulsant

Lorazepam     

Midazolam     

Antipsychotics 
 / 


  -

Opioids     -

Miért alkalmatlanok az opiátok a 

palliatív szedációra?



Ideje indulni…….


