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Életvégi kívánalmak és döntések a 
magyar társadalomban

Busa Csilla1,2,3, dr. Zeller Judit4,5, dr. Csikós Ágnes1,2,3

1 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Alapellátási Intézet
2 Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola
4 Társaság a Szabadságjogokért Egyesület
5 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék

• Tovább tartható fenn az egészséges állapot

• Halál időpontja kitolható

• Krónikus halálokok 

• Fokozatos  állapotromlás, elhúzódó életvégi 
időszak

• Élethossz vs. életminőség

Orvostudomány fejlődése

• Döntési helyzetek

• Társadalmi igény 

o betegek kívánalmai

o hozzátartozók kérései

Életvégi ellátás

• Megbeszélés a beteg, a hozzátartozók 
és az ellátók között

o őszinteség 

o bevonás a döntésekbe

Lakossági felmérések

Egyre növekszik az esély arra, hogy 

- betegként vagy

- hozzátartozóként 

döntési helyzetbe kerüljenek életvégi eü. 
ellátással kapcsolatban. 

„A KUTATÁS MINDENKIÉ 2017”

Életvégi felmérés a magyar lakosság körében

Célok: 
• életvégi kívánalmak felmérése
• életvégi döntésekkel kapcsolatos vélemények és 

attitűdök vizsgálata 
• betegjogi ismeretek felmérése

Minta: 18 év feletti lakosságot nem, korcsoport, 
településtípus és régió szerint reprezentáló 1100 fős 
minta

Adatfelvétel: személyes kérdezés 

Mit szeretne a következő súlyos 
betegségek, állapotok esetén? 
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Agyi leépüléssel járó betegsége miatt
önellátásra képtelenné válva

Visszafordíthatatlan agykárosodás
esetén

Gyógyíthatatlan betegség
végstádiumában

Időskori végelgyengülés miatti
haldoklás esetén

Csak a tüneteit csillapítsák

Mindenáron tartsák életben
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Ha gyógyíthatatlan betegsége lenne…
…hol szeretné tölteni élete utolsó szakaszát?
…hol szeretne meghalni?

Otthon családi 
körben, szakkép-
zett gondozók 
bevonásával

Kórházban Fájdalomcsillapí-
tást és lelki gondo-

zást nyújtó intéz-

ményben (hospice)

Ha súlyos betegsége lenne, mennyire 
lenne fontos számára…

87%

92%

94%

Teljes mértékben
44%

Inkább igen
33%

Inkább nem
9%

Egyáltalán
nem 6%

Nem tudja / 
nem válaszolt 

8%

Megengedhető-e, hogy mindenki maga dönthessen 
előre, milyen ellátásokat (ne) kapjon, ha cselekvő-
képtelenné válik és már nincs esélye a felépülésre?  

77%

Fontosnak tartja-e, hogy amíg még jó állapotban 
van, megbeszélje valakivel, hogy milyen eü. 

ellátást szeretne az élete végén?

Nagyon 
fontosnak tartja

24%

Fontosnak tartja
48%

Kevéssé tartja 
fontosnak

13%

Egyáltalán nem 
tartja fontosnak

9%

Nem tudja
6%

72%

Kinek a feladata lenne, hogy beszélgessen 
az életvégi kívánalmaikról?

56%

58%

65%

75%

Erre képzett segítőknek

A családorvosnak

A kezelőorvosnak

A hozzátartozóknak

Van olyan személy, akivel ha akarna, tudna 
szabadon beszélni a halálról, a halálra való 

felkészülésről, a haldoklásról
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Beszélt-e már valakivel arról, milyen 
ellátást szeretne élete végén?

Házastárs, élettárs 7,0%

Gyerek(ek) 4,9%

Szülő(k) 1,8%

Testvér(ek) 0,8%

Közeli barát 0,8%

Unoka 0,4%

Orvos 0,3%

Más eü. dolgozó 0,1%

Kívánalmak tiszteletben tartása

Mit gondol, tiszteletben tartanák-e… 

77%

70%

Betegjogi ismeretek

Magyarországon a betegeknek jogukban áll-e 
orvosi kezelést visszautasítani? 

Igen: 65%     Nem: 15%

Mi történik, ha valaki visszautasít egy kezelést? 

Megkap minden szükséges kezelést, csak az nem, amit 
visszautasított                                                                               39%

Onnantól csak életmentő kezeléseket kap                              29%

Onnantól semmilyen kezelés nem kap                                       9%

Nem tudja                                                                                      24%

Vissza lehet-e utasítani életmentő vagy 
életfenntartó kezelést? 

Ilyen beavatkozást soha nem lehet visszautasítani              23%

Igen, de csak gyógyíthatatlan betegség végső 
stádiumában és csak írásban                                                    19%

Igen, bármikor és bármilyen formában  17%

Igen, de csak gyógyíthatatlan betegség végső 
stádiumában, ha a kezelőorvos is beleegyezik                      14%

Nem tudja                                                                                    26%

Válasz Helyes válasz

örökösödési kérdésekről 90% NEM

egyes vizsgálatok, beavatkozások, 
ellátások visszautasításáról

75% IGEN

életmentő vagy életfenntartó 
beavatkozások visszautasításáról

76% IGEN

helyettes döntéshozó kijelöléséről 80% IGEN

Hallott az előzetes egészségügyi rendelkezésről (élő 
végrendeletről) 34,5% 

Az Ön ismeretei szerint miről lehet rendelkezni benne? 
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Csináltatna-e előzetes egészségügyi rendelkezést?  

Igen: 15% Talán: 41% Nem: 32% 

Előnyök:

• saját maga dönthet
• időben, tiszta tudat-

állapotban dönthet

• nem a hozzátartozóit 
terheli a döntés

Mi kellene ahhoz, hogy 
csináltasson:

• több információ 
• alacsonyabb díj

• egyszerűbb eljárás

• Tüneti kezelés, otthon maradni

• Őszinte kommunikáció

• Döntések meghozatala

• Fontos a megbeszélés – hozzátartozók, eü. 

ellátók, képzett segítők közös feladata 

• Valós beszélgetések aránya alacsony

• Döntések tiszteletben tartása – bizalom

• Betegjogok: pontatlanság, ismerethiány   

Összefoglalás  Konklúziók, további lépések 1.

Palliatív-hospice ellátás iránti igény -

ellátórendszer fejlesztése

Egészségügyi ellátók képzése   
o életvégi tervezés elméleti és 

gyakorlati ismeretei
o szemléletformálás

Életvégi döntések segédlet, tájékoztató 
kiadványok

Társadalmi szemléletformálás 
o figyelemfelkeltő
o tájékoztató kampányok
o kommunikációs tabu oldása
o életvégi döntések megismertetése

Konklúziók, további lépések 2.

Köszönöm a figyelmet!
csillabusa@gmail.com


