
A betegség kezelése, együttműködés az egészségügyi 

személyzettel, kontrollvizsgálatok jelentősége 

 

 

Speciális gyógyszeres terápiák 

Bármilyen gyógyszeres terápiát rendel Önnek az orvosa, az a legfontosabb, hogy 

mindig az előírt ideig és időtartamban szedje gyógyszereit. Például adott 

napszakban, illetve étkezés előtt, közben vagy után alkalmazza a készítményt. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékozódjon a kezelésről, készüljön fel a vizsgálatokra 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a lehető legmegfelelőbben alkalmazza az Ön számára 

ajánlott kezelést. 

Az új kezelés megkezdése időnként bizonytalansággal jár. Az alábbiakban négy 

területet vizsgálunk meg, amelyek szem előtt tartásával könnyebben belerázódhat az 

Ön számára elrendelt kezelésbe.  

 

1. Értse a kezelés lényegét 

Szívesebben használja és motiváltabb marad arra, hogy ne felejtse el alkalmazni 

ezeket, ha tudja, hogyan fejti ki hatását az Ön által alkalmazott készítmény. 

Elolvashatja a csomagolásban lévő betegtájékoztatót, mivel olyan információkat 

tartalmazhat, amelyek a kezelés rendszeres alkalmazása mellett még fontosabbak az 

Ön számára, illetve megkérdezheti kezelőorvosát az Önnél alkalmazott kezelési 

tervről. 

 

 
 

 



2. Tegye lehetővé, hogy az Önnek felírt terápia hasson Önnél 

A kezelés elfogadása azt jelenti, hogy beépíti az életébe. Időbe telhet, amíg 

megszokja az Önnek rendelt gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiát. 

Bizonytalanság esetén megkérheti az orvosát, a nővért vagy egy a közelében lévő 

patika gyógyszerészét, hogy vegyék át újra annak menetét. Fontos, hogy a 

készítményt rendszeresen, az orvos által előírt módon alkalmazza. Igyekezzen nem 

elfelejteni: állítson be emlékeztetőt a mobiltelefonján, jelölje be a naptárban, vagy 

hagyjon elöl emlékeztető cédulákat olyan helyen, ahol biztosan meglátja! 

 

 

3. Kérdezzen 

Fontos, hogy orvosától választ kapjon a kezeléssel kapcsolatos kérdéseire, így arra is, 

hogy hogyan és mikor alkalmazza azt, illetve tájékozódjon a mellékhatásokról. Orvosa 

meg akar bizonyosodni arról, hogy Ön érti a kezelés lényegét, ezért ne féljen rákérdezni 

mind arra, amiben nem teljesen biztos. Minden esetben jelentse az orvosnak, ha 

valamilyen mellékhatást tapasztal.  

 

 



4. Készítsen feljegyzéseket! 

Segít nyomon követni állapotának alakulását, ha feljegyzi a kezelés különböző 

vonatkozásait, a tüneteket, illetve azt, hogy hogyan érzi magát. Megkönnyíti a 

kezelőorvosával folytatott párbeszédet, ha felidézi a naplóban szereplő pontos 

információkat." 

 

 

 

Hat módszer arra, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a következő vizsgálatból  

A vizsgálatok során láthatja kezelőorvosa, hogy hogyan alakul az Ön állapota a kezelés 

hatására. Kiváló alkalom arra is, hogy Ön még többet meg tudjon állapotáról, 

kérdéseket tegyen fel, és megkapja azt a plusz segítséget, amire szüksége van. Sokan 

azonban szoronganak az orvossal való találkozás miatt, és vannak, akik nem tudják az 

összes elhangzó információt befogadni. Ez azzal is járhat, hogy nem tudja a leg többet 

kihozni az orvossal való találkozásból.  



1. Készüljön fel 

Gondolja végig, mit szeretne megkérdezni, és írja fel a kérdéseket, hogy ne felejtse el 

azokat. A legfontosabb kérdések szerepeljenek legelöl, mert előfordulhat, hogy nem 

lesz idő mindegyiket feltenni. Hozza el a legutóbbi találkozás óta észlelt tüneteiről 

készült feljegyzéseket. Amennyiben lehetséges, jegyezzen fel mindent, ami a 

meglátása szerint súlyosbítja a tüneteit, valamint írja össze a kezelés alkalmazása 

mellett észlelt hatásokat. 

 

2. Próbáljon relaxálni 

Ha tudatosan lassítja a légzését, az segíthet a nyugalom megőrzésében, és így 

figyelemmel tudja követni mindazt, amit az orvosa elmond. 

 

3. Vigye magával egy barátját, családtagját (ha az aktuális epidemológiai helyzet 

engedi) 

Segíthet, ha elkíséri Önt egy barátja vagy családtagja – vannak, akik kényelmesebben 

érzik magukat az orvosnál, ha velük van valaki, akiben megbíznak. 

 

 



4. Ellenőrizze, hogy érti-e az elhangzottakat 

Ne feledje, az orvos azért van, hogy segítsen Önnek, ezért ne féljen részletesebb 

tájékoztatást vagy egyszerűbb magyarázatot kérni. Fogalmazhat így: „Attól tartok, 

még mindig nem értem pontosan. El tudná magyarázni másképpen?” 

 

5. Rendszerezzen 

Gyűjtse leleteit egy helyen, rendszerezve, és tartsa nyilván naptárában a kontrollok 

pontos időpontjait. A legtöbb mobiltelefon és az összes okostelefon naptára alkalmas 

emlékeztetők beállítására. Amennyiben ez nehézséget okoz Önnek, kérje meg 

családtagját, barátját, szomszédját stb. 

 

6. Legyen nyitott 

Minél többet tud orvosa, annál jobban tud segíteni a kezelésében. Mondja el például, 

ha nehézséget okoz Önnek az előírás szerinti gyógyszer használat és/életmód 

betartása, illetve, ha rossz a hangulata. Hisz már ettől jobban érezheti magát. 

 

Együttműködés az egészségügyi szakszemélyzettel 

A hatékony kezelés az egészségügyi személyzettel kialakított jó kapcsolaton is alapul, 

mely segíti abban is, hogy úgy érezze, kézben tartja a dolgokat. Kezelőorvosát mindig 

tájékoztassa állapotáról, mondja el neki aggodalmait. Bátran kérje segítségét és 

beszélje meg vele, milyen lehetőségek vannak a fennálló nem kívánt állapotok 

javítására.  



 

 

 

Együttműködés az orvosával 

Ha úgy tekint a betegség kezelésére, mint az Ön és orvosa közti csapatmunkára, akkor 

könnyebben megbirkózhat a betegségével 

Kezelőorvosa elengedhetetlenül fontos szereplő a betegség kezelésében, aki azért 

javasolta Önnek az adott terápiát, mert úgy gondolja, hogy az előnyös lehet az Ön 

számára. Azonban, ha úgy tekint az egészségügyi ellátásra, mint egy szövetségre Ön 

és kezelőorvosa között, akkor magabiztosabbá válhat, és a lehető legtöbbet ki tudja 

hozni a kezeléséből. 

 

TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ SZAVAKAT 

Nehéz volt az orvosával kommunikálnia? Vannak, akik nehezen beszélnek arról, ha 

rossz a hangulatuk, illetve arról, hogy mennyire feszélyezi őket egyes tünetük. Kezdheti 



úgy is, hogy elmondja, van valami, amiről nehezére esik beszélni. Orvosa ezután már 

fel tudja tenni a szükséges kérdéseket, és ez általában megkönnyíti mindkettejük 

helyzetét. Használjon olyan szavakat, amelyeket kényelmesnek érez – ne feledje, hogy 

orvosának valószínűleg volt már hasonló beszélgetése. 

 

HOGYAN LÉPHETNEK ELŐTÉRBE A POZITÍV ÉRZÉSEK?  

Ha a múltban már volt kellemetlen élménye, például úgy érezte, hogy orvosa félreérti 

Önt, akkor nehéz lehet ezt lezárni magában és továbblépni. Segíthet, ha leírja negatív 

gondolatait, majd tényeket állít ezekkel szembe – az alábbi példát nyugodtan 

használja útmutatóként. 

 

 

Negatív gondolat:  

„Időnként úgy érzem, hogy orvosom nem segít annyit, mint amennyit elvárnék tőle. 

Sokszor rossz kedvem lesz a vizsgálat után, mert nem érzem, hogy javulnának a 

dolgok.” 

 



A gondolat ellen felhozható tények: 

„Az orvosom igyekszik megtalálni azt a kezelést, ami segít nekem. Megkérdezte, hogy 

van-e valamilyen kérdésem, de mivel úgy éreztem, hogy sürget, ezért nem kérdeztem 

rá arra, ami aggaszt.” 

 

Új gondolat:  

„Korábban elégedetlen voltam az orvosommal, de elismerem, hogy segíteni próbál. 

Igyekezni fogok, hogy pontosan kövessem az adott kezeléssel kapcsolatos 

előírásokat, és meglátom, javulnak-e a tüneteim.” 
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