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Ez egy teljesen újszerű, 

modern épület, amely 2 

éve épült. Több része is 

van az épületnek, de mi 

az idősek 

gondozásában, 

segítésében vettünk 

részt. 

Két emeleten volt ilyen 

gondozás, amelynek 

Västra Flygeln volt a 

neve.



Egy szinten 12 időst tudnak befogadni. Itt olyan időseket 

gondoznak, akik elmagányosodtak vagy nem tudnak már 

megfelelően magukról gondoskodni és ebből adódóan 

segítségre van szükségük. Itt az idősek átlag életkora 80-85 

év között van. 

Négy gondozó van bent egy délelőtt és másik négy délután. 

Három idős jut egy gondozóra, és ezt az idősek állapotától 

függően osztják be.



Minden idősnek egy-egy külön kis „lakása” van. Mindegyik kis „lakás” 

tartalmaz egy kis előteret, ahol mosogatókagyló is van. Az előtérből nyílik a 

nappali, ahol található az idősek ágya is. Ezenkívül van egy fürdőszobájuk 

és egy kis gardróbjuk.



Az idős embereket szeretteik, hozzátartozóik, akkor látogatják meg, 

amikor csak szeretnék, őket. Itt nincs időponthoz kötve a látogatás, mint a 

kórházakban. Van olyan idős, akit mindennap meglátogatnak és van, akit 

sajnos nem látogat meg senki, de ez a hozzátartozók idejétől is függ.



Elég modern felszereléseik, elektronikus készülékeik vannak az idősek 

segítésére.  Mint az előző diákban látható volt a fürdőszoba is lehet 

különböző extrákkal felszerelt, ez az idős állapotától függ.



Minden idős számára volt egy nővérhívó karóra vagy 

nyaklánc. Ezt az idősnek csak meg kellett nyomnia , 

majd a nővér a telefonján látta, hogy melyik idős 

hívja segítségért, az idős beszélni is tudott a nővérrel, 

ha a „B” jelű gombot nyomta le. Viszont a nővér az 

„A” jelű gombbal tudta kinyomni a hívást.

Minden idősnél található ez a 

segédeszköz, amelynek a neve 

rollator,viszont ők ezt „kedilekknek” 

hívták. Nagyon hasznos a számukra, 

mivel erre támaszkodva biztosabban 

tudnak lépkedni is, és a 

csomagtartójában, pedig újságaikat 

vinni.



Komolyabban legyengült időseket 

különböző elektronikai felszerelésekkel 

tudtak mozgatni ágyból a mosdóba, 

nappaliba.



További mozgást segítő eszközök:



Az idősekkel mindig együtt 

ebédeltünk, viszont 

reggelizni már nem tudtunk 

együtt, mivel változó volt, 

hogy melyik idős, milyen 

állapotban volt vagy mikor 

volt segítve neki a 

fürdésben. Volt egy idős, 

akit pedig gyomorszondán 

kellett etetni, viszont az 

ebédnél ő is részt vett.



Az idősek számára szolgált 

egy ilyen pihenő a mind a két 

szinteken, ahol még heti 

kétszer fel is olvasták az 

újságot a gyengén látók 

részére.

Itt pedig a gondozók tudnak 

pihenni, beszélgetni. Fél órás 

náluk egy pihenő idő.



A fenti emeletről a mozgáskorlátozott időseket lift segítségével tudták 

le vinni az erdőbe sétálni.



Napirend:
Minden reggel 7 órára kellett menni dolgozni, amely délután 3-ig 

tartott a pihenő idővel együtt. A Skogsglätan távol esett a 

szállásunktól, így biciklivel lehetet eljutni. 

Reggelit előkészítettük,megterítettünk, majd egy gondozónővel 

mentem és segítettem neki mindenen amiben csak tudtam. Három 

idős jutott ránk és meg kellett őket fürdetni, etetni ágyukat rendbe 

tenni, gyógyszereiket beadni, szondán táplálni, inzulint beadni. 

Ezután leszedni az asztalokat, kivinni az időseket a levegőre. Majd 

ebéd előtt megteríteni és segíteni az időseknek szedni a fogásokból 

és segíteni őket az étkezésben. ( Az a ebédet Hétfőn, Kedden és 

hétvégén mindig a konyhán főzték, viszont Szerdától- Péntekig az 

egyik gondozónő férje főzött. ) Majd leszedni az asztalokat és 

megteríteni a délutáni „Fika”-hoz, amely náluk kávéból és süti  

evésből áll. Ez három óra körül van náluk. Eztán, pedig véget ért a 

műszak.



A munkába járás 

fontos kelléke. 

Sütit is készítettünk.



Kedves főnökünkkel, Nicolas-sal.

Tereptanárommal, Christina-val.



Köszönöm a figyelmet!

Készítette:  Kármán Zsuzsanna


