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Tanatológiai kurzuson részt vett orvostanhallgatók tapasztalatai

Összefoglalás   A  hazai  orvosképzésben  a  hallgatók  tanulmányaik  során  csak  nagyon  

minimális  ismereteket  szereznek  a  halállal,  haldoklással  és  a  gyásszal  kapcsolatosan.  

Ugyanakkor  gyakorló  orvosként  tevékenységük  szerves  részét  képezi  majd  a  terminális  

állapotú betegek ellátása, gondozása, ami embert próbáló feladat is lehet, ha nincs a hallgató  

megfelelő  tudás  birtokában.  A  súlyos,  gyógyíthatatlan  betegség  az  egész  személyiséget  

próbára  tevő  krízis.  A halál  közelsége  felerősíti  a  lelki  igényt  az  élet  végső  kérdéseinek  

megválaszolására.

A szerzők írásukban tanatológiai kurzuson részt  vett  orvostanhallgatók tapasztalatait  

dolgozták  fel,  amely  eredmények  jól  tükrözik,  hogyan változott  a  hallgatók  halálhoz  való  

viszonya a kurzus hatására. Az új ismeretek mélyen megérintették a hallgatókat, és közelebb  

vitték őket a halál tényének elfogadásához.

„A tudomány segít eleve megelőzni a bajt.

A tudás olyan mint a vakcina, védettséget nyújt

a hamis félelmek és a rossz lépések ellen.”

(William H. Calrin)

A probléma ismertetése

A haldokló  betegek  gondozása  speciális  szakmai  ismereteket  igényel.  Az  egészségügyi 

szakembereknek számos etikai, pszichológiai és spirituális problémákkal kell szembesülniük 

munkájuk  során.  Fokozott  lelki  megterhelést  jelent  a  betegek  érzelmi  labilitása,  a  düh 

kezelése, a rossz prognózisról való beszélgetés, valamint az elhunyt beteg hozzátartozóival 

való kommunikáció.

A hazai  orvosképzésben  problémaként  merült  fel,  hogy  a  hallgatókat  tanulmányaik 

során  nem készítik  fel  arra,  hogy tudják,  hogy  mit  él  át  egy  haldokló,  és  hogy  miként 

viszonyuljanak a távozó beteghez és hozzátartozóihoz. A jelenlegi kórházi gyakorlatban az 



orvos  törekvése  leginkább  a  mesterséges  életben  tartás  és  sokszor  olyan  beavatkozások 

elvégzése, amely a beteg gyógyulását már nem segíti, viszont szenvedéseit fokozza (Hegedűs, 

1995). Egy korábban végzett vizsgálat során megállapítást nyert az a tény, mely szerint az 

egészségügyi  szakemberképzésben  a  halállal  és  a  haldoklók  gondozásával  kapcsolatos 

ismeretek oktatása  csak nagyon minimális  óraszámban történik.  A 4600 órás  ápolóképzés 

során összesen 33 óra jut ezekre a témákra, az összóraszám 0,7%-a, míg a 7000 órás orvosi 

curriculum során 34 óra, mely az összóraszám csupán 0,49%-át teszi ki (Hegedűs, 2000).

Neves szakemberek kitartó munkájának köszönhetően, a 2003. évtől az orvosképzésben 

is helyet kapott a halál és haldoklás kérdésével foglalkozó tudományág oktatása. A tantárgy 

oktatásának célja,  olyan hallgatók kibocsátása,  akik a kurzus végére a halállal kapcsolatos 

kérdéseket kellő filozófiai megalapozottsággal tudják kezelni, és tisztában lesznek a betegség, 

haldoklás,  halál  orvospszichológiai  alapfogalmaival.  Továbbá  megértik  a  gyász  és  a 

gyászreakció lelki  mechanizmusát  és a  szupervízió fontosságát.  A hallgatók megismerik a 

veszteség  okozta  szenvedéssel,  a  gyásszal  magára  maradt  hozzátartozók  segítésének 

lehetőségeit. A tanatológiai tantárgy curriculumba történő felvétele is jól bizonyítja, hogy a 

képzés nem korlátozódhat csupán az empirikus tudományok oktatására, mert az ember test és 

lélek egysége, és a halál az élet természetes velejárója. Hogy miért is fontos a hallgatóknak a 

képzés  során  a  tanatológiai  ismeretek  elsajátítása,  a  következő  mondat  találóan  fejezi  ki: 

„Betegségem körülményei talán nem teszik majd lehetővé, hogy jól vagy akár csak azzal a  

méltósággal haljak meg, amelyre mindannyian vágyunk, de bizonyos szabályozási képességek 

birtokában nem fogok később meghalni mint kellene, pusztán azért, mert egy jól képzett orvos  

nem érti, ki is vagyok valójában.” (Nuland, 2000)

Ez  a  gondolat  jól  érzékelteti,  mit  kell  megérteniük  a  hallgatóknak  a  képzés  során. 

Továbbá kifejezi annak szükségességét, hogy a hagyományos biomedikális szemlélet, amely a 

beteg fizikai gondozását tekinti elsődlegesnek, ki kell egészüljön a gyógyítás pszichoszociális 

és spirituális dimenzióival.

A tanatológiai kurzus bevezetésével új időszámítás kezdődött az orvosképzésben és a 

gyógyító  munka  szemléleti  megközelítésében.  A képzésnek  felbecsülhetetlen  szerepe  van 

abban, hogy a hallgatók leendő orvosként egy individuálisabb gyakorlatot honosítsanak meg, 

amely során képesek lesznek a haldokló szükségleteit felismerni és az emberi mulandóságot 

nem szakmai kudarcként megélni.

A tanatológia oktatása előbb a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében 

Dr.  Hegedűs  Katalin  és  munkatársai  kezdeményezésére  2003–tól,  majd  a  SZTE  ÁOK 

Magatartástudományi  Csoportjának  szervezésében  is  megindult  2005-től,  mint  kötelezően 



választható 2 kredittel honorált tárgy. Az orvostanhallgatók a teológus hallgatókkal közösen 

veszik fel a stúdiumot. A féléves elméleti előkészítést követően, a szemináriumok keretében 

„Kommunikáció a haldoklóval, gyászolóval” címen készségfejlesztésre is van lehetőség.

A készségfejlesztő  szemináriumokat  több  órás  önismereti  tréning  előzi  meg,  majd 

szerepjáték alkalmazásával gyakorolhatják a hallgatók az életvégi eseményekkel kapcsolatos 

kommunikációt, mint pl.: a rossz hír közlése, valamint a halállal kapcsolatos beszélgetések a 

hozzátartozóval, gyászolóval stb. A szemináriumok során önként jelentkező betegek vállalják, 

hogy megosztják érzéseiket, szorongásaikat a hallgatókkal, és nem ritka, hogy hozzátartozók 

is  vállalkoznak  a  részvételre.  A hallgatóknak  így  lehetőségük  van  arra,  hogy  élesben  is 

megpróbálják  hasznosítani  azokat  a  készségeket,  amelyeket  a  szerepjátékok  során 

gyakoroltatnak az előadók. Év végén a készségfejlesztő szemináriumok lezárásaként annak az 

útnak a leírását  kell  elkészíteni,  amelyet  a félév alatt  jártak be a hallgatók. A 6-8 oldalas 

szubjektív  beszámoló  tartalmazza  a  hallgató  félelmeit,  örömeit,  élményeit,  szorongásait, 

valamint a saját beállítódásának változásait egyaránt.

A jelen tanulmányban vizsgált szemináriumokra féléven keresztül heti 2 órában került 

sor  a  szegedi  egyetem  Általános  Orvostudományi  Karán.  A  kurzus  fő  témái  között  a 

betegséget  mint  tárgyvesztést,  illetve  a  krízist  és  az  ezzel  járó  veszélyeket,  valamint  a 

haldoklás és halálfélelem formáit ismerhették meg a hallgatók. Továbbá olyan fontos témák, 

mint  a  gyógyíthatatlanság,  a  terminális  állapot  jellemzői,  a  kommunikáció  a  haldoklás 

különböző fázisaiban és a gyászolók segítése is kiemelt szerepet kaptak. Mivel a tanatológia 

oktatásának  célja  elsősorban  a  hallgatók  „beállítódásának”  alakítása,  valamint  a  speciális 

kommunikációs  készségek  fejlesztése,  ezért  az  objektív  információk  visszakérdezése  az 

orvosi pszichológia összevont szigorlatának keretében történt. A hallgatóknak a vizsgára való 

felkészüléshez  elsősorban  az  előadások  anyagait,  illetve  Dr.  Hegedűs  Katalin,  Dr.  Pilling 

János és Temesvári Beáta jegyzeteit ajánlották az előadók. A kurzus házi dolgozat beadásával 

zárult, amelyet ajánlott irodalom alapján készítettek el a hallgatók, és amelyben néhány, a 

témával kapcsolatos kérdés is megválaszolásra került.

A témavezetővel  egyetértésben fontosnak tartottuk,  hogy beszámoljunk arról,  milyen 

fontos üzenete és tanulsága volt a kurzusnak. Választ kapunk továbbá olyan fontos kérdésekre 

is, hogy a hallgató miért választotta a kurzust, és miben segítették a megszerzett ismeretek. A 

záródolgozatokban  az  előadásokkal  kapcsolatos  véleményeiket,  tapasztalataikat  is 

megfogalmazhatták a hallgatók.

Módszerek és minta



A vizsgálat  az  SZTE  Általános  Orvostudományi  Karán,  tanatológiai  kurzuson  részt  vett 

orvostanhallgatók,  valamint  teológus  hallgatók  körében  történt.  A  mintát  másod-  és 

harmadéves  orvostanhallgatók  (n=148),  valamint  másodéves  teológus  hallgatók  (n=15) 

alkották.  Az  eredmények  összesen  163  hallgató  beadott  dolgozatainak  legfontosabb 

tanulságait  tartalmazzák.  A  hallgatók  munkáinak  feldolgozásához  –  minthogy  konkrét, 

mérhető adatok nem álltak rendelkezésünkre – egy sajátos módszert alkalmaztunk. Elsősorban 

a feltett kérdésekre adott, leggyakrabban leírásra kerülő válaszokat hangsúlyozzuk, valamint a 

hallgatók dolgozataiból idézünk, ami véleményünk szerint hitelesen tükrözi, hogyan változott 

a halálhoz való viszonyuk.

Eredmények

A tanatológia  tudományágának  fontosságát  és  szükségességét  jól  tükrözi  a  jelentkezők 

létszáma, melyből kiderül, hogy a hallgatók jelentős része felvette a kurzust.

Arra a kérdésre, hogy miért pont a tanatológiát választották, a hallgatók eltérő indoklású 

válaszokat adtak.

A többségük  abban  egyetértett,  hogy  munkájuk  során  szinte  majdnem biztos,  hogy 

találkoznak a halállal, ezért fontosnak tartják az ezzel kapcsolatos ismeretek megszerzését, 

hogy leendő orvosként tudjanak segíteni a haldoklónak és hozzátartozóinak.

Voltak,  akiket  a  halállal  kapcsolatos  negatív  élményeik,  szorongásaik  motiváltak, 

remélve, hogy a kurzus segítségükre lesz ezek feldolgozásában.

Több indoklásban a kíváncsiságot és a haláltól való félelmet hangsúlyozták, amely jól 

mutatja,  hogy  a  halál,  mint  életünk  végső  sorseseménye  mindannyiunkat  foglalkoztat.  A 

hallgatók véleményeiből az is kiderült, hogy az életkoruk is meghatározó szerepet játszott a 

kurzus megválasztásánál.  Néhányan úgy gondolták, hogy túl fiatalok és elfoglaltak ahhoz, 

hogy  a  halál  kérdésével  foglalkozzanak,  azonban  az  előadások  hatására  véleményük 

gyökeresen megváltozott.

Természetesen voltak, akik szokatlan őszinteséggel bevallották, hogy elsősorban a kredit 

pont megszerzése volt a céljuk. Közülük egy hallgató erről így írt: „Végighallgatva ezt a sok  

értékes előadást, amely hatására nagyon sokat fejlődtem, már a legutolsó szempont lenne a 

kredit pont megszerzése.”

Az arra a kérdésre vonatkozó válaszok közül, hogy hogyan változott a halálhoz való 

viszonyuk, a leggyakrabban leírtakat idézzük:

„Segített abban, hogy beszéljek a halálról.”

„Sokkal nyíltabb lettem, már nem lepődöm meg annyira a halál szó hallatán.”



„Természetes folyamatnak tekintem a halált és a gyászt egyaránt.”

„Többé nem misztikus számomra a halál.”

„Jellemfejlődésen mentem keresztül.”

„Sorsforduló volt számomra a kurzus.”

„Halállal kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam.”

„Spirituálisan is elkezdtem gondolkodni.”

„Rájöttem, milyen keveset tudok az életről.”

„Megtanultam nem elfojtani az érzéseimet.”

„Másképp élem az életem.”

„A halálban csak a veszteséget láttam.”

„Most már tudom, nem biztos, hogy előny a gyors halál – a búcsúzás nagyon fontos.”

„Elgondolkodtam eddigi életemen.”

„Segítséget kaptam ahhoz, hogy a beteg halálát ne kudarcként éljem meg.”

„Eddig elfordultam, ha láttam egy gyászolót.”

Voltak néhányan, akik úgy nyilatkoztak, hogy a tanatológiai kurzus nem változtatott a 

halálhoz  való  viszonyukon,  de  sok  hasznos  információval  szolgált  a  mulandósággal 

kapcsolatban.

A  dolgozatokban  megfogalmazott  véleményeket,  érzelmi  megnyilvánulásokat 

nagymértékben  befolyásolta  a  választott  szakirodalom.  Különösen  nagy  hatással  volt  a 

hallgatókra  Mitch  Albom  „Keddi  beszélgetések  életről  halálról”  című  regénye.  A könyv 

különlegessége,  hogy  szinte  teljes  egészében  a  halálról  szól,  mégis  valami  hihetetlen 

életszeretetet  és  bölcsességet  sugall.  A haldokló  professzor  és  diákja  közötti  tanulságos 

beszélgetés rámutat arra, hogy az élet utolsó szakasza értékes idő, mely valamely értelem 

keresésére  inspirálja  az  embert,  továbbá  megmutatja,  hogy  a  haldoklás  nem  egyenlő  a 

hasznavehetetlenséggel.  Olyan  útra  világít  rá,  mely  az  élet  jelentésének,  az  értékek 

felismerésének tudatában segít a halál ijesztő voltának megszelídítésében és az élet végének 

elfogadásában.

Az  utolsó  kérdésre  adott  válaszukban  a  kurzussal  kapcsolatos  véleményeiket, 

elvárásaikat  fogalmazhatták  meg  a  résztvevők.  Elégedettségüket  a  hallgatók  a 

következőképpen fejezték ki:

„Én egy kincsnek tartom ezt a kurzust.”

„Köszönöm az intézetnek, hogy megkövetelték tőlem e könyv elolvasását.”

„A második félévi szemináriumokat kíváncsian várom.”

„Ha még egyszer kellene választanom, akkor is felvenném a kurzust.”



„Az  előadók  saját  tapasztalatain  alapuló  elbeszéléseik  többet  tanítanak,  mintha 

könyvből oktatnának.”

„Kérem, hogy ne érjen véget a kurzus. Nem szabad egy jó dolognak véget vetni.”

„Számomra ez a könyv jelentette a vizsgát.”

„Hálás vagyok az előadóknak, hogy sok mindenre ráébresztettek.”

„Végre az emberi test mellett a lélekről is tanítanak valamit.”

A válaszokból kiderül,  hogy az előadások témáit érdekesnek, tanulságosnak ítélték a 

hallgatók, és az előadókkal kivétel nélkül elégedettek voltak. A változtatás szükségességét 

elsősorban a jóval kisebb hallgatói létszámban, a csoportos foglalkozásokban, valamint több 

valódi  eset  bemutatásában  látják.  Néhány  hallgató  részéről  olyan  vélemények  is 

megfogalmazódtak, amely szerint a tanatológiát szerencsésebb lenne akkor oktatni, amikor 

élesben is találkoznak már haldokló betegekkel.

Konklúzió

Hogy mi az élet értelme, ha meg kell halni? Van-e élet a halálon túl? Ezeket a kérdéseket 

szinte valamennyien feltesszük magunknak az életünk során. Válaszainkat jelentős mértékben 

befolyásolják  leélt  életünk,  eddigi  tapasztalataink,  jellemző gondolkodásmódunk,  valamint 

világlátásunk.  Ugyanakkor  a  halál  tényének  elfogadásában  meghatározó  szerepe  van  a 

képzésnek és az oktatásnak. Tudásunk, érzelmi érettségünk, életcélunk halálunkban éppúgy 

segítenek bennünket, mint életünkben. A halállal és haldoklással kapcsolatos ismeret, tudás 

nem csupán a haldoklásra készít  fel  bennünket,  hanem elkövetkező életünkben véghezvitt 

üdvös cselekedetekre sarkall, és jelentős mértékben befolyásolja mentális szemléletmódunkat 

is.  Az  az  ember,  aki  rendszeresen  elmélkedik  a  mulandóságon,  sokkal  bátrabban  és 

boldogabban néz szembe a halállal.  Úgy véljük,  a  tanatológiai  kurzus egyik legfontosabb 

üzenete az volt, hogy jelentősen hozzájárult ehhez az elmélkedéshez.

A dolgozatok  egyértelműen  arról  tanúskodnak,  hogy  az  előadások,  a  hozzáolvasott 

szakirodalom együttesen mély érzelmeket váltottak ki a hallgatókból, és közelebb vitték őket 

a halál tényének elfogadásához. Véleményünk szerint a témával való foglalkozás – a halál 

kérdésével  kapcsolatos  ismereteken  kívül  –  olyan  többletet  adott  a  hallgatóknak,  ami 

mindennapi életük gazdagabb megéléséhez is nagymértékben hozzájárult.

FELHASZNÁLT IRODALOM

ALBOM, MICH (2001): Keddi beszélgetések életről halálról. Magyar Könyvklub



HEGEDŰS K. – PILLING J. – KOLOSAI NEDDA – BODNÁR T. (2001): Ápolók és medikusok halállal és 

haldoklással kapcsolatos attitűdje. Lege Artis Medicinae 11 (2): 154-163.

HEGEDŰS K.  (1999):  Hospice  alapismeretek.  Budapest,  SOTE  Képzéskutató, 

Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ

HENNEZEL, MARIE DE (1997): A meghitt halál. Budapest, Európa Könyvkiadó

NULAND, SHERWIN B. (2002): Hogyan halunk meg? Budapest, Akkord Kiadó

PILLING J. (1999):  A halál és haldoklás kultúrantropológiája. Budapest, SOTE Képzéskutató, 

Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ

SZICSEK M. (2004): A kiégés és a pszichológia immunkompetencia összefüggései az ápolói 

munkában. Kharón 8 (1-2): 88-131.

TEMESVÁRY B. (2005):  Szuicidológiai Zsebkönyv. Szuiciológia, krízisintervenció és a segítők 

mentálhigiénéje. SZTE ÁOK, egyetemi jegyzet


