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Kapcsolattartás
a beteggel

Az élet alkonya
és a háziorvos
Mindnyájan őrizzük felejthetetlen naplementék emlékeit. Életünk
során azonban hány ilyen élményben volt részünk? És hányszor
tértünk nyugovóra úgy, hogy egész nap nem láttuk a napot, hány
szor fejeztük be viharban, ködben, fagyban vagy szinte elviselhe
tetlen hőségben? A hasonlat érvényesnek látszik életünk alkonyára,
az öregkorra is, amennyiben ennek is megvannak a maga szépsé
gei, mégis, leginkább a fogyatkozást, a betegségeket, a szenvedést
juttatja eszünkbe. Pedig ez a kor is életünk szerves része, Isten ado
mánya, amelynek nehézségei, gondjai mellett legalább annyi öröme
is van, és amelynek harmóniáját más szinten, mint életünk korábbi
szakaszaiban, de ugyanolyan mértékben megteremthetjük.

Természetes és szükségszerű, hogy idősödve hanyatlásnak in
dulnak testi-lelki képességeink. Akik erre lelkileg felkészültek, és
eddig is reálisan, rugalmasan követték életük folyamán a bennük
végbemenő változásokat, rendszerint megrázkódtatás nélkül fo
gadják ezt az újszerű állapotot. Akiket azonban váratlanul ér,
akik képességeiket, családi, társadalmi és anyagi helyzetüket
örökké tartónak gondolták, nem tudják elfogadni ezt az új állapo
tot, gyakran pánikba esnek, depresszióval reagálnak rá. Hasonló
képpen alakul legtöbbször azoknak a sorsa is, akik életük eddigi
részét örömtelennek, eredménytelennek, kudarcokkal és sorscsa
pásokkal telinek tartják. Gyakran okoz nehezen leküzdhető csaló
dást az anyagi lehetőségek szűkülése, a társadalmi, munkaköri,
közéleti pozíció elvesztése, a baráti, családi kapcsolatok meglazu
lása és megszakadása (például a fiatalok elköltözése, saját korosz
tályuk kihalása). Nagy hátrány, ha valaki egész életét kizárólag a
munkájára, hivatására teszi fel, mert ha ezt fel kell adnia, értel
metlenné, üressé válik az élete. Az öregedéssel együtt nő a beteg
ségek veszélye, ami talán a nem is oly távoli halál lehetőségét is
sejteti.

A háziorvos leghatékonyabban mint "az egészség őre" tud idős

betege segítségére lenni. Ritkán fordul azonban elő, hogy az idős

személynek kizárólag egészségi állapota okoz gondot. Ezért elen
gedhetetlen, hogy a kezelőorvos jó, de legalábbis elfogadható
kapcsolatot tartson betegével, és hogy tájékozott legyen azokról a
körülményekről is, amelyek állapotát befolyásolják. Nemegyszer a
betegség csupán ezeknek a tünete. Egy idős betegem például tíz
éve járásképtelen, nem tudja elhagyni a lakását, amióta egyetlen
gyermeke megszakította vele a kapcsolatot. Bálint Mihály szerint
minden betegség szeretet- és figyelemkérés is. Ne csak a beteg-
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A betegségek és a
lelki egyensúly

Az öregség mint esély
a változtatásra

séggel foglalkozzunk, hanem a beteg személyiségével, amelynek
része a betegség is.

Sokan képességeik hanyatlását - esetleg súlyos - betegség
nek tartják, Ilyenkor az orvos megnyugtathalja őket azzal, hogy
ez természetes jelenség, ami másoknál is többé-kevésbé hasonló
módon megy végbe. A betegség az egyébként harmonikus szemé
lyiség lelki egyensúlyát is felboríthatja. Sok esetben az orvos nem
képes az egészség teljes helyreállítására. Tapintattal, törődéssel, a
beteghez fűződő jó kapcsolatával azonban el tudja fogadtatni a
betegség okozta kellemetlenségeket, sőt a szenvedést, az elkerül
hetetlen halált is. Egy idős betegem súlyos állapotban a kórházba
került. Amikor halála előtt meglátogattam, beszámolt arról, hogy
kórházi orvosa milyen lelkiismeretesen Iátja el: hétvégeken is be
megy hozzá, válságos állapotában óránként az ágya mellett állt.
Végül ezt mondta: "Tudom, hogy milyen súlyos betegséget kap
tam. Mégis hálát adok érte az Istennek, mert ezáltal egy ilyen ki
váló embert ismerhettem meg, mint amilyen a kezelöorvosom".

Az orvos-beteg kapcsolat alapja a mesterségbeli tudás, a hiteles
orvosi magatartás. Ezen túlmenően módja van az orvosnak arra
is, hogy átlépje szorosan vett szakmai kötelezettségeinek a határa
it. Sok idős beteg például magányos, számára az orvos látogatása
"esemény", egy szál, ami az élethez köti. Segíthet rávenni betegét,
hogy csökkentse a számára már elviselhetetlen munkatempót,
vagy a hozzátartozókat, hogy többet törődjenek az erre rászoruló
idős beteggel. Az orvos személyisége gyógyszerként is hat, és bi
zonyos esetekben fontosabb, mint a tabletták vagy az injekciók.
Természetesen az "orvos-gyógyszert" is túl lehet adagolni. ÓVa
kodjunk attól, hogy a beteg kiszolgáltatottan függő helyzetbe ke
rüljön, és attól is, hogy a magánéletébe beavatkozzunk - bár ne
megyszer ilyen igények is felmerülnek a beteg részéről.

Az öregség és a betegség nemcsak fogyatkozás, hanem esély is
arra, hogy életünket megváltoztassuk, megjobbítsuk, hogy olyan
hasznos tevékenységek és örömök felé forduljunk, amelyekre ed
dig nem volt időnk, erőnk, módunk. A nyugdíjas a hivatali köte
lezettségek helyett családjára fordíthalja idejét, erejét, unokáival,
barátaival elmélyítheti kapcsolatát, segíthet nekik, több ideje jut
kedvteléseire. Egyik nyugdíjas ismerősöm rendszeresen végez ka
ritatív beteglátogatásokat. Egy másik hatvantól kilencven éves ko
ráig huszonöt tudományos könyvet írt, amelyekből tizenöt még
életében megjelent. A betegség arra is alkalom, hogy befelé fordul
junk, elmélyítsük lelki életünket. Sokak számára különleges kegye
lem időszaka ez, amely során rendezhetik, szorosabbra fűzhetik

kapcsolatukat Istennel, hogy méltóképpen jelenjenek meg a színe
előtt.

A háziorvos és a lelkipásztor munkája néha fedi egymást. Ha
sonló lelki problémával van, aki egyikükhöz, van, aki másikuk
hoz fordul, és lehet, hogy mindkettő tud segíteni. Vannak azon-
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ban olyan esetek, amikor külön kell választani a két szakterületet.
Ha például egy pap depressziós vagy kényszeres magatartás tü
neteit észleli a 'gyónás során, orvosi kezeléshez kell hozzásegíte
nie a gyónót. Ha viszont az orvos a hozzáforduló betegnél súlyos
lelki (erkölcsi) válság vagy bűntudat jeleivel találkozik, amelynek,
úgy látszik, reális alapja van - amennyiben ez a beteg világnéze
tével nincs ellentétben -, paphoz kell őt juttatni, mert az orvos
nem adhat feloldozást az esetleges bűn alól. Jó volna, ha papok
és orvosok gyakrabban konzultálnának egymással. Fontos tudni,
hogy öregkorban sokkal gyakrabban fordul elő a depresszió, mint
a korábbi életszakaszokban. Felismerésében nemcsak a család
tagok, az ismerősök, hanem a pap, a lelkiatya is segíthet. Különö
sen magányos személyeknél, nagy ünnepeken vagy a beteg sze
mélyes ünnepnapjain gondoljunk erre, mert ilyenkor az öngyil
kossági szándék is gyakoribb.

A házastárs elvesztése Kritikus helyzetet idézhet elő idős korban egy közeli hozzátar-
tozó (leggyakrabban a házastárs) elveszítése. Ilyenkor a család, a
barátok melléállására, az orvos támogató magatartására van szük
ség. Mégis előfordul, hogy a hiány és a veszteség elviselhetetlen
az életben maradt fél számára, ami súlyos betegséghez és ennek
gyors végkimeneteléhez vezethet.

Egy-egy súlyosabb betegség cselekvésképtelenné, magatehetet
lenné teheti az idős személyt, aki a kiszolgáltatottságot, a tétlen
séget alig, vagy egyáltalán nem tudja elfogadni. Ennek a nehéz
állapotnak az elviselésében biztatást adhatnak a nagy angol köl
tőnek, Miltonnak a sorai, aki maga is negyvenkét évesen veszítet
te el szeme világát. A vak szonettjeben ezt írja:
II'" ....Csak türd szelíd
igáját, úgy a jó. Hisz 6 a szent
király. A száraiföldön és vizen
sürögteti szolgái ezreit
s az is cselédje, ki csak vár s mereng. II

A halál tudomásulvétele A háziorvos nehéz, de szép és fontos feladata, hogy gyógyítha-
tatlan betegségében betege mellett álljon, és elkísérje őt a halálig.
A legtöbb beteg előbb vagy utóbb tudomásul veszi állapotának
súlyosságát, az elkerülhetetlen halált. Az orvosnak tájékoztatnia
kell betegét betegségéről, annak természetéről, de nem mindegy,
hogy ezt hogyan teszi meg. Az igazság tapintatos közlése mellett
mindig nyújtsunk legalább egy kis reményt. (Például azt, hogy a
sok új gyógyszer között bizonyára lesz olyan, amelyik az ő beteg
ségére is hatni fog.) Aki nem tudja elfogadni a súlyos közlést, az
megragadja a feléje nyújtott szalmaszálat, aki pedig reálisan ké
pes átlátni a helyzetet, az annak megfelelően rendezi az életét, a
tennivalóit. Hagyjuk, hogy ebben a vonatkozásban a beteg legyen
irányítónk: mi az, amit képes elfogadni. Ismételten. ridegen szem
besíteni a számára elfogadhatatlan tényekkel nem szabad - az
orvos szerepe nem azonos az ügyészével -, mert ez a beteg lelki
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összeroppanásához, a betegség gyorsabb végkimeneteléhez vagy
öngyilkossághoz vezethet. A halál elfogadásához rövidebb-hosz
szabb ideig tartó lélektani utat kell megtennie a betegnek (és hoz
zátartozóinak), amelynek főbb állomásai Elisabeth Kübler-Ross
szerint a következők: tagadás - lázadás - feldolgozás ("alkudo
zás") - depresszió - teljes elfogadás. Türelemmel, megértéssel
kisérje az orvos ezen az időt igénylő úton betegét, és ezzel lénye
gesen megkönnyítheti helyzetét, oldhatja magányát, félelmét, szo
rongásait. Ezáltal módot ad arra is, hogy a beteg beszélhessen
azon lelki problémáiról, félelmeiről. megoldandó feladatairól,
amelyekről egyébként nem tudna beszélni, magába fojtaná.

Atársadalom halálképe Az ún. civilizált társadalom a halált kudarcélményként fogja
fel, nem tudja elfogadni, nem illik bele a fogyasztói szemlélet örö
mökre, élvezetekre összpontosító világába, a reklámok irányította
közvéleménybe. Ennek megfelelően uralkodó nézetté vált, hogy
az emberi élet egyik, vagy talán a legnagyobb eseménye, a halál,
ismeretlen, eldugott kórházi szobákban, magára hagyatottan vagy
idegen betegek között, nemegyszer műszerekre, gépekre kapcsol
va (szinte "megfeszítve") jön el. Vannak helyzetek, amikor a be
teg kórházi ápolást igényel, amikor válságos állapotában van még
remény a gyógyulásra. Ilyenkor természetesen indokolt, el
fogadható a kórház nyújtotta magasabb szintű egészségügyi el
látás. Akiken viszont már itt sem tudnak segíteni, és elsősorban

ápolásra szorulnak, azok számára sokkal emberségesebb, ha meg
hitt családi környezetben, hozzátartozóik gondoskodását és szere
tetét érezve és átélve élik meg halálukat. A haldokló hagyatkozá
sa, végső búcsúja az őt körülvevő rokonságtól, barátoktól, áldása
a visszamaradókra olyan drámai jelenet, ami ma mesterkéltnek,
túlzottan idillikusnak hat, de a korábbi társadalmakban akkora
méltóságot adott a halálnak, amely megnyugvást hozott mind
nyájuk fájdalmában, és az élet más nagy eseményeinek, a szüle
tésnek, a házasságnak a rangjára emelte. Sokan egész életükben
készültek erre a napra mint életük csúcspontjára. Sajnos, ma
gyakran nincsen rá mód, hogy a beteg otthon, tisztességben és
szeretetteljes légkörben távozzon az életből: vagy mert nincs kö
rülötte családtag, esetleg hozzátartozója kora és fizikai állapota
miatt nem tudja őt ellátni, vagy a lakáskörülmények miatt nem
oldható meg az otthoni ápolás. Mégis, úgy gondolom, hogy sok
esetben indokolatlanul küldi kórházba a halál előtt álló beteget az
orvos vagy a hozzátartozó. Csak akkor tudjuk vállalni a haldokló
ápolását, gondozását, csak akkor tudunk mellette lenni a halál
pillanatában, ha - hozzátartozók, ápolók, orvosok - a magunk
halálát is el tudjuk fogadni. Ennek hiánya az egyik leggyakoribb
oka a haldokló elutasításának, kórházba küldésének.

Hogyan érvényesülhet a háziorvos keresztény világnézete, élet
vitele munkája során? Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy min
den beteg vallásos meggyőződésére való tekintet nélkül, jogosult
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A keresztény
világszemlélet
érvényesülése

A betegápolás
példaképei

az orvosi ellátásra, és az orvos nem tehet különbséget betegei kö
zött világnézetük szerint. A betegellátás területe nem alkalmas a
,,lélekhalászásra" vagy a rossz emlékű agit.prog-munka ellenkező

tartalommal történő végzésére sem. Az orvos viszont élheti és su
gározhalja magából keresztény meggyőződését, annak legszebb és
legmélyebb értelmét: "Arról tudják majd meg rólatok, hogy a ta
nítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." És
imádkozhat is betegeiért. Vannak olyan esetek, helyzetek, amikor
a gyógyszerektől, a műtéttől már alig vagy egyáltalán nem várha
tó eredmény, de az orvos szeretete és imája még mindig hatásos
lehet Isten szándéka szerint az örökélet perspektívájában.

Nincs könnyű dolga a háziorvosnak, ha betege jó orvosa akar
lenni. Személyreszólóan kell megítélnie, hogy a szorosan vett or
vosi szakellátás mellett mi az, amit betege gondjaiból, bajaiból
még vállalhat, és mi az, amiben már nem illetékes. A keresztény
orvos nemcsak mint betegéért, hanem mint embertársáért is fele
lős; ugyanakkor tiszteletben kell tartania független, szabad sze
mélyiségét ebben a szükségszerűen függőséget is tartalmazó kap
csolatban. Szemünk előtt állnak a nagy, szinte megközelíthetetlen
példaképek, akik a szegényeket, a betegeket, az elesetteket min
dig szeretettel felkarolták, értük feláldozták önmagukat. Árpádhá
zi Szent Erzsébet, aki "előszeretettel gondozott leprásokat, a leg
természetesebb mozdulatokkal fürdette őket, tisztogatta sebeiket,
és soha el nem mulasztotta, hogy megcsókolja őket". Batthyány
Strattmann László, a szegények orvosa, aki minden kórházból tá
vozó betegének Jézus Szíve képet adott ajándékba, hátán imára,
hálaadásra, erkölcsi megújulásra buzdító szöveggel. És nagy kor
társunk: Kalkuttai Teréz Anya, aki nem tudja, betegeinek mi a vi
lágnézete, de akinek karizmatikus hitét, kereszténységét mindenki
ismeri. Legjobb tanítóink azonban maguk a betegek, akik kifeje
zik igényeiket, türelemmel elviselik hibáinkat, gyengeségeinket, és
akik életük, egészségi állapotuk alakulásával, a hozzánk fűződő

kapcsolatukkal kifejezik, érzékeltetik velünk, mi az, amit jól tet
tünk, és miben kellene változtatni, javítani tevékenységünkben.
Nemcsak bizalmukra, megértésükre, együttműködésükre, hanem
imáikra is nagy szükségünk van.

Jó volna, ha az életük alkonyát megérő rokonaink, barátaink,
embertársaink többet gondolnának az egészségre, mint a beteg
ségre, többet az öregség szépségeire, cselekvési lehetőségeire,

mint fogyatkozásaira, korlátaira, és ha ezeket az éveket-év
tizedeket az élet csúcsának tekintenék hasonlóan a nagy drámák,
operák utolsó jeleneteinek, a nagy szimfóniák zárótételeinek az
emelkedettségéhez. Mindebben a háziorvos is nyújthat - né
melykor nem is kis - segítséget, amit mint az élet nagy és meg
tisztelő ajándékát kell megköszönnünk.
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