
HAZAAKLÁRA Gondolj a télre
Amikor a nap a legforróbban
süt le rád, akkor gondolj a télre
(keleti mondás)
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A kronológiai és
biológiai életkor

Az időskori magány
gyökerei

Az öregedéssel és a halállal kapcsolatos korábbi magatartási min
tákat, íratlan törvényeket legtovább a falusi közösségek őrizték. Az
utóbbi évtizedekben azonban e közösségek is széthullottak. A mai
magyar társadalomban szinte teljesen hiányzik a megöregedés kul
túrája, az emberek elhárítják az öregség és a halál gondolatát. Ezek
kel a kérdésekkel először a kórházi ágyon szembesülnek, felkészü
letlenségük miatt azonban gyakran azt látjuk, hogy súlyos betegség
után, állapotuk romlásakor kétségbeesnek, szoronganak.
"Minden öregedő embemek választania kell: vagy görcsös igyeke
zettel vissza akarja tartani azt, amiről érzi, hogy úgyis kicsúszik a
kezéből, vagy vállalja az új életérzést, és ezzel új lehetőségek, vál
tozások számára nyitja meg magát" - írja Riemann.

Az öregedés természetes folyamat, mely külső megjelenésünk
megváltozásával, szervezetünk teljesítő- és alkalmazkodó képességé
nek fokozatos csökkenésével jár. A pszichológiai öregedésre a lelki
alkalmazkodóképesség romlása, a fokozott érzékenység, beszűkülő

érdeklődés a legjellemzőbb. Szociális öregedésünket a társadalom
ban, családunkban megváltozott szerepeinkkel jellemezhetjük. Legje
lentősebb szerepredukció a nyugdíjba menés, ami társadalmi presz
tízsveszteséget, anyagi helyzetünk romlását és még számos kedve
zőtlen változást jelent. A családon belül a szűlői irányító és gondos
kodó szerep fokozatos feladására kényszerülünk. Mindezek mellett
csökkenek emberi kapcsolataink, rokonaink, barátaink meghalnak,
házastársunkat is elveszítjük. Ebben az életszakaszban gyakrabban
jelentkeznek a megbetegedések.

Öregedésünk üteme részben genetikailag determinált, de jelen
tős mértékben gyorsíthalják egyéb tényezők, testi-lelki betegsé
gek, helytelen életmód (egészségtelen táplálkozás, fizikai aktivitás
hiánya, káros szenvedélyek, az egyén anyagi és társadalmi hely
zete, stb.). Lehetőségünk van az öregedés ütemének lassítására is,
elsősorban tervezett, céltudatos, következetes életvezetéssel. A
kronológiai, naptári kor a betöltött évek számát jelenti, a biológiai
életkor pedig az egyén kűlső megjelenése és aktuális fiziológiai,
pszichológiai és érzékszervi működése alapján ítélhető meg.

Az öregedéssel járó egyik legsúlyosabb következmény az elma
gányosodás. Ennek gyökerei általában korábbi életszakaszokra
nyúlnak vissza. Az első komoly veszteség a felnőtt gyermekek tá
vozása a családból. Ezt az életszakaszt, "üres fészek" szindrómá
nak nevezik. Gyakran erre az időre esik a házastársak érzelmi kö-
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A magányosság elleni
harc

Ami végtére ismeglart
IZ életben, IZ nem

más, mint IZ a
képesség, hogy

valaminek örüljünk, és
valamit kedvvel

tegyünk, hogy valamit
szeressünk."
(R.Riemann)

tődésének fellazulása, amellyel tovább gyöngül a család megtartó
ereje. Sokan képtelenek ezekhez az eseményekhez alkalmazkodni,
és ezt követően szinte összes kapcsolatukat feladják.

Ebben az életszakaszban a súlyos depresszió nem ritka és elég
magas arányban végállomása az öngyilkosság. Közvetlen kiváltója
általában valamilyen veszteség-élmény. Ez lehet a szeretett személy,
munkaképesség, önellátási képesség, az anyagi biztonság elvesztése.
Az uralkodó érzés ilyenkor a szeretethiány, amely vagy oly módon
jön létre, hogy elveszti azt az érzést, hogy szeretik, vagy úgy, hogy
elveszti mindazokat, akik szerették. A szeretetérzés elvesztésével
párhuzamosan a reménytelenség, a tehetetlenség, a feleslegesség ér
zése válik uralkodóvá, és e kínzó élmények sodorják az egyént az
önpusztító krízis felé. Az öngyilkosságra a hetvenöt év feletti férfiak
veszélyeztetettsége a legnagyobb. A tragédia úgy kerülhető el, ha az
egyén tudatosan védekezik ellene, és megfelelő segítséget kap. A vé
dekezés útja lehet, hogy felkeresi azokat a családtagokat, barátokat,
vallási vagy egyéb közösségeket, akiktől reméli, hogy segítő kezet
nyújtva támogatják a talpra állásban. A veszélyeztetett környezeté
ben élőknek pedig figyelni és reagálni kell azokra a jelzésekre, céloz
gatásokra, amelyek szinte minden esetben észlelhetők. ilyenkor
egyetlen szó, egy-egy érzelmi töltésű mozdulat, egy rövid látogatás
visszahozhaíja a továbbélés reményét.

A magányosság elleni harcot már életünk derekán el kell kez
deni életvitelünk racionális szervezésével, az emberi kapcsolatok
tudatos építésével, ápolásával, új barátok szerzésével. Jó fegyver a
magány ellen a testi-szellemi aktivitás megőrzése. Társadalmi mé

retű téveszme, hogy az idős ember már eleget dolgozott, tehát pi
henjen, üljön a karosszékben, élvezze a nyugalmat. A karos
székbe, lakásba való visszahúzódás ugyanis teljessé válhat. Mind
ez elkerülhető, ha nyugdíjba kerüléskor új életritmust vezetünk
be, amelyben az alkotó jellegű, hasznos testi-szellemi tevékeny
ségnek és a pihenésnek új aránya érvényesül. Igen jó hatású eb
ben az életszakaszban a másokkal való törődés. Felmérhető jelen
tőségű az unokák gondozása, a velük való foglalkozás. Gyakran
látjuk, hogy a nagyszülők sokkal melegebb, szorosabb érzelmi
kapcsolatot alakítanak ki unokáikkal, mint korábban gyermekeik
kel sikerült. Fontos, hogy számon tartsuk ünnepeinket, legyenek
ünnepeink. Az ünnep az áthangolódás, a megszokott szürkeség
ből való kilépés lehetősége. Ünnepi öltözködés, ünnepi viselke
dés, ünnepi hangulat, együttlét másokkal egy közös érték jegyé
ben, óriási lelki élményt adhat.

Az idősek magányának oldásában a fiatalabb korosztálynak is
feltétlenül szerepe van. Nemcsak erkölcsi kötelesség a szülők, a
nagyszülők felé fordulniuk, hanem a törődés során átvehetik az
ősök tapasztalatait, kulturális hagyományait. A múlt elfogadása
és beépítése, az elődök tisztelete saját személyiségfejlődésüket is
nagymértékben szolgálja. Viszont az is fontos, hogy az idősek
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"Maga a halál is az
élet feladatainak
egyike" (Marcus

Aurelius)

A halállal való
megbékélés útjai

megértőek, toleránsak legyenek gyermekeik, unokáik iránt. Fo
gadják el, hogy azok nem feltétlenül velük azonos módon véle
kednek a világ dolgairól. Sok idős ember csak a gyógyszerektől

reméli állapotának jobbra fordulását, és naponta 30-40 szemet is
elfogyaszt. Legtöbbször ez felesleges és ártalmas. Olyan szemlé
letváltást kell elémünk, melynek eredményeképp megváltozik az
idősek életmódja, és ezzel együtt csökken a tabletták száma.

Idősekkel foglalkozván mindennapi munkánkban megkülön
böztetett helyet foglal el az elmúlás kérdése. E kérdéssel nem szí
vesen foglalkozunk, félünk tőle, megpróbáljuk kirekeszteni tuda
tunkból. Az emberiség évezredek során kiérlelte azokat a szoká
sokat, szertartásokat, amelyekkel a halál kegyetlenségét szelidíte
ni tudta. A modemizálódott, technika rabjává vált, erkölcsi vál
ságban szenvedő társadalmakban ezek elhalványodtak, tartalmat
lanná váltak, esetleg teljesen megszűntek. Ma egy temetés több
nyire mechanikusan, személytelenül zajlik, a gyász felszínes, vagy
hiányzik. Gyermekkoromban a falunkban még egészen másként
történt. A háznál történő ravatalozástól a temetőig minden na
gyon bensőséges, személyre szóló volt. Még ma is hallom azokat
a temetkezési énekeket, zsoltárokat, amelyekbe "beleénekelték"
fájdalmukat az emberek. Néhány évvel ezelőtt Görögországban
jártam, és Athén mellett a kerameikoszi temető több ezer éves sír
köveinek csodálata közben éreztem hasonlót, mint a falumban. A
halálra készülőt körülveszi a családja, barátai, és búcsúznak egy
mástól. Megbeszélik elintézetlen dolgaikat, útravalót készítenek a
távozónak. Arcukon megbékélés látszik.

Mivel a halál születésünk pillanatától életünk elkerülhetetlen
része, készülődnünk kell rá. Azzal, hogy száműzzük tudatunkból,
csak erősödnek félelmeink. Egyedül a halállal való megbékélés
szabadíthat meg rettegésünk rabságából. Keresni kell a megbéké
lést hívőként és nem hivőként egyaránt. Szilárd, vallásos meggy6
ződésűek számára könnyebb ez az út, mert bizalommal tekinthet
nek a halált követő időre, míg a nem hívők perspektívája csak a
halál előtti életre szól. Bármelyik úton is közelítünk a megbéké
léshez, nem nélkülözhetjük az emberiség ezzel kapcsolatos évez
redes tapasztalatait, a vallási és kulturális hagyományokat. Pozi
tív életfilozófiát kell kialakítanunk, erősítenünk kell tudatunkban
azt az alapvető igazságot, hogy az élet utolsó szakasza nemcsak
képességek, teljesítések beszűkülésének, vagy elvesztésének folya
mata, hanem a lelki fejlődés, növekedés újabb fejezete, tapasz
talatok átadása, életünk összegzése, értékelése, betetőzése lehet. A
halálra való felkészülésben segíthet a hagyományokhoz igazodó
gyászolás. A gyász nagyon fontos, mert segítségével kifejezhetjük
szeretetünket, ragaszkodásunkat halottunk iránt, ezáltal feloldást,
megnyugvást nyerünk, úgy érezzük, hogy tudtunk a legnehezebb
helyzetben is emberként viselkedni.
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A geriátriai osztályról

A haldoklók komplex
ellátása

A hospice fogalma és
célja

A geriátriai osztály időskorú megbetegedések diagnózisát, ke
zelését, komplex rehabilitációját végzi. Az időskorban jelentkező

betegség a megöregedés biológiai, pszichológiai és szociális folya
matának csupán egy jelensége, mely mellett az egyén az öregedés
minden egyéb vetületét hordozza. Osztályunkon több szakma
képviselőiből álló orvoscsoport dolgozik, és jelen vannak a reha
bilitációs szolgálat elemei is. A gyógyító munka rendkívül fontos
része a jó minőségü ápolás. Jól képzett nővérek nélkül a geriátriai
tevékenység reménytelen vállalkozás. Osztályunkon világi és
szerzetes nővérek együtt dolgoznak. Az időseket ellátó osztályo
kon különösen nagy figyelmet kell fordítani az ápolás emberi ér
tékeire. Végső óráiban minden ember segítségre szorul. Nem sza
bad magára hagynunk, mellette kell lennünk: az orvos, a nővér, a
pap, a családtagok, a barátok, betegtársak..., mindannyian, akikre
szüksége lehet, akik tehetnek érte valamit. A haldoklóval való
foglalkozás komplex ellátást jelent: gondost ápolást, orvosi keze
lést - melynek fontos része a fájdalmak enyhítése, - és a lelki
gondozást. E vonatkozásban az orvosképzés jelenleg elégtelen.
Ezért nagyon fontos, hogy e területen képezzük magunkat, és ez
által alkalmassá váljunk arra, hogy az orvosi ellátáson kívül biz
tosítani tudjuk a beteg számára a személyiségét is figyelembe ve
vő megfelelő ápolási környezetet, és eredményesen koordinálni
tudjuk az abban résztvevők működését.

A haldokló speciális ellátásra, emberhez méltó körülményeinek
megteremtésére indult el a nyugati országokba a hospice-mozga
lom (hospice: ápolási közösség). A hospice-t az egészségügyi in
tézménytől az különbözteti meg, hogy tevékenységében az egész
ségügyi szakemberek mellett laikusok is részt vesznek, és olyan
közösséget hoznak létre, amelynek központja a haldokló, és ahol
megmaradt testi-lelki képességeit használni tudja. Elhelyezése,
felszereltsége s berendezése az orvosi és ápolási feladatok ellátása
mellett lehetővé teszi a családtagok, barátok együttélését a beteg
gel. A hospice tehát elsősorban speciális szellemiséget jelent, a
szolidaritás, a megértés, a gondoskodás, az egymás segí tésének
szellemét fejleszti és terjeszti. Az első kezdeményezések hazánk
ban is megtörténtek. Ezen ellátási forma azonban a beteg ottho
nában is megvalósítható a háziápolás részeként, amennyiben erre
alkalmas gondozócsoport létrehozható. A hospice-ellátás szakmai
feltétele, hogy képzési programok induljanak egészségügyi szak
emberek és önkéntesek (laikus segítők) részére egyaránt. Megva
lósulásáig azonban minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy
az egészségügyi intézményekben a betegek életük utolsó, nehéz
szakaszában megfelelő gondoskodásban részesüljenek. Semmel
weis szavaival: "Az orvosnak nem csupán tudósnak, hanem
együttérző és részvétteljes embemek is kell lennie. A »csak« tu
dós kevésbé bírja meggyógyítani a beteget, mint az olyan orvos,
aki együttérző és részvétteljes lélekkel áll a betegágy mellett",
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