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lyen végezte. A Pécsi Or
vostudományi Egyetem
elvégzése óta Szombat
helyen, a Markusovszky
Kórházban dolgozik onko
lógusként. 1989 óta
érdeklődik a haldokló rák
betegek orvosi, pszicho
szociális problémái iránt.
1992 óta a Szombathelyi
Hospice Alapítvány kere
tében végez munkát.

Hospice - az élet
és a halál méltóságáért
A betegeket, de különösen a haldoklókat a kezdetektől fogva ott
honukban ápolták a család asszonyai. Csendet, békét, nyugalmat,
szeretet nyújtva nekik az orvosságokon kívül. A szegények, a nincs
telenek azonban magányosan, elhagyatottan haltak meg. Az eleset
tek iránti szeretet, az irgalmasság gyakorlása a keresztény magatar
tás egyik fő erénye. A háborúk idején, de a hosszú zarándokutakon
is sok beteg és sebesült ember került távol az otthonától. A 4. szá
zadban Rómában Fabiola asszony megnyitotta otthonát a zarándo
kok és betegek előtt. Az utasokat vendégüllátó helyeket hospitium
nak nevezték. A szó menedékhelyet jelent, ahol a megfáradt utazó
felüdülhet, megpihenhet. lO42-ben a Johannita lovagok Jeruzsálem
ben kórházat létesítettek a beteg, haldokló keresztes lovagoknak és
a város szegényeinek. Azokat az otthonokat, menedékhelyeket,
amelyeket a haldokló elhagyatottaknak hoztak létre a 11-14. szá
zadban, az ápoló szerzetesrendek "hospice"-nak, "Hotel Dieu"-nek
nevezték. Az első ispotályokat nemcsak az ápoló szerzetesrendek
kezdeményezésére, hanem a gazdag németalföldi, franciaországi
polgárok adakozásából, könyörületességébőlalapították. (Beaune,
Bruges). Ezek váltak a későbbiekben a modern kórházak őseivé. de
ezekhez a hagyományokhoz nyúltak vissza a modem hospice-ok
létrehozói is. Elsőként 1842-ben Lyonban jött létre hospice-nak ne
vezett haldoklók háza, majd a századfordulón az angolok is létre
hozták hasonló intézményüket, melyet Saint Joseph Hospice-nak
neveztek. Azt a fajta modem hospice-t, amelynek szellemisége
alapján ma a hospice mozgalom világszerte elterjedt, Dame Cicely
Saunders orvos alapította és nyitotta meg 1967-ben, Londonban. Az
utazók védőszentjéről. Saint Christopher Hospice-nak nevezte el.

Miért vált olyan gyorsan népszerűvé a hospice mozgalom?
A medicina fejlődésével a természetes halál mind ritkábbá vált.

A gyógyíthatatlan betegek a kórházi műszerek között magányo
san, szeretteiktől távol vannak. Nem kell feltétlenül nemzetközi
statisztikákra hivatkoznunk, hogy tudjuk, a haldoklók 70-80 szá
zaléka otthon, szerettei körében kíván meghalni.

A haldokló betegeket speciális igényeik alapján különítik el ma
is a hospice-okban. A haldoklók otthoni, vagy legalább otthonos
környezetre vágynak, biztonságérzetre, intimitásra. Előtérbe ke
rülnek spirituális tartalmú gondolataik, meditációik, számot vet
nek. életükkel, megváltozik Istenhez való viszonyuk, keresik az
élet értelmét.
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Aterminalis állapot
pzsichoszomatikus

problémái

A hospice-okról ma

A hospice-okban mintegy 90 százalékban daganatos betegeket
ápolnak. A hospice személyzete főleg orvosokból és nővérekből

áll. Tekintettel a megnövekedett ápolási teendőkre, egy orvos
munkáját húsz nővér segíti. A tüneti kezelés, a panaszok enyhíté
se az orvos feladata. A szervezési feladatokat és a szociális prob
lémák megoldását a szociális munkások végzik. Otthoni gondo
zást, ápolást is végez ez a csoport. Gyógytornászok, pszichológu
sok, foglalkoztató terapeuták, gyógyszerészek és lelkészek tevé
kenykednek a betegek körül. A teljes komfort biztosításának elen
gedhetetlen része a karitatív munkát végző önkéntes segítők csa
pata. A hospice tehát olyan ápolási közösség, amelynek tagjai ar
ra szövetkeztek, hogy a haldokló testi-lelki komfortját biztosítsák,
olyan környezetet teremtsenek számára az otthonában vagy a
hospice-otthonban, ahol egyéniségét megőrizheti élete utolsó pil
lanatáig. Az otthoni gondozás feltétele, hogy a teljes hospice-cso
port a beteg rendelkezésére álljon, s a tünetek súlyosbodása ese
tén átmenetileg vagy véglegesen a hospice-otthonba, vagy a kór
házi osztály palliatív részlegére kerülhessen a beteg.

Az orvosi szempontból terminális állapotú az a beteg, akinek a
betegsége nem gyógyítható, egyensúlyban nem tartható, s az
életmeghosszabbító terápiás eljárások ellenére egy adott időn be
lül halálhoz vezet. A betegek a terminális szakaszban biztonságra
vágynak, a család közelségét igénylik. Lényeges, hogy önbecsülé
süket megtarthassák. Tekintettel kell lenni emberi igényeikre, sze
méremérzetükre.

A családnak nemcsak az anyagi helyzete változik meg, ha
egyik tagja hosszan tartó, súlyos betegségben szenved, hanem
lelki terhei is megnövekednek. Sokan nem mernek nyíltan beszél
ni a betegnek a gondjairól. Elhessegetik a halálnak még a gondo
latát is. A búcsúzkodni, végrendelkezni kívánó haldoklóval nem
tudnak szót érteni. Vidám álarcot vesznek fel, úgy tesznek, mint
ha csak egy kis nátháról lenne szó. Pedig mindig meg lehet talál
ni a kellő pillanatot, és szeretettel beszélgetni úgy, hogy egyben
segítsünk is.

Angliában mintegy 200 hospice működik. A hospice szerveze
tek Európa 26 országában tartják nyilván csoportjaikat. Az Egye
sült Államokban több mint másfélezer hospice működik.

Magyarországon Budapesten és Szombathelyen szinte egyidő

ben kezdődött meg a munka. A létrejött haldoklógondozás rész
ben a betegellátást, részben a hospice-gondolat elterjesztését tűzte

ki célul az országban. Így ma már léteznek csoportok Csepelen,
Debrecenben, Miskolcon és Gyulán is.

Tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy betegeink mindig
örömmel fogadták, ha a hospice-csoport az ápolást otthon végez
te. A nővérek akár naponta, de hetente kétszer biztosan látogat
ták, ápolták a betegeket, 2-4 órát töltöttek náluk. Az orvos heten-
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te, szükség szerint naponta vizsgálta a beteget. Lelkészeink a be
tegek igényei szerint tettek látogatást otthonaikban.

Időszakosan igényeltünk jogászt a végrendeletek elkészítésé
hez. Egyéb szakemberek, szociális munkások, gyógytornászok
vettek részt a házi gondozásban. A családnak biztonságérzést
nyújtott a szakellátás, csökkentette anyagi terheiket. Mindez
nagymértékben csökkentette a kórházak terheit és az ápolási na
pok számát. Saunders mondta a hospice-mozgalom lényegéről,

hogy az "ember élete utolsó percéig fontos nekünk. Mi nemcsak
azért fogunk elkövetni mindent, hogy békében halhasson meg,
hanem hogy mindvégig emberhez méltóan tudjon élni."

Elhunyt Juth Lenke

(1930. augusztus 30. - 1995. május 27.)

Alig néhány hónap telt el Balassa Mária halála óta, s szerkesztöségünk ismét
elveszítette egyik legtisztább és legértékesebb tagját. [uth Lenke a Tan
könyvkiadónál dolgozott szerkesztőként éveken át, s nyugdíjba vonulása után
jelentkezett segítő szolgálatra. Hatalmas műveltségével, gondos igényességé
vel lektorálta, szerkesztette a kéziratokat. Szerény, tiszta, mindig derűs egyé
nisége megszépítette mindnyájunk életét. Munkáját akkor is folytatta, amikor
már kikezdte szervezetét a halálos betegség, s dolgozott mindvégig, a fájdal
mas kezelések s a növekvő szenvedések ellenére, a közelgö halál árnyékában
is. Ha hogylétéről kérdeztük, mindig mosollyal ütötte el a kérdést. A munkája
volt számára a fontos, és munkatársai, akiknek segíthetett.

Olyan szerényen és egyszerűen távozott közülünk, ahogyan élt. Hisszük:
megérkezett oda, ahol a szelídek, a tisztaszívűek, a békességesek együtt van
nak Isten szeretetében.
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