
LUKÁCS lÁSZlÓ Betegáldás
Elisabeth Kübler-Ross, aki orvosként és pszichiáterként világszerte
ismertté vált a haldoklókkal és a halállal foglalkozó kutatásai révén,
elemezte az emberek halál-tudatát is. Hosszú éveken át vizsgálta,
milyen folyamatok játszódnak le a betegek, az öregek, főleg pedig
a haldoklók benső világában. A tudomány és a technológia hatal
masat fejlődött, az ember legbenső igényei azonban változatlanok
maradtak. Az egészségügy a beteg test gyógyítására rendezkedett
be, nem eléggé figyel azonban arra, hogy a beteg: élő személy,akinek
benső, lelki igényeit legalább olyan fontos tekintetbe venni, mint a
benne zajló fiziológiás folyamatokat. "Elmúltak az idők, amikor az
ember békében és méltóságban halhatott meg" - állítja Kübler-Ross.

Az orvostudomány (is) hatalmasat fejlődött az elmúlt évszázad
ban. Az átlagéletkor megnövekedett, egyre többen élnek meg ma
gas életkort - legalábbis a fejlett országokban. Az egészségügy
hatalmas (és költséges) iparággá lett. A kórházi gyógykezelés
többnyire a bonyolult gépek sokaságát mozgató, rutinos szakem
berek gondosan összehangolt csapatmunkájából áll.

Fennáll annak a veszélye, hogy a beteg akarva-akaratlan afféle
munkadarabbá, tárggyá lesz az őt gyógyító orvosok, ápolónővé

rek kezében. Sok a dolguk: nem érnek rá .Jelkizni" a megriadt,
válságos helyzetbe került emberrel, akinek pedig éppen most vol
na a legnagyobb szüksége egy bátorító pillantásra, kézszorításra,
megértő szóra, vagy éppen odahallgató figyelemre. Áldottak azok
az orvosok, ápolónők. akik az embert is meglátják és megszólítják
a magatehetetlen, segítségre szoruló betegben. Tisztelik emberi
méltóságát, éreztetik vele együttérzésüket, megpróbálják enyhíte
ni benne a magára hagyottság, a kiszolgáltatottság, a riadt féle
lem gyötrelmét, ami gyakran erősebb még a testi fájdalomnál is.

Mindez persze nemcsak az orvosok hivatásához tartozik (tar
toznék?) hozzá, hanem része mindnyájunk személyes életének.
Idős, beteg családtagjaink elsősorban tőlünk várják ezt a gondos
kodást. Embersorsunknak része, hogy előbb mi kísérjük el ezen a
végső úton hozzátartozóinkat, aztán egyszer majd mi szorulunk
rá mások gondoskodására. Nem menthetjük fel magunkat e fela
dat alól azzal, hogy betegünket elhelyezzük egy kórházban.

Szabadversenyes világunk egyre inkább a hatékonyságot, a
hasznot, a sikert tartja a legfőbb értéknek. A csecsemők és a gyer
mekek mellett a betegek és az öregek azok, akik folytonosan fi
gyelmeztetnek bennünket: vannak a haszonnál fontosabb értékek
is. Áldottak a betegek, akik ébrentariják az emberséget, az együtt
érzést, a szeretetet azokban, akik (még) egészségesek.
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