
DR. FÜGI SAROLTA:

Az időskor pszichiátriai,
mentálhigiénés jellegzetességei
Az idegrendszer szabályozza a szervezetben lévő legkülönbözőbb szövetek anyag-
cseréjét. A korral járó változások, végső soron a központi idegrendszer különböző
emeletein működő sejtek funkció kieséséhez, majd pusztulásához vezetnek. Az agy-
állomány súlya a felnőtt kortól kezdve fokozatosan csökken. Példázza ez azt a tényt,
hogy fokozatos folyamatról van szó, amely mindenkinél fellelhető, de megnyilvánu-
lása és mértéke igen változó, sok tényezőtől függő.

Az agyműködés emberi „kivételessége", hogy olyan magasrendű szerveződések
alakultak ki, amelyet a szakirodalomban humán neoformációnak is jelölnek, ame-
lyek képessé teszik speciális „emberi" feladataira. Az agyműködés nagyfokú meg-
bízhatóságát, az óriási mennyiségű információ feldolgozásának képességét, az egyes
agyi struktúrában tömörült nagy számú idegsejt és annak speciális működései adják,
öregedéskor az idegsejtek száma és pusztulása következtében csökken, de az egyes
struktúrában való sejtszám változás látható működés változást is okoz. Van ahol
korábban mint másutt, vagyis vannak érzékenyebbek, vulnerabilisebb területek. Sok
„biztosítással" tartalékkal dolgozik az idegrendszer, de ennek mértékében van egyedi
különbözőség is. Ismert irodalmi tény, hogy aki élete során nagyobb szellemi tréning-
ben van, annak szellemi leépülése kevésbé következik be. Tehát az agy legfinomabb,
összetett működése tréningezhető.

Az idegrendszer különösen érzékeny a szervezet oxigén ellátási zavaraira,
anyagcsere változásaira.

így a természetes öregedés folyamatát gyorsítják:

a) toxikus ágensek (alkohol, nikotin stb.)
b) oxigenizációs zavart okozó betegségek
c) életmódból következő izoláció, szellemi tréning hiány stb.

Leépüléskor általános szabályszerűség, hogy elsősorban a friss mellékek bevésése
nehezül, a kevésbé gyakorolt, ismételt ismeretek, illetve műveletek károsodnak. Eb-
ből egyenesen következik, hogy a szellemi „megöregedésnek" életmódbeli rizikó fak-
torai is vannak.

Szellemi, lelki működések változása időskorban:

— A megelőző személyiség jellemzői markánsabbak lesznek.
— Megváltozik a környezettel való kapcsolat.
— A kapcsolatok felvételének nehezítettsége, aggodalmaskodás, nehézkesség gya-

kori. Betegségi állapotokban ez a jelenség egészen a teljes bizalmatlanságig, il-
letve gyanakvásig mélyül, gyakorta elszegényesedési, meglopatottsági kóros vo-
natkoztatássá alakul.
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— Érzelmi labilitás, a hangulati élet megváltozása.
Lehangoltság, apathia, késztetészavar nem ritka. Ebből adódóan a munkakedv,
a tevékenységre való irányultság, késztetés lecsökken. Egy-egy „ördögkör" ala-
kulhat ki, amely mélyíti az idős ember problémáját. Hangsúlyozni kell, hogy a
tevékenység, a kreatív, örömet adó munka alapvető fontosságú. Ennek fenntar-
tása mindenképpen az öregedés negatív tényezői ellen hat.

— Számos összegyűjtött bölcsesség, tapasztalat miatt az idős ember problémalátása
mélyebb lehet, mint fiatalkorban. Ennek produktív felhasználásához azonban
elsősorban olyan környezet kell, amely az idős embert értékének tekinti és meg-
becsülő, biztonságot ad.

Időskor mint életszakasz — a család szemszögéből.

Az egyén személyes szükségleteire legérzékenyebb közeg a család. Ez azt jelenti,
hogy a közösség tagjai őt individuálisan kezelik, személyes módon érdeklődnek irán-
ta, az ő nyelvét beszélik. Elvárásaik nyütak vele szemben, teljesítményét közvetle-
nül minősítik, egyes megnyilvánulásainak viselkedésének pozitív és negatív oldalát
egyformán.

Lényeges funkciója a családnak, hogy tagjai számára természetes a segítség-
nyújtás, adott esetben gz azonnal elvárható, különöstebb kérés nélkül. Az önbecsülés,
autonómia megőrzése mellett ehhez joga van. A család felsorolt támogató funkciói
az idős ember számára is adottak megfelelő esetben.

Gyermekkorunk óta erre tanultunk rá, erre szocializálódtunk. Az idős ember
egyfajta értéket képvisel a megélt tapasztalati, ,jbölcsességi" helyzetével, az általa
nyújtott érzelmi előtérrel. (Csak megemlítjük ennek egy speciális formáját a nagy-
szülő-unoka viszony érzelmi erejét, amely gyakorta igen mély, a gyermekek fejlődé-
sére erős pozitív hatású. Általában az unokákkal szemben még erőteljesebb érzelmi
erőtér alakulhat ki, mint a szülő-gyermek kapcsolatban, mivel más szintű, a közvet-
len felelősségtől mentesebb, a „fészekrakás", az egzisztenciális gondok időszakán túl-
lévő helyzetből fakad.) Bár a hagyományos család átstrukturálódott, de az idősek
résztvétele a rokonsági hálózat fenntartásában jelentős. Megfelelő esetben ez azt
jelenti, hogy az öregek fontos, aktív személyei a családnak, a mindennapi felada-
tokból sokáig részvállalók. Ez egy kétirányú interakciós folyamat, amely megvéd a
szerepvesztéstől, de a családnak is nélkülözhetetlen. Az így felépített család egyfaj-
ta állandóságával, átlátható, a tagjai számára is jól ismert működésével biztonságot
jelent, ahol a teljesítmény mellett a pihenés is megengedhető. Caplan — egyik mun-
kájában, amely „A család mint támogató rendszer" (1924.) címmel jelent meg, széles
bázisú felmérő — kísérletekre hivatkozva állapítja meg, hogy azokban a csoportok-
ban, ahol hatnak a támogató „rendszerekre" jellemző funkciók, kisebb a mentális
és fizikális betegségek gyakorisága.

Ez főleg akkor látható, ha tartós stressnek, illetve gyors fizikai és szociális vál-
tozásoknak vannak kitéve. A „támogató rendszer"-szerű tömörülések egyik jellem-
zője, hogy az egyén folyamatos társas interakcióban (kapcsolatban) van olyan cso-
portokkal, személyekkel, amelyekben lehetőség nyílik az őrá való visszajelentések-
re, értékelésekre, s ezek a kapcsolatok ellensúlyoztalak a tágabb szociális térben
való elégtelenebb kommunikációját.
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Ha a vázolt védőháló elégtelen — az idős ember sérülékenysége nyilvánvalóbb
lesz, mentális, vagy fizikális szempontból megfogalmazható betegség jön létre.

Melyek a leggyakoribb okok:

1. Az idős ember egyedül maradása:
— csonka család (önmagát is nehezen tartja fel, az idősre nem jut idő, erő stb.)
— társvesztés jön létre (feleség, férj halála, főként ha a család többi tagja tér-

ben, időben messzekerül.)
— megváltozott mobilizációs jelenségek miatt, a családtagok távolra kerülnek

stb.

2. Nyugdíjba vonulás után nincs ömöforrási alternatíva.

3. Megváltoznak az életkörülmények (kertesházból-bérházba stb.)

4. Betegség jön létre, amely miatt nő a kiszolgáltatottság, beszűkül az élettér. Kü-
lön speciálisan nehéz helyzetet jelent az érzékszervi folyatékosság (vakság stb.)

A vázolt főbb szempontok következményeként az idős ember szociálpszichiátriai
szempontból „krízishelyzetbe" kerül. Az elnevezés Caplantól ered, aki azt a jelensé-
get, illetve ezzel az elnevezéssel amikor az egyén e számára megoldhatatlannak tűnő,
de elkerülhetetlen problémával kerül szembe, amelyet az addigi megoldási módjai-
val, energiájával nem tud leküzdeni, de ennek fenyegető jellegét oly mértékben éli
meg, hogy a személyiség beszűkül, csak ez a probléma tölti ki.

Ekkor:

a) Az összes „tartalék" mozgósításával leküzdi a krízist, erősebben kerül ki belőle.

b) Acting-out jelenség veszélyével súlyos lelki zavar jelenik meg
(pl. depresszió, öngyilkossági veszéllyel).

c) A személyiség dezintegrálódik, elveszti önmagát, elmebeteggé válik.

A vázolt krízisek igen gyakoriak idős korban. Bár időtartamát ezen állapotnak órák-
tól, 6—8 hétben jelölik, átmehetnek tartósan kóros lelkiállapotokba.

így gyakorivá válik az elérhető „drog", az alkohol fogyasztása, amellyel az in-
sufficiencia enyhülését igyekszenek elérni.

Sokszor az alkoholfogyasztással járó könnyebb kommunikáció lehetőségét látjuk
vezető oknak, természetesen az alkoholbetegség minden káros következményével.

Ezek:

1. a szellemi leépülés, gyors, feltartóztathatatlan állapota;

2. a megelőző személyiség durva megváltozása, közösségi normákat kifejezetten
sértő összmagatartás, illetve ennek különböző változásai;
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3. a testi betegségek alkohol miatt (vagy következtében) kialakulnak; elsősor-
ban a máj, az emésztőszervek betegségei, szív, idegrendszer kóros elváltozásai.)
(Alkoholra létrejöhetnek az életveszélyes delirium tremenst, (az alkoholos fél-
tékenység) a vonatkoztatási elmezavarok, stb. Gyakoriak a görcsös eszméletvesz-
téssel járó állapotok provokált vagy alapvetően alkohol miatti állapota, a súlyos,
fájdalmas, sok idegre terjedő ún. polyneuronopathiák.)

Időskori neurotikus megbetegedések.

A háttérben a tartós lelki diszkomfort áll, amely szorongással, alvászavarral, fo-
kozott betegségtudattal járhat. Igen gyakoriak a szervi tüneteket utánzó, de nem
objektivizálható, ún. funkcionális megbetegedések. Ilyen esetekben sokszor átlátha-
tó, hogy a beteg ily módon kényszerül kommunikációra, így kap gyengédséget és rá-
figyelést. Hangsúlyozni kell, hogy ez azonban nem tudatos nála. Kórházból, kór-
házba járnak, rendeléseken ülnek, az egészségügytől, a gyógyszerektől várva passzív
módon a „csodát", hogy élethelyzetük megváltozik. (A kórház gyakran család- kö-
zösségpótló szerepet kap, amelyet természetesen igazi funkcióként nem tud betöl-
teni.)

Időskorban kezdődhetnek jellegzetesen körülhatárolható pszichiátriai megbete-
gedések, melyek számszerűségükben igen gyakoriak. Például
— időskori depressziók (lehangoltsági állapotok);
— időskori paranoid (vonatkoztatásos tünet centrum kórképek);
— testi megbetegedéseket kísérő ún. „exogen kórformák", ahol a tudatzavarok do-

minálnak (pl. arteriosclerosis, cukor és anyagcsere betegségek, tüdőfolyamatok,
szívbetegségek stb.)

Metalhigienes szempontból mit lehet tenni?

— Reális poblémaismerettel már az időskor előtt felkészíteni az egyént erre az élet-
szakaszra. (Szellemi, életmódbeli, szemléletbeli felkészülés.)

— A közösségi helyzetek lehetőségének individuális biztosítása.
— A család segítése, lehetőségeinek, belső tartalékainak mozgósítása az idős vé-

delmében. (A családra is pozitív formáját kell ennek megkeresni, nem „már-
tírfelvállalásokat" normaként elvárni.)

— Minden lehető szinten az idős korosztályt az izolálódástól védeni. Ezt olyan ér-
telemben is, hogy ne váljanak szét a generációk, az idősek ne legyenek izolálva
á többi korosztálytól.

— Lehetőség szerint a folyamatos tevékenység biztosítása, amit pozitív értéknek él
meg az egyén.

Eeteggé válás esetén néhány pszichiátriai szempont:

— Az idős embert, amíg lehet ne mozdítsuk ki eredeti környezetéből. Olyan egész-
ségügyi ellátási módokban kellene gondolkoznunk, ami ezt szemelőtt tartja. Gya-
korlati tény, hogy öregek kórházba kerülve sokszor zavart tudatúvá válnak,
felborul az anyagcsere egyensúlyuk, védtelenebbek a fertőzésekkel szemben. A
kórház idegen, szorongást keltő szituáció, mely önmaga betegségnemző.
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Ha csak intézeti kezelés kivitelezhető, ez a lehető legrövidebb ideig tartson, és
soha ne legyen egysíkú, mindig hármas vezérlésű: biológiai, pszichológiai és szo-
ciális.

A pszichiátriai kezelések intézményes formájának (járóbeteg, illetve kórházi
osztály) előítéletektől terhes volta rontja az együttműködési lehetőségeket. Ez
öregeknél még inkább hangsúlyozott, mivel ilyen irányú gondolkodási sémáik
merevebbek, szociális környezetük, amely toleráns módon visszafogadná őket,
hézagosabb.

Az idősek alkohol és gyógyszertoleranciája kisebb és egyéni, ezért igen nagy
óvatosságot igényel.

A visszafordíthatatlanul kiürült szociális kapcsolatokban élő, függő helyzetbe ke-
rültek intézményes ellátása maximális humánumot, a reális igények felbecsü-
lésen alapuló tervezést igényel. Nem csupaszkodhatnak elő őrző funkcióra, vege-
tatív igények, ápolási teendők biztosítására az intézményes végső állomások (szo-
ciális otthon).

Baranyó Sándor: Tél
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