
Hospice mozgalom - Hospice önké ntesek

1999 tavaszán kerültem a Szent Margit Kórházba, a
Maqllar H1spirc Alapí tvána által m ködtetett hosplce-
ba, Szociális munkás hallgatóké nt már a f iskolán
hallottam a mozgalomról, majd inté zmé nylátogatá-
son voltunk a kórházban. Ezek után választottam a
hospice-önké ntesek tevé kenysé gé t szakdolgozatom
té májául, Bekapcsolódtam a munkába, hogy ré sztve-
v ké nt tapaszta]iam meg az önké ntesek é leté t,

Miel tt báí mibe is belekezdené k, fontos magáva1 a
fogalommal megismerkedni, A szótári meghatározás
szeriní  a hlspice a gazdaq öreqek ru4uqdí jas háza, ellátással,
qqóqqkezelé ssel, A té mában használt fogaiom elté r a fen-
ti meghatározástól, Cé lszer bb, ha magához a mozga-
1om ké pvisel ihez fordulok, hogy  k hogyan határoz-
zák meg tevé kenysé gük alaptát, miben látlák munká-
juk lé nyegé t, A Magyar Hospice Egyesület áltaI ki-
adott rövidke ismertet ben a következ ket találtam a
hospice meghatározásra, ,,A hospice a haldoklók (els sor-

ban aaqanatls) betegek humánus qondlzását vé gz  szeruezet. A
hospirc qondozás cé lia a beteqek é letmin sé qé nek iaví tása í testi
é s lelki szenved,é seih enghfté se, fizí í iai é s szellemi aktivitásuh tá-
mlaatása), valamint a hozzátartozóh segí té se a beteqsé g é s a
gqdsz te teineh viselé sé ben -" A hospice szellemisé gé re a
ké s bbiekben mé g visszaté rek, El tte né hány gondo-
latot összegezné k társadalmunk ha]álhoz va]ó viszo-
nyáról,'

,,Ha nem gondllunk rá, nincs is"

Ha a társadalom, a ma emberé nek a halálhoz va]ó vi-
szonyát vizsgálom elengedhetetlen, hogy az é lethez
való viszonyunkat is emlí tsem, é s a halálhoz való vi-
szonyt ne az é lethez való viszonyon keresztül köze]í t-
sem meg, Marcus Aurellus szavaival é lve: ,,Maqa a haláI

is az é Iet feladatainak eglJike." A halál az é let teí mé szetes
ré sze. A halá], az öregsé g, ugyanolyan termé szetes fo-
lyamat, mint a születé s, a gyerekkor, a fiatalság, az al,
kotó feln ttkor. Ami megszületett, annak el is ke]l
mú lnia, Anyagi világunk m ködé sé nek alapvet  elve.
hogy a megszületeti, megteremtett, megalkotott é le-
tek, tárgyak, bármi, ami körülvessz bennünket, ami a
világunkat alkotja születé sé t I kezdve, a halála felé
halad, - .,csa[ örök váItozós, helethezé s é s elmú Iás lé tezih"'.

A legutóbbi id kig ezzel a termé szeti törvé nnyel
együtt, ennek a tudatában é ltek é vezredeken keresztül
a minket megel z  nemzedé kek, Mindennapjaik ré sze
vo]t a halál, Kialakult í jtuálé la Vo]t a haldoklás, a ha-
lál, a gyász levezeté sé nek. A közössé gi lé t ké sz mintá-
kat adott, hogyan is kell cse]ekedni az é let kú lönböz 
he]yZeteiben.

A technikai fej] dé ssel a világ felgyorsult, átalakult

Lálüska Erzsé bet l975-ben, szarvason §zületett. szoclálls
munkát tanült a wesely lános Lelké szké pz  Fóiskolán. szak-
dolgozata té máiáül a hospicokban dolgozó önké ntesek mün-
káiának vlzsgálatát vála§ztotta. lelenleg ls önké nteské nt dol-
gozik a szent Margit Kórházban mí í köd  hospice-ban.
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körülöttünk minden. Felbom]ottak, megsz ntek a ha-
gyományos közössé gek, amjk é letben tartották a szo-
kásokat. Az ember magára maradt ké rdé seivel, fé ]el-
meivel, halálával, Az orvostudomány fejl dé sé vel, a
társadalom, a szokások az é rté krendek átalakulásával
a termé szetes közegben lezajló halál egyre ritkább
lett, lnté zmé nyek gondoskodnak az é letünkr l,

A halállal valahogy nem tudunk mit kezdeni, pedig
öm]ik ránk a halál. Filmek, hí radások szinte egyé br l
sem szólnak, mint a brutá]is halálról, TömeggyiJko-
sokról, katasztrófákról, halálbünteté sr l, háború król,
robbantásokró], csecsem gyilkosságokról, eutanáziá-
ról, abortuszró] mindennap hallunk. Ugyanakkor nem
látunk magunk körül harmonikus öregeket, é s az é let
szé p lezárását |elent  é rtelmes halált, Az öregeket
szociális otthonokba, a haldok]ókat kórházakba szám-
uZZuk.

A ha]állal a gyógyí tó szemé lyzet sem bí r megbirkóz-
ni, Orvosok ré málma, hogy elveszí tik betegú ket, n vé ,
rek menekú ]nek a zokró1 az osztályokrói, ahol minden-
napos az e]kerülhetetlen haIál, Nekünk pedig
könnyebb e]hinnil a haldoklóknak jobb a kórházban,
mert ott gondoskodnak ró]uk, é s nem nekünk kell
szembené zni a borzalommal. A haldokló magára van
haglva fé lelmeivel, A betegtársai számára terhet je-
lent, mert mellette saiát jöv jükkel ke]]ene szembe,
sü]niük, A ha]dokló nem marad mindig csendben,   is
fé l é s hörög a kí ntól, É leté ben kerülte a halállal való
szembesü]é st, de amikor közeleg a vé góra, akkor sem
tudja, mit tegyen,

saiát halálunkat é s hozzátaí tozóink elmú lását pró-
báljuk kirekeszteni a tudatunkból, Ne is beszé ljünk er-
r l - hallani gyakran, Házastársak vágya, hogy ne kel-
jen párjuk halálát megé lniük, inkább  k távozzanak el
hamarabb, Sa|nálkozva gondolunk azokra, akik felvál-
la 1ják beteg hozzátartozóik gondozását.

,,Ha nem gondolunk rá, nincs is" elve, persze jtt

sem m ködik töké letesen, Minden próbáLkozás elle-
né re feltörnek fé ]elmeink, A,,Minek ezzel foglalkozni?
Majd, Csak ha muszái!" - tí pusú  gondolkodás sem ad
töké letes menedé ket, mert a halál ott kí sé rt í gy is é s
megzavarja önfeledt szórakozni vágyásunkat, Hiába
próbál|uk ki zni a tudatunkból, miné l mé lyebben el-
dugni a tudatalattinkba, mé gis el bú iik a kí sé rtet. É s
mi egyre jobban menekülünk. É ]vezetekbe, anyagi ja-
vak birtok]ásába, munkába, drogokba vetlük magun,
kat. Az é ]et nehé zsé geivel, kihí vásaival nem akarunk
szembené zni, É letunkben é s a szí vünkben káosz ural-
kodik,

Mindezek ellené re, amit itt leí rtam, nem taí tom aZ
é letet felesleges szenvedé snek, Világunk tele van
szé psé ggel, boldogsággal, örömmel, de ré sze a bánat
a sí rás is. Ké pes az ember megbirkózni a nehé zsé gek-
ke] is, nem kell el lük elbú jnunk, A nehé zsé gek, ha
nem akarunk mindenáron elmenekülni el lük, köze-
lebb vihetnek saját magunk megismeré sé hez, Az é le-



tünk a halálig tartó változás. Szemé lyisé gfejl dé s,
aminek a szenvedé s, a haidoklás, a halál é s minden,
ami törté nik velünk (legyen az, kellemes, vagy kelle-
metlen) a ré sze,

Hospí ce filoz fia

]elenleg az aktí V kórháZi ágyak 30"Á-át olyan betegek
foglaliák el, akik szociális vagy ápolási okokból tartóz-
kodnak a kórházakban, A terminális állapotban lé v ,
daganatos betegek humánus, szí nvonalas ellátása
megoldatlan kórházi körülmé nyek között, A betegek
80%-a otthonában, Vagy otthonos környezetben szeret-
né  tölteni é lete utolsó szakaszát. Hazánkban a halálo-
zások 25'/"-át dalanatos megbetegedé sekb l adódó ha-
lálozási okok teszik ki. l997-ben több mint 30 ezer em,
ber halt meg daganatos betegsé gek következté ben,3

Az egé szsé gügyi rendszer nehezen reagál az igé -
nyekre, í gy civil kudlmé nyezé sre indult el nálunk a daga,
natos betegek speciális ellátását felvállaló hospice
mozgalom. A hospice egy eliátási forma, de eme]]ett
egy mozgalom is, amely sajátos ideológiát ké pvisel a
,,jó halál"-ról, é s próbál segí teni, hogy a beteg megta-
lálhassa a salát halálát. A hospice-szemlé let ugyanak-
kor nem sugall egusé ges mintát a halállal, meghalással
kapcsolatban.o Inté zmé nyesí tet válasz s kezdemé nye-
zé s ez az é letr l é S halálról, a máské nt gondolkodók
ré szé r l- A hospice mozgalom az eutanázia é s a dü-
hödt, mindenáron való gyógyí tani akarás ellené ben
jött lé tí e, Nem akarja megröVidí teni aZ é letet, de nem
is akarja mindenáron meghosszabbí tani sem, A hal-
dokló mé ltóságát, akaratát mindvé gig meg rzend 
feladatnak tartia, Cicely Saunders a mozgalom elindí -
tóia, fontosnak taí tja a fálda]om megfelel  megel zé -
sé t, hogy a beteg tiszta tudatá]]apotban, ameddig le-
het, tevé keny maradjon, Segí ti a beteget é s családiát,
hogy fel tudjanak ké szülni a halálra, é s segí ti a hozzá-
taí tozókat a gyász id szakában is, Els sorban termi-
nális állapotú ,' daganatos (külföldön kis számban
AlDS-es} betegek gondozásával foglalkozik-

A hospice ellátás összetett gondozást b\Zí osí t aZ
ápoltaknak, figyelembe vé ve a betegek igé nyeit, világ,
né zeté t. A munka össztudományos csoportokban folyik,
melynek egyenl  rangú  tagiai a n vé rek, orvosok, szoci-
ális munkások, gyógltornászok, önké ntes segí t k, pszi-
chológusok, lelké szek, Egymás munkáiát kiegé szí tve, a
beteg sokoldalú  igé nyeire koncentrálva vé gzik munká-
jukat, AZ e]]átáSi forma minden esetben ingyenes,

Különböz  hospice szervezeti formák jöttek lé tre.Ó
Ilyenek a hospice otthonok, é s a hospice palliatí v
ré szlegek, A különbsé g közöttú k, hogy a palliatí v ré sz-
legek kórházi osztályokhoz kapcsolódnak, mí g a
hospice otthonok önálló inté zmé nyek é s nem kapcso-
lódnak kórházi osztáIyokhoz. Akkor kerül ilyen heiyen
sor a gondozásra, amikor a beteg állapota, vagy körül-
mé nyei nem engedik meg az otthoni ápolást. M köd-
nek mé g házi gondozási csoportok, akik mint nevük is
mutatia, otthonukban keresik fel a beteget é s család-
iát. Lé teznek átmeneti gondozási formák is, melyekbe
az ambuláns gondozás, kórházi konzultatí v csoportok,

nappali kórházak é s gyászcsoportok tartoznak. Ideá]is
esetben ezek a formák egymás mellett, egymást ki-
egé SZí tve m ködnek,

Né hány gondolatot mé g szüksé ges a finanszí rozás-
ról is ejteni, A nemzetköZi tapasztalatok SZeIint a
palliatí v gondozás költsé gei 30-50%-ka] alacsonyab-
bak, mint a kórházi keze]é sé .7 Az angolszász teí ülete-
ken a hospice-ok fenntartása adományokból törté nik,
hazánkban ez nem megoldható,

Hospí ce rnozgalotn hazánkban

Miel tt hazánkban lé trejöttek hospice szervezetek tör-
té nt máI kí sé r]et a haldokló betegek inté zmé nyes ke-
reteken keresztüli ellátására, POlú z Alaine a 70-es é vek-
t i kezdve dolgozott pszichológuské nt, gyermekonko-
lógián, leuké miás gyerekek mellett,

Abban az id ben mé g szinte teljesen e]látatlanok
voltak a haldoklók, se irodalma, se hagyománya nem
volt az ügynek, A gyerekek a családtól távol, idegen
környezetben, kórházban haltak meg, AZ osztály pí o-
fesszora engedé lyezle az els  gyerekek hazaengedé -
sé t, de az osztályra bármikor visszamehettek, Nagy el-
lenállást tapasztaltak orvosok, n vé rek, rokonok,
szomszé dok, háziorvosok ré szé r l, Egy-ké t é v gyakor-
lat után a pszichológusn , egy felmé ré s tapasztalatait
akarta publikálni, de mindenhoí  Visszautasí tották. Vé -
güi a ,,Valóságban" mé gis megjelent a cikk, Áttölé s
volt ez Magyarországon, Polcz Alaine akkor mé g nem
hallott a hospice-r l, Az a feljsmeré s vezette, hogy
rossz kórházban meghalni, otthon kell, szeretteink kö-
ré ben tölteni az utolsó napokat,3

A 80-as é vek vé gé n lehet vé  vált a civil szervez dé -
sek lé treiötte,'AZ országos onkológiai 1nté Zetben ké t
csoport kezdett munkába, az egyik a Rákbetegek Or-
szágos Szövetsé ge vo]t, Törekvé seik közé  tartozott,
hogy komplexebb ellátást valósí tsanak meg.

Az aktí v terápiában már nem ré szesí thet  betegek
igé nyeinek felvállalására l99l-ben alakult meg, a Ma-
gyar Hospice Alapí tvány, Cé ljaikat az a]ábbiakban ha,
tározták meg:

. A haldokló betegek Szeletettelies testi-lelki gon-
dozása, hogy é letük záró szakaszát lehet leg fájda-
lommentesen, szellemi é s lelki erejük birtokában,
megfele)  környezetben é ihessé k,

. segí tsé gnyú jtás é s tanácsadás a családtagoknak,
illetve az állami é s egyházl egé szsé gügyi é s szociális
szolgáltatásoknak a haldoklók testi-lelki ellátáSáhoZ.

o Az elhunyt ápolt családtagjainak támogatása,
er sí té se a halál után is, a vesztesé g elviselé sé nek,
feldolgozásának segí té se.

. A nemzetközi hospice-minták szerinti hospice-
közössé gek, hospice otthonok lé trehozása Magyalor-
szágon,

o A hospice-mozgalom terjeszté se é s a megfelel 
ké pzé s biztosí tása.

A kezdeti adminisztrációs teend k után az els  é vek
feladata volt a mozgalom megismerteté se, elfogadta-
tása a lehet sé gek felkutatása, Sokan fejezté k ki szim-
pátiáiukat, de lé pni senki sem mert, Etikai-logi ké rdé -
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seket kellett tisztáZnl Né hány n vé r orvos é s önké n-
tes segí t  külföldön szerzett tapasztalatokat a hoSpiCe
munkáról é s az Országos Onkológiai Inté zeten egy
minta-csapat kezdte meg a m ködé sé t, é s Budapes-
ten - kí sé rleti jelleggei - megkezdté k a haldokló bete-
gek otthoni ápolását.

Az l993-as é v ielent s változásokat hozott. Fejl ,
dé snek indult a gondozási modell, A munka felté telei-
nek anyagi biztosí tását a Soros Alapí tVány tette lehe-
t vé , A Magyal Hospice Alapí tvány né gy n vé rt, ké t
gyóg}tornászt é s egy pszichológust alkalmazott a házi
gondozásra, valamint né hány orvost konzultánské nt.
Önké ntes segí t k is ré szt vettek a munkában, A házi
gondozottak ré szé re ingyenes használatra gyógyászati
segé deszköZöket tudtak biztoSí tani, l993-ban ó5 bete,
get é s családiát kí sé rtek el.

Közben hospice szervezetek alakultak Sumbathelyen
é s Csepelen is. A Kereszté ny Orvosok Magyarországi Tár-
sasága szinté n lé trehozott egy hospice-t, 24 órás ké pzé s
indult a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, EZ a
kurzus szerepelt a Kossuth Klub programján iS, A köVet-
kez  é v el adássorozata,,,Halálköulben" é s,,Halálköulben
lI." cí men könyv formá jában is megjelent, A további ter-
jeszkedé s azonban nem volt elké pzelhet  a társada-
lombiztosí tás rendszeres anyagi támogatása né lkül,

l995-ben tizenkilenc szeruezet országos egyesület
lé trehozását határozta el, A megalakult Magyar Hospice
Egyesület cé ljainak t zte ki a hazai szervezetek együtt-
mú ködé sé nek el segí té sé t, az é rdekvé delmi feladatok
el]átását, továbbké pzé sek, konferenciák szervezé sé t,
külföldi kapcsolatok kiaIakí tását, szakmai anyagok gy j-
té sé t, kutatások támogatását é s nem utolsósorban a
köztudat formálását,

Az 1997 decemberé ben elfogadott ú i egé szsé gügyi
törvé nyben már a hospice szellem  ellátás is szerepel a
99.§-ban,'o Ezután ugrásszer en megn tt a hospice
szervezetek száma. A slrls Alapí tvána, a Né pi Ié ti Miniszté -
iuru, é s az önftoruányzatok pályázatokat í rtak ki a tevé -
kenysóg támogatásáí a- 1994 januárja é s l997 vé ge kö-
zött l300 ember vé gzett eJ valamilyen hospice tanfolya-
mot, 1997 vé gón 7 hospice palliatí V ré szleg m ködött
67 ággyal é s 12 házigondozási csoporttal, al-rol 24 or-
vos, l l l n vé r, l2 gyóg}tornász l5 pszichológus, men-
tálhigié nikus, 31 önké ntes, 8 lelké sz, 8 szociális mun-
kás, 3 dietetikus, 8 adminisztrátor, 2 foglalkozás-terape-
uta Vett ré szt a munkában, Alakulásuktól l997 vé gé ig a
hospice egysé gek 3 i45 beteget kí sé rtek el a halálig,

Hospice szervezetek m ködnek többek között Kecs-
kemé ten, Tatabányán, Debrecenben, Szolnokon, Eszter-
gomban, a gyulai, miskolci é s szombathelyi kórházak-
ban, Budapesten a szt- LásZló Kórházban, a Szt, Malgit
Kórházban, valamint a Bethesda Gyermekkórházban.

Pályázatokból, adományokból nem finanszí í ozható
telies mé rté kben a hospice ellátás. A társadalombiz-
tosí tás azonban csak a n vé rek munkáját támogatia,
azt sem teljesen, Ezek az okok nagymé rté kben hátrál-
tatják a további hazai fejleszté seket,

Nagy el relé pé snek számí t, hogy Óbudán folyamat-
ban van az els  önálló hospice otthon lé trehozása. Be-
feiezé sé hez több tí zmillió forintra lenne mé g szüksé g,
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Az önké ntesek anyagi ellenszolgáltatás né lkül, saját
elhatározásából vállal|ák fel a munkát, de szigorú
szempontok szerinti sz ré sen megy át, aki vé gül is
megkezdi a munkát, Fontos a motiváció, a kommuni-
kációs ké pessé g felmé ré se.

P  önké nteseft testesí tik meq a dvil társadalma,t a haspice-
munkában. Ez azé rt is fontos, mert a biológiai halált
megel Z en a szociális halál is fenyegeti az embere-
ket. A fizikai halál el tt a betegsé g id szakában az
emberek magukra maradnak, megszakadnak kapcso-
lataik az ismer sókkel, barátokkal, munkatársakkal,' I

Ebben az id szakban nagyon fontos olyan szemé lyek
|elenlé te, akik a gyógyí tó, ápoló szemé lyzeten, a csa-
ládtagokon kí vül vannak jelen,

De mit is csinálnak az önké ntesek? Fontos bennük,
hogy jelen vannak, é s azt tudiák ellátni, amire é ppen
szüksé g van. Van idejük egy betegre akár több óra is,
Teát osztanak a vizsgálatra várakozóknak, beszé lgetnek,
elszalaszthatók más osztályokra, vagy a laborba is. Fel-
olvasnak, ágyat igazí thatnak, sé tálnak a betegekkel. Se-
gí tenek az é tkezé sekné l, teliesí tik az apró ké í é seket,

Az önké ntesek általában heti egy alkalommal hat
órát dolgoznak  k mondják meg mikot é s milyen te-
vé kenysé get tudnak eIlátni,

]ellemz  az önké ntesekre, hogy olyan munkát vé gez-
nek, ami lehet vé  teszi számuka a kötetlenebb munka-
beosztást, vagy nem rendelkeznek munkahellyel, Azok
számára, akik napi rendszeressé ggel dolgoznak, nem
Volt beiktatható az idejükbe ez a tevé kenysé g, akkor
sem ha elhivatottságot é Ieztek, Ennek a fe]oldására,
hogy ilyen alapon ne essenek ki, hé tvé gente is dolgoz-
nak önké ntesek. Foglalkozásukat né zve van közöttük di-
ák, nyugdí jas, közgazdász, nyugdí |as orvos, háziasszony,
óvón , eladó é s massz r_ is

A Szent Margit Kórházban m köd  hospice program
modell é rté k : pé ldaké nt szolgál, hogyan é pí thet  be a
magyaí  egé szsé gügyi rendszerbe az ilyen tevé kenysé g.
Több más inté zmé ny munkatársai szereztek itt tapasz-
talatokat, hogy utána máshol is beindí tsanak hasonló
programokat. A kezdet mindig nehezen megy, nehé z el-
fogadni az ápolóknak, orvosoknak, hogy valaki más is
megjelenik az   ,,felsé gterületükön", Az önké ntesek
pontosan azt tudják adni a betegeknek, amire nekik
nincsen idejük. EZt belátva, együttm ködve javí thatnak,
tehetik emberibbé  a kórház lé gköré t,

Tapasztalataim az önké ntes munkdr l

Amikor kiderül, hogy milyen helyen dolgozom többfé -
le reakciót kapok válaszul. A ké t leggyakoribb tí pusú
ké rdé s: mié rt foglalkozol haldohlóhkal, rá6,dásul teljesen í n-
gyen? Nintsen jobb dolgod; szórakozni, é Ini ftellene?| A másik
gyakran hallott rcakciÓ. ez naguon szé p, de biztosan nagqon
nehé z, hOgIJ lehet ezt bí rni?

Ké t kedves rokonom ré szé r l nagyon pozití v meg-
er sí té st iS tapasztaltam. Egyik |üket megnyugtatta a
tudat, hogy Van, aki a Családban tudja, miké nt lehet
maid segí teni, ha elé rkezik az id,eje az   halálának is,
A másik, fiatalabb asszony, mikor hetekkel ezel tt hal-
lott a munkámról kifejezte, milyen ré góta szeretne el-



menni hasonIó helyre dolgozni, csak nem tudta hová,
ám az é n információm kapóra jött neki, Ez a tí pusú  fo-
gadtatás a ritkább, Magamban ré g megfogalmaztam,
mié rt nem a saját családomban, saját magamban, sa-
ját é letemben keresek megoldandó dolgokat? A mun-
ka, dolgozás szavakban benne rejlik, hogy az ember
pé nzt kap é rte, mert meg keil é lni valamib l, gondol-
jon arról a munkáról bármit iS, A társadalom is elvárja
tagiaitól a rendes ,,munkát", AZ önké ntesek nem kap-
nak anyagi fizetsé get a tevé kenysé güké rt, ez ugyanak-
kor nem ;elenti azt, hogy valami fölösleges é s lebe-
csülend  dolgot vé gezné nek, A gazdasági növekedé st
nem lendí tiük el bbre ezzel a munkával, iiyen é rte-
lemben nem társadalmilag hasznos a tevé kenysé ,
günk, Ha ugyanakkor meggondoliuk; a haldoklóknak
é s azok családjainak, saját magunknak, é s ezzel kör-
nyezetünknek iS segí tünk, hogy a viiágot más oldalá-
ról is megismerjük, í ey is teliesebb ]esz az é letünk.

,,Többr 1 van szó, mint a haldtr l"

,,Nagyon nagy dolog, ha egy táí Sadalom szembe tud
né zni a halállal, segí teni tudia a haldoklót, Ez csak
ú gy lehetsé ges, ha tanulia a szembené zé st - é s akkor
máské nt fog é ]ni, Ez nem csak azt ielenti, hogy segí t-
jük a haldoklókat, hanem ezzel a saját gyökereinket is
mé lyebbre eresztjük é s gazdagabban, szebben é lünk a
halál tudatával, máSké nt VissZük a szerelmünket, gyer-
meknevelé sünket, é letünket,

Azt szoktuk mondani, hogy a ha|ál az igazság óráia,
akkor lemeztelenednek a dolgok, Sok minden, amit
ráraktunk, csak akkor hullik le. lönnek a felismeré sek,
Mit csináIttm az é Ietemben? Mié rt nem é ltem isazdn? É ,s ha
ezt áté led egy haldoklónál, ké i haldoklónál - már
máské ppen né zed az é letet. Az é rté kek átalakulnak, S
ez az é rté kdevalváció, amelyben ez a társadalom é l,
hirtelen é lessé  válik- Kegyetlen ez a piacgazdaság, é s
ez lemezteIened ik ha |álköze]ben

Hasonlí t ez ahhoz, amit Elisabeth Kú ibler-Ross csinál:
a haldoklók mellé  mennek az egé szsé gesek é lni tanul-
ni-,, Itt sokkal,sokkal többr l van szó mint a halálról
é s a haldoklókról, ltt az é letr l van szó."|2

Az önké ntes alapon m köd , vagyis mindennem 
pé nzbeli eIlenszolgáltatás né lküli m köd  tevé keny-
sé get azé rt tartom fontosnak, mert rámutat arra, hogy
igenis nem aZ istenké nt tisztelt pé nz határoz meg
mindent, Cyakran hallani, hogy ma már semmit nem
Jehet kapni pé nz né lkül. Itt kiderú l, hogy ez nem í gy
van, é s ezt lajtam kí vül mások is í gy gondolják.

Amikor kiegyensú lyozott vagyok, é s tisztán látom,
hogy az é letemben minek hol a helye, akkor a legter-
mé szetesebb dolognak tartom, hogy betegek ápolásá-
ra szánom az id m, de vannak id szakok, amikor el-
önt a ké tkedé s é s a depresszió. É n is csak ké nyelemre,
jólé tre vágyom, Ilyenkor fárasztanak a betegek, é s a
saiát nyomolú ságomba süllyedek, más gondja-nem
é rdekel, Ilyenkor az önké ntes szemé lyes dönté se,
hogy ha nem akar, akkor nem megy a betegek közé ,
Ké rhet, kereshet magának más elfoglaltságot, ami

nem közvetlenü] a betegek mellett törté nik, Í gy fenn-
tartható, hogy  szinte legyen a köze]edé sünk a bete-
gek felé , é s ne legyen ké nyszer,

Sokáig nehezen tudtam betegágyakhoz menni,
mert ott igazi odafordulásra, szembené zé sre van
szüksé g, amihez az ember nincs hozzászokva, Ahogy
mások sorsán keresztül megtapasztalom, milyen
konfliktusok, kommunikációs zavarok m ködnek egy
családon belül, iobban megé rtem a saját környeze-
temet, hozzátartozóim indokait, né Z pontiát iS, TisZ_
tábban látom milyen mechanizmusok m ködnek
egy-egy konfliktusban é s a családi viszonyokban, É s
termé szetesen mások halálán keresztül jobban eifo-
gadom a saját é s hozzátartozóim halálát, é s ha eljön
az id , termé szetesebben ál]ok majd mellettú k, Tu-
dom azt is, hogy lelkifurdalásokat okozhat, ha nem
tisz]tázunk helyzeteket egymással, de a halál után
ezt már nehé z oldani, ezé rt mé g az é letben van szük-
Sé g a tisztáZásokra,

Nem állí tom, hogy minden, amit ma az é letr l gon-
dolok az csak a hospice-munkába való bekapcsoló-
dásnak tudható be. Ami velem eddigi é letemben tör-
té nt é S törté nni fog aZ együtt meghatározó, A ré gebbi
tapasztalataim tettek fogé konnyá a té ma jránt. Ez a
munka seqí tett a tisztánlátásban, hogy melyek a számom-
ra fontos é s é rté kes dolgok, Nen felejtek el szórakozni é s
nevetni sem, de nem is akarok már mindenáron, A
hospice termé szetesen egyfajta ú tmutatás, pé lda is
lehet másoknak, akik va]ami mást is meg akarnak ta-
paszta]ni a világból.

A beteg é s aZ önké ntes kapcsolatában a beteg nem
egy tehetetien bábú , aki váIja é s t ri, hogy mindenfé -
le emberek segí teni akarnak neki, Ez a viszony egy
adok-kapoh kapcsolat, ahol a ké t fé l egyenl  partner,

Laluska Erzsé bet
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