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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS

Muszbek Katalinnal
Muszbek Katalin orvos, pszichiáter, a Magyar Hospice mozgalom egyik
alapítója, a Magyar Hospice Alapítvány elnöke.

Miért félünk a haláltól? Mit tud mondani
az orvos a halálról?

Az élet vége, hogy hogyan fejezzük be az életünket, mi történik velünk,
mindig is foglalkoztatta az embereket. Ugyanakkor nagyon erősek az
elhárítások ezzel kapcsolatosan. Úgy gondolkodunk róla, hogy természetes dolog, hogy meghalunk, de ezt csak általánosságban gondoljuk
így. Akkor, amikor egy szeretett hozzátartozónk, vagy egy barátunk
beteg lesz, vagy magunkról, a saját halálunkról van szó, akkor ez megváltozik. Nem így volt ez régen, sokkal természetesebb volt a meghalás.
Még az én gyermekkoromban is a nagyszülők együtt éltek velünk, három generáció egy nagycsaládban. Lehetett látni azt, ahogy elmegy a
nagypapa, vagy a nagymama, a gyerekek ott ülhettek az ágya szélén,
beszélgethettek vele, a meséket tovább folytatták. Egyszer csak azt lehetett látni, hogy valaki elgyengül, elalszik. Ezáltal annak a generációnak, aki ezt megtapasztalta, nem volt mindez félelmetes. Azzal, hogy
„nukleáris családok” maradtak, vagyis hogy csak a szülők és a gyerekek élnek együtt szűkösebb térben, kisebb lakásokban, hogy kétkeresős családok lettek, nincs már az anya otthon, aki gondozna, aki a
gyerekek mellett a betegeket, az időseket ellátná, ezáltal nagyon megváltozott az életvégi ellátás. A betegek kórházba szorultak, és többnyire
azok a kórházi ellátó rendszerek, amelyek az idősgondozással vagy a
súlyos betegekkel foglalkoznak, nagyon szerény körülmények között,
sőt azt is mondhatom, hogy rossz körülmények között gondozták ezeket a betegeket. Ehhez kapcsolódik, hogy már eleve felnőtt egy generáció úgy, hogy nem látott meghalni senkit. Mert a kórházban meghaláshoz az is hozzátartozott, hogy a gyerekek nem látogathatták a
betegeket. Ki is volt írva, hogy tíz éven aluli gyerekek nem látogathatnak.
A gyerekek azt látták, hogy a szülők hazamennek a nagyszülők meglátogatása után, és csendben elvonulnak sírdogálni. A gyerek nem tudta, mi az, ami miatt sírnak, majd egyszer csak közölték velük, hogy meghalt a nagymama. Ettől az egész dolog már félelmetessé vált, ezáltal
alakul ki az elhárító mechanizmus.

Mi a hospice és hogyan
jött létre?

A hatvanas években elindult Nyugat-Európában egy sajátos gondolkodásforma azokról a betegcsoportokról, akik az élet végén nemcsak az elmúlástól szenvednek, hanem a fizikai és a lelki szenvedésük is igen nagy. Az életbe ugyanis betörnek olyan betegségek,
amelyek (főleg akkor, a hatvanas években) még szinte teljesen gyógyíthatatlanok voltak. A rákbetegség, a rosszindulatú daganatok, a
rossz vérképzőszervi betegségek — ennek a betegcsoportnak a fizi-
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kai fájdalma, ami az által alakul ki, hogy a daganat nyomja a környező szerveket — nagyon nagy, embertelen fizikai és lelki fájdalommal járhatnak. Ezért Angliában egy Cicely Saunders nevű hölgy,
aki eredetileg ápolónő volt, szociális munkás, majd orvosi egyetemet
is végzett, elindította a rákbetegek részére azt a speciális ellátást, amit
hospice-nak nevezett el. Ez a mozgalom azután lassan elterjedt, az
Egyesült Királyságban például nagyon hamar, nagyon széles bázisokon nyugodva épült ki. Sok önkéntes hospice-t hoztak létre, s nem
állami intézmények, nemcsak kórházak voltak ezek, hanem átfogó
civil kezdeményezések. Házakat adományoztak nekik és fenn is tartották ezeket az épületeket, ahová a haldokló rákbetegek, vagy azok
a rákbetegek kerültek, akiknek a szenvedését valamilyen módon csillapítani kellett. A hospice ellátásnak az a lényege, hogy azt az időszakot, amikor egy betegre kimondják, hogy már gyógyító kezeléseket
sem kaphat, mert vagy egy áttét jelenik meg, vagy kiújult a daganat,
nem érdemes már kezelésekkel terhelni a beteget, akkor jön az, hogy
tele van tünettel, tele van fájdalommal, panasszal és ezekre úgynevezett palliatív, tüneti kezelés szükséges, ami a hospice ellátás orvosi
alapja. Az a lényege, hogy a fizikai és a lelki terheket a lehető legoptimálisabbra kezeljük. Mondjuk egy tízes beosztású vizuális-analóg
skálán a tízes fájdalmat vigyünk le kettesre, ha lehet nullásra, szüntessük meg, hogy a beteg és a családja részesülhessen további lelki
természetű támogatásban. Nagyon sok beteg nyolcas, kilences, tízes
fájdalommal jelenik meg a hospice ellátásban, mert nem megfelelő az
orvosok fájdalomcsillapítása. Nagyon fontos szempont az, hogy
az életminőség áll a középpontban. Nem az élet mindenáron való
meghosszabbítása gépeken, csöven keresztül, hiszen ne felejtsük el,
itt a szervezet már egy nagyon beteg szervezet. A betegnél el kell fogadni, hogy ez a vég, hogy nem kell újraéleszteni, nem kell meghosszabbítani az életét, viszont az is nagyon fontos a hospice ellátásban, hogy teljesen eutanáziaellenes. Mert tudja, hogy a betegek a
leggyakrabban a szenvedés, a fájdalom, a magány, az izoláció miatt
vágynak arra, hogy mielőbb meghaljanak. A hospice mindkettőben
alternatívát nyújt, mert nagyon fontos a tünetek enyhítése, és az is,
hogy megszervezze a beteg köré azt az ellátó rendszert, ami egyrészt
a saját szakértelme, másrészt a beteg köré épített kapcsolatrendszer.
Hogyan került Ön
mindehhez közel, honnan érkezett erre a területre?

Magyarországon a munka Polcz Alaine kezdeményezésére indult.
Alaine a leukémiás és egyéb daganatos gyermekek mellett látta a gyógyíthatatlan felnőttek problémáit, és az ő kezdeményezésére Eckhardt
Sándor, az akkori Onkológiai Intézet igazgatója, Göncz Árpád és felesége, Schuler Dezső, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika igazgatója,
Ringwald Gábor aneszteziológus és én voltunk azok, akik létrehoztuk
1991-ben ezt a rendszert, hogy a magyar betegeknek is speciális ellátást biztosítsunk. Eckhardt Sándor biztosította az intézményes hátteret, Alaine a világ felé a kommunikációját, én pedig az ellátás szervezésében vettem részt. Egy olyan team felállításában, ahol orvosok,
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nővérek, gyógytornászok, pszichológusok, szociális munkás, lelkész
egyaránt részt vesz. Később pedig az Onkológiai Intézetben egy pszicho-onkológiai részleg létrehozására kért fel Eckhardt Sándor. Ebbe a
kis részlegbe, ahol tizenkét fő dolgozott, pszichológusok, pszichiáterek, gyógytornászok, szociális munkások, Alaine is bekapcsolódott. Magam pszichiáter vagyok, 1973-ban a Lipóton kezdtem dolgozni, ott kaptam az alapképzésemet. Közben elindultam egy pszichoanalitikus
kiképzésben, mert a pszichoterápia mindig is nagyon érdekelt. 1988ban onkológus férjem is az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott,
Eckhardt Sándor ismert engem, és néha igénybe vették a konzultációimat a depressziós, vagy nagyon erősen szorongó betegeknél. Meghívott
az Onkológiai Intézetbe, hogy egy pszicho-onkológiai teamet a nemzetközi standardoknak megfelelően hozzak létre, így kezdődött az én
igazi kapcsolatom az onkológiával. Polcz Alaine-nel a kezdetektől speciális a kapcsolatom — kiváló tanatológus volt. Ötödéves egyetemistaként gyerekgyógyászati gyakorlatra a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára kerültem, és már akkor a pszichiátria érdekelt. Lenyűgözve láttam
azt, hogy itt van egy fiatal, nagyon szép nő, aki valami csodát csinál
a gyerekekkel. Ahogy beszélgetett velük, teljesen elütött attól, amit korábban tapasztaltam, pedig nagyon sok emberséges, jó orvossal találkoztam. De az a fajta nyitottság, ahogy ő kezelte a gyerekek akár halálos problémáit, az őszintesége, amit korábban másoknál nem
tapasztaltam — ahogy a szülőkkel és a gyerekekkel beszélt —, az lenyűgözött. Az onkológiai együttműködésünkből született azután, hogy
induljunk meg ebbe az irányba. Rákbetegnek lenni nagyon nehéz, de
terminális, gyógyíthatatlan rákbetegnek lenni, az rettenetes helyzet, és
azon valamit változtatni kell. A daganatos betegek általában megkapják
az egész országban azt a megfelelő ellátást, amire szükségük van.
A sebészeti beavatkozás, a kemoterápia, a sugárterápia nemzetközi szinten áll. Ami viszont Magyarországon nagyon sokáig hiányzott, és csak
a nyolcvanas évek végén Eckhardt Sándor kezdeményezésére jött létre, hogy az Országos Onkológiai Intézetben létrejöhetett egy pszichoonkológiai team, aminek a vezetésére Eckhardt professzor úr engem
kért fel, hogy komplexitásában legyenek a betegek ellátva. Ne csak a
szokásos gyógyszeres kezelésben vagy a megfelelő rák-terápiában részesüljenek, hanem kiegészítő kezelésekben is: lelki támogatásban, a
lelkész-csoporttal a spirituális támogatásban, hogy kapjanak rehabilitációs lehetőséget a gyógytornával, és így tovább.
Milyen az Ön személyes viszonya mindehhez?

Érintett vagyok, egy nagymamám kivételével minden felmenőm rákban halt meg, tehát magát a problémát nagyon ismerem. És azt is mondhatom, hogy a mi családunkban még hagyomány volt az, hogy otthon
lehessen maradni a betegnek, és én ezt nagyon sokra értékeltem. Édesanyám gyorsan halt meg egy váratlan rákbetegségben, úgy, hogy az
összes gyereke otthon volt, a két élő testvére is. Az egyik testvére
görögkatolikus pap, aki három nappal a halála előtt érkezett meg, és
a másik testvére is folyamatosan ott volt vele, az egész család körül-
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vette. Mi négyen vagyunk testvérek, összetartó család. A család mint
egység nagyon-nagyon fontos dolog az én életemben, ezt hoztam útravalóul, és most is az. Így vagyok a saját kis családommal is, van két
lányom és két unokám, nagyon szeretjük egymást. A családi élményekből és az onkológiai tapasztalatokból — amikor a frissen diagnosztizált betegeknek a fájdalmát látom, a lelki szenvedését, a félelmeit
— nőtt aztán ki az (és ezt az Alaine-nel való találkozásom is megerősítette), hogy ezzel foglalkoznom kell. Körülbelül egy évig gondolkodtunk, különböző csoportokkal, különböző emberekkel találkoztunk,
míg létrejött ez az ellátás és megalakultunk. Pont abban az évben, amikor ez létrejött, a WHO az első nemzetközi kurzusát szervezte Oxfordban, egy kéthetes kurzus volt, és a világ minden részéről 40–50 ember jött össze. Akkor tapasztaltam és tudtam meg, hogy a hospice ellátás
nemcsak szeretetteljes gondoskodás, hanem nagyon komoly orvosi alapokkal bíró fájdalomcsillapítás, és a beteg egyéb szenvedéseinek a csökkentése is. Ott találkoztam azzal, hogy ez milyen formában is történik;
hogy ez nemcsak fekvő-, vagy nem csak otthonápolás, hanem egy öszszeépülő, egymásra épülő rendszer, hogy ebben milyen sok munkatárs dolgozik, milyen sokfajta képzettséggel. És azt is láttam, hogy Angliában ennek milyen hatalmas presztízse van. Ott már akkor volt
szakképzésük, specializáció orvosok részére, akik palliatív, tehát tüneti
kezelést nyújtó szakorvosok voltak. Ez volt az első lépés. Azután sokat voltam külföldön. Amerikában, Franciaországban, Hollandiában,
Lengyelországban a legkülönbözőbb szisztémákat tudtam tanulmányozni, különböző ösztöndíjak formájában. New Yorkban voltam Soros-ösztöndíjjal, a pszicho-onkológiát tanulmányoztam az Origónál,
ahol először hozták létre mindezt a világon. Be is kerültem különböző nemzetközi grémiumokba, mert Kelet-Európában (a lengyelek élen
jártak a hospice ellátásban, de a pszicho-onkológiában nem) hiányzott
a nálunk meglévő tudás. Hogy létrejött az Onkológiai Intézetben ez a
csoport, messze megelőzte nemcsak Kelet-Európát, hanem a nyugatot is. Magyarországon erős pszichológiai kultúra volt. A Budapesti Iskola, a pszichoanalitikus, a pszichoterápiás rendszereknek nagyon nagy
hagyományuk volt. Én ezeken az emlőkön nőttem fel, analitikusan képzett voltam, nekem mindez nagyon testhez álló volt. A Lipótról 1988ban átkerültem az Onkológiai Intézetbe, 1996-ban aztán a Margit Kórházba, ott néhány évig dolgoztam, és ott hoztuk létre az első kis ötágyas
budapesti hospice-részleget. De ez is csak az igazgató és az osztályvezető
főorvos jóindulatának volt köszönhető, mert ez nem volt nevesítve, nem
kapott speciális támogatást az Országos Egészségügyi Pénztártól (OEP).
2000-ben jöttünk át a Kenyeres utcai volt bölcsődébe, akkor még csak
az otthonápolásnak egy kis központját tudtuk itt kialakítani. Azután
2004-ben lett fekvőbeteg részlegünk, azóta tulajdonképpen itt élünk,
dolgozunk, és mint módszertani központ próbálunk segíteni. A közös
munka tehát 1988-ban kezdődött, 1991-ben alakult meg a hospice csoport, 1995-ben vezetésemmel jött létre a Magyar Hospice Palliatív Egyesület, és mellette az Alapítvány. 2004-től volt egy nagyobb intézményi
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előrelépés, amikor is az OEP elkezdte rendszeresen támogatni ezt a fajta ellátást, és ekkor nagy kiterjedésű otthonellátás szerveződött Magyarországra. Mintegy ötven otthonápoló csoport van, és százhetvenöt
ágy, ahol a betegeket országosan ellátják. Ez az ágyszám persze nagyon
kevés, mert a WHO szabályai szerint Magyarországon ötszáz fekvőágynak kellene lennie. Ettől még messze vagyunk.
Hogyan intézményesült az Önök által kialakított közös munka?

Amikor 1991-ben elkezdtünk dolgozni a hospice csoportban, csak
otthonápolási lehetőségünk volt, nem volt még kórházi hátterünk.
2000-ben Tarlós István, a kerület polgármestere ajánlotta fel ezt a Kenyeres utcai épületet, ami egy volt bölcsőde épülete. Egyébként ez
szép dolog, hogy valaha bölcsőde volt, most pedig az élet végét segíti. Ebben az épületben sikerült kialakítani egy tízágyas fekvőbeteg
részleget, ami azt jelenti, hogy a hospice ellátás alapja az otthonápolás, de ha egy betegnek szüksége van erre, mert a tüneteit nem tudjuk otthon beállítani, vagy agydaganatos beteget nehéz otthon ápolni,
vagy a család nagyon elfárad, akkor a fekvőbetegek intézményébe
kerülhet. Így jönnek ide, ebbe a tízágyas fekvőbeteg részlegre. Kezdetben minden beteg kórházban akart meghalni, most tízből kilenc
beteg, akit felhívunk, hogy lenne lehetőség, bejöhetne, és az orvosa
vagy a nővére úgy ítéli meg, hogy kórházi kezelés kellene neki, tehát
tízből kilenc visszautasítja, inkább otthon akar maradni, inkább otthon halnak meg. Készítettünk egy nagy, ezerfős felmérést a TÁRKI
segítségével, ami azt mutatta meg, hogy a betegek 85%-a otthon szeretne meghalni. A valóságban körülbelül a fordítottja történik, 15–
20% hal csak meg otthon, nagy része viszont kórházban. Miközben
az emberek vágya az, hogy a saját környezetükben, a családjuk körében, de szakértőktől segítséget kapva fejezhesse be az életét.

Hogyan lehetne a
munkájukat intézményesen segíteni?

Már a kilencvenes években sokan elköteleződtek az ügy mellett, és
ők az alapítvány képzésein részt is vettek. Ezek a kollégák alapítottak már az országban otthonápolási csoportokat, illetve egy-egy
fekvőbeteg osztály is létrejött a kórházakban. Ennek egyik vezető
csoportja a Miskolci Kórház volt, ahol az igazgatás vállalta, hogy
ugyan veszteséges egy ilyen osztály működtetése, de szükség van
rá, és létrehozták az egységet. A segítők önkéntesek, akik egyszerűen becsöngetnek, hogy segíteni szeretnének. A szakemberek különböző meghirdetett akkreditált képzéseken keresztül kerültek a
rendszerbe. Sajnos a kórházi ágybővítésre nincs lehetőség, mert
ahhoz az kellene, hogy az OEP kinyisson egy kaput, erre pedig 2004
óta nem volt lehetőség — például, hogy új hospice osztályok jöhessenek létre a kórházakban. Azt gondolom, hogy minden egyetemnek
kötelessége lenne létrehozni egy ilyen Hospice Osztályt, ahol orvostanhallgatók tanulnának. Minden nagy kórháznak kellene lennie egy
saját húszágyas részlegének, ahol abban a kórházban, vagy az ahhoz
a részleghez tartozó rákbetegek, akik erre rászorulnak, részesülhetnének ebben az ellátásban. És akkor már mindjárt meglenne az a hi-
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ányzó háromszáz ágy, amit el lehetne helyezni. Az 1990-es évek második felében lelassult a fejlődés, mert nem volt megoldva sem a finanszírozás, sem kormányrendelet nem segített. Az OEP és a minisztériummal való együttműködésben végül is 2004-ben megszületett az
a kormányrendelet, amely az OEP-finanszírozást is biztosította, és
akkor lehetett nyitni az otthonápolás felé. Nagy segítség volt, hogy
meghatározta a kormányrendelet, hogy a betegek részére hány vizitnapot engedélyez. Azóta százötven napon lehet látogatni a betegeket, ami a korábbi otthonápoláshoz képest háromszoros volt, mert ott
negyvenkilenc, negyvennyolc nap volt a maximum. Ez az, amit az
OEP vizitként finanszíroz. A fekvőbetegeknél pedig meghatározott
egy napi ágyfinanszírozást, ami annak ellenére, hogy csak a fele
annak, amennyibe egy ágy kerül, de lehetővé tett egy bázist, amire
lehet alapozni. De sem az Onkológiai Intézetben, sem egyetlen egyetemen nem jött létre hospice-palliatív fekvőbeteg részleg, ahol az orvostanhallgatók megtapasztalnák, hogy mi ez a speciális ellátás,
miben különbözik az általános gondozástól, hogy maguk is ebben a
szemléletben gondolkodjanak. Budapesten nagy eredmény, hogy az
Országos Korányi TBC-s Pulmanológiai Intézetben van húsz ágy; ez
azért fontos, mert ez egy országos intézmény, ahol sokan tanulnak és
láthatják, mi is zajlik. Budapesten van még a László Kórházban is egy
fekvőrészleg, ez a legrégibb. Így Budapesten összesen van ötven ágy,
és a Mazsihisz Kórházban van úgynevezett palliatív mobil team,
tehát azt jelenti, hogy ők is felvesznek betegeket. Ők úgy, hogy elhelyezik a kórházban különböző helyeken, és egy mobil team látogatja őket, de ez is egy nagyon jó színvonalú ellátás. Vidéken többek
között hospice-palliatív részleg van Esztergomban, Gyulán, Miskolcon, Egerben, Pécsett. Ezek mind kórházhoz kötöttek. Az egyetlen nem kórházakhoz kötött a Budapesti Hospice Ház.
A kórházi és az egészségügyi oktatási intézmények számára a
halál a vereség beismerése. Mintha a halált
befogadva az orvostudománynak saját mindenhatóságába vetett
hitét kellene feladnia.
Nem belső ellentmondás ez?

Az egészségügy sem néz szembe a halállal, de — és ezt jegyezzük
meg — a betegek, a rokonaik sem. Nehezen fogadják el a hospice ellátást, pedig a társadalmi elismertsége, a presztízse az egész országban nagyon magas. Mégis, amikor valaki megbetegszik, és
szükség lenne a hospice szolgálatra, elutasítják, mert abban a pillanatban már azonosítva van a halállal. Gyakran azt hiszik a családok, hogy ha a hospice-t bevonják a rendszerbe, akkor az egyenlő
azzal, hogy meg fog halni a hozzátartozó. Az egészségügyre viszszatérve, nagyon sok olyan hangot hallunk, hogy nem értik, miért
van ez a különleges viszonyulás a haldokló betegekhez, hiszen az
orvosok már számtalan haldokló beteget láttak el, tehát ez nem egy
speciális dolog. A hárítás mögött részben a hospice szakismeretek
hiánya áll, másrészt pedig az, hogy valóban sérül az orvosi omnipotencia, hiszen a gyógyításra esküdtek fel és frusztráltak a gyógyításban. Én ezt mindig megfordítom az egyetemi előadásokon, vagy
a posztgraduális képzéseken, és azt mondom, hogy a palliatív hospice ellátás egy önálló diszciplína a világ fejlett részén. Önálló szak-
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vizsgához kötött, ez egy önálló entitás. Abban kell tudni gondolkodni, hogy eddig van az aktív kezelés, utána pedig a palliatív, a tüneti kezelés, de az ugyanolyan része az orvoslásnak, csak éppen
nem a gyógyítás a végcél, hanem az, hogy a szenvedéseket enyhítsük, és egy minőségi életet biztosítsunk a betegnek. Fontos látnunk,
hogy a betegek miért is félnek a rák diagnózisától? Az egyik, hogy
a rák szerintük az életet elpusztító betegség, miközben tudjuk már,
hogy ötven százaléka a betegeknek gyógyítható a korszerű eszközökkel. A másik, amitől a betegek félnek, és ezt huszonöt éve hallom, hogy nem is a haláltól félnek, hanem az oda vezető úttól. Nem
akarnak együtt élni a sok szenvedéssel, fájdalommal, amit láttak a
szomszédnál, a nagybácsinál, unokatestvérnél. Ezért is fontos arra
fókuszálnunk, hogy az emberi szenvedést csillapítani kell.
Hogy néz ki ez a hétköznapi gyakorlatban?

Három évvel ezelőtt került hozzánk egy beteg, aki ágyban fekvő,
csontáttétes beteg volt, mozdulni sem tudott az ágyából. Kimentünk az otthonápolásba, elindult a fájdalomcsillapítása és az egyéb
olyan kezelések, amelyek segítették a daganat általi nyomástól való
felszabadulást. Elkezdett járni hozzá a nővér, a gyógytornász, és fokozatosan, miközben a tünetei csökkentek, a beteget a fekvő helyzetből már fel lehetett ültetni, ki lehetett ültetni egy székbe, tudott
mozogni járókerettel. Csináltunk egy kisfilmet is erről a családról,
melyben a beteg elmondja, hogy ő ebből a helyzetből odáig eljutott,
hogy ki tudott menni az unokájának a hoki-meccsére az újpesti stadionba. Ez a beteg három évet kapott, most halt meg egy hónappal
ezelőtt; már nagyon előrehaladt a betegsége, több kiújulása volt, de
valahogy mindig sikerült úgy visszahozni, hogy egy még minőségi
életet élhetett. Vagy olyan beteg, aki nagyon szerette a kertet, a kertészkedést, de szintén fekvőbeteg volt, egyébként majdnem minden beteg fekvő, amikor mi találkozunk vele. A fekvő helyzetből
nála szintén sikerült egy jobb állapotot elérni, és igaz, hogy ő önállóan már nem tudott létezni, de kitolták tolószékkel a kertbe, átült
egy kisebb székre, és végigkapirgálta a nyarat, végig kertészkedett,
és úgy halt meg késő ősszel, hogy az az élménye volt, hogy ezért érdemes volt ezt megtenni. Ugyanígy a pszichológusi segítségnyújtás
is része ennek a team-munkának, a betegnek vagy a családtagnak,
vagy mindkettőnek tud segíteni. Nagyon fontos a családok támogatása, mert ne felejtsük el, hogy a rák egy krónikus betegség, ami már
évek óta tart, a családtagok nagyon elfáradnak, lelkileg és fizikailag
is kimerülnek. Nagyon fontos minden ilyen családtagnak hogy elmondhassa, ő mitől fél, hogy sírhasson, hogy érezze a támogatást,
hogy ő is segítséget kap. És ugyanígy nem hagyjuk magukra a családokat a gyász időszakában sem. Tehát amikor elmegy a beteg,
akkor utána akár egyéni gyászmunkában, akár csoportos gyászfeldolgozásban az alapítvány és a hospice-rendszer mögötte áll a családnak. Megemlíteném még a spirituális segítségnyújtást. Abban az
időben, amikor elkezdtem az Onkológiai Intézetben dolgozni, akkor
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jelentek meg az első lelkészek, akik egy ökumenikus lelkigondozó
csoportot hoztak létre, 1989-ben, tehát nagyon régen. Azóta ez egy
stabilizálódott lehetőség. Mi is egy ökumenikus lelkészcsoporttal dolgozunk együtt, bármikor igénybe vehetők, bármikor behívhatók.
Mi a Hospice Alapítvány belső feladatrendszere?

Három szinten működünk: az Alapítvány fő feladata a már gyógyító
kezelésben nem részesülő rákbetegek ellátása, lehetőleg az otthonukban. Itt Budapesten nyolcvan, kilencven családot gondozunk
egyidejűleg, de van Debrecenben még egy otthonápoló csoportunk.
A Budapest Hospice Házban van egy tízágyas fekvőbeteg részlegünk, ahova jöhetnek az otthon nem kezelhető betegek. Működik
fájdalomcsillapító ambulancia, amire be lehet jelentkezni, működik
pszichológiai támasznyújtás, pszicho-onkológiai részleg, gyászolókat segítő csoport. Az Alapítvány másik küldetése a képzés, a gyakorlati és elméleti tudás átadása. 1991-től számos kurzust tartottunk,
akkreditált alapképzéseket a hospice ellátás területén, nővéreknek,
orvosoknak és más szakembereknek. Nagyon sok oktató egységnek
vagyunk terepgyakorlati helyszíne, a középiskolai nővérképzéstől
az egyetemi nővérképzésig jönnek hozzánk hallgatók, az orvostanhallgatók gyakorlatában, az orvosképzésben, posztgraduális orvosképzésben gyakorlati helyszínként működünk, de jönnek hozzánk
szociális munkások, teológusok, gyógytornászok, pszichológusok,
is, tehát a legkülönbözőbb területekről jönnek ide tanulni. Harmadik alapműködése az Alapítványnak a szemléletformáló funkció,
amivel a méltó életvégről próbálunk kommunikálni a világ felé.
Ennek két iránya van. Az egyik az emberi méltóság megőrzése az
utolsó pillanatig, a másik annak beláttatása, hogy nem vagy egyedül. Igenis lehet segítséget kapni, és segítséget kérni, és mindezzel
a halál tabuját szeretnénk oldani, és hogy a súlyos betegséggel is
együtt lehet élni. Nem azt kell várni, mikor jár le az óra, hanem kis
tartalmakkal kell megtölteni a mindennapokat, felöltözni, kimenni
a teraszra, az ebédlőasztalnál ebédelni, tolószékbe ülve egy ház körüli sétát tenni. Az emberi kapcsolatokat is újra lehet strukturálni,
erre a halál előtti regresszív állapot különleges lehetőséget teremt.
Sokszor az élet végén rendeződnek azok a kapcsolatok, amelyek korábban elromlottak. Azt is hiszik a családok, hogy egy betegnek az
ágyban a helye. Nem gondolnak arra, hogy a teljes élet felé kellene
menni, természetesen figyelembe a betegség jelentette korlátokat.

Ezeket a belátásokat
hogyan tudják a fiatalok felé közvetíteni?

A „Nem vagy egyedül” programot 2007-ben indítottunk el. Ezzel
csatlakoztunk egy angliai mozgalom koncepciójához, ez a remény
mezeje, a Fields of Hope, amit mi a Méltóság Mezejének neveztük el,
melynek szimbóluma a Nárcisz. Arra gondoltunk a halál tabujának
az oldása kapcsán, hogy a legfiatalabb generációval, a gyerekekkel
kellene kezdeni, és ezért általános iskolákkal vettük fel a kapcsolatot. Az volt a cél, hogy bejussunk az iskolákba, képezve a pedagógusokat, hogy ők is jobban birkózzanak meg a veszteségekkel, mert
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hiszen maguk a pedagógusok is küzdenek azzal, hogy egy gyerek
beteg az osztályban, vagy egy gyerek hozzátartozója meghal. A program másik üzenete a szolidaritás, hogy segítsünk másoknak akár
azzal, hogy két forintot egy perselybe bedobunk, akár azzal, hogy
a beteg, vagy idős szomszéd néninek segítek. Minden ősszel ültetünk több ezer gyerekkel, a sok-sok iskolával az országban nárciszt.
Oda ki van írva a szó, hogy Hospice. Ezeket a városok főterein rendezzük, például Debrecenben a Nagytemplom előtt volt ilyen nárciszültetés. Bölcskei Gusztáv is részt vett rajta. A Hospice szó mellé
a táblán leírtuk, hogy mit is jelent ez, hogy tanítsuk az arra járó embereket. Tavasszal egyéb programokat is szervezünk, van egy Nárcisz-futás, ezeken szintén gyerekek vesznek részt. Sérült gyerekek,
vak gyerekek, tolókocsis gyerekek, egészségesek — már itt is van
segítés-lehetőségük a kicsiknek. Sőt egyes helyeken leszedik a gyerekek a nárcisz virágokat, amit ültettek, és elviszik idősotthonokba
és megörvendeztetik vele az időseket. Több mint száz pedagógus és
több ezer gyerek vesz részt 2007-óta a programban, és az a reményünk, hogy azok a fiatalok, az a generáció, aki ebben részt vesz,
talán ha felnő, nem fogja elfelejteni mindezt. Kicsit közelebb kerül
hozzájuk a hétköznapi szolidaritás.
Hol áll jelenleg az intézményi képzés, illetve mi a helyzet a
fennmaradáshoz szükséges anyagiakkal?

A Magyar Hospice Palliatív Egyesületet szervezésében is, de az országban sok helyen vannak hospice-palliatív képzések, ami évente
öt-hatszáz szakembert érint. E mellett vannak önkéntes képzések, ami
a kezdettől fogva fontos programja Alapítványunknak. Ez minden
évben 80–100 új kiképzett önkéntest jelent a mi rendszerünkben csak
Budapesten és csak a Magyar Hospice Alapítványnál. A Hospice Alapítvány a betegellátás egy részét a társadalombiztosítástól kapja. Ez
majdnem teljesen fedezi az otthonápolási költségeket. Nagyon deficites ugyanakkor a fekvőbeteg részleg a nagy humánerőforrás-igény
miatt. A hospice ellátásban nem lehetséges, hogy egy nővérre tíz-tizenöt beteg jusson. A mi ellátási rendszerünkben öt beteg jut egy nővérre, ennek költségvonzata komoly nehézséget jelent. Mindez az
Alapítványt nagyon bizonytalanná teszi, mert minden évben 30–40
millió forintos hiányunk van, amit rendkívül nehéz előteremteni. Közben mi minden számlánkat kifizetjük, nincsenek elmaradásaink, és
emiatt azokban a támogatásokban sem részesülünk, amelyekkel a
kórházakat kompenzálják a kifizetetlen számlák miatt. Elsősorban
nemzetközi pályázatok segítik a munkánkat, de sajnos magyar pályázat alig-alig, mert a cél szerinti tevékenységünkhöz nincs pályázati kiírás. Ugyanakkor nagyon fontos például Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának támogatása, akik az épületet biztosítják számunkra, ennek jelentősége számunkra óriási. Egyébként sem a rezsiköltségekben, sem a rendszerünk fenntartásában nincs állandó támogatásunk. Illetve, ami nagyon fontos lenne, az az adó 1%-a, viszont
ez jelentősen csökkent, amióta egykulcsos adó van. Ez nagy érvágás,
ami évente 10 millió forinttal kevesebbet jelent számunkra. Körül-
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belül 150 millió a költségvetésünk, ebből fenntartunk egy tízágyas
kórházat, egy nagy otthonápolási rendszert, ambulanciákat, illetve
képzéseket tartunk és szervezzük a szemléletformáló programokat.
A forrásteremtésben számítunk az adományokra, ami általában kis
pénzekből jön csak össze, mert Magyarországon nincs az adományozásnak kultúrája. Összességében egy évben körülbelül három hónapra nincs meg az a forrás, amivel fenntarthatnánk magunkat. Ha
évi 30–40 milliós állami támogatásunk lenne, nem fájna a fejünk.
Mi az, amit még fontosnak tart, ami még
nem hangzott el?

Az együttérzés, a szolidaritás köreinkben maximálisan jelen van, és
valami fentebb való segíti itt a haldoklókat, a családtagokat, a teamtagokat. Hogy ki hogyan fogalmazza ezt meg, az teljesen egyéni. Akik
erősen vallásosak, azoknál könnyű ezt megtapasztalni, de akik nem
vallásosak, azok nem beszélnek róla. A hétköznapjainkban az, hogy
vigyáz ránk valaki és segít minket, a szenvedőket és a munkatársakat
is, ez egészen bizonyos. Amikor a kegyeleti szobát létrehoztuk, akkor
is fontosnak tartottam, hogy azt ne valamelyik egyház szimbólumaival tegyük, hiszen a lakosság jelentős része nem vallásgyakorló, vagy
éppen nem keresztény. Nálunk egy napraforgó szimbolizálja például
a keresztet, vagy a madarak az elmúlást, ahogy elhagyják a világot,
az életet (ez Majzik Mária csodálatos alkotása). Mi nyíltan beszélünk a halálról, bármilyen kommunikációnkban a halál benne van,
és a szemléletváltás-missziónkban szeretnénk, hogy ez természetes legyen. A hospice-hoz persze szervesen odatartozik a halál, de
ennek legyen olyan kicsengése, hogy a halál az életünk része, ám nem
kell, hogy hozzátartozzon az elviselhetetlen szenvedés, a fájdalom,
viszont a békesség, a szeretetteli gondoskodás igen. Mi is ebből merítünk sokat: nagyon sok szeretetet kapunk, nagyon pozitív sugárzás
jön mindenhonnan felénk a családok részéről. Annak ellenére, hogy
anyagilag folyton küszködünk, nagyon magas színvonalú, boldog
csapat dolgozik itt. Ha megnézzük a nővéreket, akiknek az átlagéletkora 35 év, mosolyognak, szépek, kedvesek, odaadóak. Szakértelemmel, kedvességgel, szeretettel látják el a betegeket. Aki belép ide, nem
a halál házába jön, hanem az Élet Házába, mert itt élet van. Születésnapot köszöntünk, koncerteket adnak fiatal zenészek, a betegek kijárnak cigizni a teraszra úgy, hogy esőben, napban az ernyő a fejük
fölött van, kitolja őket egy-egy önkéntes. Dolgozik nyolcvan önkéntes
a legkülönbözőbb területekről, a hegedűművésztől az étteremvezetőig, az egyszerű nyugdíjastól a diákok tömkelegéig. Mindenki hozza
a maga egyéniségét, segítőkészségét. Volt egy jogász, aki az utcáról
becsöngetett, hogy itt dolgozik a közelben, és látja, mekkora a területünk, és szeretne havat lapátolni. Anélkül, hogy szólt volna nekünk,
ha leesett a hó, rendszeresen jött és ellapátolta a havat. Nagyon sok
szeretet van itt bent, és kívülről is sokat kapunk. Amikor megkérdezik, hogy mitől ragyog ez az intézmény, mitől olyan kedvesek az emberek, akkor azt kell, hogy mondjam, a hála az, mert amit adunk, az
tízszeresen visszasugárzik felénk.
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