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Szociális munka egy palliatív terápiában részesülő daganatos beteggel

Összefoglalás  Tanulmányunkban  a  magyarországi  hospice-szellemű  ellátás  során  végzett  
szociális munkát, illetve ennek lehetőségeit és korlátait mutatjuk be egy eset illusztrálásával.  
Elöljáróban  szeretnénk  néhány  szót  szólni  a  hospice-beli  szociális  munkáról,  mivel  úgy  
gondoljuk, hogy ez a fajta tevékenység még kevésbé ismert Magyarországon.

Bevezetés
A hospice-teamben  végzett  szociális  munka  sok  tekintetben  sajátos  tevékenység,  ennek 
ellenére a szociális munka általános ismérvei e tevékenységi körben is megfigyelhetőek. Itt is 
a kliens és környezete közötti interakció megváltoztatása a feladat. (Woods, 1996) Így például, 
ha a gyógyíthatatlan beteg magára marad, akkor a szociális munka célja a megszakadt társas 
kapcsolatok helyreállítása. A szociális munka általában olyan emberek megsegítésére irányul, 
akik nem képesek megbirkózni saját problémáikkal (Compton – Galaway, 1996), és ez igaz a 
hospice-szellemű ellátás során végzett szociális munkára is. Ebben az esetben azonban, éppen 
a súlyos betegség miatt általában kevésbé lehet számítani rá, hogy a beteg saját maga intézze 
ügyeit.  A hospice-beli  szociális  munka nem csupán a  betegre,  hanem annak családjára  is 
irányul. A szociális munkás a hospice-szellemű ellátás során közvetítő szerepet lát el a beteg 
és családja, továbbá a beteg és a tágabb értelemben vett társadalom között, sőt sokszor a beteg 
és a gondozói team tagjai között is. (Dunlop – Hockley, 1990) Végezetül jellemző, hogy a 
hospice-teamben  –  amelynek  tagjai  a  szociális  munkáson  kívül  a  nővér,  orvos,  lelkész, 
pszichológus,  önkéntes  segítő  valamint  gyógytornász  –,  szociális  munkát  valójában  bárki 
végezhet, hiszen a team lényegénél fogva interdiszciplináris jellegű, és senki sem sajátíthat ki 
benne egyetlen feladatkört sem. (Monroe, 1993)

Esetismertetés

1. Előzmények
Katalin  egy ötven esztendős tanítónő,  aki  immár három esztendeje  súlyos rákbetegségben 
szenved. Az első daganatot a mellében fedezték fel, de a rák hamarosan sok helyen áttételeket 
képzett, végül a betegség a csontjaira is átterjedt. Többször megműtötték és sokféle terápiában 
részesült,  a  rák  terjedését  azonban  mégsem sikerült  megállítani.  1999  tavaszára  a  család 
számára egyértelművé vált, hogy Kati már nem kap aktív kezelést, vagyis orvosi szempontból 
gyógyíthatatlannak minősül, ezért kereste fel egyik nővére a hospice-t. 

Katalin és a hospice kapcsolata úgy kezdődött, hogy a hospice-team egyik orvosa és 
ápolónője  felkereste  az  otthonában.  A  palliatív  terápia  első  lépcsőjeként  beállították  a 
fájdalomcsillapító  gyógyszereket.  Miközben  ez  történt,  a  gondozási  csoport  döntésének 
megfelelően a nővér és a gyógytornász rendszeres látogatásaival megkezdődött Kati otthoni 
ápolása. 

2. A beteg és helyzetének leírása
A család
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Katalin  Budapest  egyik kertvárosi  területén,  egy öreg,  rossz  állapotban lévő,  több lakásra 
osztott egykori családi házban él. Az L alakú épület hátsó részében kialakított lakóegységben 
él Zita néni, Kati 81 éves édesanyja, aki a ház tulajdonosa. A vele való kapcsolatteremtés 
nagyon nehéz, hiszen sem a kapunál, sem az ajtónál nincs csengő és az ajtó előtti kertet 5-6 
kutya őrzi. 

Rita,  Katalin  ikertestvére  is  itt  lakik.  Rita  gyógyszerész  és  a  napi  nyolc  órás 
gyógyszertári  munkán  kívül  még  egy fél  állásban  is  dolgozik,  ezért  nagyon  keveset  van 
otthon. Katalinnak Ritán kívül hat testvére van, mindannyian családosak és Budapesten élnek. 

Az  épület  sarkában  lévő  ötven  négyzetméteres,  utcára  néző  lakásban  él  Katalin. 
Otthona egy lakószobából, egy fürdő- és egy előszobából áll. Ez a lakás az egyetlen a házban, 
amely a csengő révén összeköttetésben van a külvilággal. A másik utcára néző, kapu melletti 
lakásban lakik a kilencvenkét esztendős édesapa, Sanyi bácsi, aki valaha gimnáziumi tanár 
volt.  Idős  kora  miatt  erős  szenilitás,  szellemi  leépülés  jellemzi,  önellátásra  gyakorlatilag 
képtelen,  fizikai  állapota  azonban kielégítő.  Segítséget  csak  az  önkormányzati  gondozónő 
nyújt számára, aki takarít a lakásában, valamint előkészíti és megmelegíti az önkormányzati 
konyháról kapott ebédet. A család nagy része valamilyen intézeti  elhelyezésben látta volna 
Sanyi  bácsi  számára  a  megoldást,  de  a  hozzá  nagyon  ragaszkodó  Rita,  aki  minden 
szabadidejét megosztotta Kati és Sanyi bácsi között, határozottan elzárkózott e lehetőség elől. 

Szociális helyzet
Kati  húsz  évig  egy  budapesti  általános  iskolában  tanított.  Néhány  évvel  ezelőtt  egyéni 
vállalkozóként  képzőművészeti  oktató-stúdiót  hozott  létre,  ahol  művészeket  és  tanárokat 
foglalkoztatott. A vállalkozás hosszú ideig sikeresen működött, de mikor Katalin a betegsége 
miatt váratlanul kórházba került, a stúdióban leállt az oktatás. A tanfolyamoknak vége szakadt 
és a bevételek hiányában a foglalkoztatott tanárok bérét Kati nem tudta kifizetni, így ők új 
munka után néztek.

Kati  elmulasztotta  időben  visszaadni  vállalkozó  igazolványát,  a  stúdió  tehát 
hivatalosan még mindig működik. A kötelező adót és a járulékokat viszont nem fizette be, 
ennek  következtében  a  késedelmi  pótlékokkal  együtt  hatszázezer  forintnyi  adó-, 
százhatvanezer forintnyi járuléktartozása halmozódott fel. A jövedelembevallásán az utóbbi 
két évben nulla forint bevétel volt feltüntetve. A társadalombiztosítási járulék-folyószámlákat 
is  kezelő  Adó  és  Pénzügyi Ellenőrzési  Hivatal  többszörösen  felszólította  Katalint  az  ügy 
rendezésére, a legutóbbi levélben már a késedelmet sújtó lehetséges szankciókra is felhívta a 
figyelmet.

Katalin állandó rettegésben élt, félt a végrehajtástól, félt, hogy „beteg teste alól még az 
ágyat is elviszik”. A tartozásokat nem tudta befizetni, hiszen nem volt semmilyen jövedelme. 
Megbetegedésekor nem kért táppénzt, mert úgy érezte, nem annyira beteg, hogy ez megilletné. 
Néhány hónapja mégis megkérte a háziorvost, hogy írja ki táppénzre, de ő ezt visszautasította 
arra  való  hivatkozással,  hogy  Katalin  a  járuléktartozásai  miatt  most  nem  minősül 
biztosítottnak.

Miután Kati a létfenntartását önállóan már nem tudta biztosítani, ezért csak széles körű 
családi összefogással sikerült előteremteni számára a legszükségesebbeket. A havi kiadások 
fedezetét  szülei  és  testvérei  egy  pontosan  és  aprólékosan  megszervezett  rendszer  szerint 
biztosították, melyben a rezsi költségeit az édesanya, az önkormányzatnál előfizetett ebédét az 
édesapa, a heti kétszer járó fizetett ápolónőét, a gyógyszerekét és az egyéb tételeket egy-egy 
testvér állta.

A gyakorlatban azonban nem bizonyult  működőképesnek ez a módszer,  egyre több 
testvér  „szállt  ki”  pénzügyi  nehézségeire  hivatkozva,  a  többiek  pedig  hónapról  hónapra 
kevesebb  összeget  adtak.  Ennek  és  a  betegséggel  járó  többletkiadásoknak  köszönhetően 
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Katalin szenvedett az anyagi bizonytalanságtól és már a legelemibb tárgyi feltételeknek is a 
híján volt (pl. nem volt papucsa, egy éven keresztül rossz volt a TV-je, étkezése nélkülözött 
minden változatosságot és csak a legszükségesebbekre szorítkozott). Katinak korábban Ritán 
kívül  egyik testvérével  sem volt  jó  kapcsolata,  ez  alatt  az  időszak  alatt  azonban  ezek  a 
kapcsolatok határozottan rosszá váltak.

Az anyagi függőség tudatának hatására Kati egyre inkább úgy érezte, hogy testvérei és 
anyja kényszerből és csak minimálisan foglalkoznak vele és önzőek is.  A családból  egész 
életében csak Ritát érezte magához közel. Édesanyja és ő mindig távolságtartóan viselkedtek 
egymással, azonban betegsége óta Kati nagyon hiányolja édesanyja szeretetének jeleit, sokat 
sír, veszekszik vele, törődést követelve.

Az  ikerpár  és  szülők  által  alkotott,  egy házban  lakó  csoportban  korábban  mindig 
Katalin képviselte a határozottságot, ő boldogult legjobban a hivatalos ügyek intézésével, ő 
jelentett összeköttetést a külvilággal is.  Megbetegedése után rövid időre Zita néni próbálta 
betölteni  ezt  a  pozíciót,  de  Kati  nem  hagyta,  hogy édesanyja  az  eddiginél  dominánsabb 
szerepet  kapjon.  Az  amúgy is  ingatag lábakon álló  új  szereposztás  romba dőlt,  Zita  néni 
visszahúzódott a kuckójába. Az amúgy is kényes egyensúly felborult és a történéseket senki 
nem tartotta kézben.

Kati  a  betegsége  kezdete  óta  a  szomszéd lakásban lakó  Sanyi bácsihoz  hasonlóan 
szinte mindig egyedül volt. Édesanyja átlagosan kéthetente látogatta meg, édesapjával szinte 
sosem találkozott.  A fizetett  ápolónővel  jó  viszonyban volt,  de  ő  is  csak  hetente  kétszer 
kereste fel. A volt kollégái, régi barátai gyakorlatilag teljesen eltűntek az életéből és Kati a 
nagyon ritkán előforduló vendégek jelenlétét sem kívánta, mert úgy érezte, hogy nem tudnak 
természetesen viselkedni a jelenlétében. De az is fájt neki, hogy nem keresték rámenősebben.

Az  egyetlen  ember,  aki  megmaradt  Kati  „korábbi  életéből”,  András,  a  barátja.  A 
számunkra csak fényképekről ismert egészséges Kati csinos, dekoratív,  életteli  nő volt,  de 
ekkorra már csak árnyéka maradt régi önmagának. A legutóbbi – csípőjén végzett műtéte óta – 
Katalin elzárkózott az Andrással való személyes találkozótól, mert nem akarta, hogy a férfi 
soványan, ágyhoz kötve, „csúnyán” lássa őt. András azonban nem tűnt el a látóköréből, nap 
mint  nap beszélgettek egymással telefonon. Ritán és az ápolónőn kívül  Kati  rendszeresen 
találkozott az önkormányzati gondozónővel, valamint a háziorvosával, akivel szintén nagyon 
konfliktusokkal terhes volt  a viszonya. Katalin úgy érezte,  a háziorvos „ott  tesz keresztbe 
neki, ahol tud”, mert nem tudta megnyerni az orvos szimpátiáját. 

Individuális szint
Katinak naponta egyedül kellett megbirkóznia a halálos betegség tudatával, a folyamatos testi 
szenvedéssel, a fizikai körülményeinek drasztikus megváltozásával és a magánnyal, így nem 
csoda,  hogy  rossz  lelkiállapotba  került.  Hangulata  nagyon  nagy  szélsőségek  között 
váltakozott, egyik pillanatban már-már mániás feldobottsággal nevetett, majd hirtelen sírva 
fakadt vagy veszekedni kezdett a körülötte lévőkkel. Kínzó álmok gyötörték. Értetlenül állt a 
rák felbukkanása előtt és állandóan szenvedett a rá irányuló figyelem hiányától.

Gyakorta előtörő pánikrohamainak hátterében rettentő szorongás, halálfélelem állt, de 
Kati ezeket nem tudta kezelni, gyakran fel sem ismerte. Félelmeit a fennálló APEH-tartozással 
magyarázta, beszélgetéseink eleinte csak erről szóltak. Lelkiállapotát és izoláltságát nagyon 
jól tükrözte a lakása, amely barátságtalan, személytelen volt. Az előszobára jellemző, hogy a 
benne elhelyezett egyetlen jelentős bútordarab, az asztal nagyon megnehezíti a lakásba való 
bejutást. A falak nedvesek, a helyiségek sötétek, a szobában kevés a bútor és tárgy, az ablakok 
mindig zártak.

Kapcsolat a hospice-szal
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Kritikus  fizikai  és  lelki  körülményeit  átélve  Katalin  összegyűjtött,  felhasználható 
életenergiájával a hospice-ba kapaszkodott. Nagyon hamar sikerült intenzív, mély kapcsolatot 
kialakítania a  hozzá  hetente  többször  kijáró nővérrel  és  irracionális  mértékű képességeket 
tulajdonított  a  team  tagjainak.  Úgy  éreztük,  személyiségének  nagy  erőssége  vált  ezzel 
nyilvánvalóvá, hiszen a legnagyobb szenvedések közepett még képes élni akarni, segítséget 
kérni,  elfogadni.  Ezt  tudatosítottam  magamban,  mikor  elkezdtünk  együtt  dolgozni  a 
problémáinak megoldásán. 

Megismerkedésünk  után  átlagosan  hetente  találkoztunk,  sokat  beszélgettünk,  és 
közben közösen kerestük a megoldásokat.

3. Az esetmunka
A hospice-ban végzett szociális munkás célja, hogy a saját eszközeivel, a teamben dolgozó 
többi szakemberhez hasonlóan, javítsa a beteg életének minőségét. 

Katalin életminőségének javítása érdekében a következő pontokon láttam lehetőséget a 
beavatkozásra:
1. Létfenntartásának biztosítása, a tartozások kérdésének rendezése.
2. A biztosítotti jogviszony rendezése, a vállalkozás és a hozzá kapcsolódó ügyek lezárása.
3.  Annak  tudatosítása  Katiban,  hogy a  bürokratikus  ügyekkel  kapcsolatos  bizonytalanság 
terhét megoszthatja velem, így csökken a kiszolgáltatottsága. 
4.  A  kirekesztettségének  oldása,  körülötte  szociális  háló  kiépítése,  a  régi  emberi 
kapcsolatainak újjáélesztése, esetleg lehetőségek teremtése újabbak létesítésére.
5. Elősegíteni Kati lelki egyensúlyának helyreállítását, a betegséggel és a halál gondolatával 
való  szembenézést.  Segítség  abban,  hogy  elfogadja  megváltozott  önmagát,  képes  legyen 
lezárni a megbetegedés miatt  félbemaradt dolgait.  Megerősítés abban az értelemben, hogy 
Katalin  érezze:  képes  befolyásolni  a  sorsát,  vannak  még  lehetőségei,  érdemes  a  múltat 
összegezni, a jövőt tervezni.

Az egyén életterének bármelyik szintjén történő változás láncreakciót indít el a további 
szintek irányába. A pszichikum, a társas helyzet, a testi állapot és az anyagi helyzet folyamatos 
kölcsönhatásban  áll  egymással.  Ezért  a  Katalinnal  folytatott  szociális  munkát  időrendben 
tárgyalom.

1-4. hónap
Az anyagi feltételek krónikus elégtelensége miatt első lépésként átmeneti segélyt kértünk az 
önkormányzattól. A kapott 9000 forintból Kati végre megjavíttathatta a TV-jét, ami elszigetelt, 
mozdulatlan helyzetén sokat javíthatott. Ezzel párhuzamosan a táppénz, majd a rokkantsági 
nyugdíj intézésének érdekében az őt már ismerő hospice-nővér közvetítésével megkerestük a 
háziorvost,  aki  a járuléktartozás miatt  ismét  megtagadta a segítséget.  Nem volt  mit  tenni, 
valahogyan bizonyítanunk kellett Kati jogosultságát.

Kati  rettentő  szorongásai  miatt  amúgy  is  napirenden  volt  az  APEH-hel  való 
kapcsolatfelvétel  kérdése,  most  egyszerre  próbáltuk  rendezni  a  tartozást  és  a  táppénzt.  A 
kötelező pénzforgalmi ellenőrzés miatt Katalinnak levelet kellett írnia a Járulékigazgatóság 
részére, melyben elismeri a tartozását. A levélben azt is kérte, hogy ő (ha a tárgyalás lehet a 
lakásán) vagy meghatalmazottja egyeztető tárgyaláson vehessen részt annak érdekében, hogy 
személyesen kaphasson felvilágosítást a lehetőségekről.

Visszajelzés nem érkezett, így újabb levelek és telefonbeszélgetések útján próbáltunk 
kapcsolatba  kerülni  az  illetékesekkel.  Szerencsétlenségünkre  az  APEH  és  a 
Társadalombiztosítási  Főigazgatóság  éppen  ebben  az  időben  nagy  átszervezéseken  esett 
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keresztül,  az  ügyintézők  feladatköre  és  munkahelye,  elérhetősége  megváltozott.  Az 
információáramlás az ügyintézők valamint a hivatal és az ügyfelek között nagyon akadozott, 
az ügyintézések folytonossága megszakadt. (Egy példa a fentiekre: a segítőkész adóellenőr, 
aki megígérte, hogy közbenjár Katalin érdekében, az átszervezéseknek köszönhetően eltűnt a 
szemünk elől, a korábbi munkahelyén azt a felvilágosítást adták, hogy sajnos még nem lehet 
tudni,  melyik  dolgozót  hova  helyezték…)  Ennek  köszönhetően  rendre  a  korábbiakkal 
ellentétes  információkat  kaptunk,  többször  megerősítettek  minket  abban,  hogy  Kati 
biztosítotti jogviszonya a tartozás rendezéséig felfüggesztődött.

Kértük  az  adótartozás  méltányosságból  történő  elengedését,  a  járuléktartozással 
kapcsolatban pedig a befizetés átütemezését (mivel itt  még a mérséklésre sincs lehetőség), 
megírva, hogy Kati ördögi körben érzi magát: amíg nincs bevétele, nem tud fizetni, de nem 
kap táppénzt, amíg nem fizetett.  Végül a kötelező pénzforgalmi ellenőrzés érdekében Kati 
lakásán  váratlanul  megjelent  egy ügyintéző,  aki  szóban  biztosította  a  beteget  arról,  hogy 
elengedik  az  adótartozását,  majd  közölte,  hogy  ő  ugyan  adóellenőr,  nem  kompetens  a 
járulékkérdésekben,  de  megteszi  Katinak  azt  a  szívességet,  hogy  mint  hivatalos  közeg, 
felhívja telefonon a háziorvost. Megtette, biztosította arról, hogy nem ütközik jogszabályba a 
háziorvosnak ama cselekedete, hogy táppénzhez segíti Katit.

Eltelt  négy  hónap  és  még  egy  táppénzátutalás  sem  történt  meg.  Az  ügyintézők 
türelemre intenek. Kati  adótartozását a méltányossági kérelemre elengedték (a Katit  ápoló 
hospice-nővér összeköttetései révén sikerült véghezvinni, illetve felgyorsítani az eljárást), a 
járuléktartozással  kapcsolatban pedig informálisan tájékoztattak minket  a következőkről:  a 
legegyszerűbb, ha nem teszünk semmit,  egyszerűen rajtamarad a  tartozás  a  folyószámlán, 
hiszen ez nem jelent semmilyen hátrányt Katalinra nézve. (Magánszemélynél az adótartozást 
az  APEH  méltányosságból  elengedheti,  illetve  fizetési  halasztást  engedélyezhet,  ha  a 
kérelmező  önhibáján  kívül  került  ilyen  helyzetbe  és  a  fizetés  súlyosan  veszélyeztetné  a 
létbiztonságát. Járuléktartozásnál azonban csak a késedelmi pótlék illetve a bírság engedhető 
el.) 

5-6.hónap
Teltek  a  hónapok  és  Katinak  még  mindig  nem  volt  semmilyen  jövedelme.  Az  átmeneti 
megoldást  a  rendszeres  szociális  segély  jelenthette  volna,  erre  azonban  az  elvi 
foglalkoztatottsága miatt nem volt jogosult. Az önkormányzati gondozónő közbenjárására és 
az  Országos  Orvos-szakértői  Bizottság ajánlására  azonban mégis  megítéltek  Katinak havi 
12000 forint segélyt, ami óriási segítség a számára. 

7-8.hónap
Végre  megjött  az  első  táppénz.  Anyagi  problémáinak  átláthatóvá  válása  és  a  konkrét 
változások hatására Kati sokkal nyugodtabbá vált, mint első találkozásunkkor volt. A hospice-
orvos és nővér sikeresen tudta csillapítani a fájdalmait, az egészségi állapota nagyon sokat 
javult és megmaradt ezen az optimálisabb szinten. Sokat erősödött. Kedélyállapota lényegesen 
jobb lett, kiegyensúlyozottabbá vált. Beleegyezett, hogy meglátogathassa őt a hospice egyik 
önkéntes  segítője,  egy  hasonló  korú  nő,  akivel  most  már  hetente  találkoznak,  és  sokat 
beszélgetnek. Úgy tűnik számomra, hogy Kati ismét igényli az emberi kapcsolatokat. 

Ekkor vált hangsúlyossá egy régi probléma: Kati nem képes megbirkózni a betegség 
testi jeleinek látványával, saját testképe eltér a tükörben látott képtől. Késztetést érez, hogy 
nézze magát a  tükörben,  és  mindig megijed,  mikor  meglátja  magát.  Úgy éreztem, el  kell 
fogadnia  a  testét,  és  éreznie  kellene,  hogy  képes  befolyásolni  a  külső  megjelenését.  A 
megoldást illetően azonban nehézségeim támadtak és az esetmegbeszélésen kiderült, ugyanígy 
érez a nővér és az önkéntes segítő is. Megbeszéltük, hogy meghívjuk Katit a hospice nappali 

5



szanatóriumába, ahol találkozhat egészségesekkel és betegekkel is. Itt tapasztalhatja, hogy a 
teste  képes  társas  helyzetekben  elfogadhatóan  funkcionálni  és  a  többiek  viselkedése 
visszatükrözi  számára a megjelenése elfogadottságát.  Sokat  beszélgettünk egymással arról, 
hogyan tudná az öltözködésével, frizurájával ellensúlyozni megjelenése negatívumait.

A gyógytornász segítségével mozgása is sokat javult: eleinte tolókocsiban tolatta ki 
magát  a  kertbe,  majd  járókerettel,  később  egy bottal  járt.  Ismét  képes  társas  életet  élni, 
intenzívebb kapcsolatba került a testvéreivel, néha meglátogatja őket. Higgadtabbá vált, képes 
arra, hogy tudatosítsa a megváltozott helyzetét. Sokszor beszél a múltról, úgy érzi, talán azért 
betegedett  meg,  mert  nem  volt  képes  igazán  közel  engedni  magához  senkit.  Nagy 
elhatározásokkal  építi  újjá  az  életét,  ismét  képessé  akar  válni  arra,  hogy a  lakásán  kívül 
találkozzon emberekkel, kijelentette, hogy látni szeretné Andrást. 

Annak  érdekében,  hogy  ez  lehetővé  váljon,  megegyeztünk,  hogy  a  sántítás 
megszüntetése  érdekében  gyógycipőt  készíttetünk,  ehhez  egy  ortopéd-szakorvossal  való 
találkozás szükséges.  A mentővel  való beszállítást  elkerülendő a háziorvos Kati  otthonába 
hívta az ortopéd szakorvost. Az ortopéd orvos ennek ellenére nem vállalkozott a beteg otthoni 
meglátogatására, így Katit egy, a segítségét ingyenesen felajánló taxissal sikerült beszállítani a 
rendelőbe. Végre megkaptuk a receptet, megrendeltük a cipőt, ami sajnos csak 6 hét múlva 
lesz készen. 

A biztonság tudata, a hit a gyógyulásban (amire az orvos szerint van egy kis esély), 
illetve az állapotának szintentartásában, lehetővé tette Kati számára, hogy elengedjen néhány, 
a  régi  életéhez  fűződő  fogódzót.  Korábban  mereven  elzárkózott  vállalkozásának 
megszüntetésétől, egyrészt a csődeljárástól, másrészt a „vállalkozói” identitás feladásától való 
félelmében. Mostanra sikerült elfogadnia, hogy a betegséggel való együttélés nem csupán egy 
rövid  átmenet  az  életében,  és  nincs  már  szüksége  a  vállalkozásra,  ami  a  múltba  való 
kapaszkodást jelentette  számára. Folyamatban van az oktató-stúdió hivatalos felszámolása, 
így elhárul az akadály a rokkantnyugdíjazás elől. 

9-10. hónap
Kati ismét képes önálló kezdeményezésre. Úgy döntött, hogy amíg jól érzi magát, dolgozni 
fog, ettől javulhat az anyagi helyzete, esetleg megismer új  embereket,  elfoglalja magát, és 
ismét  hasznosnak  érezheti  magát.  Első  próbálkozásként  korrepetálni  kezdte  egy  ismerős 
család kislányát, de néhány óra után kiderült, hogy Katalinnak egyrészt még nincs türelme 
ehhez a munkához, másrészt a gyerek nem jelent számára társaságot.

Végiggondoltuk a lehetőségeket és a szempontokat. Katinak két diplomája van: tanítói 
és  népművelői.  Idegen  nyelvet nem beszél,  de  valamelyest ért  a  számítógépekhez.  Olyan 
munkát  szeretne,  ahol  emberek között  lehetne,  szívesen lenne recepciós  vagy könyvtáros. 
Egészségi állapota miatt maximum hetente kétszer tudna elmenni otthonról és szállításának 
megoldhatatlansága miatt csak közeli munkahelyre.

Felvettük  a  kapcsolatot  a  mozgáskorlátozottak  munkaközvetítésével  foglalkozó 
Motiváció  Alapítvánnyal,  ahol  megerősítették  azt  a  gyanúnkat,  hogy szinte  lehetetlen  az 
összes feltételünknek megfelelő munkát találni. Az egyetlen lehetőség, hogy Kati valamilyen 
otthoni bedolgozást vállaljon. Katalin feliratkozik a listára, nagyon várakozó, reménykedik.

Az utóbbi időben megszaporodtak Kati körül az emberek. Több régi barátja felkereste, 
néhányszor már az utcára is kimerészkedett. Nemrég boldogan mesélte, hogy a szilvesztert 
„buliban” töltötte: a testvérei autóval elvitték magukhoz. Sokat beszél Andrással, úgy tervezi, 
hogy ha meglesz a gyógycipője, találkozik vele. Egy dologról beszél újra és újra fájdalommal, 
ez az anyjával való rossz viszonya. Szemrehányóan és dühösen beszél róla, aki szerinte soha 
nem állt mellé. Mióta átértékelte eddigi életét,  Katiban folyamatosan érlelődik a gondolat, 
hogy tegyen valamit ez ügyben. Szóba került, hogy esetleg beszélgethetnék én Zita nénivel, 
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vagy meghívhatnánk őt egy hármas találkozóra. Kati egyelőre túl radikálisnak tartja ezt az 
elképzelést.  Azt  tervezi,  hogy  a  közelgő  születésnapi  családi  összejövéskor  nyilvánosan 
mondja meg édesanyjának, hogy szereti.

Úgy tűnik,  Zita  néni  a  szerepváltás  sikertelen kísérlete  után visszatért  a  családban 
szokásos bezárkózáshoz és konfliktuskerüléshez. Talán az segítene, ha újra érezhetné, hogy 
szükség van rá, hogy a családhoz tartozik, és ha végre szabadjára engedhetné az érzelmeit, 
nem vonulna vissza lánya dühkitörései elől.

Véletlen  találkozásainkkor  mindig  elbeszélgetünk,  igyekszem  őt  tájékoztatni  a 
munkámról,  kérdezem a véleményét, próbálom bevonni  az  eseményekbe. Nem valószínű, 
hogy  az  ötven  év  alatt  megcsontosodott  kapcsolat  minősége  radikálisan  megváltozik  a 
közeljövőben, de nagy esély van rá, hogy Rita közvetítő szerepét (a családtagok összetartása 
mindig  Rita  feladata  volt)  és  a  család  szervezőkézségét  felhasználva  kiszámíthatóbbá  és 
megnyugtatóbbá válik az anya-lány viszony. Rita képes befolyásolni idősebb testvéreit is, akik 
közelebb állnak édesanyjukhoz.

A jövő
Katalin elméletileg már nem minősül hospice-betegnek. Egészségi állapota sokat javult, úgy 
tűnik,  elszigeteltsége  is  sokat  oldódott  az  utóbbi  hónapokban.  A hospice  munkatársaival, 
különösen a nővérrel való barátság nagyon sokat jelent Katinak, így bár szakmai szempontból 
már nem lehet alátámasztani a nővér látogatásait, ő a team döntésének megfelelően kéthetente 
még mindig meglátogatja őt.

A hospice-szal való további, de lazább együttműködést indokolttá teszi a nővérrel és 
az  önkéntessel  kialakult  kapcsolata,  valamint  a  biztonság  érzete  az  esetleg  újra  romló 
állapotára  gondolva.  A velem  való  további  közös  munkát  pedig  szociális  helyzete  teszi 
szükségessé. Elszántsága és küzdeni akarása folyamatosan újabb és újabb eddig rejtve maradt 
erőtartalékokat  hoz  elő  belőle,  melyek segítségével  talán hosszabb  távra is  stabilizálódhat 
mostani pozitív lelkiállapota. Sokat gondolkodott a betegségén és a szenvedés hónapjain, a 
mostani  időszakot  adományként  éli  meg.  Úgy érzi,  ha  ismét  közel  kerül  a  halálhoz,  már 
másként fog viszonyulni a helyzethez. 

Interjú a beteggel

A beteggel készített interjú lehetővé tette számunkra, hogy a történtekről minél teljesebb képet 
kapjunk. A szerteágazó interjúból csak azt a néhány gondolatot emeljük ki, amelyet a szociális 
munka szempontjából lényegesnek tartunk.

A haláltudat változása
Három és fél évvel ezelőtt amikor Katalin megtudta, hogy rákos nem hitte el az orvosoknak, 
hogy betegsége végzetes. Kételye azon alapult, hogy úgy vélte: az orvostudomány mára olyan 
sokat  fejlődött,  hogy a  rák  már  nem az  a  betegség,  ami  évtizedekkel  ezelőtt  volt.  Ezzel 
szemben ma már tudja, hogy meg fog halni. Számára az igazi problémát az jelenti, hogy nem 
tudja: mennyi ideje van még hátra. Valójában nem a meghalástól fél, hanem attól, hogy itt kell 
hagynia szeretteit.

Vallás
A vallással való kapcsolata ambivalens. Római katolikus családban nevelkedett. Katalin nem 
hisz istenben, nem él vallásos életet, és nem folytat vallásos gyakorlatot, de azért mégsem 
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utasít el minden, a túlvilági léttel kapcsolatos gondolatot, különösen miután megtudta, hogy 
végzetes betegségben szenved.

Katalin említett a vallással kapcsolatban egy fontos eseményt: egyszer nagyon rosszul 
lett és testvérei összevesztek azon, hogy orvost vagy papot kell-e hívni. Végül a pap jött el. A 
történteket  Katalin  nagyon  nehezményezte,  mert  úgy  érezte  a  kritikus  pillanatban 
hozzátartozói a halált, és nem az életet választották.

Az eset rávilágít arra, hogy a magukat ateistának valló betegeknél is adódhatnak súlyos 
konfliktusok a vallást illetően, különösen akkor, ha e tekintetben a hozzátartozóknak más a 
meggyőződésük.

Az egészségügyben
Az interjú során Katalin többször sérelmezte azt, ahogyan az egészségügyben vele bántak. Az 
első sérelem a diagnózis közlésének módja volt: az orvos le se ültette, amikor közölte vele, 
hogy meg fog halni. Egy másik alkalommal pedig, az orvos leszidta a műtét előtt, hogy miért 
„bőg”, és megfenyegette, hogyha nem hagyja abba, akkor: „fogja a cókmókját és menjen el, 
mert az operáció nem kötelező”. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az egészségügyi ellátásával kapcsolatban vannak pozitív 
élményei is. Az egyik műtét során komplikációk léptek fel – és Katalin hálával beszélt arról az 
orvosáról aki megmentette az életét. Ezzel az orvossal nagyon jó volt kapcsolata is. 

Hospice
Katalinnak  –  saját  elmondása  szerint  –  a  hospice  team  nyújtotta  megbetegedése  óta  a 
legnagyobb segítséget.  Különösen  a  társas  kapcsolatok megerősítése  és  az  új  kapcsolatok 
kialakulása terén kapott sokat, de fontos számára a nővérrel kialakult barátság. A hospice-szal 
kapcsolatos pozitív tapasztalatai még inkább aláhúzzák az egészségügyben uralkodó szörnyű 
állapotokat. 

A szociális munka lehetőségei és korlátai

A fentiek alapján megpróbáljuk vázolni a hospice szellemű ellátás során nyújtott  szociális 
munka mozgásterét. Katalin súlyos krízishelyzetben volt, amikor kapcsolatba lépett a hospie-
szal. A krízishelyzet abból adódott, hogy nem voltak rendben az ügyei az adóhatósággal és a 
társadalombiztosítással, valamint társas kapcsolataiban is súlyos gondok jelentkeztek. Katalin 
a  hospice-szal  való  kapcsolatteremtés  előtt  betegként  több  éven  át  az  egészségügy 
útvesztőiben  hányódott  anélkül,  hogy  szociális  és  lelki  problémáival  az  egészségügyi 
személyzet törődött volna. Nem volt a kórházban szociális munkás, aki segítségére lehetett 
volna ebben a kritikus időszakban. Ráadásul az egészségügyi rendszer igénybevétele során 
számos  sérelem  érte,  gondoljunk  csak  a  diagnózis  közlésének  módjára  vagy  a  durva 
bánásmódra Tehát az egészségügy nem pusztán képtelen volt szociális problémáira megoldást 
találni, hanem még tetézte is azokat. Az eset jól példázza az orvos - beteg viszony gyakran 
nem kielégítő voltát és a kórházi szociális munka hiányát.

Amikor Katalin felkereste a hospice-t, a megoldatlan problémák e halmaza szinte rá- 
szakadt  a  hospice  szociális  munkására:  így  válik  e  munkakör  a  „korlátlan  lehetőségek” 
területévé.

A szociális ellátórendszerben tátongó űr azonban nemcsak lehetőséget ad a hospice 
szociális munkása számára, hanem egyben korlátozza is tevékenysége hatékonyságát, hiszen 
egyedül van és a hospice gondozói team tagjain kívül nemigen számíthat külső segítségre. 
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