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Mobil team a palliatív ellátásban. Francia tapasztalatok

„A végső feladat, hogy nyújtsunk bizonyosságot annak, aki szenved és egyúttal fél: "Emberi  
lény vagy, képes arra, hogy minden más élőlénytől eltérő módon helyt állj. Kiabálhatsz és  
talán nem kiabálsz. Panaszkodhatsz és talán nem panaszkodsz, vagy néha ezt teszed, ha ez  
enyhíti a fájdalmadat; de tudod, hogy befolyásolod saját állapotodat ezzel." Fontos ez, hiszen  
ez teszi lehetővé a haldoklónak, hogy a végsőkig emberi lény maradjon, hogy tudatosságát és  
méltóságát minél inkább megőrizze.”

(Jeanne Hersch, filozófus)

Franciaországban a rák elleni harcnak – a röntgen hatásának felfedezésével kezdetét vett – új 
története  1900-tól  oda  vezetett,  hogy  az  orvosok  nem  érdeklődtek  azok  iránt,  akiket 
gyógyíthatatlannak  minősítettek.  Ellátásukra  a  katolikus  könyörületességet  képviselő 
magánintézmények voltak hivatottak. Ennek következtében 1900 és 1980 között a klinikák 
egyáltalán nem rendezkedtek be palliatív gondozásra és elkísérésre. Később a biotechnológiai 
orvoslás  fejlődése  nyitottá  tette  az  orvosokat  a  humán  kérdések  felé,  az  eutanázia  és  a 
mindenáron  való  életbentartás  körüli  csatározások  pedig  előtérbe  hozták  a  társadalmat 
nyugtalanító kérdéseket azzal kapcsolatban, ahogyan ma a kórházakban meghalunk.

1997-ben  a  27  párizsi  közkórházban  12  316  haláleset  történt.  Ennek  41,13%-a 
következett be rák miatt, amely a belgyógyászati (56%), az intenzív (20%), a sebészeti (18%) 
osztály,  illetve  az  elfekvő  (6%)  között  oszlott  meg.  Ez  az  a  valóság,  amelyet  szükséges 
megemlítenünk, hiszen mielőtt pusztán számokká váltak a statisztikákban, mindez emberek 
ezreit  jelentette,  akik  hónapokon  és  éveken  keresztül  szenvedtek  e  súlyos  betegségtől,  a 
modern  kórháztól  remélve  a  gyógyulást.  Ugyanígy  számolnunk  kell  az  életben  maradó 
családokkal,  ahol  soha  nem felejtik  el,  hogyan  zajlott  le  hozzátartozójuk  életének  utolsó 
szakasza és eltávozása. A mai orvoslás fejlődésének egyik jellegzetessége, hogy növekszik 
azoknak  a  száma,  akik  a  rákból  a  szűrések  és  a  korai  kezelések  hatékonysága  miatt 
meggyógyulnak,  illetve  azoké,  akiknek  az  állapota  a  palliatív  kezeléseknek  köszönhetően 
stabilizálódik,  de  akik  végül  belátható  módon  belehalnak  a  betegségbe.  Ezek  az  időbeli 
nyereségek elfedhetik, hogy a személy a súlyosbodó állapota miatt szorongásban él, nem is 
beszélve sorozatos  fájdalmairól,  anyagi,  családi  és  szakmai  gondjairól,  fizikai  és  szellemi 
leépüléséről. A túlélés minősége mára meghatározó kérdésé vált, és nem csupán az élet utolsó 
napjaiban. Ma a rákban szenvedőknek nemcsak joguk van a lehető legjobb kezelést elvárni a 
tartós utókezelés alatt, hanem egyúttal orvosi-pszichoszociális támaszra is igényt tarthatnak, 
és arra, hogy végigkísérjék őket a betegség teljes tartamán. Ha a betegség újra megjelenik 
vagy előrehalad, ahogy az élet végéhez közelítünk, úgy áll fenn egyre inkább a veszélye, hogy 
a nehézségek is egyre összetettebbé válnak. A palliatív ellátásban kialakult multidiszciplináris 
szemlélet az, ami ilyenkor ésszerűnek és hatékonynak mutatkozik.

Az  orvoslás  fejlődése,  a  palliatív  ellátás  megjelenése  és  előrehaladása 
Franciaországban  a  társadalmi  változásra  vezethető  vissza.  A  francia  társadalom 
szellemiségének fejlődését az individualizáció jellemzi, amely a kórházakban a 70-es évek óta 
figyelhető meg, amikor az emberközpontúság jeleként megjelentek az egyágyas szobák. Az 
egyén emancipálódása az önismeret fokozatos elmélyülése során megy végbe. A közösség 
súlya úgy és annak mértékében csökken, ahogyan az egyéni döntés szabadsága növekszik. 
Mindez különösképpen igaz a betegek emancipációjára. A Hotel-Dieu kórházak hagyományos 
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felfogása szerint ma már nem a szegény, az orvosok előtt hallgatag réteggel találkozunk a 
kórházakban. A második világháború vége óta a kórházi ellátást minden állampolgár igénybe 
veheti, akik ezzel az orvostudomány fejlődésének eredményeiből egyaránt részesülhetnek. A 
beteg  egyén  emancipációja  kifejezésre  jut  kormányzati  rendeletekben  és  a  betegek  jogait 
deklaráló jogi szövegekben (A kórházi beteg chartája, 1988-as törvény az emberi kísérletekről, 
1998-as törvény a fájdalomról, 1999-es törvény a palliatív gondozásról), illetve a hozzáállás 
megváltozásában.  A betegeknek jobb a  rálátásuk a betegségükre és  a kezelésükre,  javul  a 
betegek  és  az  orvosok  közötti  párbeszéd,  betegek  érdekvédelmi  szervezetei  alakulnak, 
elsősorban az AIDS és a rák vonatkozásában. 

Az emanicpáció a gondozó személyzetet is érinti. A nővér többé már nem akar orvosi 
előírások  puszta  végrehajtója,  vagy  önkéntes  kedvesnővér  lenni.  A  betegellátásban 
körülhatárolt szerepkörről tesz tanúbizonyságot. Képes a nővéri diagnózisra, átfogó ápolási 
terv kivitelezésére. A párbeszéd felvétele az orvosokkal, az önkifejezés jogának elismerése a 
szabályzatokban, a jobb szakmai státusz mind jelei ennek a fejlődésnek. De a nővéreknek ezt 
az emancipációját társadalmi konfliktusok kísérték az évek során. Az egészségügyben dolgozó 
többi szakember szintén fokozatosan tanúsította saját hozzáértését és kifejezte azt a vágyat, 
hogy a többiekkel együttműködve és nem egyszeru utasításos rendszerben dolgozzon. 

A szellemiség fejlődésének egy másik összetevője az egyének közötti kapcsolatokat 
érinti.  Az érzelmek térnyerése az emberi kapcsolatokban, a bensőségesebb viszony – saját 
szobák, a beteg tisztelete az orvosi vizitek során – módosítja az emberi szenvedés észlelését, 
és ahogy Luc Ferry írta, az érzelmek növekvő szerepe, mint például a hagyományokhoz való 
visszatérés  eredményezi,  hogy:  “A rossz  közérzet  minden  megnyilvánulási  formája  egyre 
inkább  érezhető  és  egyre  kevésbé  értelmezhető  számunkra”.  (2.)  Az  egyénnek  a 
legszorongatóbb  emberi  kapcsolatban  kell  járatlan  útra  lépnie:  a  szemtől  szembeni 
kapcsolatban. Az emberi egyediség tisztelete, a másikkal, annak méltóságával való törődés, 
illetve szenvedésének enyhítése ma már nem pusztán kötelező elvek, hanem az egyének (és 
így gondozóik)  által  általánosan  elfogadott  és  vallott  értékek.  A szenvedő  másikkal  való 
törődés (a fájdalom és a haldokló figyelemmel kísérése) vezetett  el  annak felismeréséhez, 
hogy  a  kórházi  betegellátásban  szükséges  a  palliatív  beteggondozás  megteremtése.  A 
szenvedés,  amely  a  beteg  személy,  a  család  és  a  gondozók  összességét  érinti, 
multidimenzionális:  fizikai,  pszichológiai,  társadalmi,  spirituális.  A  magány  súlyosbítja. 
Érdektelenséghez, depresszióhoz, reményvesztettséghez, szorongáshoz vezet. A kórházi halál 
körülményei  rávilágítanak  azokra  az  illeszkedési  és  működési  zavarokra,  amelyeket  az 
intézmény e szellemi fejlődés tükrében tanúsít.

A palliatív  gondozás 1986-os  Franciaországi  megjelenése óta eljutottunk a  kórházakban a 
gondozást ellátó mobil team-ek létrehozásáig. Az első ilyen szerveződés 1989-ben, a párizsi 
Hotel-Dieu Kórházban jött létre. 

Ezt  a francia kórházakban továbbiak követték, részben a HIV fertőzéshez kötődve. 
1993-ban  egy tanulmány rámutatott  a  palliatív  ellátás  térnyerésére,  a  fejlődése  előtt  álló 
akadályokra, és arra, hogyan lehet ezeken felülemelkedni.  A Delbecque jelentés a palliatív 
gondozás  megszervezésével,  a  fájdalom  kézben  tartásával,  a  gondozásban  részt  vevők 
képzésével és támogatásával, az önkéntesek szerepével, illetve az otthoni és kórházi kíséréssel 
kapcsolatban  igen  sok  javaslatot  és  irányelvet  fogalmazott  meg.  Számos  szabályozási 
kezdeményezés került  elfogadásra.  A legújabb  a  magán-  és  közegészségügyi intézmények 
fájdalom elleni küzdelméhez fogalmaz meg hároméves akcióprogramot. Az 1999. június 9-i 
törvény végül deklarálja a palliatív ellátás igénybevételének jogát, és azt, hogy az elkísérést az 
összes olyan beteg személy részére biztosítani kell, akinek az állapota ezt megköveteli. Igaz, a 
törvény hatékonysága anyagi támogatottságának függvénye. A törvény illeszkedik az Európa 
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Tanács 1999-ben nyilvánosságra hozott javaslati tervével, amely célul tűzi ki, hogy biztosítsák 
a gyógyíthatatlan betegek és haldoklók jogát a palliatív gondozás igénybevételére. 

A kórházakban a palliatív  feladatokat ellátó mobil  team célja a  súlyos  betegségek 
okozta  szenvedés  megelőzése.  A  megelőzés  inkább  előzetes  felmérést  és  cselekvést 
(megfelelő megoldási módok javaslatát) jelent, mintsem beavatkozást krízishelyzetben vagy 
dekompenzáció esetén. A felmérés azoknak a kockázati tényezőknek az azonosítását jelenti, 
amelyek a személyt, a családját,  illetve ápolóit  közvetlenül  veszélyeztetik,  illetve amelyek 
azoknak az intézményeknek a működésével kapcsolatosak, amelyek az idő során és a betegség 
súlyosbodásával  dekompenzációt  eredményezhetnek,  szorongás  vagy  súlyos  szenvedések 
formájában.  E  célkitűzést  valósítja  meg  az  erre  a  célra  létrehozott,  az  együttműködés 
habitusával  bíró,  több  szakma  (orvos,  gyógytornász,  dietetikus,  pszichológus,  szociális 
munkás) képviselőjéből álló csoport, amely az adott ápoló személyzettel kapcsolatba lépve a 
beteggondozás teljes metszetében beavatkozik.

Számos  nehézséggel  találkozunk.  A felmérést  a  betegség  előrehaladása  során  elég 
korán  kell  elvégezni  (a  palliatív  gondozást  nem korlátozhatjuk  a  végső  stádiumra),  és  az 
ápolást  végző  csoportok  érzékenységének  a  fokozása  is  szükséges  (ennek  egyik módja  a 
képzés), akik a jól végzett munkára összpontosítanak, és akik első pillanatra nem feltétlenül 
látják  ezeknek  a  felméréseknek  az  értelmét.  A nehéz  –  az  ellátásban  részt  vevők  által 
megbeszélt – klinikai helyzetek természetüket tekintve éppúgy lehetnek pedagógiaiak, mint a 
klinikai kutatásba tartozók. Mostanában mutattuk ki, hogy a pácienseknek és családtagjaiknak 
a  betegség  során  előálló  társadalmi  nehézségei  szorongásos-depresszív  pszichológiai 
problémákkal állnak kapcsolatban. Az érzékenység fokozására irányuló munkánk szokások és 
bevett eljárásmódok megváltoztatását tűzi ki célul, ami türelmet és sok időt igényel. Az, amíg 
eljutunk odáig, hogy az ellátásban részesülők fájdalmát rendszeresen értékeljük és megfelelő 
gondozásban részesítsük őket, jó példa erre a türelemre. 

Egy másik nehézség túlmutat a mobil team munkáján, és annak komoly gátját képezi: 
olyan  eseti,  az  osztályok  működési  mechanizmusából  fakadó  tényezők  ezek,  amelyek 
eredhetnek abból, hogy a gondozószemélyzet nem vesz részt a döntéshozatalban; de okozhatja 
a  hierarchiában  feljebb  állók  autoritarizmusa,  az  élet  végével  kapcsolatos  kérdések  iránti 
érdektelenség,  illetve  az,  ha  az  önálló  munkát  ellátó  személyek a  megbeszéléseket  saját 
kompetenciájuk vagy hatalmuk megkérdőjelezéseként élik meg. Az ilyen intézményi tényezők 
indokolatlan  nehézségeket  generálnak.  Hány,  a  palliatív  képzésben  részt  vevő  személy 
bizonytalanodik  el  a  tevékenységi  körben  alkalmazott  megoldási  módok  kialakulásának 
lassúsága  miatt  az  osztályuk  gyakorlatában,  mint  például:  “Mit  válaszoljunk  a 
családtagoknak, amikor még mi magunk sem tudjuk, hogy milyen információkkal rendelkezik 
a páciens?” Vagy mi legyen a rejtett eutanázia gyakorlatával? Mindenképpen szükséges, hogy 
a beteg, szenvedő személy körül csapatmunka valósuljon meg.

A klinikai megközelítés a betegség előrehaladásával járó különféle következményeket 
és  a  kezelések  járulékos  hatásait  érinti,  és  nem  áll  ellentétben  a  speciális  kezelések 
folytatásával. A csapat az ápoló személyzet munkáját támogatva avatkozik be a kórházban. A 
beavatkozások közvetlen módon történhetnek: a fájdalmak gyors enyhítése, a reményvesztett 
családok fogadása és meghallgatása, részvétel egy nehéz döntés meghozatalában, a párbeszéd 
beindítása a gondozók között, illetve edukáció: ismeretek, kapaszkodók nyújtása egy klinikai 
helyzet megértéséhez.

Ez a munka vég nélküli, hiszen az ismeretek igen gyorsan bővülnek és az idő során a 
csapattagok  tapasztalata  is  finomodik.  Mindez  kölcsönösségen  alapuló,  hosszú  távú 
együttműködést igényel a gondozást ellátó közösségek között.

A következő értékek és meggyőződések fogják egybe a mobil csoportot:
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• A beteg  személy,  a  családtagok,  a  kórház  más  gondozói,  és  a  csoporttagok  közötti 
kölcsönös megbecsülés. A beteg személy egyediségének, személyes és családi életútjának 
a  felismerése.  A betegség,  annak kifejlődése,  valamint  társas,  családi,  és  pszichológiai 
vonatkozásai az életút szerves részeként nyerik el jelentésüket.

• A párbeszéd,  mint  a  szellemiség  átadásának,  és  nem  mint  az  ítéletalkotásnak  vagy 
hatalomgyakorlásnak az eszköze. Visszautasítjuk az autoriter hierarchiát. Minden egyes 
tag képviseli az autonómia egy részét, a szabad ítéletalkotást a teljes team szolgálatában. A 
csoport  minden  egyes  tagjának  jogában  áll  megfogalmazni  elvárásait  a  szolgálattal 
kapcsolatban.

• Türelem és  megértés,  két  olyan attitűd,  amely tiszteletben tartja mások életvitelét,  és 
amely határozottan megnyilvánul a betegekkel,  a csapat más tagjaival és az intézmény 
ápolóival kialakított kapcsolatokban. Mindezt szükségképpen övezik a krízis, frusztráció, 
és a bizonytalanság időszakai.

• Kérdezés és kutatás a gondozásban részt vevő többi csoporttal együttműködve abból a 
célból, hogy feltárjuk egy kevéssé ismert terület orvosi-pszichológiai-szociális-spirituális 
jellemzőit, amely egyre elmélyültebbé válhat, ahogy céljaink beváltásában előrehaladunk.

• Csapatmunka és  támogató  légkör:  “Mindannyiunkban él  a  kép arról,  hogy ki  milyen 
szerepet  lát  el  a  beteggondozásban,  de  egy multidiszciplináris  csoportban  minden  tag 
közlésének súlya van,  és  figyelmet  érdemel.  A csoportnak  azért  van  vezetője,  hogy a 
szolgálat  tevékenységét  kifelé  hitelesítse,  a  vitás  kérdésekben  döntsön,  és  egyesítse  a 
tagokat.” (3.)

A Palliatív  Ellátási  Központ  belső konzultációs  szolgálatot  vagy nappali  ellátást  lát  el  az 
otthonról vagy más kórházakból érkező betegek számára. Az ellátás keretében javasolt a 24 
órás telefonos ügyelet fenntartása minden, a központ által követett páciens számára. Hívás 
esetén az orvos és a nővér végzi el a beavatkozást.

A beavatkozás  az  adott  klinikai  helyzet  összetevőinek részletes  elemzéséből  áll,  a 
dosszié és/vagy a páciens elmondása alapján. Mindenekelőtt pontosítja a szolgálat orvosa és a 
gondozó csoport azt az igényt, amely a hívást motiválta. Az intézményesedéssel kapcsolatos 
nehézségek többrétűek.  Részben a  csapat  munkájának jellegéből  fakadnak,  amely nem az 
orvoslás  egy  bevett  szakágazata,  illetve  abból  a  dialektikából,  amely  a  csapatot  az 
alkalmazandó  gondozási  eljárások  megválasztása  során  végigkíséri  (gyógyító?  palliatív? 
együttműködő?), és amely a kérdező attitűdöt eredményezi. A változatosságban rejlő kihívás a 
gyakorlatban mélyen gyökerező, közkeletű nézeteket mozdíthat meg, automatikus megoldási 
és megközelítési módokat kérdőjelezhet meg.

A halál a kórházakban olyan valóság, amelyet rendre kerülni igyekszünk, mert zavarba 
ejtő, és mert az orvostudomány határait jeleníti meg. A szenvedés figyelmen kívül hagyása 
azonban  hosszú  távú  hatást  gyakorol  a  gondozókra  és  a  családokra.  Egyet  jelent  olyan 
feszültségforrások veszélyének a vállalásával, amely mindig azokra száll vissza, akiktől ered. 
A palliatív mobil team felhívja a figyelmet ezekre a problémákra – azzal, hogy megnevezi 
őket.
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