
CICELy SAUNDERS

A HALDOKLÓK ÉS CSALÁDJUK GONDOZÁSA

A haldokló betegek gondozása nem újkeletű dolog. A St. Christopher Kórház
hoz csatlakozott a St. Joseph Kórház, az Isten Otthona, a Szent Lukács Kórház, a
Marie Curie Alapítvány és mások is. Alig teszünk többet, mint hogy tanulunk
másoktól, s megpróbáljuk betölteni az általános orvosi szolgáltatásokban mutat
kozó hiányt. Az itt bemutatott elgondolás az ő hosszú tapasztalataikon alapul.
Arra kérjük az olvasót, hogy ne gondoljon egyetlen különleges helyre, hanem
helyezze a beteget a saját környezetébe, s az általános alapelveket alkalmazza a
maga sajátos körülményeire. Mindazok, akik haldokló betegekkel foglalkoznak,
arra törekszenek, hogy a már megszerzett ismeretek fejlődjenek és bővüljenek,

és hogy a végső gondozás legyen mindenütt olyan jó, hogy soha senki ne kérje az
önkéntes euthanáziát.

A család, a gondozás alapegysége

A haldoklót nem akarjuk elkülöníteni a családjától. Lehetnek nehéz, sőt két
ségbeesett pillanatok, de elsődlegesen fontos az, hogy a halál felé vezető utat
együtt tegyék meg. Közösen megtett útjuk megkönnyítheti azok életét, akik to
vább maradnak itt a földön.

Az első találkozás betegeink nagyobbik részével saját otthonukban történik.
Ez néha olyan látogatás, mely az - esetleg azonnali - felvétel szükségességét
dönti el. Más esetekben a gondozás nagy részét a kórház beteglátogató nővére és
személyzete végzi heteken vagy hónapokon keresztül. Akadhatnak olyan bete
gek, akik nem is szorulnak felvételre - ezek otthon maradnak saját orvosuk és a
körzeti ápolónők gondozásában.

Egy háziorvos arra kérte klinikai személyzetünket. hogy .látogasson meg egy
negyvenéves fiatalasszonyt, akinek állandósuló fájdalmain és rendszeres hányá
sán nem tudnak úrrá lenni. Ahogyan később megtudtuk, addigra kétségbeesésé
ben már öngyilkosságot is megkísérelt. Sőt, amikor ez nem sikerült, a család
megtárgyalta, hogy nem kellene-e összegyűjteniük a házban levő összesgyógy
szert, hogy véget vethessen az életének. Mindezt azonban csak egy évvel később
mondták el nekünk, miután az év nagy részét otthon töltötte a családjával, és új
ra képes volt örülni az életnek, főzött, bevásárolt és ellátta három gyermekét.
Legyőzte a kórházaktól való félelmét, maga is látogatta otthon lévő betegeinket,
rövid időre befeküdt hozzánk, hogy újra megszüntessük hányását, végül, életé
nek utolsó heteit megnyugodva töltötte el nálunk. Ebben az állapotban mondotta
nekünk: "A gyerekek egy évvel idősebbek lettek." Haldoklása közben tudtuk
meg egy évvel korábbi kétségbeesett kísérleteit. Megkérdeztük, hogy újra meg
fordult-e a fejében az, hogy befejezze az életét. Ezt válaszolta: "Soha. Mert attól

849



kezdve, hogy a nővér meglátogatott, nem voltak többé fájdalmaim." Tudjuk, hogy
ez a család valóban új életet kezdett, hiszen a férje gyakran megjelenik abban a
klubban, amelyet a kórház tart fönn 'a "túlélők" megsegítésére. Milyen másként
alakult volna mindez, ha csak az a zavart bűntudat maradt volna meg bennük,
amely az öngyilkosság vagy az általuk tervezett próbálkozás nyomán föllép.
Szükségük volt egy év ráadásra.

Arra törekszünk, hogy kezdettől bevonjuk a családot. Például meg tudjuk őket

kérni, hogy amikor a beteg megérkezik, segítsenek kényelmessé tenni az ágyát 
így jelezve részvételüket mindabban, ami történik. Máskor sokkallassabban kell
haladnunk. A fizikai fájdalom látványától való félelem, a tehetetlenség, más elér
hetetlen vágyakkal párosulva, gyakran arra készteti a családot, hogy megszakít
sák az igazi kapcsolatot a haldoklóval. Amikor a feszültségek enyhülnek, a gye
rekek valóban odafigyelnek arra, amit édesapjuk mond, a feleség újságot olvasva
ott ül férje ágya mellett - akkor úgy gondoljuk, hogy legyőzték az elszigeteltséget
és talán ez erőfeszítéseink legfontosabb eredménye. Ez részben annak a közős

ségnek a családias légköréből ered, amelyet a gondozás érdekében egészen köz
vetlenné és barátivá igyekszünk formálni; részben pedig annak a szakértelem
nek köszönhető, amely csökkenti a fájdalmakat, görcsöket, zayartságot és egyéb
szenvedéseket. Ha mindezt sikerül összhangba hozni, akkor a végső elválás sok
kal békésebb. A szomorúság feloldódik, és a betegek hozzátartozóikkal együtt
belenyugszanak abba, hogy történjen, aminek történnie kell.

A hozzátartozók között végzett vizsgálódásunk során úgy találtuk, hogya bete
gek, családjukkal egyetértésben, otthon akarnak maradni, ameddig lehetséges 
ha megkapják hozzá a megfelelő orvosi, ápolói és szociális támogatást. Gondozá
sunk alapelve szerint akkor marad a legkisebb feszültség és bűntudat a veszte
ség fájdalmában, ha a beteget a lehető legtovább otthon ápolják, és csak halála
előtt egy-két héttel engedik kórházba.

A testi szenvedés csökkentése

A végső fájdalom egyfajta "totális" fájdalom lehet, amely kitöröl szinte min
den mást a tudatból. Néhány betegünk rajzban illusztrálta a fájdalomba zártság
nak ezt az érzését. Olyan állapotot ábrázoltak, amely jellegében teljesen külőn

bözik a heveny fájdalom átmeneti élményétől,pedig nagyon hajlamosak vagyunk
ezzel összehasonlítani. Még az ilyen totális fájdalom is megkönnyíthető és el
felejthető.

A gyógykezelés kezdődhet megfelelő, hatásos eljárások alkalmazásával. A fáj
dalmas fertőzéseketkezelni kell, a töréseket rögzítéssel vagy huzatással mozdu
latlanná kell tenni; hasznos lehet a sugárterápia és a kemoterápia is. A steroi
dok használata sokat segíthet mind a fájdalom, mind az étvágytalanság megszün
tetésében (amely gyakran okoz levertséget). Arra is emlékeznünk kell, hogy az
olyan panaszok, mint az aranyér vagy a fogfájás, éppen olyan nagyok vagy még
nagyobbak lehetnek, ha valaki haldoklik, és hogy a szórakozás, az öröm ilyenkor
is adhat átmeneti felejtést.

Sokféle gyógyszert is használunk a fájdalom enyhítésére - a fent említett keze
lésekkel párhuzamosan, legalábbis attól kezdve, amikor a fájdalom a beteg életé-
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nek részévé lett. Enyhülése és a segítségbe vetett remény, fontos tényező a fájda
lom csökkentésének későbbi szakaszában. De a haldoklókkal foglalkozók általá
nos tapasztalata szerint a kábító fájdalomcsillapítók jelenleg nem helyettesíthe
tők mással, és eredményesen használhatók hetekig vagy hónapokig is. El is von
ható k, ha már nincs rájuk szükség. Elenyésző számban, de mindig akadnak
olyan betegek, akik az orvosok számítása ellenére váratlanul felépülnek. Úgy tű

nik, hogy ezt néha a fájdalom enyhülése idézi elő, sokkal gyakrabban viszont a
visszatérő étvággyal és a steroid-terápia egyéb hatásaival van kapcsolatban. Biz
tosan segít a tevékenység, az érdeklődés és az öröm serkentése is. A társaság
fontos tényező a végső gondozásban.

A folyamatos fájdalom, mely az utolsó stádiumban levő rosszindulatú betegség
jellemzője, állandó fájdalomcsillapítást tesz szükségessé. Ehhez rendszeresen és
tervszerűen kell csillapító gyógyszereket adagolnunk, olyan mennyiségben,
amely meggátolja a fájdalom keletkezését is, vagy legalábbis nem engedi, hogy
úgy elhatalmasodjon a betegen, hogy félelemmel és izgalommal fogadja. A fájda
lom a legerősebb ellenfele a fájdalomcsillapítónak. Mihelyt, bármilyen kis mér
tékben, utat nyitottunk a fájdalomnak, nagyobb adagot követel a csillapításához.
Ha egy gyógyszerrel úgy ellensúlyozzuk vagy "titráljuk" a beteg igényeit, hogy
hatása kicsit tovább tart a megszokott időnél, akkor automatikusan megkapja a
következő adagot, mielőtt a fájdalom hatalmába kerítené, és az adag növelését
követelné. Ha nem kapja rendszeresen a fájdalomcsillapítóit, és állandóan. kér
nie kell azokat, akkor a betegben mindig újra tudatosul, hogy függ a nyugtatók
tól és azoktól, akik adják neki. A legtöbb fájdalom csökkenthető az orálisan sze
dett narkotikumokkal. Nem hisszük, hogy folyamatosan emelni kell az adagokat,
nem kell maximális dózisokat beadni - a betegek töredék részét kivéve -, és
nincs csillapíthatatlan fájdalom. Sok betegünk hetekig, hónapokig szed kábító
fájdalomcsillapítót, otthon vagy a kórházban, mégsem vesszük észre sem azt,
hogy hatástalanná vált volna, sem azt, hogy a betegek annak rabjává váltak vol
na. Az adagoktöbbségét szájon át adjuk. Néha merésznek kell lennünk a fájda
lom megszüntetésében. Bár a legtöbb beteg erre nem szorul rá, ez sohasem ve
zethet oda, hogy valamelyikük ne kapja meg azt az adagot, amelyre szüksége van.
De még ezeknek a betegeknek az adagját sem növeljük tovább mindaddig, akár
heteken át, amíg a fájdalomcsillapítás hatékony. A fájdalomnál is kínosabb ful
ladás és kísérójelenségei, a majdnem elkerülhetetlen szorongás, hányinger és
hányás, mely gyakran nagyon is érthető levertséggel párosul. Ezek megszünteté
se nagyobb szakértelmet és ötletességet igényel, mint a fájdalomé. Néha ilyen
kor is erős nyugtatókat kell használnunk a betegek egy részénél, de rendszerint
csak rövid ideig.

A levertség enyhítése

Nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy mit jelent ennyire betegnek lenni. És
meg kell ismernünk azokat az érzelmeket, amelyeket a legtöbben átélnek. Föl kell
ismerni a különbséget a klinikai depresszió (meglepően ritka ebben a helyzet
ben) meg a szomorúság, vagy ahogyan nevezik, a "haidokiás rémülete" között.
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Az elsőn segíthetnek a tabletták, de a másodikon csak az, aki igazán odafigyel a
betegre. Észre 'kell vennünk a rémületet, és meg kell tanulnunk figyelembe ven
ni. A betegek is gyakran tesznek ilyen megjegyzéseket: "Olyan furcsa volt, hogy
senki sem akart rámnézni." Akik átlátják és elfogadják azt, ami velük történik,
azok sok mindenre megtaníthatnak bennünket, ha hajlandóak vagyunk tanulni
tőlük. A nagyon öregek sokat szenvednek a fáradtságtól és attól az érzéstől, hogy
éveik éppen olyan súlyosan nehezednek másokra, mint saját magukra. Zavartsá
guk gyakran menekülés a valóságtól. Ezen gyógyszerekkel is segíthetünk, több
nyire azonban csak a résztvevő figyelem tud áttörni rajta. De ahogyan az elszige
telődés nem oldható föl gyógyszerekkel, úgy gyakran szavakkal sem. Ilyenkor
csak annyit tehetünk, hogy megsimogatjuk őket, és némán együtt vagyunk velük.

Lelkigondozás

Az emberek sokféleképpen fejezik ki a jövőtől való félelmüket - azt a rette
gést, hogy "nem halhatok meg értelmetlenül". A lelkigondozás főleg személyes
és közvetlen kapcsolatteremtésbőláll; de sokkal gyakrabban, mint gondolnánk, a
rég elfeledett szeatségek segítenek rajtuk. Ez nemcsak a kórház-lelkész feladat
körébe tartozik - bárki közülünk szótlanul együtt maradhat a családdal vagy a
magányos beteggel. A lelkigondozás keretében mindent elkövetünk azért, hogy
valamilyen biztonságérzetet nyújtsunk a haldoklónak. Nem erőltetjük rá a saját
világnézetünket másokra. De ha a beteg megérzi kimondatlan meggyőződésün

ket, hogy van célja és értelme az életének, akkor ő is könnyebben rátalál a meg
oldásra.

Hogyan tudunk ennyire mélyen együttérezni betegeinkkel, anélkül, hogy ma
gunk kiüresednénk? Tapasztalatunk szerint kisebb csoportokban rendszeres
megbeszéléseket kell tartanunk, hogy így megoszthassuk munkánk terhét. He
tenként jár hozzánk pszichiáter is. A betegeknek mintegy tizenöt százalékát láto
gatja meg egy-egy alkalommal, viszont idejének nagy részét csoportjaink megbe
szélésein tölti. Az önkéntesek, a látogató medikusok, a másodállásban dolgozók,
az idősebb nyugdíjasok és a személyzet gyermekei olyan természetes közösséget
alkotnak, amelyben kölcsönös támogatást nyújtanak egymásnak.

Szakmai döntések

Egyes páciensek helyes kezelésével kapcsolatban az orvos nem ritkán válasz
tás elé kerül. Javasoljunk-e bizonyos gyógyszereket vagy sem? Az életnek nem
csak a meghosszabbítására kell gondolnunk, hanem a minőségére is. Mérlegel
nünk kell azt is, mekkora terheket teszünk a családra, ha az életnek csupán ve
getatív funkcióit tudjuk fenntartani. A kemikáliák egyes betegeknek használnak,
másoknál viszont hatásuk egyre csökken és inkább a mellékhatások érvényesül
nek. Ilyenkor meg kell szüntetnünk a kezelést.

Vannak olyan eljárások, amelyeket soha nem volna szabad alkalmazni. A vér
zés kezelésére a vérátömlesztés riasztó látványa helyett gyakran használunk
injekciót, és ilyenkor valaki ottmarad a beteg mellett. Infúziók helyett a szomjú
ság-érzés csökkenthető a narkotikumok helyes alkalmazásával. Sokkal jobb egy
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lassú kortyokban megitatott tea a beteg utolsó délutánján, mint csöpögő folyadé
kok és csövek mindenütt. Nem haszontalan szentimentalizmus, hanem a szó szo
ros értelmében vett gondozás az az együttérző tárgyilagosság, amellyel a St. Jo
seph Kórház ápolónővérei és más tapasztalt ápolók dolgoznak évek óta. Néha azt
kell eldöntenünk, hogy adjunk-e antibiotikumokat vagy más gyógyszereket azok
nak a nagyon öregeknek vagy nagyon betegeknek, akiknek súlyosodó tüdőgyul

ladásuk van. Léteznek olyan eljárások a fulladás, köhögés és egyéb rosszullétek
enyhitésére, melyek nem hosszabbítják meg mesterségesen azt az életet, mely a
vége felé közeledik. Ezek nem "kezeletlen" betegek, hanem inkább olyanok, akik
az állapotuknak megfelelő kezelést kapják meg, sokszor saját kívánságukra.

Jó lenne, ha a haldoklók gondozásának ez a módja elterjedne a kórházakban, a
betegek otthonaiban és a különböző intézményekben, és ez válasz lehetne azok
ra a félelmekre, melyek az önkéntes euthanázíához vezetnek.

Igények?

Betegeinknek csak töredék része vetette föl az euthanázia lehetőségét. S még
senki sem jött vissza azzal a megfontolt kéréssel, hogy hajtsuk végre. Amint eny
hült a fájdalom és az elszigeteltség érzése, soha többé nem kérték.

Voltak ilyen tárgyú megbeszéléseink két fiatalemberrel, mindkettőnekmozga
tóideg betegsége volt. Egyikük azt mondta: "Ha lehetne, kérném." Ennek ellené
re állandóan antibiotikumokat kért, mintha' kezdődő mellhártyagyulladása len
ne, és jól tudta, mennyire következetlenek az érzései és kívánságai. Végül azt
mondta: "Igen, kértem volna, de most már látom, hogy ez lehetetlen." A prob
lémáival szembeállította mélyülő kapcsolatát feleségével, és azt a növekvő bízal
mat, hogy nem hagyjuk őt megfulladni. Alvás közben halt meg, csöndesen, sú
lyos tüdőembólia következtében. Feleségével együtt hordozták a szenvedést, és

. az asszony minden bűntudatnélkül, szabadon kezdhetett új életet.
A másik férfi később halt meg. A fizikai tehetetlenség állapotát eleinte gyanak

vóan szemlélte. De amikor őt is elérte, akkor egészen másnak tapasztalta meg.
Megtartotta alapvető függetlenségét, nem adta meg magát, harcolt a békéjéért,
melyben azt tudta mondani: "Nem látom be a következő kanyart, de tudom, hogy
jó lesz."

Egy fiatalember azt mondta nekem, amikor szembenézett a halállal, erős csa
ládi kötelékeivel és felelősségével: "Harcoltam, küzdöttem, - de most már elfo
gadom." Nekünk szintén meg kell tanulnunk elfogadni. De harcolnunk is kell el
lene, és tudatára kell ébrednünk annak, hogy munkánknak ez a része nemcsak
gyógyítás, hanem a fájdalmak enyhítése és a betegek vígasztalása is. Tanít ben
nünket a betegek látványa; az, amit elmondanak nekünk; és hogy megpróbáljuk
kielégíteni szükségleteiket, amennyire ez erőnkből és hítünkből telik. Ha végül
készek kimondani az "igen"-t a halálukra, az valójában az élet igenlése. Nekünk
éppoly mértékben vagy még inkább szükségünk van rájuk, mint nekik mireánk.
A társadalom egészét szegényíti el mindaz, ami azt sugallja a nagyon betegeknek
és időseknek, hogy életüknek már nincs semmi értelme.

L. L. fordítása
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