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ROJKOVICH BERNADETTE

Beteg ember a családban és a társadalomban*

Kórházi munkám során egyre gyakrabban találkozom azzal a kérdéssel, hogy a 
kórházi kezelés után ki fogja gondozni, ápolni az idős, magatehetetlen beteget? A 
család nem tudja haza vinni az idős, ápolásra szoruló hozzátartozót, mert a felnőt-
tek dolgoznak, a megélhetésükért külön munkát vállalnak, a gyerekek iskolába jár-
nak. Ez a probléma mindenkit személy szerint érint, először mint segítséget nyújtó, 
majd a jövőben egyszer, mint segítséget kérő embert.

2011 a Család Éve, ezért választottam azt a témát, hogy hol van a helye a család-
ban a beteg embernek, és a társadalom milyen segítséget tud nyújtani a családnak 
a beteg családtag ápolásában. 1999-ben jelent meg a Magyar Püspöki Kar körlevele 
„A boldogabb családokért” címmel. Ha családról beszélünk, általában a fi atal há-
zaspárra és a gyermekekre gondolunk, a házasságra való felkészülés, a házastársi 
kapcsolat, a gyermekvárás, gyermeknevelés problémakörével foglalkozunk. A kör-
levél egy mondatban kitér arra, hogy a család magját a házaspár adja, de a család tá-
gabb köréhez tartoznak a házastársak szülei, az önállósult felnőtt gyerekek és más 
rokonok is. Ismert demográfi ai adat, miszerint elöregedő kontinensünkön 2050-re 
várhatóan 162 millió 60 éven felüli és 60 millió 15 éven aluli ember lesz. Ki fog 
róluk gondoskodni? Fontos a nemzedékek összefogása, melyet a Családok Pápai 
Tanácsa már régóta szorgalmaz.

A jelenlegi globális gazdasági válság hatásainak bizonyos társadalmi csoportok 
jobban ki vannak téve, különösen sebezhetőek a nagycsaládosok, a gyerekek, mun-
kanélküliek és az idős, beteg emberek. A válság közvetlen hatást gyakorol a ház-
tartásokra, negatívan befolyásolja az egészségügyi ellátást. Az Európai Bizottság 
2009-es jelentése az EU lakosságának elöregedésével kapcsolatban fi gyelmeztet, 
hogy a demográfi ai változások csökkenteni fogják a gazdasági növekedést, növe-
lik az eltartottak arányát, a nyugdíjak, az egészségügyi szolgáltatások költségei az 
államháztartás egyensúlyát is veszélyeztethetik. A költségvetés nehéz helyzete elle-
nére a beteg, ápolásra szoruló idős embert és családját megfelelő szociális gondos-
kodással és az egészségügyi ellátás biztosításával védeni kell. 

I. Az egészségüg yi kiadások fi nanszírozásának fő forrása az állam

A legtöbb európai országban az egészségügy fi nanszírozásának fő forrása az állam. 
Hazánkban az állami források fedezték az összes kiadás 69,7 százalékát, amely kis-
sé elmarad az OECD átlag 71,1 százalékától. 

Az egészségügyi kiadások teljes összege (beleértve az állami, és a privát kiadá-
sokat is) 2009-ben a hazai GDP 7,4 százalékát tette ki, amely elmarad az OECD-
országok 9,5 százalékos átlagától. A gazdaság mértéhez viszonyítva messze az 
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Egyesült Államok költi a legnagyobb összeget egészségügyre (17,4%), melyet Hol-
landia (12%), Franciaország (11,8%) és Németország (11,6%) követ – derül ki az 
OECD Health Data 2011 című tanulmányából. Magyarország az egy főre jutó 
egészségügyi kiadások tekintetében is messze elmarad az OECD átlagtól: 2009-
ben összesen 1511 dollár jutott egy főre, szemben az OECD átlag 3223 dollárjával. 
Az Egyesült Államok e tekintetben is vezeti a listát, ahol az egy főre jutó egész-
ségügyi kiadások összege az említett időszakban 7960 dollár volt, de Norvégia, 
Hollandia és Svájc is jóval többet költ egészségügyre.

A legtöbb tagországban az elmúlt évtizedben jelentősen emelkedett a várható 
élettartam, az életkörülményekben, a közegészségügyi beavatkozásokban és az or-
vosi ellátásban tapasztalt fejlődésnek köszönhetően. Hazánkban a születéskor vár-
ható élettartam 74 év volt a vizsgált időszakban, amely több mint öt évvel elmarad 
az OECD 79,5 éves átlagától. 

II. A tervezett csökkenő költségvetési kiadások ellenére 
az állam biztosítja az egészségüg yi ellátást 

Az állam lehetőségei szerint biztosítja a magatehetetlen beteg ember egészségügyi 
ellátását intézeti és otthoni körülmények között. A társadalombiztosítás ellátása-
ira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény nevesíti az 
ellátásokat, többek között az egészségügyi szolgáltatásokat, pénzbeli ellátásokat, 
öregségi, rokkantsági, özvegyi nyugdíjat, hozzátartozói nyugellátást, rehabilitáci-
ós járadékot. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény felsorolja az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásait, többek között 
a háziorvosi, járóbeteg-szakellátást, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást, orvosi re-
habilitációt, betegszállítást és mentést. Így a kötelező egészségbiztosítás terhére 
térítésmentesen vehetik igénybe a beteg emberek ezeket a szolgáltatásokat. Tartós 
ápolási igény esetén a különböző rehabilitációs intézmények, ápolási osztályok is 
rendelkezésre állnak. A családorvos, a szakorvos javaslatára és a kórházi ápolás 
kiváltására, igénybe veheti az otthonápolási szolgálatokat is.

Önkormányzati forrásból fi nanszírozott ellátási formák közül a házigondozás, 
étkeztetés, családsegítő szolgálatok, átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmé-
nyek, szociális otthonok emelhetőek ki.

A beteget ápoló családnak egyházi-, egyesületi-, alapítványi szervezetek is segít-
séget adnak, így a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar  Vöröskereszt, beteg-
egyesületek.

III. Otthoni hospice ellátás megszervezése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelvet adott ki a terminális állapotú 
daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról 2010-ben. A 
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület az otthoni hospice ellátást a beteg kezelőorvo-
sa javaslatára szervezi meg. A szakápoló a beteg otthoni ellátása során több beavat-
kozást el tud végezni, így a szondán át történő táplálást, tracheális kanül tisztítását, 
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állandó katéter cseréjét, hólyagöblítést, infúziós folyadékpótlást, injekció beadását, 
vérvételt, műtétek utáni szakápolási feladatokat, az önellátás korlátozottsága esetén 
a testi higiéné biztosítását, valamint az önellátás és a mozgás segítését. Tartós fáj-
dalomcsillapítás szakápolói feladata körébe tartozik az erős ópiát-terápiában része-
sülő betegek rendszeres ellenőrzése, subcutan infúziós pumpa és epidurális kanül 
ellátásához kapcsolódó szakápolási feladatok. A szakápolást általában hospice 
szakápoló-koordinátor, vagy hospice alap-és továbbképzéssel rendelkező diplomás 
ápoló végzi.

Otthoni gyógytorna biztosítása a beteg mozgásképességét, önellátását segíti. A 
gyógyászati segédeszközök használatának megtanításában, családtagok oktatásá-
ban is segít a gyógytornász. Szociális segítség szervezése, szociális környezettanul-
mány készítése, pszichoszociális problémák felmérése, megoldásuk előmozdítása, 
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ellátott, családja és az ellátásba bevonható 
egyéb intézmények, szervezetek, magánszemélyek között, támogatási lehetőségek 
felmérése, támogatások, segélyek, szociális és személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tás kezdeményezése, ügymenetének előmozdítása, ápolási segédeszközökkel való 
ellátás a szociális gondozó feladata. Mentálhigiénés gondozás és tanácsadás során 
egyéni pszichés támogatás, a család pszichés támogatása, krízisintervenció, tanács-
adás, konzultáció történik. Gyógyszerelés tervezése és ellenőrzése, a gyógyszeres 
terápia összeállítása, kínzó tünetek gyógyszeres enyhítése, tápanyag és folyadék-
háztartás egyensúlyát javító gyógyszeres terápia, beleértve a tápszeres, infúziós te-
rápiát, a szakorvos feladata. 

IV. Milyen nehézségekkel és gondokkal küzd meg 
a család a beteg ember ellátása során? 

A beteg családtag kiszolgáltatott helyzete, fájdalmai, szenvedése az egészséges 
családtagokból együttérzést, tiszteletet, de ugyanakkor félelmet is kivált. Nehéz 
szerettünk szenvedésében részt vállalni és állandó szeretetteljes jelenléttel rendel-
kezésre állni. A beteg és a családtagok is az emberi élet legsúlyosabb megpróbálta-
tásait tapasztalják meg.

A szenvedés testi és lelki összetevőjét egy holland felmérés elemezte, mely sze-
rint a szenvedés összetettebb fogalom, mint a fi zikai fájdalom. A fájdalmat súlyos-
bítja a kilátástalanság, értelmetlenség érzése, az életuntság, és a családnak okozott 
teher érzése. II. János Pál pápa Salvifi ci Doloris kezdetű enciklikája az emberi 
szenvedés keresztény értelmével foglalkozik. „A szenvedésben sajátos erő lako-
zik, sajátos kegyelem, mely belsőleg Krisztushoz közelíti az embert. E megtérés 
gyümölcse nem csupán az, hogy felfedezi a szenvedés üdvözítő értelmét, hanem a 
szenvedésben egészen új emberré válik. Megdöbbentő tanúságtétel ez az egészsé-
ges emberek számára.

Minden ember, aki megáll egy másik ember szenvedése mellett, irgalmas sza-
maritánus. „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” 
(Mt 25,40) Odaadó jelenlétünkre a hozzánk legközelebb álló beteg családtagunk-
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nak van a legnagyobb szüksége. Hogyan meríthetünk ehhez erőt? Ha a családtag-
ok a félelmüket legyőzve és a nehézségeket vállalva a beteg családtag ápolásában 
felveszik keresztjüket, akkor nyílik meg előttük a szenvedés értelme. Nem csak 
szavakkal, hanem példamutatással, szeretetteljes jelenléttel, odafi gyeléssel lehet 
megsejtetni azt a titkot, amit XVI. Benedek pápa idei betegek világnapja alkal-
mából írt levelében így fogalmaz: „Ha befogadjuk és megéljük Isten kegyelmét a 
hétköznapokban, akkor megérthetjük, hogy a betegség és a szenvedés a remény 
iskolájává válhat.”

* Elhangozott a Magyar Bioetikai Társaság 21. nemzetközi konferenciáján, Budapest, 2011.
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