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Demencia: elvész az ember
Segítség híján az ápoló is megbetegszik
• Sok nehézséget 
zúdít a családra a 
demencia, a beteg 
gondozásában az 
ápolónak nincs segí-
tőtársa, és csak akkor 
dönt a családtag ott-
honba helyezéséről, 
amikor már ő maga is 
megbetegszik. Ezen 
változtatna Kiss Gabri-
ella, frissen doktorált 
szakember.

B A L Á Z S  K A T A L I N

„Alzheimerrel diagnosz-
tizálták édesanyámat. 
Rettenetes betegségnek 

tartom. Elvész az ember benne. 
Semmit nem jelentek már számára.” 
„Leküldtem egy kiló cukorért a bolt-
ba, hozott egy kifl it.” „Amikor el-
mentem otthonról, bezártam. Ami-
kor hazaértem, káosz volt. Teljesen 
elveszítettem.” „Arra gondoltam, 
hogy ez csak egy átmeneti állapot, 
amiből a férjem kigyógyul. Tagad-
tam a rokonok, szomszédok előtt. 
A kaput zárva tartjuk, bent a ház-
ban mindent összepakol, leszerel. 
Hangokat hall, odafordul, beszél 
velük” – így nyilatkoznak azok a 
családtagok, akik szellemi leépülés-
ben lévő családtagjukat gondozzák. 
A demencia egyre nagyobb terhet ró 
a gondozóra, akinek „gondozói kar-
rierje” során egyre több nehézsége 
adódik a beteggel, más családtagja-
ival szemben, egyre sűrűbbé válnak 
az otthoni, munkahelyi konfl iktu-
sai, ha egyáltalán meg tudja tartani 
munkahelyét. Az időskori leépülés-
ről elmondható: egyre gyakoribb és 
egyre több áldozata van.

Segíteni szükségszerű

Romániában 35 ezer személyt 
diagnosztizáltak demenciával, de 
ez csak az a 13 százalék, akik orvos-
hoz fordulnak, ők is sokszor túl ké-
sőn. Országosan a becsült érték 270 
000. A gyergyószentmiklósi Szent 
Erzsébet Öregotthonban 2003-ban 
a 145 lakóból 13 volt demens, tavaly 
164 emberből 68 küzdött a szellemi 
leépüléssel járó betegségek valame-
lyikével. Egyre alacsonyabb az az 
életkor, amikor a betegség jelei meg-
mutatkoznak, már az sem furcsa, ha 
ötvenéves kor körül jelentkeznek 
– mindez Kiss Gabriella disszertáci-
ójából derül ki, aki frissen szerezte 
meg a doktori címet. Huszonkét éve 
dolgozik a gyergyószentmiklósi 
Szent Erzsébet Öregotthonban, a 
Gyulafehérvári Caritas által fenn-
tartott intézményben ápolóként 

kezdte, majd egyetemet végzett szo-
ciális munkás szakon, mesterizett 
és most doktorált is. Azt mondja, 
idősek iránti szeretetét gyerekkor-
ból hozza: a család legkisebb gyere-
keként öregedő édesanyja is mindig 
ráfi gyelt a környezetében élő idő-
sebbekre. Ő olvasta fel a keresztúti 
imádságokat a néniknek, mert jó a 
szeme, és ő vitte kantáros fazékban 
az ebédet a nagymamának. Az öreg-
otthon a felismert hivatás helyszíne 
lett, melyhez a tanulás lehetősége is 
társult. Közel harmincéves házas-
sága alatt Gabriella, akárcsak férje, 
Attila, mindig tanult valamit, így 
Szilveszter fi úknak is természetes 
lett a „könyvek bújása”. 

Az öregotthon lakói az évek 
alatt ráirányították Gabriella fi-
gyelmét a demencia elhatalma-
sodására és arra a nehézségre, 
amelyről a családtagokat ottho-
nukban gondozók beszámoltak. 
Segíteni szükségszerű – ez volt a 
késztetés, melyhez mostanra az 
eszközök is körvonalazódnak.

Kirajzolódott a leépülés 
családi kórképe

Kiss Gabriella kutatása során 
száz, Erdély tizenegy megyéjében 
élő, demens beteget ápoló csalá-
dot vizsgált. Ebből ötven otthon 
gondozott és ötven olyan személy 

volt, akiket nem több mint egy éve 
helyeztek öregotthonba. Kérdőív 
és interjú képezte a beszélgetések 
alapját, ehhez társult még egy ku-
tatási módszer, a fókuszcsoportos: 
a demens személyeket ápolók hat-
alkalmas találkozója. Mi okozza a 
legnagyobb nehézséget a családta-
goknak? Milyen segítséget kapnak 
a gondozásban? Mikor döntenek az 
öregotthoni elhelyezés mellett? – 
ezekre a kérdésekre akart választ 
kapni kutatása során.

Az országosan is egyedi és út-
törő kutatás kirajzolta a demencia 
családi kórképét: a szellemileg le-
épülő ember szociális készségei 
romlanak, önellátó képessége egy-
re gyengül, viselkedése zavaróvá, 
sőt veszélyessé válik, az emléke-
zőképesség pedig olyan szintű ha-
nyatlásnak indul, amely elvezet az 
ápolója, akár lánya, párja fel nem 
ismeréséig, majd teljesen megsza-
kad kapcsolata a valósággal. Az 
amúgy is elfáradt, támaszra nem 
számító ápoló egyre kilátástala-
nabb helyzetbe kerül, melyet hat-
ványoz a helyzet palástolására tett 
kísérlet, illetve a többi családtaggal 
való viszonyának megváltozása és a 
konfl iktusok elszaporodása. 

A kutatás egyértelmű választ ad 
arra, mikor dönt úgy a hozzátartozó, 
hogy családtagját szakápolókra bíz-
za, intézményben helyezi el: amikor 

már neki is megromlik az egészsége. 
Így a prevenció fogalma nemcsak a 
leépülés késleltetésére vonatkozik, 
hanem az ápolást végző hozzátar-
tozók egészségmegőrzésére is. Kiss 
Gabriellának több terve is van, me-
lyek közül némelyek megvalósulá-
sára már dátumot is kitűzött.

Ahol ember maradhat a leépülő

November 28-án 16 órakor kerül 
sor az országban páratlan Alzhei-
mer caff e rendezvényre az öregott-
honban, ahol érintett családtagok, 
szakemberek és önkormányzati 
képviselők is jelen lesznek. A terv 
ugyanis a „demensbarát” Gyergyó-
szék kialakítása, ahol a leépülő sze-
mély ember maradhat, családtagjai 
pedig nem kell erejüket vesztve be-
lerokkanjanak az ápolásba. Erre len-
ne szükség a demens betegek egyre 
nagyobb száma miatt, valamint egy 
nappali foglalkoztatóra, hogy azok-
nak is, akik nem tudják az öregott-
hon költségeit fedezni, lehetőségük 
legyen megszusszanni és beteg hoz-
zátartozójukat ilyenkor legalább fél 
napra szakápolókra bízni.

Kiss Gabriella javaslata a 
hozzátartozóknak: „ne rejtsék el a 
nehézséget, így nem találunk soha 
egymásra!”

▴   FOTÓ: BALÁZS KATALIN

  Folytatás a 4. oldalról

a tehetséggondozó központra azon-
ban idén még nem kaptunk pénzt, 
de fogunk. Addig pedig saját jövede-
lemből és jóindulatból működtetjük. 
De hogy számokról beszéljünk, a 
tehetséggondozó központ (vidékről 
származó tehetséges gyermekeknek 
biztosítunk bentlakást és egyfajta 
elitképzést) fenntartása évi 180 mil-
lió forintba kerül. Ha hozzátesszük 
az akadémiát és az alközpontokat, 
akkor nagyon komoly összegről 
beszélhetünk. Egyébként, ha már 
a pénznél tartunk, megemlíteném, 
hogy a focis gyerekeinkért több hely-
ről is komoly ajánlatokat kaptunk, 
amelyek elgondolkodtattak minket.

– Említsen néhány példát.

– Ezek bizalmas információk, 
egyet azonban elmondok, ez a leg-
egzotikusabb: a fehérorosz Dinamo 
Brest. Fehéroroszország második leg-
fontosabb klubja az összes utánpót-
lás-válogatás játékosunkra ajánlatot 
tett. Egyébként ennek a csapatnak az 
elnöke a mindenki által ismert Mara-
dona. Az ajánlat megtisztelő volt, de 
nyilván nem fogadhattuk el.

– Lassan lejár a 2018-as esz-
tendő is. Hogyan zárná ezt az 
évet, mivel lenne elégedett de-
cember 31-én?

– Elégedett akkor lennék, ha a 
felnőtt csapatunk, továbbá az U19-es 
és az U17-es alakulatunk egyaránt 
első helyen állna. Az elit csapatok-
nál nyilván nincs feljutás, hanem 
döntőre esélyes helyről beszélhe-
tünk. Továbbá akkor lennék igazán 
elégedett, ha ez az álcentenárium 
keltette hisztéria nem nyomná rá a 
bélyegét a bíráskodásokra, amivel a 
csapatainkat sújtják ebben az évben, 
idegenben és hazai pályán egyaránt. 
Mert meg vagyok győződve arról, 
hogy az a játékvezető, aki múlt csü-
törtökön újrarúgatta a tizenegyest, 
hazamenve jó románnak tartja 
magát, hiszen ő mindent megtett 
azért, hogy a centenárium évében 
nehogy továbbjusson egy magyar 
csapat. Ilyen stílusú bíráskodások 
eddig nem nagyon voltak, de ebben 
a szezonban a mesterségesen keltett 
hisztériának köszönhetően megsok-
szorozódtak, és engem kezdenek 
nagyon zavarni. Mindössze annyit 
tudtunk tenni ellene, hogy a Román 
Labdarúgó-szövetség fórumain je-
leztem, számunkra az FK Csíkszere-
da így is, úgy is magyar csapat fog 
maradni. Többször elmondtam, most 
is megismétlem: az FK Csíkszereda 
játékosainak legkevesebb 80 száza-
léka mindig magyar nemzetiségű 
lesz. Ez az arány felfelé természete-
sen módosulhat.

– Miért gondolja, hogy mes-
terséges a magyarellenesség? 

– Miután lejátszottuk a Dinamó-
val a kupameccset, három napra rá 
fontos bajnoki mérkőzésünk volt 
Besztercén, ahol 500 ember foga-
dott minket azzal, hogy a Dinamó 
ellen Erdély velünk tartott. Ezeknek 
az embereknek az erdélyiség fonto-
sabb, mint az, hogy lebozgorozza-
nak néhány piros-feketébe öltözött 
játékost. Ez mutatja, hogy nem csak 
ellenségeink vannak.




