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A szociális munka új lehetõségei
a pszichiátriai betegek ellátásában

Régóta hangoztatott probléma, hogy az aktív ágyakon kezelt betegek
akár 50 százaléka is szociális indikációval foglalja el ezeket az ágya-
kat, állapotuk valójában nem igényli a kórházi kezelést.

Sok esetben azért nem lehet a betegeket elbocsátani a kórházból,
mert nincs hova menniük, vagy nem megfelelõ az otthoni környeze-
tük.

További probléma, hogy az érintettek rehabilitációja nehezen va-
lósítható meg zárt intézményi keretek között. A súlyos pszichiátriai
problémák sok esetben a kognitív funkciók visszaépülésével, a min-
dennapi életvezetéshez szükséges készségek idõleges vagy tartós el-
vesztésével járnak. Kórházi keretek között ha jut is megfelelõ mennyi-
ségû figyelem, szaktudás és energia az ezekkel való törõdésre, akkor
is kérdéses az eredeti közösségbe való rehabilitáció sikere.

Ezeken a gondolatokon – és nem utolsósorban emberi jogi, beteg-
jogi megfontolásokon – alapulva Nyugat-Európában és Észak-Ame-
rikában egy új típusú ellátórendszer jött létre, s ez az elmúlt 30–40
év során megreformálta a pszichiátriai ellátórendszer korábbi struk-
túráját. A szakmában intézménytelenítésnek nevezett folyamat során
az alapvetõen intézmény-központú kezelés hangsúlyai elmozdultak
egy közösségi alapú ellátási forma felé.

Mindehhez leginkább az ún. vulnerabilitás-stressz elméletek nyúj-
tanak hátteret (Zubin és Spring, 1977). Ezek szerint a pszichés zavarok
biológiai, esetleg genetikai alapon szervezõdõ érzékenységen

SZOCIÁLIS MUNKA

Az utóbbi években a szociális törvény számos olyan új ellátási
formát nevesített, amely pszichiátriai betegeknek nyújt szociális

szolgáltatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és
szakosított ellátási formák között. Ez látszólag új jelenség, hiszen

korábban minden pszichiátriai probléma kizárólag az
egészségügy hatáskörébe tartozott.

Ugyanakkor évtizedek óta jelen van a szakmai párbeszédben az
ún. extramurális (kórházon kívüli) ellátási formák fejlesztésének

igénye. Az országos szinten kiépült medikális ellátórendszer
nehezen tud mit kezdeni az érintettek szociális problémáival.
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(vulnerabilitáson) alapulnak, és jelenlétük önmagában még nem fel-
tétlenül vezet pszichés probléma kialakulásához. Az érzékenység vi-
szont „védtelenebbé” teszi az embert az élet során óhatatlanul bekö-
vetkezõ nehézségekkel szemben, melyek kedvezõtlen környezeti vi-
szonyok között már a pszichés zavarok explicit megjelenéséhez ve-
zethetnek.

Nem nehéz észrevenni, hogy ez a megközelítés egyszerre igyekszik
figyelembe venni a biológiai, pszichológiai és szociális szempontokat.
Márpedig ha a probléma kialakulásában fontos szerepet játszanak a
környezeti tényezõk, akkor ezeknek érvényesülniük kell a probléma
kezelése során is. A közösségi pszichiátria részben éppen attól közös-
ségi, hogy a probléma csak az egyén környezetével szoros összefüg-
gésben válik értelmezhetõvé, tehát ha az érintettet kiemeljük onnan,
alapvetõ információktól és segítségnyújtási lehetõségektõl esünk el,
melyek pedig fontosak lehetnek a sikeres kezelés szempontjából.

Napjainkban tehát közösségi pszichiátria néven foglaljuk össze ezt
az irányzatot, amelynek a térbeli elmozdulás mellett a multidiszcipli-
naritás a másik központi vonása. Habár a pszichiátriai problémák jó
részének eredetét illetõen máig komoly tudományos viták folynak, a
vezetõ szakmai szervek állásfoglalásai és az utóbbi idõszak klinikai
eredményei egyöntetûen a különbözõ megközelítések kombinációit il-
letve együttes alkalmazását részesítik elõnyben. Ez pedig nem kép-
zelhetõ el másképp, mint a különbözõ szakmák és irányzatok partneri
együttmûködése mentén.

A közösségi pszichiátria megjelenése átrajzolta Nyugat-Európa és
Észak-Amerika pszichiátriai ellátórendszerét. Az intézményi ellátás
nem szûnt meg, de méretük csökkent. A nagy „elmegyógyintézetek”
szinte mindenhol visszaszorultak, és a korszerû medikális kezelések-
nek valamint az átfogó közösségi gondoskodásnak köszönhetõen ma
a pszichiátriai problémákkal küzdõk döntõ többsége otthonában él,
és ott kaphatja meg a számára szükséges ellátást.

Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy mindez nem pusztán
egy tudatos intézményi reform következménye. Mára az ún. krónikus
ellátásoknál világszerte nyilvánvalóvá vált, hogy sem a szociális, sem
az egészségügyi intézmények nem képesek lefedni az egyre nagyobb
ellátási igényeket. Legyen szó idõsekrõl, szenvedélybetegekrõl, pszi-
chiátriai betegekrõl vagy akár fogyatékkal élõkrõl, nyilvánvaló, hogy
az intézmények kapacitása elégtelen, a professzionális gondozó szol-
gáltatások túlterheltek. Az érintettek döntõ többsége saját lakókörnye-
zetében él, és a feléjük forduló gondoskodást (ezt, ha szakemberektõl
érkezik, azonnal ellátásnak hívjuk) a családtag illetve a közvetlen kör-
nyezet oldja meg. Ma úgy tûnik, hogy a krónikus ellátás akkor old-
ható meg, ha az érintettek közvetlen ellátása helyett a természetes
támogató közeget erõsítjük. Az intézmények számának nagyságren-
dekkel történõ növelése financiálisan illuzórikus, és szakmailag sem
optimális megoldás.

Magyarországon történelmi okok miatt az ellátórendszer nem tud-
ta követni a másutt 30-40 évvel ezelõtt kezdõdött folyamatokat. A
pszichiátriai problémák – más deviáns jelenségekkel együtt – ideoló-
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giai okokból háttérbe szorultak, a kezelés szükségessége mellett leg-
alább annyira fontos volt a probléma „láthatatlanná tételének” köve-
telménye. Ennek köszönhetõ, hogy Budapest pszichiátriai otthonai a
mai napig rendszerint 200-300 km-es távolságra határszéli települése-
ken találhatóak.

A rendszerváltást követõen ezek az ideológiai motivációk gyakor-
latilag megszûntek, de helyükbe gazdasági érvek léptek, melyek to-
vábbra sem tették lehetõvé a szemléletbeli és strukturális változások
véghezvitelét. Az utóbbi 12 évben már sem a döntéshozók, sem pedig
a szakemberek oldaláról nem vonja senki kétségbe a kórházon kívüli
ellátások szükségességét. Érdemben mégsem történt elõrelépés. Az
okok között elsõként a forráshiány jelenik meg. Ha kicsit közelebbrõl
nézzük a problémát, akkor hamar rájövünk, hogy sem az érintettek,
sem pedig a segítésükre hivatott szakmák nem kiemelkedõ érdekér-
vényesítõ képességükrõl híresek.

Ez az oka, hogy a rendszerváltás után majd’ 10 évet kellett várnunk
a közösségi modell jogszabályi nevesítésére, és ki tudja még hány
évet kell várnunk a nevesített szolgáltatások gyakorlati megvalósulá-
sára.

Mégis meggyõzõdésem, hogy az arcpirítóan lassú tempó ellenére
a közösségi alapú ellátórendszer elõbb-utóbb megvalósul Magyaror-
szágon. Az alábbiakban kísérletet teszek arra, hogy összefoglaljam a
Nyugat-Európai és Észak-Amerikai ellátórendszerek jellemzõ közös-
ségi alapú szolgáltatás típusait. A már meglévõ magyar szabályozás-
sal, illetve a létezõ néhány kezdeményezéssel összevetve megpróbá-
lom egy tágabb keretben láttatni a most zajló folyamatokat.

Egy átfogó közösségi pszichiátriai ellátórendszer elemei

A közösségi pszichiátria jellemzõ szolgáltatási formáinak ismertetésé-
hez egy immár klasszikusnak számító, ám magyarul sajnos nem ol-
vasható írást vettem alapul, melyet mintegy vázként használva meg-
kísérlem végiggondolni az egyes szolgáltatástípusok magyarországi
helyzetét.

Loren Mosher és Lorenzo Burti 1989-ben Community Psychiatry
(Közösségi Pszichiátria) címmel kiadott könyvükben (Mosher és Burti,
1989), szisztematikusan áttekintik az irányzat történetét és a jellemzõ
szolgáltatási formákat.

Számomra igen szimpatikus, hogy a szerzõk egy sokszínû szolgál-
tatási palettát preferálnak, melyen lehetõség szerint mindenki megta-
lálhatja a saját szükségleteinek, vagy piaci kifejezéssel élve a „fogyasz-
tói preferenciáinak” megfelelõ szolgáltatási formát. Ez a sokszínûség
több irányzat együttes jelenlétét feltételezi kicsi, rugalmas egységek-
ben, melyek a helyi sajátosságoknak megfelelõen egymástól jelentõsen
eltérõ ellátási struktúrával bírhatnak.

Mosher és Burti négy fõ csoportra osztják a közösségi szolgáltatási
formákat:
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– ambuláns szolgáltatások
– lakóformák a közösségi ellátáson belül
– nappali szolgáltatások
– munkába állítási programok

Igyekszem követni az általuk alkalmazott rendszerezési elvet, szem
elõtt tartva, hogy ezek mesterségesen, a könnyebb átláthatóság érde-
kében létrehozott kategóriák.

Ambuláns szolgáltatások

Mobil krízisintervenció

A közösségi pszichiátriai ellátórendszer magját általában egy 24 órán
át elérhetõ krízisintervenciós team képezi. Itt általában multipro-
fesszionális teamekrõl van szó, melyek tagjai egy-egy beérkezõ akut
hívásra készek azonnal a helyszínre sietni, s ott mindent megtesznek
a krízis eszkalálódásának elkerülése érdekében. A munka tehát lénye-
gében az érintettek lakásán, az érintett környezetében folyik, olykor
közterületen is. A krízisintervenció szerves része a jelen lévõ rokon-
ság, szomszédság, a háziorvos, esetleg a rendõrség, a pszichiátriai el-
látórendszer további szereplõi és mindazok, akiket az érintett szük-
ségesnek tart bevonni. Egy adott helyzetre való reagálásképpen tulaj-
donképpen egy háló szövõdik, amelynek középpontjában minden
esetben maga az érintett és annak szükségletei állnak. Az ilyen típusú
munkában különös jelentõsége van annak, hogy az összes intézkedés
lehetõleg az érintett kezdeményezésére, de minden esetben egyértel-
mûen annak beleegyezésével történjék. Csak így lehet elkerülni, hogy
a környezet egy szükségtelenül beavatkozó, korlátozó közeg legyen,
amely a szándékolttal éppen ellenkezõ hatást vált ki. A témával kap-
csolatban végzett, szisztematikus kutatások a kórházi beutalások akár
50 százalékos csökkenését figyelték meg azokon a helyeken, ahol jól
mûködõ krízis-teameket találtak. (Hoult és Reynolds, 1984, Hoult,
Rose és Reynolds, 1984, Test és Stein, 1987)

Egy krízis-team alkalmazása általában a következõ elõnyöket je-
lenti:

• A mobil krízis-team alkalmazásával elkerülhetõ a hospitaliztáció,
amely a tapasztalatok szerint – különösen ha nem önkéntes kórházba
kerülésrõl van szó – egy újabb traumatizáló tényezõ lehet az amúgy
is zavart, pszichotikus állapotban lévõ emberek számára.

• Az otthoni intervenciók lehetõvé teszik, hogy az érintett ne ke-
rüljön idegen közegbe, kapcsolatban maradjon természetes közegével,
amelyben bízik.

• A team-tagok és a környezet közvetlen résztvevõinek rendszeres
találkozói olyan rituáléként is értelmezhetõek, melynek következté-
ben jelentõs változások mehetnek végbe a szociális kapcsolatrendszer-
ben.
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• Az otthoni környezetben sokkal kevésbé van jelen a „címkézés”.
Ez elsõsorban annak köszönhetõ, hogy az érintett saját közegében az
egyes tünetek, viselkedésmódok sok esetben érthetõvé, átláthatóvá
válnak, jelentést kapnak.

• Az eredeti közegben sokkal könnyebb a normális szerepfunkci-
ókba való visszailleszkedés, hiszen az érintett nem szakadt ki köze-
gébõl, és a környezet folyamatos támogatása mellett egyre több min-
dennapi kihívásnak tud megfelelni.

• Egy olyan környezetben, amelynek összetételét nagymértékben
az érintett határozza meg, sokkal kevésbé kell tartani az intézményes
ártalmaktól, illetve az esetleges visszaélésektõl, jogsértésektõl.

A világ számos pontján mûködõ krízisszolgálatok nagy különbsé-
geket mutatnak a szervezeti felépítésük, küldetésük, napi gyakorlatuk
terén. Mosher és Burti számos rendszer megvizsgálása után a követ-
kezõket javasolja:

• A team létszáma 4–5 fõ legyen, amelyben van pszichiáter orvos,
ápoló személyzet, szociális munkás, pszichológus illetve a helyi sajá-
tosságoknak megfelelõen más, segítõ foglalkozású szakember.

• Az ellátandó térséget úgy kell felosztani, hogy az érkezõ hívá-
sokat követõen 15–20 percen belül a helyszínre lehessen érni.

• A kiérkezõ teamtagok lehetõleg ne legyenek egyedül, s törekedni
kell arra, hogy a párokat férfi és nõ alkossa. A szakemberek elsõrendû
feladata az érintett biztonságának megteremtése, egy ideiglenes
egyensúlyi helyzet teremtése, melynek talaján elindulhat a további
munka. Ez a tapasztalatok szerint átlagosan 4–5 órás jelenlétet vesz
igénybe. Ha több idõre van szükség, akkor meg kell szervezni a fo-
lyamatos jelenlétet.

Magyarországon jelen pillanatban sem az egészségügyi, sem a szo-
ciális jogszabályok nem rendelkeznek hasonló mobil krízisszolgálatok
létrehozásáról. Amikor például öngyilkossággal fenyegetõzõ emberek
jelennek meg egy-egy hídon, nagyobb épületen, vagy valamilyen ka-
tasztrófahelyzet fenyeget, a szociális vagy egészségügyi szakemberek
helyett a rendõrség vagy tûzoltóság emberei próbálják megoldani a
helyzetet.

Esetmenedzsment

Az amerikai case management kifejezésbõl általában esetmenedzs-
mentként fordított tevékenység véleményem szerint gyakorlatilag
mentális problémákra specializált, szociális esetmunka. Itt egy szemé-
lyes, bizalmi kapcsolat keretében végzett támogató munkáról van szó,
amely végigkíséri az érintettet problémája legtöbb fázisán.

Az esetmenedzser-modellek azt a felfogást képviselik, hogy a sok-
rétû segítségnyújtás közepette szükség van egy személyes, megtartó
kapcsolatra.
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A különbözõ esetmenedzsment-modellekrõl a Schizophrenia Bul-
letin-ben jelent meg egy átfogó tanulmány (Mueser, Bond, Drake,
Resnick, 1998). A tanulmány az egyes modelleket az alábbi logika
mentén foglalja össze:

Közvetítõi esetmenedzsment-modell (Broker Service Model)

Az elsõ próbálkozások a különbözõ ellátórendszerek közötti tájéko-
zódást szolgálták. Ez az ún. közvetítõ modell. Az ilyen típusú eset-
menedzseri tevékenység feladata a különbözõ intézmények közötti
közvetítés, valamint a páciensek és a számukra szükséges szolgálta-
tások közötti kapcsolat kialakítása. (Moore, 1990)

Klinikai esetmenedzsment-modell

Ezt a kezdeményezést az a felismerés hozta létre, hogy a közvetítésen
felül az esetmenedzsernek gyakran a direkt szolgáltatások nyújtásá-
ban is részt kell vennie. (Kanter, 1989) A modell szerint ez az alábbi
területeken történik:

• kezdeti fázis (felvétel, értékelés, tervezés)
• környezeti intervenciók (összekapcsolás a közösségi forrásokkal,

családtagokkal és más személyekkel folytatott konzultáció, együttmû-
ködés orvosokkal és kórházakkal, érdekképviselet)

• a pácienst érintõ beavatkozások (egyéni pszichoterápia, készség-
fejlesztõ tréningek, kommunikációfejlesztõ tréningek, pszichoedu-
káció)

• páciens–környezet intervenciók (krízisintervenció, monitorozás)

Asszertív közösségi modell (Assertive Community Treatment
Model, ACT)

Ez egy átfogó kezelést céloz meg, amely túlmutat mind a broker,
mind pedig a klinikai modell keretein (Stein és Test, 1980). Team-
munkáról van szó, melynek tagjai pszichiáter, ápoló és legkevesebb
két esetmenedzser (rendszerint szociális munkás). A modell alapvetõ
jellemzõi:

• alacsony páciens-stáb ráta (10:1)
• a legtöbb szolgáltatást a közösségben nyújtják
• az esetek nem egyéni esetek, hanem az egész team együttesen

viseli a felelõsséget
• 24 órás elérhetõség
• a legtöbb szolgáltatást közvetlenül a team nyújtja, ritka a köz-

vetítés
• a szolgáltatás idõben nem korlátozott.
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Intenzív esetmenedzsment modell (Intensive Case Management
Model, ICM)

Ennek a modellnek a fejlõdése a nagy szolgáltatásigényû használók
szükségleteire reagálva indult meg (részletesebben Shern et al., 1989).
A koncepció lényege, hogy ha az érintettek nem kapnak intenzív tá-
mogatást, akkor valószínûleg költségesebb szolgáltatásokat vesznek
majd igénybe, például a sürgõsségi ellátás figyelõszobáit (Surles és
McGurrin, 1987). Ezt a modellt is alacsony páciens/stáb ráta jellemzi,
s nem csupán teljes körû szolgáltatásokat nyújt a páciensek környe-
zetében, hanem a munkatársak aktívan részt vesznek a napi életve-
zetésben is. (Aberg, Wistedt et al., 1995)

Erõsség-modell (Strengths Model)

Ez a megközelítés az esetmenedzsment gyengeségeire adott válasz-
ként jött létre. (Sullivan, 1992) Képviselõi szerint a gyakorlatban túl-
hangsúlyozzák a károsodásokat, ami azzal jár, hogy elterelõdik a fi-
gyelem a páciensek erõsségeirõl, amelyeket használni tud egyéni cél-
jainak elérése érdekében. A megközelítés alapelvei (Rapp, 1993):

• inkább az egyéni erõsségekre fókuszál, mint a patológiára
• az esetmenedzser-páciens kapcsolat elsõdleges és alapvetõ
• az intervenciók a páciens önmeghatározásán alapulnak
• a közösségre úgy tekintenek, mint a források egy oázisára, és

nem mint akadályra
• a pacienssel való kapcsolat a közösségben folyik, nem az irodá-

ban
• a súlyos mentális problémában szenvedõ emberek folyamatosan

képesek a tanulásra, fejlõdésre és a változásra

Rehabilitációs-modell (Rehabilitation Model)

Ez a modell is inkább a páciens kívánságaira és céljaira helyezi a
hangsúlyt, mint az egészségügyi ellátó rendszer céljaira. (Anthony et
al., 1993) Különös jellemzõje ennek a modellnek a készségek felmérése
és fejlesztése, melyek segíthetik a közösségi létet és az egyéni célok
elérését.

A szerzõk megállapítása szerint a különbözõ modellek felbukka-
nása az elmúlt pár évtizedben tekinthetõ úgy is, mint egy természetes,
evolúciós folyamat a mentálisan súlyosan beteg személyek ellátásá-
ban. Mielõtt elindult volna a dezinstitucionalizáció, nem volt szükség
esetmenedzserre, a legtöbb páciens kórházban volt, ahol megõrzõ jel-
legû kezelést kapott. Amikor a páciensek visszatértek a közösségbe,
kifejlõdött a közvetítõ (broker) modell, amely összekapcsol a szüksé-
ges kezelési és rehabilitációs forrásokkal. Ennek a szerepnek a bonyo-
lultsága ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy az esetmenedzsernek
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szüksége van egy sor klinikai készségre a páciens állapotának ered-
ményes felmérése érdekében. Ezeknek a készségeknek a birtokában
természetszerûleg jelentkezett az esetmenedzser részvétele a klinikai
munkában (klinikai modell). Maga az esetmenedzser terepen végzett
tevékenysége azonban felvetette a szolgáltatások közösségben történõ
nyújtásának kérdését (asszertív és intenzív modellek). Részben az
eredmények folyamatos monitorozása és a korábbi modellek hiányos-
ságai következtében jöttek létre az erõsség (strenghts) és rehabilitációs
modellek.

A különbözõ esetmenedzsment-modellek eredményességét vizs-
gálva az ACT és az ICM modellek emelkedtek ki. A legkomolyabb
pozitív változást a kórházban töltött idõ csökkenésében, a lakóhelyi
stabilitásban való elõrelépésben, az életminõség javulásában, s a pá-
ciensek és hozzátartozók elégedettségében lehetett megfigyelni
(Mueser et al., 1998).

Hazai esetmenedzsment kezdeményezések

Az esetmenedzseri tevékenységnek vannak magyarországi megfelelõi
is. Megkockáztatom, hogy ide soroljam a pszichiátriai gondozók gon-
dozónõinek a munkáját. Ez azonban több szempontból is problémás.
Egyrészt a pszichiátriai gondozók rendkívüli mértékben túlterheltek.
Egy-egy gondozónõre 300, esetleg 1000 gondozott jut egy évben, ami
gyakorlatilag lehetetlenné teszi az érdemi munkát. Másrészt a pszi-
chiátriai gondozó szervezeti felépítése túlságosan medikalizált, s ami
még nagyobb baj: hierarchikus. Nyilván sok minden függ az intéz-
ményvezetõtõl, de a gondozók többsége a biológiai kezelésre szorít-
kozik, részben a túlterheltség miatt, ami nem engedi az idõigényesebb
terápiás és pszichoszociális beavatkozásokat, részben pedig az általá-
nosan uralkodó biológiai szemlélet miatt.

Mindezek ellenére azért sorolom a gondozói tevékenységet az eset-
menedzseri munkához, mert eredeti célkitûzéseit és lehetõségeit te-
kintve a pszichiátriai gondozó az a magyarországi intézmény, amely-
nek az ilyesfajta munka feladata, illetve feladata lenne.

A szociális ellátórendszer oldaláról a családsegítõ szolgálatoknak
van a fentiekhez némileg hasonló szerepük. A szociális törvény a kö-
vetkezõképpen rendelkezik feladataikról:

„64. § A családsegítõ szolgáltatás célja a települési önkormányzat
mûködési területén élõ szociális és mentálhigiénés problémák mi-
att veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, csalá-
dok életvezetési képességének megõrzése, az ilyen helyzethez ve-
zetõ okok megelõzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének
elõsegítése.” (1993. évi III. törvény)

�������� �����

74 ����� ����	




További feladatokat fogalmaz meg immár nevesítetten is a pszi-
chiátriai betegekkel kapcsolatban is a szociális törvényt módosító
2001. évi LXXIX. törvény.

„(5) Az a települési önkormányzat, amely a családsegítõ szolgál-
tatást önálló intézmény mûködtetésével biztosítja, az általános se-
gítõ szolgáltatáson túl speciális segítõ szolgáltatást is nyújt. Ennek
keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önál-
ló szolgáltatást biztosít, a gyermekeket nevelõ családok számára
speciális programokat szervez. A speciális segítõ szolgáltatásokra
vonatkozó részletes szabályokat – ameny-nyiben jogszabály elté-
rõen nem rendelkezik – a települési önkormányzat rendelete hatá-
rozza meg.
(6) A speciális szolgáltatásokat különösen
(…)
b) a fogyatékkal élõk, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdõk és család-
tagjaik számára kell megszervezni.”

Ezeknek az intézményeknek tehát területi ellátási kötelezettségük
van. Egy adott térség lakosságának szociális, mentálhigiénés problé-
máit kell ellátniuk, és ahogy arról már szó volt, a pszichiátriai prob-
lémákkal küzdõ emberek többsége lakóhelyén, otthonában él.

A legtöbb családsegítõ szolgálatnál (de még a gyermekjóléti szol-
gálatokban is) rendre megjelennek pszichiátriai problémákkal küzdõ
emberek, arról mégsem beszélhetünk, hogy a kórházból való kikerü-
lés után – vagy akár azt megelõzõen – az érintettek számára auto-
matikusan elérhetõek lennének szociális, pszicho-szociális szolgálta-
tások a családsegítõkben.

A Szociális törvény legutóbbi módosítása pszichiátriai közösségi
gondozásként nevesít egy olyan új alapellátási formát, amely nagyon
hasonló a fent ismertetett esetmenedzsment modellekhez. A jogsza-
bály szerint a települési önkormányzatok kötelesek közösségi pszichi-
átriai ellátásról gondoskodni, elsõsorban a gondozási központ, ennek
hiányában a családsegítõ szolgálat keretében:

„(2) A közösségi pszichiátriai ellátás keretében a pszichiátriai beteg
részére lakókörnyezetében komplex segítséget kell nyújtani min-
dennapi életvitelében, továbbá lehetõség szerint biztosítani szük-
séges a meglevõ képességeinek megtartását, illetve fejlesztését. A
pszichiátriai beteg állapotának figyelemmel kísérése érdekében a
szociális ellátást végzõ személy kapcsolatot tart fenn az ellátott sze-
mély háziorvosával, illetve pszichiátriai szakorvosával, valamint
családjával. A pszichiátriai beteg számára segítséget kell nyújtani
a) az egészségi és pszichés állapota javításában,
b) a mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában és prob-
lémái megoldásában,
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c) a szociális és mentális gondozásában,
d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájuttatásában.”

A jogszabály figyelemreméltó, és elvileg valóban összeegyeztethetõ
azokkal a tartalmi elemekkel, amelyek a korszerû esetmenedzsment
szolgáltatásokban megjelennek. Ugyanakkor – habár a részletes sza-
bályozás még nem jelent meg – számomra aggályos, hogy a szolgál-
tatás megszervezését a törvény a gondozási központokhoz delegálja.
Ezek az intézmények jelenlegi feladataik mellett is túlterheltek és te-
vékenységükre leginkább az idõsgondozási jellemzõ. A pszichiátriai
betegek korszerû elvek szerinti ellátása azonban egy egészen más jel-
legû tevékenység, melyre a gondozási központok szakemberei való-
színûleg nincsenek felkészülve. (Szabó és mtsai., 2001)

Esetmenedzsment-modellek egyéni kezdeményezések szintjén ha-
zánkban napjainkban is jelen vannak. Részben ide sorolható az Ébre-
dések Alapítvány magyarországi tevékenysége. Ez a szervezet képvi-
seli az Ian Falloon nevével fémjelzett Integrált Pszichiátriai Ellátást
(IPE). A modell a már említett stressz-vulnerabilitás elméletekbõl ki-
indulva a kezelés során elsõsorban a közösségben végzett munkát,
azon belül is a készségfejlesztõ, stresszkezelõ módszerek alkalmazását
valamint a pszichoedukáció jelentõségét hangsúlyozza (Falloon és
mtsai, 1998).

A másik kezdeményezés a Soteria Alapítvány nevéhez fûzõdik. A
Soteria esetmenedzseri tevékenysége leginkább az ismertetett intenzív
esetmenedzsment-modellre (ICM) emlékeztet. A stábban dolgozó szo-
ciális munkások egyéni esetmunkát végeznek a legkülönbözõbb álla-
potban lévõ pszichiátriai problémákkal küzdõ emberekkel. Tevékeny-
ségük egyszerre folyik a Soteria helyiségében, az érintett lakásán, egy
semleges helyen (pl. kávéház, utca), különbözõ hivatalokban vagy
pszichiátriai és szociális intézményekben. Ennek megfelelõen az eset-
menedzser, amennyiben szükség van rá, végigkíséri az érintettet az
akut fázistól egészen a visszailleszkedés fázisáig, folyamatosan tartva
a kapcsolatot a hozzátartozókkal, szakemberekkel, hivatalokkal, ame-
lyek az érintett problémájával kapcsolatban fontosak lehetnek. A
Soteria 1997–98-as tevékenysége kapcsán szintén figyelemreméltó
eredményeket tudott felmutatni a kórházi kezelések gyakoriságának
csökkenésében. (Bugarszki, 2002)

E két hazai esetmenedzsment kezdeményezés egyrészt azt mutatja,
hogy mind a szakemberek, mind pedig az érintettek körében van
igény az ilyen típusú szolgáltatásra, másrészt pedig, hogy a kezdeti
– bár tudományosan még nem igazolható – eredmények miatt indo-
kolt a programok folytatása és bõvítése.
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Lakóformák a közösségi pszichiátriai ellátás keretében

Átmeneti intézmények

Az átmeneti intézmények ideiglenes lakhatási lehetõséget biztosíta-
nak. Ezek a helyek sokkal inkább intézményesültek, mint a fent em-
lített lakóközösségek. Az ilyen intézmények általános jellemzõiként a
következõket említhetjük:

– Családias közegben valamivel több személyt (15–25 fõ) vesznek fel.
– Az intézmény szabályai a független élet kialakítására ösztönöz-

nek:
• A bentlakás idõtartama korlátozott.
• Kevés az egyágyas szoba, és a klienseknek csak minimális a be-

folyása a szobaválasztás terén.
• Követelmény az intézményen kívüli aktivitás (iskola, munka-

hely).
• A terápiás eljárásokat az intézmény falain kívül bonyolítják.
• Az önálló életre való felkészítés jegyében a lakóknak részt kell

venniük a mindennapi háztartási munkákban.
• Kötelezõ a részvétel az intézményi gyûléseken, amelyeken fel-

osztják a házimunkákat, és megszervezik a különbözõ kulturális vagy
szabadidõs rendezvényeket.

– Az intézményben relatíve alacsony a dolgozók száma, így a mun-
katársaknak a csoport támogatására kell koncentrálniuk, nem az egyé-
nekre. Ideális esetben a kliensek egymásnak nyújtanak támogatást, s
nem a munkatársakhoz fordulnak.

– A munkatársak úgy tekintenek erre a helyre, mintha az egy di-
ákszálló lenne. A dolgozók mint kollégiumi nevelõtanárok vannak
jelen délután 16 órától reggelig, amikor optimális esetben a kliensek-
kel együtt elhagyják az épületet.

Az átmeneti intézmények elsõsorban lakhatási lehetõséget nyújta-
nak azokban az esetekben, amikor az érintett valamilyen oknál fogva
nem maradhat az eredeti közegében, de állapota nem indokolja a kór-
házi kezelést. Önállósága nagyrészt megmaradhat, továbbra is ellát-
hatja azokat a mindennapi funkciókat, melyeket képes önállóan ellát-
ni. A terápiás munka elsõdleges célja az önálló életvitel teljes mértékû
visszaállítása.

Az átmeneti típusú intézmények hazánkban is jól ismertek. Mára
a törvényi szabályozás a személyes gondoskodást nyújtó szakosított
ellátási formák között átmeneti intézményt nevesít hajléktalanok, csa-
ládok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére is. A rend-
szerváltás óta elsõsorban az újonnan kialakult hajléktalanellátás terü-
letén és a gyermekvédelemben jelentek meg átmeneti típusú intézmé-
nyek, melyek alapelveikben hasonló félutas jelleget mutatnak, mint a
nyugati modellek. Sajnálatos módon a pszichiátriai ellátás területén
hiányoznak az átmeneti intézmények. Ha valakinek átmeneti lakha-
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tásra van szüksége és ez nem oldható meg a családon belül, a kórház
marad az egyetlen – és egyben legdrágább – megoldás.

A mentális problémák kezelésének területén éppen az állami kez-
deményezések hiányára reagálva próbálkozik több civil szervezet is
átmeneti intézmények létrehozásával.

Az ilyen tervek megvalósításában talán a Szabó Péter pszichiáter
nevéhez fûzõdõ Jászol Alapítvány budakalászi kezdeményezése jutott
a legmesszebb. Õk egy komplex átmeneti intézményt és szociális köz-
pontot terveznek, a helyi önkormányzat hathatós támogatásával. Az
intézmény magvát egy pékség alkotja, amely amellett, hogy profitter-
melõ vállalkozásként hozzájárulhat a mûködtetés költségeihez, védett
munkahelyként is szolgál az érintettek részére.

Védett lakások

Az ún. védett lakások számos közösségi pszichiátriai program szerves
részét képezik. Általában családi házakról vagy lakásokról van szó,
melyben életvitelszerûen él együtt 4–5, esetleg 6–7, pszichiátriai prob-
lémákkal küzdõ ember.

Funkcióikat tekintve a védett lakhatási programok különbözõek
lehetnek. Egyik jellemzõ típusuk az ún. lakóotthon, mely célja a tartós
intézményi elhelyezést igénylõ emberek hosszú távú ellátása. Az ilyen
szolgáltatások a nagy pszichiátriai intézményeket (Magyarországon
korábban elmeszociális otthonoknak, ma pszichiátriai otthonoknak
nevezett intézmények) hivatottak kiváltani. Egy alapszintet jelente-
nek, melyekben az átmeneti intézményekkel ellentétben a lakhatási
lehetõség idõtartama nem limitált. Optimálisnak tekinthetõ, ha az
érintett számára ez egy meghatározott ideig tartó kedvezményes árú,
de egyébként teljesen normális lakásbérleti jogviszonyként jelenik
meg. A tapasztalatok szerint azonban nem gyakori a bérleti díj teljes
áthárítása a lakókra. Ennek az az oka, hogy amint az érintettek ké-
pessé válnak arra, hogy teljes árat fizessenek, a piacon keresnek ma-
guknak lakást, s nem a 3-4-5 fõs lakóközösséget választják. (Mosher
és Burti, 1989) Nyilvánvaló, hogy a védett lakásoknak ez a típusa csak
azoknak az embereknek megfelelõ, akik különösebb gondoskodást,
ellátást már nem igényelnek, s nagy esélyük van a visszailleszkedésre.
Az is nyilvánvaló, hogy a nagy létszámú pszichiátriai otthonok kivál-
tásához megfelelõ számú lakóotthonra van szükség, különösen akkor,
ha követelményként jelenik meg az idõkeretek limitálatlansága.

Magyarországon – egy-két vidéki kezdeményezést leszámítva –
csupán a jogszabályokban találkozhatunk pszichiátriai betegek lakó-
otthonaival. A szociális törvény ezek létrehozását azonban csak 2009-
tõl teszi kötelezõvé a megyei illetve fõvárosi önkormányzatok számá-
ra. Védett lakásokat nem ismer a magyar ellátórendszer. Önálló és
elérhetõ lakhatást jelenthetnének a szociális lakások, melyek az ön-
kormányzati bérlakások privatizációja után szinte teljesen eltûntek.
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Nappali programok

Anthony és Dion adatai szerint a kórházból elbocsátott páciensek
mindössze 20–25 százaléka talál a munkaerõpiacon állást. (Anthony
és Dion, 1986) Így az érintettek többségénél hiányzik az az állandó
napi ritmus, ami a munkavállalás egyik velejárója. Ez hosszabb távon
egyre csökkenti munkavállalási esélyeiket, s az esetek többségében az
érintettek elmagányosodásához vezet. A közösségi orientáltságú
programok nagy részében különbözõ nappali programokat is találha-
tunk. Ezekre általában egyszerû, átlátható, külsõ kényszerektõl men-
tes miliõjellemzõ – mûvészeti tevékenységek, társasjátékok, videofil-
mek vetítése, kirándulások, és más hasonló tevékenységek folynak.
Tulajdonképpen egy találkozóhelyrõl van szó, melynek elsõdleges
funkciója egy megtartó közeg teremtése, ahová az elmagányosodott
emberek eljárnak beszélgetni, s valamilyen, számukra fontos dolgot
elintézni, tanulni vagy részt venni a programokon. Egy-egy nappali
program ideális esetben – a rendelkezésre álló tértõl függõen – 20–25
fõt tud befogadni egyszerre. Erre a szolgáltatásra is érvényes, hogy a
gettósodás elkerülése érdekében érdemes az egyes programokat a
nem pszichiátriai beteg emberek számára – pl. a környéken lakóknak
– is hozzáférhetõvé tenni. Ez sokat segíthet az elõítéletek leépítésében,
illetve a környékbeliek szimpátiájának elnyerésében.

Az egyes nappali intézmények szervezeti felépítése nagy változa-
tosságot mutat. Vannak ún. nappali klinikák vagy nappali kórházak.
Ezek általában medicinális modell szerint mûködnek, szervezetileg
sokszor valamelyik kórházhoz tartozva. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy medikális személyzet (ápolók, orvosok, foglalkoztatók) dolgozik
bennük, s a programok struktúrája valamilyen terápiás eljárás vagy
speciális módszer szerint alakul. Folyhat egyéni vagy csoportos pszi-
choterápia, rajz-, tánc-, zene-, mozgásterápia stb. Általában ezekben
az intézményekben lazább a hierarchia, de az orvosi vezetés még egy-
értelmû.

Ilyen típusú intézmények hazánkban is vannak, s általában nappali
kórháznak hívják õket. A leírtak szellemében mûködik nappali kórház
a XVI. kerületben vagy a VIII. kerületi Kálvária téren.

A nappali intézmények másik típusa sokkal kevésbé medikalizált.
Ezek egy része szociális jellegû, s adminisztratív szempontból is sok-
kal inkább a szociális szférához tartozik, másokat önsegítõ szerveze-
tek tartanak fenn, vagy egyéb civil szervezetek mûködtetnek. A tevé-
kenység ezekben is nagyon hasonló, mindössze a programok kevésbé
szakmaiak. Nem beszélhetünk terápiáról, noha akár minden napra
eshet egy kézmûvességgel, rajzzal, tánccal, vagy zenével kapcsolatos
program, amely inkább egy mûvelõdési ház hobby-foglalkozására
emlékeztet, s kevésbé egy egészségügyi intézmény terápiás program-
jára. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezekben az intézményekben ne
folynának szakmai programok. A napközbeni tevékenységek struk-
turálásán felül elérhetõek szociális munkások, lehetõség van job-klu-
bok, vagy egyéb, a munkába állítással kapcsolatos programok igény-
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bevételére, valamilyen tanfolyamon való részvételre (nyelvtanulás,
számítógépes ismeretek), vagy a ma nagyon korszerûnek számító
készségfejlesztõ, konfliktuskezelõ tréningek elérésére.

Nappali intézményeket szintén a személyes gondoskodást nyújtó
szakosított ellátási formák között nevesít a Szociális törvény. Ennek
értelmében minden 20 000 fõnél nagyobb lélekszámú települési, ke-
rületi önkormányzat köteles létrehozni 20–30 fõs nappali szolgáltatást.
A jogszabály eredeti formájában 1999. december 31-i határidõvel írta
elõ a létrehozás kötelezettségét, de ezt a határidõt az elmúlt évben
2008-ra módosították. Jellemzi a magyar ellátórendszer állapotát,
hogy a jogszabályi nevesítést követõ 3 évben Budapesten mindössze
3 nappali intézmény jött létre (ebbõl kettõt civil szervezet mûködtet),
és országszerte sem éri el a pszichiátriai betegeknek létrehozott nap-
pali intézmények száma a 15-öt.

Itt érdemes megjegyezni, hogy miközben nálunk a professzionális
programok létrehozása is várat magára, addig a nyugati országokban
egyre inkább elõtérbe kerülnek az ún. user led (felhasználók által mû-
ködtetett) szolgáltatások.

A nappali programok tekintetében figyelemreméltó a teljesen fel-
használó-centrikus mûködés által jellemzett Clubhouse mozgalom. A
New York-ból indult kezdeményezés ma már több száz tagot számlál,
világszerte. Ennek csak az a szervezet lehet tagja, amely nappali prog-
ramjával kapcsolatban teljesíti a mozgalom alapelveit. Ebben olyan
pontok találhatóak, melyek szerint pl. tiltott minden elkülönülés a
stáb és a szolgáltatás használói között. Nem lehetnek elkülönült team-
szobák, elkülönült team-ülések. Az adminisztratív döntéseket a
Clubhouse használói és a team-tagok közösen hoznak, melynek fóru-
ma a házgyûlés.

Magyarországon teljes mértékben önsegítõ szervezet által mûköd-
tetett kezdeményezés a Budapest VII. kerületében mûködtetett klub
a Lélek-Hang Egyesület fenntartásában és örvendetes módon egyre
több önsegítõ kezdeményezés jelenik meg országszerte. Ezek jelentõ-
ségét – azt gondolom – nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ma már –
legalábbis számomra – nem kérdés, hogy sem szociális, sem egész-
ségügyi szolgáltatást nem lehet létrehozni és mûködtetni az érintettek
bevonása nélkül. Figyelemreméltóak azok a tapasztalatok, melyek
egyértelmûen megmutatták, hogy még az olyan komoly szakmaiságot
feltételezõ szolgáltatást is, mint amilyen a krízisellátás, képesek fel-
használók mûködtetni.

A nemzetközi irodalom számos olyan vizsgálatról számol be, ame-
lyek a nappali szolgáltatások rehospitalizációt megakadályozó hatá-
sairól szólnak. Egyes eredmények szerint a visszaesési ráta 10 száza-
lékra is csökkenhet, és sok esetben a nappali szolgáltatások megfelelõ
alternatívái lehetnek a teljes körû intézményi szolgáltatásoknak.
(Bond, Witheridge, Setze, Dincin, 1985, Malamud, 1985)
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Munkába állítási programok

A társadalomba történõ visszailleszkedés egyik fontos eleme a mun-
kaerõpiacra történõ visszatérés. A pszichiátriai problémák egy jó része
a hétköznapi életbõl való teljes visszavonulással jár. A zavaró tünetek,
az elhatalmasodó zavartság, félelem akár hosszú hónapokra lehetet-
lenné teszik a napi munkába járást. Ezt kevés munkahely tudja tole-
rálni, s ha a törvény meg is védi az embert az elbocsátástól, a pszi-
chiátriai betegség okozta stigma megnehezíti a visszatérést. Nagyobb
problémát jelent, hogy sok esetben a probléma még az elsõ munka-
vállalás ideje elõtt jelentkezik a tanuló évek során. Sok esetben pedig
nem is beszélhetünk teljes gyógyulásról, a tünetek idõrõl idõre újra
jelentkeznek, ami rendkívüli módon megnehezíti a munkavállalást.

A közösségi pszichiátriai programok tevékenysége kiterjed a mun-
ka világába való visszailleszkedésre is. Erre az esetek többségében két
program-típus jött létre. Az egyik a védett munkahelyek rendszere,
amely az intézményes pszichiátria keretei között is sok helyen meg-
található. A másik pedig az ún. támogatott munkába állítási program,
amely tipikusan közösségi pszichiátriai kezdeményezés.

Védett munkahelyek

Tulajdonképpen arról van szó, hogy a pszichiátriai intézmény vagy
egy, külön erre a célra létrehozott foglalkoztató központ különbözõ
munkahelyeket üzemeltet, ahol csökkent munkaképességû embereket
alkalmaznak. Az elvállalt munka olyan, hogy nem feltétlenül a ter-
melékenységen van a fõ hangsúly, hanem egyrészt a tanuláson (né-
hány védett munkahely képzési központ is egyben), másrészt a mun-
ka világába való visszatérésen. Ezt leginkább a rendszeres munkába
járás ritmusa, a munkafegyelem, a határidõk betartása stb. jellemzi.

A prágai Fokus számos olyan üzemet mûködtet, amely a konkrét
munkavállalásra koncentrál. Mûködtetnek nyomdát, kertészetet, ká-
véházat stb. Ezek profitot termelõ vállalkozások. Hasonló programok
– elsõsorban fogyatékosok részére – vannak Magyarországon is, de
jól kiépített rendszerrõl nem beszélhetünk, s a rendszerváltás óta ezek
is inkább visszaépültek, mintsem fejlõdtek volna.

Pszichiátriai betegek részére leginkább az egyes kórházak falain
belül mûködnek foglalkoztatási programok ún. munkaterápiás rend-
szerrel. Ilyen mûködik pl. Pomázon, Nagykovácsiban.

Támogatott munkába állítási program

Vannak olyan kezdeményezések, melyek nem saját munkahelyek lét-
rehozására, hanem az érintettek piaci munkahelyekre való integrálá-
sára törekszenek. Ez történhet munkaközvetítésen, a munkavállalással
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kapcsolatos készségek elsajátításán keresztül, vagy egy speciális mun-
kába állítási program keretében, melyet az angolszász irodalomban a
nehezen fordítható „job coach”-ként emlegetnek.

A munkaközvetítés szokványos módon tulajdonképpen informá-
ciós központot jelent, mely egyrészt a védett vagy rehabilitációs mun-
kalehetõségekrõl nyújt tájékoztatást, másrészt pedig a piaci lehetõsé-
gekrõl. A szolgáltatást rendszerint szakemberek nyújtják, akik nem
pusztán közvetítik az információkat, hanem egyénenként vagy cso-
portos formában lehetõséget adnak az eddigi tapasztalatok megbe-
szélésére, és támogatást nyújtanak az elkövetkezõ próbálkozásokhoz.
A munkavállalással kapcsolatos készségek elsajátítása elsõsorban
kommunikációs illetve készségfejlesztõ tréningeket jelentenek, me-
lyekrõl az esetmenedzsment kapcsán már volt szó.

A „job coach” egy különleges program. Általában egy jól felkészí-
tett stáb végzi, s tevékenysége egyrészt piaci vállalkozások, vállalatok
beszervezésébõl, másrészt a pszichiátriai problémában érintett embe-
reknek a szó szoros értelmében kísérésébõl áll a munkavállalás elsõ
idõszakában.

A munkatársak felkeresik a potenciális munkaadókat, s megpró-
bálják meggyõzni azokat, hogy alkalmazzák klienseiket. Ez optimális
esetben egy hosszabb kapcsolat kezdetét jelenti. Egy cégnek több oka
is lehet arra, hogy pszichiátriai problémában érintett embert alkal-
mazzon. Egyrészt adókedvezményt vehet igénybe, másrészt javíthatja
a róla alkotott képet. Mégis: a tapasztalatok szerint ezek egyike sem
döntõ szempont. Általában egész egyszerûen emberi szempontok
döntenek, s egy idõ elteltével pedig a személyes kapcsolat kerete ele-
gendõ ahhoz, hogy az érintettel kapcsolatos elõítéletek elfogadássá,
sõt szimpátiává forduljanak át. Az ide vezetõ úton nyújt nagy segít-
séget a „job coach”, aki mindkét félnek segítséget tud nyújtani prob-
lémás helyzetek esetén.

Az érintetteknek nyújtott segítségnyújtás már önmagában a jelen-
létben megnyilvánul. Az elsõ idõben együtt járnak dolgozni, s a segítõ
jelenléte csökkentheti az idegen hely okozta bizonytalanságérzést,
szorongást. A feladatok együttes megbeszélése, a tapasztalatok meg-
osztása szintén segítõleg hathat. Erre az intenzív jelenlétre általában
néhány hétig van szükség, utána fokozatosan csökkenhet a kapcso-
lattartás intenzitása.

Hosszú évek óta mûködtet ilyen programot a prágai ESET nevû
szervezet. Az ottani munkatársak garanciát vállalnak támogatottjai-
kért. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha az érintett nem jelenik meg
munkahelyén a támogatás ideje alatt, akkor kísérõje végzi el a mun-
kát. Az ESET munkatársainak elmondása szerint a vállalt munkák
igen széles spektrumon helyezkednek el. Ilyenek pl. a futárszolgálat
az egyes cégek irodái között, s ilyenek a karbantartási vagy az admi-
nisztrációs munkák, takarítás stb.

Hasonló tevékenysége Magyarországon a Salva Vita Alapítvány-
nak van, akik fogyatékos emberek támogatott munkába állításával
foglalkoznak. Sajnálatos módon a munkába állítási programok, és ál-
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talában az ezzel kapcsolatos – intézményi és nem intézményi – tevé-
kenységek–szolgáltatások a gyakorlatból és a jogszabályokból is hiá-
nyoznak. Lehetne mondani persze, hogy a különbözõ célcsoportokra
vonatkoztatva nevesített rehabilitációs intézmények hivatottak a
munkaerõpiaci rehabilitáció megoldására, de megbízható és minden
érintett számára elérhetõ rendszerrõl itt sem beszélhetünk.

A közösségi pszichiátriai hálózat

Az utolsó pár gondolatot folytatva szeretném egy külön részben ki-
emelni, hogy ezek a szolgáltatások együttesen jelentenek valódi
komplex segítségnyújtást egy adott térség pszichiátriai problémában
érintett lakosai számára. További feltétel, hogy ezeknek a szolgálta-
tásoknak valóban elérhetõeknek kell lenniük. Hiába mondhatjuk el
ugyanis, hogy bentlakásos intézmények vonatkozásában országosan
több mint 7000 férõhely áll rendelkezésre, ha ezekbe csak kihalásos
alapon, évekig tartó várakozás után lehet bekerülni. Ez nem egy va-
lódi lehetõség.

Világosan látni kell, hogy a fent vázolt szolgáltatások apró elemeire
bontják a teljes spektrumot felölelõ (vagy legalábbis erre kísérletet
tevõ) kórházi ellátást. Ma egy kórházi osztály számos funkcióval bír.
Ezek egy része eredeti funkció, más részüket kényszerûen vállalta át,
megfelelõ szociális programok híján.

Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kórhá-
zi rendszer a szolgáltatásait csak egyszerre tudja nyújtani. Nem
mondhatom azt, hogy nekem medikális kezelésre van szükségem, de
köszönöm, én fõzök magamra, csak adjanak egy kis sarkot az intéz-
mény központi konyhájában. A kórház tehát sokszor azokat a funk-
ciókat is átvállalja, melyeket az érintettek egyébként képesek lennének
ellátni, de az intézményi struktúra alkalmatlan az ilyen egyedi sajá-
tosságok figyelembevételére.

Észre kell vennünk, hogy ez nem pusztán gazdasági szempontból
fontos – bár kétségtelen, hogy a legdrágább szolgáltatás a kórházi
ellátás –, hanem szellemiségében is egy olyan kiszolgáltatott szerepbe
kényszeríti az érintetteket, melyek egyáltalán nem a késõbbi önállóság
felé mutatnak. A magyar kórházak struktúrája ijesztõen hierarchizált,
melynek legalján sajnos a betegek vannak.

A közösségi ellátórendszer jelentõsége éppen abban áll, hogy nagy
mértékben igazodik az egyének szükségleteihez és preferenciáihoz,
és csak annyi támogatást nyújt, amennyire szükség van. Ehhez azon-
ban elõfeltétel, hogy a fent vázolt elemek mindegyike elérhetõ legyen
egy adott térség lakosai számára. Az ellátórendszert, amely keretet
adhat egy ilyen ellátáshoz P. J. Carling 1995-ben megjelent könyvében
az alábbi ábrában foglalta össze:
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Koordináló szolgálat

Elmeegész- Krízis- Egészségügyi
ségügy szolgálatok ellátás

Kliensek
elérését biz- Lakhatási
tosító program programok

Kliens
Jogvédelem és Pénzbeli
képviselelet esetmenedzsment ellátások

Rehabilitációs A családot és Párkap-
programok a közösséget csolati konzul-

támogató progr. táció

Az ábrára tekintve világosan láthatjuk, hogy Magyarországon szá-
mos olyan szolgáltatás létezik már, melyek többé-kevésbé megfelel-
nek a fenti kritériumoknak. Van például egészségügyi ellátás, vala-
milyen szinten biztosítottak pénzbeli ellátások, és országos hálózattal
rendelkezik a pszichiátriai ellátórendszer medikális része. Ezek egyike
sem problémamentes, de azt elmondhatjuk, hogy létezik. Nem úgy a
többi elemrõl, melyek meglehetõsen esetlegesen vannak jelen a gya-
korlatban. Ahogy arról fentebb már volt szó, hiányoznak a pszichiát-
riai betegeket (is) célzó támogatott lakhatási programok, a munka-
erõpiaci rehabilitációs lehetõségek vagy a mobil krízisszolgálatok. Kü-
lön figyelmeztetõ jel, hogy nem beszélhetünk egy átfogó koordinációs
szerv jelenlétérõl, mely még a meglévõ szûkös erõforrások közepette
is a jelenleginél valószínûleg nagyobb hatékonysággal fogná össze az
egyes intézményi elemeket egy adott térségben. Ugyanígy nagyon hi-
ányzik az érintettek útját az egyes szolgáltatások között „menedzselõ”
szolgáltatás, mely az egyik kulcseleme a modellnek.

Nem gondolom, hogy feltétlenül ennek a modellnek kéne érvénye-
sülnie Magyarországon, vagy annak, amelyet Mosher és Burti ismer-
tetett a könyvében. E két példa csak vezérfonálként szolgált egy gon-
dolatmenethez, amelynek lényege, hogy ha valóban át akarunk ala-
kítani egy ellátórendszert, akkor az új szolgáltatásoknak meghatáro-
zott igényeket kell tudniuk kielégíteniük. Ezt több formában is meg
lehet valósítani, sõt biztos vagyok benne, hogy a magyar közösségi
ellátórendszer másképp fog kinézni, mint a külföldi modellek. Vi-
szont abban is biztos vagyok, hogy ez a rendszer csak akkor lesz
mûködõképes, ha ez a másság nem elsõsorban a hiányban mutatkozik
meg.

Világosan látni kell, hogy az ellátórendszer reformja egy bonyolult
és meglehetõsen költséges folyamat, amihez „kitartó” politikai akarat
szükséges. Ezt pedig különösen nehéz elérni akkor, amikor az érintett
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csoport nem önérdek-érvényesítõ képességérõl híres, amikor a hagyo-
mányos ellátórendszer szereplõi (ahogy mindenhol a világban) tíz kö-
römmel fognak ragaszkodni a jelenlegi struktúrához, amelyben fõként
a beruházások következtében a szféra költségei csak nõni fognak (a
jelenlegi finanszírozási struktúra már csak akkor lenne olcsóbb, ha
nem lenne egyáltalán ellátás), és ahol a közösségi integrációt minden
valószínûség szerint néhol diszkriminatív lakossági ellenállás övezi
majd. Mint annyi más szociális területen, itt is döntés elõtt állunk. El
kell döntenünk, hogy olyan ország akarunk-e lenni, ahol – miközben
látványosan növekednek az elmebetegeik, az idõseik, a fogyatékosaik,
a szenvedélybetegeik vagy a kisebbségi csoporthoz tartozó polgáraik
száma, ezeket inkább eltüntetni, láthatatlanná tenni akarják (ahogy
tettük ezt ezelõtt is) –, vagy inkább olyan ország, amelyikben jut hely
mindenkinek, még azoknak is, akik csak úgy tudnak helyet foglalni
KÖZÖTTÜNK, ha segítséget kapnak TÕLÜNK ebben.

Hivatkozások
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