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Kézikönyv az idõs értelmi fogyatékos
emberek segítésérõl

(Idõskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése.
Akadémiai Kiadó 2006)

A könyv a Kézenfogva Alapítvány és a Lebenshilfe Österreich osztrák
alapítvány szerkesztésében jelent meg. A témával kapcsolatban ez az elsõ
magyar nyelvû kiadvány, amely magyar szerzõk és egy osztrák szakem-
ber, Maria Bruckmüller munkáját tartalmazza.

A magyar szerzõk elsõsorban elméleti áttekintést adnak a témával
kapcsolatos kérdésekrõl. Maria Bruckmüller az Ausztriában több évtize-
de mûködõ lakóotthonok, lakásotthonok, nappali foglalkoztatók stb. gya-
korlatával, és az abból levonható elmélettel ismerteti meg az olvasót. A
könyv elsõsorban szakemberek – különösen az idõsödõ és idõs értelmi
fogyatékos emberekkel foglalkozók, a mindennapi gyakorlatban tevé-
kenykedõk, a különbözõ elõképzettséggel rendelkezõ kísérõk-segítõk –
részére tartalmaz nélkülözhetetlen ismereteket. Tankönyvnek is tekint-
hetõ.

A könyv bõvíti és rendszerezi a témával foglalkozók ismereteit, s
emellett továbbgondolkodásra késztet. A könyv fejezetei: Az idõskor jel-
lemzése, Alapszükségletek idõskorban, Életminõség és szolgáltatások,
Komplex tüneti kezelés az élet végén.

A Függelék – az idõskori alapszükségletek, a hétköznapi megvalósítás
kritériumai a kísérõk-segítõk részére – nélkülözhetetlen ismereteket tar-
talmaz.

Amint az a könyv fejezeteibõl kiderül, ezekben tisztázódik az idõskor
fogalma, az idõs emberek társadalmi helyzete, pszichés problémáiknak,
szükségleteiknek természete. Részletesen szól azokról a fizikai (egészség-
ügyi) problémákról is, amelyek az idõs csoport tagjainál jelentkeznek.

A könyv részletesen tárgyalja az idõsödõ és idõs értelmileg akadályo-
zott emberek pszichoszociális problémáit, nem feledkezve el azokról a
betegségekrõl, szûrõvizsgálatokról, amelyek különös odafigyelést igé-
nyelnek.

Külön fejezetben olvashatunk a Down-szindrómával élõ emberek
egyéni életének és várható állapotváltozásának alakulásáról.

A könyv szerzõi egységesen állást foglalnak – hitet tesznek – a ma
még sok tekintetben elõforduló és az értelmi fogyatékos emberek életét
megnehezítõ diszkrimináció, lekezelõ, olykor megalázó bánásmód, ma-
gatartás ellen. A szerzõk mindegyike hangsúlyozza, hogy az értelmileg
akadályozott, sérült fogyatékos emberek embertársaink, akik ugyanolyan
és ugyanannyi tiszteletet érdemelnek, mint mindenki más.

Az utóbbi évtizedben sokat változott a szakmai és társadalmi közgon-
dolkodás a sérült emberekkel kapcsolatban. A korábbi évtizedekben a
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gyógypedagógusok és a társszakmák képviselõi elsõsorban az iskolásko-
rú értelmileg akadályozott gyermekek nevelésével, fejlesztésével foglal-
koztak, elõtérbe helyezve a gyerekek sérültségi fokát, annak korrekcióját.
Ezért mi szakemberek is kissé felkészületlenek vagyunk a felnõtt- és idõs-
korral járó tünetek, jelenségek kezelésében.

„Míg korábban a segítõ döntött minden kérdésben, addig ma már azt
támogatjuk, hogy az akadályozott ember kompetenciáit állítsuk elõtérbe,
amennyiben ezt fogyatékossága megengedi” – írja Maria Bruckmüller az
idõskorúak életérõl szólva.

Az értelmileg sérült – akadályozott – fogyatékos felnõtt vagy idõs
ember nem tekinthetõ „nagy gyereknek”, akit babusgatunk, irányítunk,
hanem megadjuk az idõs embernek kijáró tiszteletet, és lehetõvé tesszük
számára, hogy amennyire képes rá, beleszólhasson az életével kapcsola-
tos döntésekbe.

A lakóotthoni filozófia lényege, hogy a sérült ember önrendelkezési
jogát megerõsítk. Ezzel kapcsolatban – ismerve a hazai viszonyokat –
kiemelendõnek tartom a következõket:

„A fogyatékos ember feladata: akarat – felelni valamiért – választani
– felelõsséget átruházni – kockáztatni.

A kísérõ (segítõ) feladata: saját felelõsségvállalás támogatása – saját
felelõsségvállalás korlátozása.”

A fenti gondolat leegyszerûsítve: a túlsegítés ugyanolyan ártalmas le-
het, mint az elhanyagolás.

A munkáról és mindenfajta munkatevékenységrõl külön fejezetben ol-
vashatunk. A lakhatási formákat részletesen ismerteti a szerzõ. Ez a fe-
jezet az osztrák gyakorlatot mutatja be. Meggyõzõdésem, hogy a hazai
gyakorlatban ebben az irányban kell haladnunk.

A munkatársak kiválasztásával kapcsolatban a következõkre kell fi-
gyelnünk: multiprofesszionális teamre van szükség, amelyben túlsúlyban
a gyógypedagógusok vannak. A munkatársaknak különbözõ szakkép-
zettséggel kell rendelkezniük, olvashatjuk. Nélkülözhetetlen a team-
munka és a szupervízió. Jelenleg és a jövõben is erre kell törekednünk.

Nagyon fontosnak és kiemelendõnek tartom az életrajz-feldolgozással
kapcsolatos ajánlásokat. A családból a lakóotthonba kerülõ embernek is
egyedi, csak rá jellemzõ élettörténete van. Ennek feldolgozása, az emlé-
kek életben és ébren tartása mindannyiunk életében, így az értelmileg
akadályozott ember életében is nagyon fontos. Ez csökkentheti az elma-
gányosodást, az érzelmi elsivárosodást. Hasznos és megvalósítható ötle-
teket kapunk a szabadidõ kellemes eltöltéséhez, a klubok szervezéséhez.

A vallásgyakorlásról szóló fejezetbõl kiemelendõ, hogy mindig a csa-
ládban gyakorolt vallási szokások követésére kell törekedni, és ne a se-
gítõ-kísérõ vallási világnézeti meggyõzõdése legyen az irányadó.

Az olvasó figyelmébe ajánlom a „Komplex tüneti kezelés az élet vé-
gén” címû fejezetet. Ebben megismerkedhetünk a palliatív ellátás mód-
jaival, az utolsó útra való kísérés fontos tudnivalóival.

Egy könyvismertetés nem vállalkozhat miden fejezet részletes ismer-
tetésére. A könyv elolvasását és feldolgozását (képzettségtõl függetlenül)
minden olyan munkacsoportnak és egyénnek ajánlom, amely és aki nem-
csak az értelmileg akadályozott fogyatékos idõs emberekkel foglalkozik,
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hanem minden egyéb humán foglalkozás terén érdekelt (tehát pl. gyógy-
pedagógusoknak, pszichológusoknak, szociális munkásoknak, egészség-
ügyi dolgozóknak, foglalkoztató szakembereknek).
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