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Dóri Ház, az élet háza

Magyarország elsô gyermekhospice háza, a Szemem Fénye 
Alapít vány által mûködtetett Dóri Ház nem a halál otthona, 
hanem – bár mennyire különösen hangozzék is ez elsôre – az 
élet szentélye.

Mindenki, aki valamilyen formában a Dóri Ház lakóiért dolgozik, 
azt a célt szolgálja, hogy a haldoklást ne a halál, hanem az em-
berhez méltó élet részévé változtassa. Éppen ezért a Dóri Házra 
nem csak a szomorúság jellemzô, a vidámság is gyakori látogató 
itt. A Pécs külvárosában található átalakított, kétszintes kertes ház 
lakóinak kényelmét négy, igényesen bútorozott, az egészségügyi 
követelményeknek megfelelô gyógyító és segítségnyújtó eszkö-
zökkel felszerelt szoba szolgálja. A színvonalas ellátást biztosítja 
a két fürdôszoba, a konyha, a játszószoba, és a nagy udvar.

– „A gyermekhospice szolgáltatás bevezetése Magyarországon 
a Szemem Fénye Alapítvány nevéhez fûzôdik, a Dóri Házat 2011-
ben nyitottuk meg Pécsett” – tájékoztatott a kezdetekrôl Gieth 
Krisztina, ápolási igazgató. – „A felnôtt hospice-tól a gyermek-
hospice abban különbözik, hogy nem csak a végstádiumú, gyó-
gyíthatatlan betegeket látja el. Sajátossága, hogy a gondozás már 
a gyermek diagnózisának felállításakor kezdetét veszi, és az éve-
ken át nyújtott, szeretetteljes gondoskodás kiterjed az egész csa-
ládra. Másik jellegzetessége, hogy nemcsak daganatos, hanem 
az összes veleszületett vagy szerzett, életet megrövidítô beteg-
ségben szenvedô gyereket fogadja, és igyekszik minden területen 
segítséget nyújtani.

– Egyik fô feladatunk a mentesítô ellátás, ami 24 órán keresz-
tül ad lehetôséget az érintett családok életminôségének javításá-
ra is. Orvos, ápoló, gyógytornász, gyógypedagógus, pszichológus, 
zeneterapeuta, dietetikus dolgozik azon, hogy a ház lakói itt-
tartózkodásuk alatt ne csak jobban érezzék magukat, hanem 
fejlôdjenek is. Mentesítô szolgálatunk az állandó készenléttôl,  
a sokszor napi 24 órás otthoni gondozástól kimerült szülôket 
kívánja egy idôre tehermentesíteni. A szülôk dönthetnek úgy, hogy 
gyermeküket egy idôre a Dóri Házra bízzák, míg ôk másutt pihen-
nek egy kicsit, de a beteg gyerekkel és testvéreivel együtt maguk 
is beköltözhetnek a házba.

Tranzit jellegû szolgáltatásunk a kórházi és otthoni ápolás kö-
zötti idôszakban ad a szülôknek támogatást. A kórházban eltöltött 
hosszú hetek, hónapok után sok szülôt kétségek gyötörnek, hogy 
megfelelôen tudják-e majd ápolni otthon a beteg gyermeküket. 
Amire a kórházban nem mindig jut elég idô, az a gyermekhospi-
ce házban türelmes és segítôkész légkörben biztonságosan elsa-
játítható. Szakemberek megtanítják a szülôknek azokat az ápolá-
sához szükséges technikákat – szondán át táplálás, váladék leszívás, 

tornáztatás stb. – amelyeket azután biztonsággal alkalmazhatnak 
otthon önállóan is.

A nappali ellátás során a beteg csak napjának egy részét tölti 
nálunk, de ez esetben is áll rendelkezésére a teljes szakembergár-
da, akik a szülôk bevonásával mindenre kiterjedô ápolási tervet 
készítenek. Ebben helyet kap minden olyan szinten tartó vagy 
fejlesztô terápia is, ami a beteg testi-lelki állapotán javíthat.

Az alapítványnál sok önkéntes dolgozik, akik saját tudásuknak, 
képességeiknek megfelelô munkát végeznek. Néhány hónapja 
önkéntesként egy fuvolamûvész jár rendszeresen a házba és játszik 
fél-egy órát a gyerekeknek, és persze az ápolóknak is. Az egyik 
kisfiú, aki a betegsége miatt már nem nagyon kommunikál a 
külvilággal, a zene hallatára nagyokat kacagott. Édesanyja szerint 
erre ritkán kerül csak sor, de itt megtörtént.

A végstádiumban lévô kisgyermekek és kamaszok ellátására, 
és a halálukat követô teendôk elvégzésére is maximálisan felkészül-
tek a házban. A gyászolók a Dóri Ház kápolnájában és ra va ta-
lozójában méltósággal búcsúzhatnak elhunyt családtagjuktól.

– „A szakszerû gondozáson túl a Dóri Házban dolgozó szak-
embereink segítenek a szülôknek végiggondolni, hogy hol, hogyan 
köszönhetnek el majd gyermeküktôl. Az életvégi tervet sokszor 
maguk a fiatal betegek is alakítják, elmondva, kit szeretnének 
ma guk mellett tudni az utolsó percben, milyen módja, keretei 
le gyenek a végsô búcsúnak.”

Az alapítvány állami támogatást nem kap, kiadásait jórészt 
ado mányokból fedezi. A pénzbeli juttatásokon túl a tárgyi felaján-
lásokat is köszönettel fogadják, amelyeket Charity Shop bolthá-
lózatukban értékesítenek. A Barcson, Dombóváron, Pécsett és 
Sellyén mûködô üzleteik bevételét a Dóri Ház fenntartására for-
dítják.
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2011-ben 11 gyermek vett igénybe mentesítô szolgálatot a Dóri Házban, és egy életvégi ellátás is volt, ami 

összesen 321 ápolási napot jelent. 2012-ben 26 gyermek vett igénybe mentesítô szolgálatot, 2 gyermek össze-

sen tíz napot tranzitellátás keretében tartózkodott a házban, és 4 fô számára 12 alkalommal nappali ellátást 

nyújtott a szervezet, ami összesen 590 ápolási nap. A Dóri Ház egyidejûleg 6-7 fô gyermek, vagy 2 család ellá-

tását tudja biztosítani. Honlap: http://www.szememfenye.hu/.


