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Kurt eleinte nem sokat foglalkozott az Asperger-címkével, bár ez sok mindent megmagyarázott
számára: a hobbijait, például a csillagászatot, amire mindenek felett fókuszált, a rutinjaiban
bekövetkező változások miatti szorongását, és hajlamát a szemkontaktus kerülésére. Bár
gyerekkorában a szülei még orvosi segítséget is kértek, de Kurt viselkedésének okaira soha nem
kaptak magyarázatot. "Voltak olyan dolgaim gyerekkoromban, amit az emberek észrevettek
rajtam, de nem tudták, mi az, most kiderült, hogy Asperger-szindrómám van." - mondja Kurt.
"Nagyon meglepett, mert soha nem hallottam ilyesmiről.” Évekkel az agyvérzése után egy
pszichiáter megerősítette Kurt autizmus diagnózisát.

Miután a barát besegítette Kurt-ot a kocsiba, elvitte őt egy körülbelül mérföldnyi távolságra lévő
kórházba, a marylandi Silver Springben. Az ottani neurológus megállapította, hogy Kurt
agyvérzésen esett át. A beszéde zavaros volt, és az egyik lábát nehezen tudta mozgatni. Miután
az orvos beszélt Kurt-tal, egy további diagnózist, az Asperger-szindrómát állapította meg nála. (A
szindróma azóta, az új DSM szerint, az autizmus diagnózisába olvadt be.)

Amikor a barátja megérkezett, hívta Kurt-ot, de az nem vette fel a telefont. A barát az ablakon át
belesve látta, hogy Kurt mozdulatlanul fekszik az ágyon, ezért elrohant a házmesterhez, aki
beengedte őt Kurt lakásába.

Kurt nagyon kevés dologra emlékszik abból, ami 2009. július 4-én történt vele. Akkor 49 éves
volt, otthon tartózkodott, amikor hirtelen megszédült, hányingere lett, és képtelen volt
rendesen beszélni. Testének jobb oldalát nehezen mozdította, ezért felhívta egy barátját, hogy
vigye be a kórházba, majd az ágyához tántorgott, és lefeküdt. (Kurt vezetéknevét
magánéletének védelme érdekében nem közöljük.)

Sok autista felnőtt számára az időskort beárnyékolja a rossz egészségi állapot, a
szegénység és egyes esetekben a hajléktalanság. Az ő helyzetük hatalmas ellátási
hiányosságokat tár fel.

https://www.asdkviz.com/


Öregedés - autizmussal

www.asdkviz.com

Az agyvérzés arra késztette Kurt-ot, hogy jobban vigyázzon magára. A sztrókja előtt két évig
nem járt orvosnál, mivel miután 2007-ben felmondott egy közösségi jótékonysági csoportnál,
utána elfelejtett egészségbiztosítást kötni. Most, 60 évesen, Kurt már számos betegség miatt jár
szakorvoshoz: Gyógyszereket szed cukorbetegség és magas vérnyomás ellen, decemberben
pedig a vesebetegség jeleit kezdte mutatni. Bár Kurt még nem nyugdíjas, "az egészségügyi
problémái miatt öregebbnek tűnik." - mondja Elizabeth Wise, Kurt pszichiátere a Johns Hopkins
Egyetemen, Baltimore-ban, Marylandben.

A legtöbb autizmus-kutatás a gyermekekre összpontosít, így kevés információ áll rendelkezésre
az autista felnőttekről, nem is beszélve az idősekről, mint például Kurt. A friss kutatások azonban
arra utalnak, hogy az autista felnőttek a �zikai és mentális egészségi problémák széles skáláján,
például a cukorbetegség, a depresszió és a szívbetegségek területén magas kockázatnak vannak
kitéve. A korai halálozás valószínűsége is körülbelül 2,5-szer nagyobb, mint neurotipikus
társaiknál. E komor statisztikák okai az elmulasztott orvoslátogatásoktól és a helytelen
gyógyszeradagolástól kezdve az élethosszig tartó társadalmi sérelmekig és diszkriminációig
terjedhetnek.

Sok autista idős ember viseli annak következményeit is, hogy életük nagy részében nem
diagnosztizálták őket. Egy 2011-es tanulmányban a kutatók megállapították, hogy egy
pennsylvaniai pszichiátriai kórházban 141 emberből 14-nél nem diagnosztizálták az autizmust,
viszont két kivétellel mindegyiket tévesen skizofréniával diagnosztizálták. A felnőttek
autizmusának diagnosztizálása azért bonyolult, mert a teszteket elsősorban gyermekek számára
fejlesztették ki. Emellett a diagnózishoz a korai életszakaszra vonatkozó adatokat is kérnek,
amelyek az elhunyt szülőkkel rendelkező idősebb felnőttek esetében már nem feltétlenül állnak
rendelkezésre.
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Diagnózis nélkül az autizmussal élő idősebb felnőttek nem férnek hozzá számos olyan
szolgáltatáshoz, amely segíthetne nekik lakhatást és orvosi ellátást biztosítani. Még a diagnózis
felállítása után is előfordulhat, hogy azok, akiknek kevés a jövedelmük és nincs, aki
gondoskodjon róluk, elveszítik a lakásukat, és csoportos otthonokba kerülnek, ahol az elégtelen
ellátás és támogatás miatt az egészségügyi problémák kezeletlenek maradhatnak. A szülők és
más gondviselők elvesztése szintén szétzúzhatja az érzelmi és gyakorlati támogatás struktúráját,
ami a mentális és �zikai egészség romlásához vezethet. "Azt hiszem, a legfőbb ok, amiért egyre
több egészségügyi problémánk van az , hogy felnőttkorban nem kapjuk meg azt a támogatást,
amelyre szükségünk lenne az egészségügyi ellátásunkhoz." - mondja Samantha Crane, a
nonpro�t Autistic Self Advocacy Network (Autizmussal Élők Érdekvédelmi Hálózata) jogi
igazgatója.

A szakértők szerint a jobb diagnózis, a hozzáférés az ellátásokhoz és a megfelelő támogatás
mind alapvető fontosságúak ezen elhanyagolt, idős emberekből álló csoport kilátásainak
javításához, bár kevés tanulmány támasztja alá ezeket a megállapításokat. "A 65 év feletti
autizmussal élőkkel kapcsolatban valóban nincs szisztematikus kutatás, így nem igazán ismerjük a
problémák természetét." - mondja Joseph Piven, az Észak-Karolinai Egyetem Chapel Hill-i
pszichiátria és gyermekgyógyászat professzora. "De az öregedő népességgel és az autizmus
nagyobb gyakoriságának felismerésével a 'malac a pitonban’ sokkal gyorsabban tart felénk, mint
azt korábban gondoltuk." (Találó, angol nyelvterületen használatos metafóra, ahogy egy
óriáskígyó által elnyelt malac halad végig a kígyó testén – a ford.)
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Az autizmussal élők több mint felének négy vagy több társbetegsége van - az epilepsziától és a
gyomor-bélrendszeri betegségektől kezdve a kényszerbetegségen át a depresszióig. Az
autizmusra és a társbetegségekre vonatkozó adatok többsége gyermekeken végzett
vizsgálatokból származik. Egy 2016-os jelentés szerint az autizmus kutatására szánt
�nanszírozásnak csak körülbelül 2 százaléka támogatja a felnőttek igényeit vizsgáló
tanulmányokat, és ennek a pénznek a nagy része �atal felnőtteken végzett vizsgálatokra megy
el. Igaz, az elmúlt öt évben az idősekkel kapcsolatos kutatások kis mértékben növekedtek, ám az
eredmények riasztóak.

Egy 2015-ös tanulmány szerint az autista felnőtteknél számtalan betegségnek megnövekszik az
esélye (az allergiától és a cukorbetegségtől kezdve az agyi bénulásig). Meglepően magas a
kockázata a különböző pszichiátriai problémáknak, köztük a skizofréniának és a depressziónak is.
Egy másik, 2015-ös tanulmány arról számolt be, hogy a Parkinson-kór jelei körülbelül 200-szor
gyakoribbak a 40 év feletti autisták körében, mint a 40-60 év közötti átlagos felnőttek körében.

Egy tavalyi nagy tanulmány széles körben vizsgálta az autista idősek egészségi állapotát, közel
4700 autista és több mint 46 800 átlagos idős ember adataira támaszkodva. Megállapította,
hogy az autista felnőttek a tanulmányban vizsgált 22 testi betegségből 19-ben, a 9 mentális
betegségből 8-ban jelentősen nagyobb valószínűséggel szenvednek, mint az átlagos felnőttek.
Az autista felnőttek például 19-szer nagyobb valószínűséggel szenvednek epilepsziában, és 6-
szor nagyobb valószínűséggel Parkinson-kórban, mint a kontrollcsoport tagjai. A skizofrénia vagy
a pszichózis más formái 25-ször nagyobb valószínűséggel fordulnak elő náluk, 11-szer nagyobb
a valószínűsége annak, hogy öngyilkossági gondolataik vannak vagy szándékos önkárosítást
követnek el, és 22-szer nagyobb a valószínűsége annak, hogy �gyelemhiányos hiperaktivitás
zavarban szenvednek.

Barátságtalan világ
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Ezek az eredmények pillanatképet adnak ezeknek az embereknek az egészségi állapotáról
bizonyos időpontokban, de a kutatóknak kevés információjuk van arról, hogy ezek a problémák
hogyan alakulhatnak ki egy autista személy élete során. "Sokat tudunk a gyerekekről és a
tüneteikről, de azt nem, hogy mi történik 40, 50 vagy 60 éves korukban, vagyis, hogy hogyan
alakul a fejlődési pályájuk." - mondja Sergio Starkstein, a perthi Nyugat-Ausztráliai Egyetem
pszichiátere és kutató orvosa.

Az idősebb autista felnőttek hasonló okokból lehetnek hajlamosak az egészségügyi problémákra,
mint a �atalabbak. Az autizmus genetikai gyökerei közösek olyan betegségekkel, mint a
skizofrénia, a �gyelemhiányos hiperaktivitás-zavar és a rák számos típusa, és arra is utalnak
bizonyítékok, hogy biológiai kapcsolat áll fenn a Parkinson-kórral is. Az autizmus egyes jellemzői
egészségügyi kockázatokat is jelenthetnek, és ezek a kockázatok idővel súlyosbodhatnak.
Például a szokatlan étkezési preferenciák és a mozgásszegény életmódra való hajlam -
mindkettő gyakori az autisták körében - végső soron áldozatokat szedhetnek. Kurt elhízott volt,
amikor agyvérzést kapott, és azt mondja, ez is közrejátszott abban, hogy kórházba került. "Ez
egy igazi riasztás volt, hogy le kell fogynom." - mondja. "Leadtam 35 kilót, de még mindig kövér
vagyok."

A gyógyszereknek nem kívánt hatásai is lehetnek. Az autizmussal élők gyakran szednek
antipszichotikus gyógyszereket, például aripiprazolt, amelyek súlygyarapodást és magas
vérnyomást okozhatnak, és növelhetik a cukorbetegség és a szívbetegség kockázatát. Az
antipszichotikus gyógyszerek a Parkinson-kór tüneteihez is vezethetnek. És az egyik állapot
gyakran szülhet egy másikat: A tartós alvási apnoe, amely gyakori lehet az autista gyermekeknél,
növeli a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát.
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De talán a legálnokabb és a legfelelőtlenebb az a világ, amelyet gyakran barátságtalannak
érezhetnek azok, akik „mások”. Sok autista felnőtt álcázza az állapotát, és megpróbál úgy
viselkedni, mint egy neurotipikus személy, elrejtve autisztikus vonásait. Az álcázás stresszes, a
stressz pedig növelheti a szívbetegségek, a stroke és az öngyilkos gondolatok és viselkedések
kockázatát. Megfelelő támogatás nélkül egyes autista felnőtteknél a "kiégés" is előfordulhat,
amely állapotot krónikus kimerültség, készségvesztés és egyéb következmények jellemeznek.
"Az autizmussal élő idős felnőttek egészségi állapotának vizsgálata elárulhat valamit arról, hogy
az autista lét egész életen át tartó, megélt tapasztalata és az autista léthez kapcsolódó
diszkrimináció milyen következményekkel jár." - mondja Lauren Bishop, a Wisconsin-Madison
Egyetem szociális munka tanszékének adjunktusa.

A társadalmi elszigeteltség súlyosbíthatja ezeket az egészségügyi problémákat. A magány, az
elidegenedés és az elutasítottság érzése gyakori az autista felnőttek körében, és depresszióhoz
vezethet. A középiskola után a tanácsadáshoz és a csoportos tevékenységekhez való hozzáférés
is drasztikusan csökken, így sok autista felnőtt sodródik. "Alulfoglalkoztatottak, és kimaradnak a
társadalmi lehetőségekből" - mondja Christopher Hanks, a Columbus-ban található Ohio Állami
Egyetem Autizmus Szolgáltatások Átmeneti Központjának orvosigazgatója. "Nem tudnak részt
venni azokban a tevékenységekben, amelyek gyakran kimozdítják az átlagembereket otthonról,
akik így érzelmileg valamint �zikailag is egészségesebbek maradnak."

A 63 éves Jo Qatana Adellnél több mint hat évvel ezelőtt diagnosztizálták az autizmust. Sokféle
munkája volt - kiskereskedelem, ételkészítés, gyöngyfűzés és könyvárusítás. De soha nem tudott
két évnél tovább megtartani egy állást sem, mert - mint mondja - a főnökei és a munkatársai ki
nem állhatták a jelenlétét. "Nagyon erős személyiségem van, és amikor dolgozom vagy stresszes
vagyok, túl sokat beszélek." - mondja. "Nagyon rosszul tudom álcázni magam."
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Légiforgalmi irányító

A társadalmi elszigeteltség és a támogatás hiánya miatt sok autista felnőtt kimarad a megelőző
ellátásból és a korai kezelésből, gyakran azért, mert nem rendelkeznek a szervezési és tervezési
képességekkel - az úgynevezett "végrehajtó funkciók" körébe tartozó készségekkel -, amelyekkel
be tudják ütemezni és be is tudják tartani az orvosi vizsgálat időpontjait, vagy egyáltalán tudják,
hogy mikor van ezekre szükség. "Tudjuk, hogy a végrehajtó funkció problémás terület, és
felnőttkorban ez még inkább előtérbe kerül, mert a felnőttkor általában kevésbé strukturált, és
ekkor már általában kevesebb támogatásra számíthatunk." - mondja Steven Kapp, az egyesült
királyságbeli Portsmouthi Egyetem pszichológia tanára, aki maga is autista.

Már az ellátáshoz való hozzáférés is hatalmas feladat lehet. Kurt édesanyjánál néhány évvel az ő
agyvérzése előtt demenciát diagnosztizáltak, de szerencsére idősebb nővére, Michele, a sztrók
után vállalta, hogy gondoskodik a bátyjáról. Segít neki az önálló életben, hetente látogatja, hogy
Kurt biztosan ki�zesse a számláit, kiváltsa a receptjeit, rendben tartsa a lakását, és eljusson az
orvosokhoz. Segített neki abban is, hogy igazolja a jogosultságát, így több állami
segélyprogramba is beiratkozhatott. Michele ezt a munkát egy "légiforgalmi irányító"
munkájához hasonlítja, és azt mondja, hogy "a talpraesett new york-i magabiztosság és szívósság
hozzáállását" kellett elsajátítania, hogy a zavaros állami segélyezési rendszerekben el tudjon
igazodni.

Mégis, Michele szerint rendkívül nehéz volt, hogy orvost találjon testvérének. Sok helyen nem
fogadták el az állami biztosítást, vagy csak autista gyerekekkel foglalkoztak, vagy éppen nem
fogadtak új pácienseket. 2016 elején Michele és Kurt felfedezett egy speciális központot a
Johns Hopkins Egyetemen, mindössze 45 perces autóútra Kurt otthonától. Szerencséje volt,
hogy bejutott. Ugyanis Kurt pszichiátere, Elisabeth Wise szerint a Hopkins központban az új
páciensek várólistája most akár két év is lehet.
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Az autista felnőttek kezelésére alkalmas orvosok megtalálásának nehézsége egyrészt a
szakértelem hiányából másrészt az orvosok saját tétovaságából adódik. "Sok orvos azt mondja:
Nem tudok eleget erről a témáról ahhoz, hogy kezelni tudjam önt.” - mondja Bishop. Egy 2012-
es connecticuti felmérés szerint az államban csak minden harmadik orvosnak van képzettsége
autista felnőttek ellátására, egy 2015-ös kaliforniai felmérés pedig arról számolt be, hogy ott a
mentálhigiénés szakemberek kevesebb mint harmada érzi magát képesnek az autista felnőttek
ellátására. Starkstein, az ausztráliai pszichiáter azt mondja, hogy gyakran gondot okoz neki az
autista idős felnőttek felvétele az állami kórházba, ahol dolgozik. "Rendkívül nehéz ágyat
szerezni számukra." – mondja, mert a szakemberhiány nemcsak rossz eredményeket, hanem
hosszú kórházi tartózkodást is eredményez, "amit az intézmények egyáltalán nem szeretnek."

Adell szerencsére jó egészségnek örvend, de ha valaha is szüksége lesz ellátásra, azt mondja,
lehet, hogy nem lesz senki, aki a „légiforgalmi irányítója” lenne. A szülei évekkel ezelőtt
meghaltak, és a testvéreivel sem jön ki jól. Élethelyzete bizonytalan: hat évvel ezelőtt
kilakoltatták a lakásából, miután vita támadt a lakbér miatt. Mivel nem tudott meg�zethető lakást
találni a kaliforniai Bay Area-ban, hajléktalanná vált. Eddig úgy tudta magát távol tartani az
utcától, hogy bentlakó kutyaszitterként dolgozott, és barátoknál húzta meg magát. De ez a
nomád, bizonytalan életmód hihetetlenül stresszes, mondja. Az egyik helyen, ahol megszállt,
borzalmas rendetlenség volt, és az ott lakó barátja még az alapvető öngondoskodással sem
tudott megbirkózni. Ez Adell gyomor-bélrendszeri bántalmaihoz vezetett, ami 20 kilós fogyást
eredményezett. Aggódik amiatt is, hogy elfogynak a barátai, vagy mert meghaltak, vagy mert
már nem látják őt szívesen.

Négy évnyi próbálkozás után Adell nem tudott un. kiegészítő biztonsági jövedelemhez jutni,
amely egy szövetségi program azoknak az embereknek, akik 65 évesek vagy idősebbek, vagy
fogyatékkal élnek. Jelentkezett idősek támogatott lakhatására, de ezzel kapcsolatban sem
optimista: "Formanyomtatványokat kell kitöltenem, hogy sorsoláson vegyenek fel a várólistákra,
aztán várnom kell, hogy elég ember meghaljon, hogy kaphassak egy garzonlakást, esetleg több
száz kilométerre a jövedelem-forrásaimtól és a támogatóimtól."
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Adell problémái a lakhatás és a lakhatás megtartása tekintetében egyáltalán nem tűnnek
szokatlannak autista társai körében, bár az erre vonakozó adatok csak szóbeszéd jellegűek. Még
ha meg is tudják �zetni a lakhatásukat (és sokan nem tudják), előfordulhat, hogy elfelejtik
ki�zetni a számláikat, vagy kilakoltatják őket különféle tárgyak szenvedélyes gyűjtögetése miatt.
És Adellhez hasonlóan sok idős autistának nincsenek családtagjai, akik segíthetnének nekik, és
koordinálhatnák az ellátásukat. Mivel gyakran nincsenek gyermekeik, amikor a szüleik
meghalnak, az egész támogató rendszerük is összeomlik.

Ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy egy autista felnőtt nem tud egyedül boldogulni, előfordulhat,
hogy egy ismeretlen rokonhoz kerül, vagy hivatásos gondnokot rendelnek ki hozzá, ami az
autonómia drámai elvesztéséhez vezet - mondja Crane.

Sok bíróság által kinevezett gyám költözteti védencét idősek otthonába vagy más csoportos
ellátást nyújtó intézménybe, elzárva őt a közösségétől és barátaitól. Egyesek, különösen az
értelmi fogyatékkal élők, demens emberek számára fenntartott intézményekben kötnek ki, még
akkor is, ha ők maguk nem szenvednek demenciában.

Az ilyen változások traumája viselkedési problémákhoz, depresszióhoz és hosszú pszichiátriai
kórházi tartózkodáshoz vezethet, mondja Kyle Jones, a Salt Lake City-i Utah-i Egyetem család- és
megelőző orvostudományi klinikai professzora. A fogyatékosok érdekvédelmi közössége
amellett száll síkra, hogy mindenki maradjon távol az idősotthonoktól, de a szakértők szerint sok
autista idős embernek nincs más lehetősége. "Tudtuk, hogy helytelen, hogy a fogyatékkal élőket
tömegesen intézetbe zárják, de úgy tűnik, mintha becsuknánk a szemünket, amikor idősebbek
lesznek." - mondja Kapp.

Globális hiányosságok
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A probléma globálisnak tűnik. Rebecca Charlton, a Londoni Egyetem pszichológusa szerint az
Egyesült Államokhoz hasonlóan az Egyesült Királyságban sincs stratégia az idősebb autista
felnőttek egészségügyi és szociális ellátására. Ugyanez igaz Argentínára és Ausztráliára is,
mondja Starkstein. Azonban ezeknek az idős polgárok a helyzete sürgős megoldást kíván. "Azt
hiszem, nemcsak az orvostudományban, hanem társadalmilag is azt kell szem előtt tartanunk:
Hogyan tehetnénk jobbá a világot számukra, hogy képességeik szerint a lehető legjobban
működhessenek?" – mondja Hanks.

Legalább egy megoldási kísérlet már biztosan van: Négy, a spektrumhoz tartozó felnőtt a
hollandiai Amszterdami Egyetem kutatóival együttműködve két-három éven keresztül 30 és 80
év közötti, 200 felnőttből álló csoportot vizsgál. A kutatók két időpontban információkat
gyűjtenek a felnőttek kogníciójáról, �zikai és mentális egészségéről, valamint a különböző
életmódbeli tényezőkről, hogy megérthessék, hogyan változnak ezek az idő múlásával. Az
autista munkatársak segítenek a vizsgálatot az autista embereket leginkább érintő kérdésekre
összpontosítani - mondja a vizsgálat vezetője, Hilde Geurts pszichológus.

Ő és kollégái egy terapeuta által vezetett beszélgetőcsoportot is indítottak idősebb autista
felnőttek számára, "Idősebb és bölcsebb" néven. Hat ülésen 55 év feletti résztvevők találkoznak,
hogy megbeszéljék, hogyan kezelik az öregedést, hogyan kommunikálnak az orvosukkal és
egyéb kihívásokról. Geurts még elemzi a program első két évének eredményeit, de az első
eredmények arra utalnak, hogy a találkozók növelik a résztvevők önbecsülését.

Talán a leghatékonyabb segítség, legalábbis az Egyesült Államokban, amelyet autista felnőttek
találhatnak, egy jellegtelen, barna épületben van, egy autópálya mellett, négy mérföldre a Utah-i
Egyetemtől. A Neurobehavior Healthy Outcomes Medical Excellence (HOME) program átfogó
szolgáltatásokat nyújt 1200 fejlődési rendellenességgel élő személynek, köztük mintegy 100 fő
65 év feletti autistának. A látogatásokon gyakran egy pszichiáter és egy alapellátó orvos is jelen
van, mivel sok egészségügyi probléma a mentális és a �zikai problémák határán mozog, mondja
Jones, aki a HOME alapellátását irányítja.
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A központ más szakemberei beszélgető-terápiát nyújtanak azoknak, akik képesek és hajlandóak
beszélni, vagy segítenek a problémás viselkedésformák kezelésében. Az orvosok egy órát
szánnak minden egyes találkozóra, szemben a legtöbb egészségügyi központban jellemző 15-
20 perces időtartamú kezeléssel. A HOME esetmenedzsereket is foglalkoztat, akik a klinikán
kívüli ellátást koordinálják, és segítenek az autistáknak és családjaiknak abban, hogy
hozzáférjenek az erőforrásokhoz, például pénzügyi segítséget nyújtanak a lakhatáshoz és rövid
távú segítséget nyújtanak az elsődleges gondozóknak. Az esetmenedzserek kreatív
megoldásokat is találhatnak a klinikai kihívásokra. A program meg�zethető, mivel elfogadja a
kormány és a biztosítók támogatását.

A klinika, ahová Kurt jár, a Johns Hopkins Felnőtt Autizmus és Fejlődési Rendellenességek
Központja, ugyanezeket az előnyöket kínálja. A csütörtöki találkozókon egy nővér ellenőrzi az
életfunkcióit, és az adott naptól függően foglalkozás-terapeutával és mentálhigiénés
terapeutával vagy pszichiáterrel is találkozhat. Michele elmondása szerint a személyzet bevonja
a családtagokat a gondozásba, és Kurt minden egyes látogatás alkalmával ugyanazokkal a
terapeutákkal és ápolókkal találkozik, így ismerik őt, a kórtörténetét és az igényeit.

Ha az országban a HOME-hoz vagy a Kurt klinikájához hasonló megoldások elterjednének, Jones
szerint ez biztosíthatná az idősebb autista felnőttek számára nagyon is szükséges támogatást.
Ehhez azonban a szabályozásokat kidolgozóknak és a politikai döntéshozóknak először is fel
kellene ismerniük, hogy ennek a népesség csoportnak egyedi szükségletei vannak. A politikai
akarat pedig úgy tűnik, hogy nagyon hiányzik. A CLASS Act nevű amerikai jogszabály, amely a
fogyatékkal élők számára nyújtott volna hosszú távú szolgáltatásokat az idősödés során, soha
nem került teljes mértékben végrehajtásra, és 2013-ban végül hatályon kívül helyezték, és
hasonló törvényjavaslatok nincsenek napirenden. "A törvényt kizsigerelték, mert drága volt." -
mondja Crane. "De természetesen az is drága, ha az embereket idősotthonokba helyezik."
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Eközben Adellnek reménykednie kell, hogy az egészsége kitart, Kurt pedig nem tudja, hogyan
boldogulna Michele és a többi testvére nélkül, akik egyelőre gondoskodnak róla. "Valószínűleg
közel sem lennék ilyen jól." - mondja. "Amikor az ember megöregszik, a dolgok elég rosszul
alakulnak."
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