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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

aranysók – soli zlata 

béta-blokkolók – betablokátory 

bőrgyógyász – dermatológ

bőrpuhító (emolliens) szerek – emolienciá

életképesség (viabilitás) – viabilita

élettani alkalmazkodás – fyziologická adaptácia

elfordítható és kitolható ülés – vysúvacie sedadlo

emelőszerkezet – zdvíhacia plošina

emolliens (bőrpuhító) szerek – emolienciá

fényérzékenyítő anyag – fotosenzibilizátor

fénykezelés – fototerapia

forgalmi engedély – technický preukaz

furgon – dodávkový automobil („dodávka”)

gátlók – inhibítory

guttált (pöttyös) pikkelysömör – kvapkovitá psoriáza

hordozható emelő – pojazdný zdvihák

kalciumcsatorna-blokkolók – blokátory kalciových kaná-

lov

kihajtható, átülést segítő lap – výklopná doska na presa-

danie

koraszülés – predčasný pôrod

koraszülött gyermek – predčasne narodené, nezrelé dieťa

könnyű haszonjármű – ľahké úžitkové vozidlo

krónikus plakkos (foltos) pikkelysömör – chronická

ložisková psoriáza (psoriasis vulgaris)

magzatvíz – plodová voda

májkárosító – hepatotoxický

malária elleni gyógyszerek – antimalariká 

nappali ellátást nyújtó szociális otthon (súlyos fogyaté-

kossággal élők napközi otthona) – domov sociálnych

služieb (DSS) pre deti a dospelých s denným pobytom

provokáló tényezők – spúšťacie faktory

rögzítősín – kotviaca lišta

terhességi (gesztációs) hét – gestačný týždeň

újraélesztés, reszuszcitáció – resuscitácia

újszülöttgyógyászat – neonatológia

ütköző – nárazník

viabilitás (életképesség) – viabilita

vízágy – vodná posteľ

antimalariká – malária elleni gyógyszerek 

betablokátory – béta-blokkolók 

blokátory kalciových kanálov – kalciumcsatorna-blokko-

lók 

dermatológ – bőrgyógyász 

dodávkový automobil („dodávka”) – furgon 

domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých s

denným pobytom – nappali ellátást nyújtó szociális

otthon (súlyos fogyatékossággal élők napközi otthona)

emolienciá – bőrpuhító (emolliens) szerek 

fotosenzibilizátor – fényérzékenyítő anyag 

fototerapia – fénykezelés 

fyziologická adaptácia – élettani alkalmazkodás 

gestačný týždeň – terhességi (gesztációs) hét 

hepatotoxický – májkárosító 

chronická ložisková psoriáza (psoriasis vulgaris) – króni-

kus plakkos (foltos) pikkelysömör

inhibítory – gátlók 

kotviaca lišta – rögzítősín 

kvapkovitá psoriáza – guttált (pöttyös) pikkelysömör 

ľahké úžitkové vozidlo – könnyű haszonjármű 

nárazník – ütköző 

neonatológia – újszülöttgyógyászat 

nezrelé, predčasne narodené dieťa – koraszülött gyermek 

plodová voda – magzatvíz 

pojazdný zdvihák – hordozható emelő 

predčasne narodené, nezrelé dieťa – koraszülött gyermek 

predčasný pôrod – koraszülés 

resuscitácia – újraélesztés, reszuszcitáció 

soli zlata – aranysók 

spúšťacie faktory – provokáló tényezők 

technický preukaz – forgalmi engedély 

viabilita – életképesség (viabilitás)

vodná posteľ – vízágy 

výklopná doska na presadanie – kihajtható, átülést segítő

lap 

vysúvacie sedadlo – elfordítható és kitolható ülés 

zdvíhacia plošina – emelőszerkezet 

A lap támogatói:

Bauer Edit európai parlamenti képviselő,
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 
program Kultúra národnostných menšín 2014).

carissimi.lap@gmail.com
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Mosoly – Snoezelen – Montessori
Látogatóban az Érsekújvári Regionális Oktatási és Szociális Központban

7–8. o.

Emléktábla-avatás

A Magyar Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Szövetség a
Carissimi Nonprofit Alap
kuratóriumával együttműködve
március 7-én emléktáblát
helyezett el az 1940-es évek
gyermek áldozatainak emlékére
a Nagymagyari Magyar
Tannyelvű Alapiskola falán. A
MAGYISZ elnöke, dr. Orbán
István nagyon fontosnak tartja,
hogy a világ magyarságáért való
összefogás jegyében hasonló
táblák kerüljenek Kárpát-
medencei emlékhelyekre,
templomokba, gyermekintéz-

mények falára. A MAGYISZ és a Carissimi
küldötteit a községházán Csicsay Ottó polgár-
mester és Dávid László iskolaigazgató üdvözöl-
te. Az alapiskolában megjelent vendégek színvo-
nalas irodalmi műsort tekinthettek meg, ame-
lyet Ürge Judit és Bohák Csaba tanított be. 

(t)

Dr. Orbán István és Naszvadi Sándor 
esperesplébános

A műsor
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Húsvét üzenete: 
Ne féljetek!

Tartalom

Életünk tele van félelemmel. Félünk a

jövőtől, betegségtől, rossz emberektől,

félünk olyan problémáktól, amelyek

meghaladják erőnket. Milyen félelem le-

het egy leendő anyuka lelkében, mikor

megtudja, hogy fogyatékos gyermeke

fog születni! Hogy fog rá reagálni a fér-

je, nem hagyja-e ott? Lesz-e ereje elfo-

gadni fogyatékkal élő gyermekét? Lesz-e

ereje felnevelni? Elegendő lesz-e az

anyagi háttér? Egyedül nem tudja le-

győzni félelmét. Kell a segítség, kell olyan valaki, aki legyőzte a

félelmet. Létezik ilyen Valaki, és ez Jézus Krisztus. Húsvétkor

azt ünnepeljük, hogy Jézus legyőzte a halált, és mindnyájunknak

erőt adott a nagy problémák legyőzéséhez. Mekkora félelem le-

hetett az apostolok lelkében, hisz mindnyájan elmenekültek, Pé-

ter még meg is tagadta! Mekkora fájdalom lehetett a kenetet vi-

vő asszonyok szívében! Egyszer csak megjelenik előttük a Feltá-

madott, és azt mondja nekik: „Ne féljetek!” A Jézussal való talál-

kozás után az első keresztények már nem féltek. Bátran vállalták

az áldozatot, üldöztetést, vértanúságot. Jézus erőt tud adni a mai

kor embere számára is. Csak kérni kell a segítségét. Az ember

egyedül nehezen viszi keresztjét, de ha egyesíti Jézuséval, sokkal

könnyebb lesz. Az Úr mindenkinek csak akkora keresztet ad,

amekkorát el is tud viselni. Az Úr ad jó embereket is, akik ész-

reveszik a másik baját, és segítenek. Ezért fontos, hogy az egész-

séges, erős, anyagi jólétben élő emberek észrevegyék a gyengéb-

bet, elesettet, fogyatékkal élőt, és segítsenek. Jézus tanításából

tudjuk, hogy bárkinek segítünk is, Jézusnak tesszük, Ő adja meg

érte a jutalmat is. Jézus másik húsvéti üzenete: „Békesség nek-

tek!” Feltámadása után mindig így köszönti apostolait. Szá-

munkra is fontos, hogy ezt a jézusi békességet szívünkbe fogad-

juk. Akinek a szívében békétlenség, zűrzavar, elégedetlenség van,

az azt fogja kisugározni, terjeszteni. Akinek szívében pedig bé-

ke, szeretet, öröm van, az ezt fogja sugározni a körülötte élőkre.

Fogadjuk be ezt a krisztusi békét, és szebb lesz az életünk, köny-

nyebben viseljük el az élet nehézségeit, könnyebben segítünk a

rászorulókon. Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kívánok.

Az Úr töltse el mindnyájunk szívét békességgel és szeretettel.

Zsidó János 

féli esperesplébános
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Bár a demográfiai adatok szerint év-

ről évre kevesebb gyermek születik, a

koraszülések száma az utóbbi tíz évben

30%-kal megnőtt, azaz minden kilen-

cedik gyermek a 37. terhességi (gesztá-

ciós) hét vége előtt jön a világra. Az in-

tenzív egészségügyi ellátásnak köszön-

hetően nagy többségüknek jó esélye

van a túlélésre és a normális fejlődésre,

de számos akut és krónikus betegség is

veszélyezteti őket. A koraszülött gyer-

mekekkel az újszülöttgyógyászat (neo-

natológia) foglalkozik. Három csoport-

ba oszthatók: a terhesség 32–36. heté-

ben születettek enyhén, a 28–31. héten

születettek közepesen, a 28. hét előtt

születettek pedig extrém koraszülöt-

tek. 

Újszülöttgyógyászat 

„A gyermekgyógyászat általában a

gyermekkel (nemcsak a beteggel), an-

nak általános egészségi állapotával, fej-

lődésbiológiájával és lélektanával fog-

lalkozik. A felnőtté válásig nemcsak a

testméretek változnak, hanem a szöve-

tek, sőt a szervek is módosulnak. Mikor

megszületik egy emberke, és még éret-

len is, olyan, mintha az őstengerben

úsznának a sejtek: sok a tengervíz, ke-

vés a sejt. Az extrém éretlen újszülött

tömegének több mint 90%-a testfolya-

dék. Aztán a folyadék aránya fokozato-

san csökken, s mire az illető eljut a fel-

nőttkorba, akkor már csak 60%, a szá-

razanyag pedig 40%. A sejtek működé-

se sokkal bonyolultabb, mint New York

egész infrastruktúrája. A testi-lelki fej-

lődés csodálatos, előre beprogramozott

folyamat, de nem egyenletes ütemű, és

az egyes életszakaszokban összehason-

líthatatlan sajátosságai vannak. Így pél-

dául nem hasonlítható össze egy új-

szülött és egy kamasz, de a gyermek

sem a felnőttel. Két unokám van, és bár

igyekszem nem sokat beszélni róluk,

azt a csodát látom bennük, amit tanul-

tam, és amit más gyerekeknél is: hála

istennek, ugyanolyanok, mint a többi

egészséges gyerek, mindig tudják azt,

ami az életkorukból ered. Mivel a nö-

vekedés az egyes életszakaszokban nem

egyenletes ütemű, az újszülöttgyógyá-

szat levált a gyermekgyógyászatról. Én

újszülöttgyógyász vagyok, nem gyógyí-

tom a nagy gyerekeket, nem is értek

hozzá. Nem szégyen, és nem is hiszem,

hogy a félkilós újszülötthöz a gyermek-

gyógyász-főorvos át merne jönni, mert

vele meg neki nincs tapasztalata.

Alkalmazkodás

Úgy tartják, hogy az élet két legsú-

lyosabb megpróbáltatása a születés és a

A babák megmentője
Bauer Ferenc professzor, az Érsekújvári Egyetemi Kórház Újszülöttklinikájának vezetője a Károly Egyetemen szer-

zett orvosi diplomát, s 1975-ben az érsekújvári kórház gyermekosztályán kezdett dolgozni. Praktizált körzeti gyermek-

orvosként, és kétéves líbiai tartózkodásának hatására az újszülöttek intenzív ellátására specializálódott. 1985-ben főor-

vosa lett az érsekújvári kórház újszülöttosztályának, amely hamarosan országos viszonylatban a szakterület legjobb

eredményeit mutatta fel. Az osztály 1997-ben az 1500 g alatt született újszülöttek intenzív ellátására szakosodott peri-

natális központtá alakult, s a Nagyszombati és Nyitrai kerület legsúlyosabb állapotú újszülötteit fogadja. Szlovákiában

hat ilyen központ működik; további helyszínek: Pozsony, Besztercebánya, Turócszentmárton, Eperjes és Kassa. Bauer

professzor neves európai és tengerentúli klinikákon szerzett szakmai tapasztalatot, számos könyv és szakcikk szerzője,

nemzetközi szimpóziumok szervezője, több szlovákiai egyetem oktatója, hazai és külföldi szakmai társaságok tagja, a

Neonatologické zvesti c. folyóirat főszerkesztője. Fáradhatatlanul küzd az újszülöttek ellátásának, valamint a szakorvo-

sok munkafeltételeinek javításáért. Kimagasló szakmai tudását, emberi értékeit külföldön is nagyra becsülik. Erkölcsi

feddhetetlensége, szaktudása és sikeres életpályája elismeréseként 2010-ben Nyitra megye önkormányzata neki ítélte az

Év Orvosa díjat. 2012-ben a koraszülött gyermekekért létrehozott Malíček Polgári Társulás Bíbor Szív kitüntetését ve-

hette át. A következőkben ő mondja el, milyen a helyzet a szlovákiai éretlen újszülöttek ellátásában. 

Sorozatunk első részében az újszülöttgyógyászatot mutatjuk be.

www.purpurovesrdce.sk
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halál. Megszületni annyit tesz, mint

feladni az édent (ha egyáltalán az volt,

mert a méhen belüli életben is sok-sok

probléma lehet) és végigszenvedni egy

veszélyekkel teli utat. Ugyanis a gyer-

meknek a fejével utat kell csinálnia, a

köldökzsinór is összenyomódik, a ko-

ponyában nagy nyomás alakul ki, a vér-

és az oxigénellátottság problematikus,

fájdalmai vannak, bevérezhet a kopo-

nya kívülre, és sajnos belülre is. Tehát

nem egyszerű a megszületés, a gyer-

mek legalább annyit szenved – ha nem

többet –, mint az anyuka, amíg végig-

halad az úton, és eljut az »ígéret földjé-

re«, amely valójában dzsungel sok-sok

ellenséggel. Az újszülöttnek alkalmaz-

kodnia kell a méhen kívüli élethez; ezt

élettani adaptációnak nevezzük. Egyes

szerveink főpróba nélkül működni

kezdenek – például a tüdő, hiszen az

anyaméhben a placenta lélegzik helyet-

te –, más szerveinknek – például a szív-

nek – pedig meg kell változtatniuk mű-

ködésüket, mert a megszületett gyer-

mek a korábbihoz képest egész más

körülmények közé jut. Ez maga a cso-

da. Az élettani alkalmazkodást azon-

ban sokszor terhelik még a terhesség

vagy a születés idejéből hozott rendel-

lenességek, betegségek, kockázati té-

nyezők és nem utolsósorban az éretlen-

ség. Száz újszülöttből hozzávetőleg tíz-

nek nem megy az alkalmazkodás, ne-

kik be kell segíteni. A 10% felénél ezt

előre lehet látni, a másik félénél viszont

nem. Ők ha nem kapnak megfelelő se-

gítséget, meghalnak. Ezért veszélyes a

manapság annyit hangoztatott otthon

szülés: ott nincs kéznél az azonnali se-

gítség. Szlovákiában is előírás, hogy a

gyermek születésekor egy szakember-

nek kell felügyelnie az anyukára és egy-

nek az újszülöttre. Amikor 40 éve el-

kezdtem a pályát, ezerből húszan hal-

tak meg; ma a halandóság kettő körül

van. Ez a tudománynak, a szervezett-

ségnek és a szakembereknek köszön-

hető. Úgy is lehet persze, ahogy Hol-

landiában csinálják. Otthon szülnek, és

ilyenkor egy kis kamion érkezik: van

benne altatóorvos, vér, lélegeztetőgép,

gyógyszerek, külön orvos a gyermek-

nek és az anyának. De mindenki meg-

engedheti ezt magának? Hollandiában

az elmúlt 10 évben duplájára nőtt az új-

szülött-halandóság. Nálunk egyrészt a

kórházakra kellene nyomást gyakorol-

ni, hogy emberibb körülményeket te-

remtsenek, másrészt pedig a veszélyez-

tetett gyermeknek a perinatális centru-

mok valamelyikében kellene világra

jönnie. Ha a születés után kell őt oda-

szállítani, akkor 3–5-ször akkora annak

a kockázata, hogy meghal, vagy sérült

marad, mint ha a centrumban született

volna. 

Betegségek

A méhen kívüli élethez való sikeres

alkalmazkodást követően újszülöttkor-

ban gyakrabban fordulnak elő a fel-

nőttkorból ismert súlyos betegségek:

agyvérzés, agyhártyagyulladás, szívde-

fektusok: szívbelhártya-, szívizom-, va-

lamint tüdőgyulladás. A különbség az,

hogy vannak betegségek, amelyek nagy

gyermekeknél vagy felnőtteknél nem

fordulnak elő, csak újszülöttkorban. Jól

jellemzi a neonatológiát (szűkebben ér-

telmezve a 7. napig, tágabb értelemben

a 28.-ig tartó időszakra szakosodott

ágazat) az a tény, hogy az élet 7. napjá-

ig annyian halnak meg, mint a 8. nap és

a 40. év között. A koraszülötteknél

sokkal nagyobb a kockázata annak,

hogy a megszületés és az ehhez a világ-

hoz való alkalmazkodás után napok

múltán valamilyen veleszületett súlyos

szervi betegségre utaló tünetek jelen-

nek meg, vagy pedig más betegségek

léphetnek fel. 

Az elhalálozás, az egész életre szóló

betegségek nagymértékben függenek

ettől az időszaktól. David Barker angol

belgyógyász felfedezte, hogy az ilyen-

kor átélt kóros állapotok egy életre

meghatározzák az ember testi és lelki

egészségét, szociális alkalmazkodóké-

pességét, valamint fennáll a tipikus ci-

vilizációs betegségek: allergia, cukorbe-

tegség, kövérség, szív- és érrendszeri

betegség stb. kialakulásának a veszélye.

Ha kisebb volt az újszülött súlya a pe-

rinatális (születés előtti, közbeni és utá-

ni) időszakban, ha sorvadt volt a mé-

hen belül, nem volt megfelelően táplál-

va, mert a placenta nem jól működött,

ha a megszületés után túltömjük vagy

soványodni hagyjuk a gyermeket, több-

szörösére nő ezeknek a civilizációs be-

tegségeknek az előfordulása. 

Szűrővizsgálatok, 

betegségmegelőzés

A megszületett gyermekek 85%-a

(10% egészségi problémával születik, öt

százalékuknál az elkövetkező napokban

jelennek meg a tünetek) hála istennek,

nem igényel gyógyítást, de szűrővizsgá-

latok egész sora kell ahhoz, hogy az,

úgymond, egészséges gyermekek cso-

portjába sorolhassunk valakit, illetve

hogy kiderüljenek a rejtett veleszületett

betegségek. A kötelező újszülöttkori

szűrések közé tartozik: a veseultrahang,

hallás- és retinavizsgálat, csípőficam-

szűrés, anyagcsere-betegségek szűrése.

További szűrővizsgálatokat kell elvé-

gezni, ha rizikós az anyuka (túlsúlyos,

cukorbeteg stb.). A megelőzés széles

tárházára is szükség van. Még prágai

egyetemista koromban egy református

barátomtól Hollandiából kaptam egy

könyvet, amelyben olyan orvos, aki lel-

kész is volt, a Bibliát magyarázta orvosi

szempontból. Két dolog maradt meg

bennem. Az egyik a megelőzéssel kap-

csolatos. A csecsemőket egy újszülött-

kori vérzékenységi betegség támadhatja

meg, amely agyvérzéssel, a belek bevér-

zésével stb. járhat; bele lehet halni, vagy

tartós sérülés maradhat utána. Ez na-

gyon gyakori probléma volt addig, amíg

nem fedezték fel, hogy a K-vitamin hi-

ánya okozza a bajt; azóta az újszülöttek

kapják a K-vitamint. Ez a megelőzés. A

modern tudomány azt is felfedezte,

hogy a véralvadáshoz szükséges K-vita-

min szintje a szervezetben a megszüle-
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tést követő nyolcadik napon a legmaga-

sabb. A Bibliában megírták, hogy a

nyolcadik napon kell körülmetélni

minden fiúgyermeket. Amerikában volt

egy hullám, amikor mindenki körül

akarta metéltetni a gyerekét, mert bebi-

zonyították, hogy ha monogámiában

élt a pár, és a férfi körülmetélt volt, sok-

kal ritkábban fordultak elő a belső női

szervek daganatos elváltozásai. Vissza-

térve a Bibliára: medikusként arra gon-

doltam, hogy empirikusan látták, hogy

ha a harmadik napon vágták, kivérzett a

gyerek, a nyolcadikon pedig már nem.

De azt nem tudhatták, miért kell őt kö-

rülmetélni, és hogy az említett háttér

van vagy nincs. Ezek az én kis hitbeli

kapaszkodóim. Vagy egy másik példa a

megelőzésre. Ha egy kankóval fertőzött

anyuka megszülte gyermekét, a beteg-

séget okozó baktériumok bekerültek a

gyermek szemecskéjébe, és megvakult.

Amikor Afrikában dolgoztam, azt ta-

pasztaltam, hogy valóban nagyon sokan

megvakulnak még ma is, és más bakté-

riumok is nagyon nagy bajt okoznak.

Nálunk viszont már az 1950-es évektől

olyan szemcseppet csepegtetnek a ki-

csik szemébe, amely megöli ezeket a

baktériumokat. A példákkal azt szeret-

tem volna érzékeltetni, hogy annak a

gyermeknek is, aki az, úgymond, egész-

séges csoportba tartozik, sok klinikai

szűrő-, laboratóriumi, instrumentális,

ultrahangos vizsgálatra van szüksége, és

utána hazamehet egészségesként, mert

kizárták a betegségeket. Sőt nemcsak

szűrővizsgálatokról, hanem megelőzés-

ről is szó van. Némelyik óvintézkedés

általános, tehát mindenkire kiterjed: K-

vitamin, szemcseppek; és van olyan,

amelyet csak annál alkalmaznak, aki bi-

zonyos kockázattal születik. Tehát az,

úgymond, egészséges csoportba való

tartozás nem jelenti azt, hogy vele nem

kell törődni, és majd ha otthon kékül a

gyerek, az anyuka el fogja hozni haldo-

kolva a kórházba.

Nonverbális kommunikáció

Újszülöttkorban is látunk, hallunk,

érezzük az ízeket és szagokat, érzékel-

jük testünk egyes részeinek térben való

elhelyezkedését. A nővérkék az osztá-

lyon igyekeznek ún. műméhet készíte-

ni az inkubátorban, és úgy helyezni be-

le a gyermeket, ahogy a méhen belül fe-

küdt. Ő pontosan tudja, hogy hol van a

lábacskája, kezecskéje. Örül és moso-

lyog (annak ellenére, hogy a feltételezé-

sek szerint a gyermek hathetes kortól

mosolyog tudatosan, az éretlen újszü-

löttnél is ki tudunk mutatni pozitív ér-

tékeket, amikor pontrendszerrel érté-

keljük a grimaszukat, amelyből meg-

tudhatjuk, hogy komfortban vagy disz-

komfortban van-e), sír és szenved, de

mindezt csak nonverbálisan képes tud-

tul adni környezetének. Húsz évvel ez-

előtt még nem nagyon tudtunk kom-

munikálni velük. Nagyon sajnálom,

hogy talán az egyik legszorgalmasabb,

leglelkiismeretesebb, legokosabb orvos-

nőmet vesztettem el, amikor emiatt át-

ment a gyermekosztályra, mert úgy

érezte, hogy mivel neki nincs saját gyer-

meke, ott jobban kiteljesedhet anyai,

női mivoltában. Abban az időben jutot-

tunk ki Amerikába. Ott már monográ-

fiák jelentek meg a 24. hét (hozzávető-

leg ez a viabilitás, az életképesség mezs-

gyéje) után megszületett gyermek

kommunikációjáról, miközben a szer-

vei még nem nagyon működnek. Ak-

koriban elszigetelve éltünk, nemigen

jutottunk hozzá a legújabb szakiroda-

lomhoz. Azóta sok mindent megtanul-

tunk a világról, azt is, hogy az ilyen új-

szülöttel is lehet nonverbálisan kom-

munikálni. Sok minden leolvasható az

arcáról: a grimaszokból, ahogy a hom-

lokát, szemöldökét, orrgyökét ráncolja,

a szemhéját rezegteti, ahogy a sarkainál

legörbül vagy fülig szalad a szája; a ve-

getatív tüneteiből: abbahagyja a léleg-

zést, fölfut a pulzusa, lemegy a vérnyo-

mása, tehát vegetatív úton is tiltakozik.

Így tudunk kommunikálni, hiszen gé-

peken futnak ezek az értékek. Vagy egy

jellemző motorikus tünet: amikor elege

van belőlünk, nem reagál semmire, tel-

jesen passzívvá válik. Nem tudjuk, mi

történt. Bevérzett az agyba? Pedig le-

het, hogy csak azt jelzi, hogy túl sokat

molesztáltuk. Vagy azt mutatja a ke-

zecskéjével, kifelé fordított tenyérrel,

hogy elég volt. Amikor úgy 25 éve elő-

ször olvastam erről, gondoltam, hogy

persze, ilyet én is ki tudok találni. Pedig

csinálja, csak akkor még nem ismertük

föl ezeket a jeleket. Többek között ezek

voltak az újszülöttgyógyászat elkülönü-

lésének okai.”

(t)

(Folytatás a következő számban.)

www.nasmalicek.sk



7

látogatóban

2014/2

Az autisták speciális alapiskolája

A központ valamennyi részlege iránt nagy az érdeklődés,

az autisták speciális alapiskolája pedig más járásokban élők

számára is segítséget jelent, hiszen a környéken az egyedü-

li ilyen intézmény. Gútáról, Zselizről is van tanulójuk.

Négy, vegyes korcsoportú autista osztályuk van, hat-hat

gyermekkel. Az igazgatónővel a III. a-ba indulunk. A kü-

lönböző fokú autizmusban szenvedő tanulók közül vannak,

akik elénk szaladnak, bemutatkoznak, a többieket inkább

zavarja az idegen jelenléte. Valamennyiüknek külön elkerí-

tett kuckója van, de ha kedvük tartja, a szoba közepén levő

szőnyegre is letelepedhetnek. A falon kártyák jelzik, mikor

mi fog következni. Számukra ugyanis nagyon fontos a biz-

tonság, kiszámíthatóság. Melinda, a közvetlen, nyílt tekin-

tetű, egyáltalán nem „autistaként” viselkedő kislány szíve-

sen pózol a fényképezőgép előtt. Osztályfőnökük Baráth

Ilona gyógypedagógus, munkáját két pedagógiai asszisz-

tens: Lengyel Judit és Zuzana Bresťáková segíti. Bár az is-

kola szlovák tannyelvű (engedélyezésekor az akkori nem-

zeti párti miniszter „nem ajánlotta” magyar tannyelvű osz-

tályok nyitását), a magyarul tudó pedagógusok anyanyelvü-

kön is foglalkoznak a magyar gyerekekkel. Az igazgatónő

az interaktív táblával büszkélkedik: „Karácsony előtt négyet

vettünk az iskolába, szeretik a gyerekek. Szórakoztató, han-

got is ad, nem igényel kézügyességet, elég csak megérinte-

ni, minden gyerek tud rajta dolgozni.” És ugye a nagy att-

rakció a tavaly átadott két új Snoezelen-szoba. Ezt meg

kell nézni! Van is két vállalkozó a megmutatására: Melin-

da és barátja, Gabi. 

Snoezelen-terápia

A Snoezelen érdekes terápiás forma, amely egyszerre

nyugtat és stimulál. Elméletét, működését két holland ku-

tató dolgozta ki az 1970-es években. A sötét szoba terápi-

ás hatású, aktivizálja a gyerekeket; zeneterápiát és Montes-

sori-módszereket, eszközöket alkalmaznak benne. A fehér

szoba pihentető, lazító, nyugtató jellegű, különleges vízágy-

gyal: a beépített speciális hangfal a víz által közvetlenül az

emberi testhez juttatja el a hangrezgéseket. Az autista, az

agyi bénulásban szenvedő, a súlyosan mozgáskorlátozott

gyerekek és felnőttek is el tudnak itt lazulni, masszázsban,

bazális stimulációban részesülnek. Valamennyi kliens

igénybe veheti őket: a két iskola tanulói, a napközit látoga-

tók és a „kintről” a tanácsadó központba fejlesztésre érke-

zők is. „Néhány kolléganő Snoezelen-képzésen vett részt,

ők célzott foglalkozást tartanak, a többiek pedig ellazulni

viszik oda a gyerekeket. Ütemtervet készítünk – az autist-

áknak például fontos ismerniük a napirendet, s aki szeret

odajárni, annak ez motiváció is –, és többnyire egyéni fog-

lalkozásokat tartanak, de legfeljebb két gyermek lehet bent

egyszerre a teremben. A kolléganők tudják, hogy kit mikor

melyikbe kell vinni, a gyermek pillanatnyi állapota a dön-

tő. Van olyan autista kisfiú, aki fél a sötét szobában, egy

fekvő, nem beszélő kislányt pedig azért visznek a fehér szo-

bába, mert szemmel láthatóan élvezi a vízágyat, a zenét és

azt, hogy a tükörben is látja magát: teljesen felélénkül a te-

rápia alatt” – tájékoztat az igazgatónő. 

A gyerekek többsége mindkét szobában jól érzi magát,

Melinda és Gabi is. A sötéttel kezdjük, mielőtt belépnénk,

levetjük a cipőnket. Színes műanyag, törésmentes, színvál-

tós fénycsövek, buborékoszlop, speciális matrac, óriási tü-

kör. Linda zenélni szeret, sorban megszólaltatja az ütős

hangszereket, harangjátékot, dobot. Aztán a tanító néni

beköti a szemét, és az összekevert fahengereket a rájuk ra-

gasztott anyag alapján kell párba állítania. A legtöbb eset-

ben sikerül is. Gabi türelmesen várja, hogy sorra kerüljön.

Snoezelen – Montessori – munkaterápia
Érsekújvári Regionális Oktatási és Szociális Központ 

A Nagy Anita által alapított és vezetett magánintéz-

mény 2011 júniusában költözött egy korábban öt évig

üresen álló iskolaépületbe (az eseményről beszámoltunk

a Carissimi 2011/4. számában). Több részlege van: speci-

ális alapiskola, autisták speciális alapiskolája, súlyos fo-

gyatékossággal élők napközi otthona és gyógypedagógiai

tanácsadó központ.

A III. a-ban
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Feladata hasonló: aprócska párnákat kell anyaguk alapján

összepárosítania. „Ezek Montessori-eszközök, nagyon jól

tudjuk alkalmazni őket a fejlesztések során. Most a tapin-

tás fejlesztése a cél” – magyarázza közben Baráth Ilona. Át-

megyünk a fehér szobába, ott a vízágy a sláger. A szem-

közti falon tükör van, a másikat erdőrészletet ábrázoló óri-

ásposzter borítja. Linda azonnal a függőszékbe telepszik,

majd leheveredik a poszter elé. 

Közben elköszönünk kalauzainktól. Az igazgatónőtől

még megtudom, hogy a szobák berendezésében a Cseh

Snoezelen Szövetség volt a segítségükre, azt pedig, hogy

meg tudták valósítani, két sikeres pályázatuknak köszön-

hetik. Itthon is, Csehországban is körülnéztek, és a tapasz-

taltak alapján úgy látták célszerűnek, ha két helyiséget ala-

kítanak ki a régi kicsinek a felújítása helyett.

Munkaterápia a kolostorban

Amikor Nagy Anita 1999-ben létrehozta a súlyos fogya-

tékossággal élők heti bennlakásos otthonát, még nagy volt

az igény az ilyen típusú intézményre. Közben változott a

fogyatékossággal élők megítélése, egyre kevesebb szülő

akarja „eldugni” sérült gyermekét a nyilvánosság elől, mind

több családnak lett autója is, ezért sokan a napközit válasz-

tották; hiszen így a gyermekükkel is naponta együtt lehet-

nek. 2011-re már csak hatan maradtak a bennlakásos ott-

honban, és mivel a növekvő költségek miatt Nyitra megyé-

től hiába kértek rá támogatást, kénytelenek voltak bezárni.

Idén januárban át-, pontosabban visszavették a helyi feren-

ces kolostor hátsó szárnya két helyiségében működő Mo-

soly munkaterápiás részleget. Előzménye, hogy a Nagy

Anita által 2006-ban nyitott részleg időközben önállósult,

de mivel a fönntartása nehézségekbe ütközött, vezetője fel

akarta számolni. „Ezt nem engedhettem meg, így januártól

ismét hozzánk tartoznak. Velük együtt most már 42 klien-

sünk van a napköziben – mondja az igazgatónő. – Három-

éves kortól jöhetnek ide a gyerekek, és miután elérik az is-

koláskort, helyben járhatnak iskolába is. Ez rendkívül elő-

nyös, hiszen a nagyon súlyosan sérültek nem bírják ki egész

délelőtt az osztályban. Rövid időre elviszik őket a pedagó-

gusok, aztán az ápolókkal vannak, mehetnek a Snoezelen-

be, sétálni; délután ötig nálunk lehetnek. Jobb képességű

tanulóink az iskolában megtanulnak írni-olvasni, akár a ki-

lencedik osztályt is elvégzik. Utána maradnak a napközi-

ben, és foglalkozásokon vehetnek részt, vagy átmennek a

munkaterápiás részlegre.”

Oda most mi is elmegyünk. Tíz fiatal látogatja, ki na-

ponta, ki kétszer-háromszor hetente. Most Danka Šveco-

vá szociális munkás van velük, éppen húsvétra készülnek.

Szívecskéket vágnak ki, állatfigurákat állítanak össze. A te-

rem végében szövőszék áll. Egy varrodából kapnak textil-

hulladékot, a munkaügyi hivatal által felvett munkatársuk

készíti elő az anyagot a szőnyegszövéshez. Agyagoznak is.

Kerámiatárgyakat, szép csészéket, tányérokat készítenek, a

kemencében ki is égetik őket. Eddig karácsony táján bör-

zéken árusították, a bevételből ismét nyersanyagot vásárol-

tak, és ha maradt valami, kirándulni mentek rajta. Most az

iskola folyosóján egy szekrényben állítják ki az elkészült

tárgyakat, s az odajáró szülők közül sokan vásárolnak belő-

lük.

Búcsúzóul az igazgatónő egy álmát osztja meg velem.

Kis teázót szeretnének nyitni a kolostorban, védett műhely

formájában. A jobb képességűek felszolgálnának, vagy ké-

szítenék a teát, a többiek pedig az iskolához tartozó nagy

területen megtermelhetnék a gyógynövényeket. Nem ke-

reskedelmi alapon működne. Hangulatos helyet szeretné-

nek, ahol olvasni, beszélgetni lehet, közben a vendégek

azokból a csészékből kortyolgatnák a teát, amelyeket az itt

dolgozók égettek ki. A lényeg, hogy örömük teljék a mun-

kában, hasznosnak érezzék magukat, ne csak látszattevé-

kenységet végezzenek, és legalább jelképes összeget kapja-

nak érte. Most néhány ilyen helyet szeretnének felkeresni,

hogy tapasztalatot szerezzenek. „Van a központunkban egy

felnőtt autista fiatalember. Szakképzett szakács, de autiz-

musa miatt nem kapott munkát, vagy ha igen, gyorsan az

utcán találta magát. Emiatt nagyon depressziós volt. Kiala-

kítottunk számára egy védett munkahelyet. Takarítóként

kezdte, de most már asszisztensként a gyerekekkel is fog-

lalkozik, és nagyon szép kapcsolatot alakított ki a súlyosan

mozgássérült, kerekes székes kliensekkel. Nekünk viszont

el kell fogadnunk, hogy dohányzik – autistaként az a ritu-

áléja, hogy félóránként elszív egy cigarettát az udvaron.

Depressziója a minimumra csökkent, a szülei is örülnek. A

teázóban is számítunk majd rá.”

Tóth Erika

Nagy Anita: „Itt készülnek a szőnyegek.”
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Első történet: László Elvira – Gabika

„Egyszerre szeretem mind a kettőt”

Gabika 12 éves autista kislány enyhe értelmi sérüléssel.

Elsőtől jár ide, most hatodikos.

„Oxigénhiányosan született, bár nem volt koraszülött. Le-

maradt a fejlődésben, másfél évig rehabilitációra, a Vojta-fé-

le módszerre jártunk vele, mert azt mondták: lehet, hogy

nem fog tudni se ülni, se járni. Kétévesen már egyedül járt.

Otthon én is tornáztattam, de nem nyomtam erősen a pon-

tokat, mert sajnáltam, és nem akartam, hogy sírjon. Amikor

a gyógytornász végezte, üvöltött. Attól is féltem, hogy nem

jól csinálom, hiszen nem vagyok szakember. Ezért inkább

gyakrabban, heti három alkalommal hordtuk őt Galántára

rehabilitációra és lézersugárzásra. Teltek a hónapok, és lát-

tuk, hogy nem úgy fejlődik, ahogy kellene. Három és fél

évesen még pelenkája volt, nem tudott kanállal enni. Győr-

be is elvittem fejlesztésre egy doktornőhöz, feladatokat kap-

tunk haza, a hallását is vizsgálták. Járt egészséges gyerekek

közé óvodába, aztán ide kerültünk. Itt mondták meg, hogy

a tünetei szerint autista lehet, végül Pozsonyban kaptuk meg

a diagnózist. 

Sokáig csak egyszerű szavakat, mondatokat mondott, de

most már megérteti magát. Tanulni szeret. Hazajön az isko-

lából, ír, olvas, számol. Nem súlyos autista, nincs szüksége

kártyarendszerre, nem is akartuk, de berögzült nála, hogy

mikor mit csinál. Megvan a pontos napirend, bizonyos ritu-

álék. Van egy fiatalabb testvére, Dávid, aki most hétéves. Bár

aggódva vártuk, vele, hála istennek, minden rendben van. Az

apukája is nagyon jó kapcsolatban van a kislánnyal. Gabiká-

nak egyébként mindenkivel jó a viszonya: a testvérével,

nagyszülőkkel. Nagyon beszédes, idegenekkel is kapcsolatot

teremt, bár a szemkontaktust nem keresi. Évekig két em-

berről gondoskodtam, anyukám ugyanis négy évvel Gabika

születése után megbetegedett, több agyinfarktusa volt, ezért

feladtam a munkámat. Egy hónapja veszítettem el őt.

A kisebbik érzi, hogy Gabika kicsit más, nem tudnak

együtt játszani, a kislány inkább egyedül játszik. Más gye-

rekeken is megpróbálok segíteni, látogatok egy kislányt a

gútai gyermekotthonban, gyakran elhozom hozzánk. Ér-

dekes, hogy amikor hárman vannak, megy a közös játék.

Testvérféltékenység nincs, mert mind a kettővel foglalko-

zom. Mindig azzal, amelyik igényli, sokszor mindkettőt

magamhoz veszem, és együtt vagyunk. Egyszerre szeretem

mind a kettőt. 

Amikor megtudtuk a diagnózist, kellemetlenül érintett

bennünket, de meg kell szokni. Mert beletörődni, meg-

emészteni nem lehet soha. Hála istennek, ha lassan is, de fej-

lődik, és úgy látom, hogy a későbbiekben el tudja majd lát-

ni magát, bár szükség lesz valakire, aki figyel rá.”

Második történet: Szabó Szilvia – Dávid

„Most már egész jól tudjuk kezelni”

Dávid autista kisfiú, hétéves, előkészítő osztályba jár;

osztályfőnöke Pócs Renáta, magyarul foglalkoznak vele.

„Hároméves volt, és még mindig nem beszélt, így vet-

tük észre, hogy baj van. Egy évig Nagymegyerre jártunk

TSMT gyógytornára Forró Zsuzsanna gyógypedagógus-

hoz. Ő nagyon sokat segített nekünk. Dunaszerdahelyre

irányított bennünket gyermekpszichiáterhez, Perhács dok-

tornőhöz. És az ő tanácsára jöttünk Újvárba is. Itt végül di-

agnosztizálták nála az autizmust. Otthon, Gútán hetente

három napot járt óvodába. A város kijelölt mellé egy asz-

szisztenst, aki külön foglalkozott vele, és szoktatta volna a

gyerekek közé – nem sok eredménnyel. Aztán már itt járt

óvodába, a szociális otthonban, heti három alkalommal,

most meg naponta hozom Gútáról az iskolai előkészítőbe.

Nem olcsó, de annyit fejlődik, hogy megéri. Gépkocsivásár-

lásra és -használatra kaptunk támogatást, ez is segítség.

Ápolási díjon vagyok vele otthon. 

Négy történet „Amikor valaki megtanul együtt élni a bánattal, amely

elől nincs menekvés, azt is megtanulja, hol a vigasz…”

Pearl Buck: A gyermek, aki soha nem nőtt fel

Az Érsekújvári Regionális Oktatási és Szociális Központban négy édesanya vallomását hallgattam meg. Mindegyik-

nek a története más, mégis sok hasonlóság van bennük: hasonló utat jártak be, hasonló fázisokon estek át a kínzó bi-

zonytalanságtól a diagnózis felállításáig, a helyzet elfogadásáig. 
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Hogy mennyire súlyos autista? Én nem látom, hogy olyan

vészes volna a helyzet. Vannak tipikus tünetei: például be-

fogja a fülét, de lehet vele dolgozni. A kártyák segítségével

most tanult beszélni. Folyékonyan még nem megy, de sza-

vakat már mond. Korábban bizony sokszor nem értettük,

hogy mit akar. Volt egy könyvecskéje, megmutatta, hogy mit

kér enni vagy inni, de most már otthon nem használja, meg

tudja mondani. A kártyák a napirendben is segítenek. Ott-

hon is ki vannak rakva, aszerint tudja, hogy mikor mi kö-

vetkezik: iskolába megyünk, sétálni, ebéd… Itt nagyon

ügyesek a tanító nénik, nem bíztam benne, hogy ilyen ered-

ményt el lehet vele érni.

Apukája nagyon szereti, ő is nagyon kötődik hozzá. Töb-

bet megengedett neki, mint én. Zsuzsika szokta is neki

mondani, hogy ne vegye fel a hároméves gyereket, tud ő jár-

ni. A testvére tizenhárom éves. Szerintem jó testvérek, szok-

tak együtt játszani, megértik egymást. Szereti őt és a gyere-

keket is az iskolában.

Háromtól ötéves koráig nehéz időszak volt. Most már

könnyebb, sokat fejlődött. Minden szülő azt szeretné, ha

egészséges lenne a gyereke, de nem mindig van így, és ezt

nehéz elfogadni. Mikor megtudtam a diagnózist, az tartot-

ta bennem a lelket, hogy ő azért nem olyan súlyos eset, van-

nak ennél rosszabbak is. Bele kellett törődni, és most már

egész jól tudjuk kezelni.”

Harmadik történet: 

Csikós Tatiana – Melinda

„Ráállítottuk a sílécre, és tud síelni”

Melinda 10 éves autista kislány, harmadik osztályos.

„Hosszú utat jártunk meg, míg Lindus idekerült. Mikor

megszületett, a nagyobbik gyerek, Ricsike osztálytársának

is húga született, két hét köztük a különbség. Mi, anyukák,

babakocsit tolva mindig együtt mentünk elsős fiunkért az

iskolába. Ahogy hónapról hónapra cseperedtek, pici elté-

rést kezdtem gyanítani. Mondták ugyan, hogy minden

gyerek más, de neki nem kellett a plüssjáték, kulcsokkal

szeretett játszani, ami csörgött, mindent a szájába tömött,

és nagyon sírós kisbaba volt. Mikor oviba ment, éreztem,

hogy probléma lesz. Említettem az orvosnak is, hogy nem

beszél. Baj volt a kommunikációjával, sokáig csak szavakat

mondott. Háromévesen hallásvizsgálatot végeztek nála

Pozsonyban, de nem volt halláskárosodása. Aztán a logo-

pédus indította el a beszéd útján, engem is megtanított,

hogyan kell vele foglalkozni. Az óvodában panaszok vol-

tak a viselkedésére, közös munkába nem kapcsolódott be,

sokat sírt. Pszichológushoz jártunk, de nem akart szlová-

kul beszélni, a szakemberek meg többnyire szlovákok vol-

tak. Egy évvel később kezdte az iskolát, hatévesen vissza-

került az oviba; az óvónők küszködtek vele, de semmilyen

diagnózisa nem volt. A neurológus ugyan mondta, hogy ez

pervazív fejlődési zavar, de nem részletezte. Utánanéztem,

a kifejezés elég sok mindent foglal magában. Ahogy lai-

kusként meg tudtam ítélni, a tünetek fele utalt autizmus-

ra. A magyar alapiskolában az előkészítő osztályban min-

dig panaszkodott rá a tanító néni, de csak június végén

kaptam meg írásban is. Ezzel már el tudtam menni a bu-

dapesti Vadaskert Alapítványhoz, Prekopp Csillához. Öt

különböző vizsgálatot végeztek el, majd megkaptuk a di-

agnózist: a gyermekkori autizmus bizarr altípusa, enyhe

értelmi sérülés társul hozzá. Sérült a kommunikációban, a

szociális viselkedésben és a rugalmas gondolkodásban.

Egyik szemem sírt, a másik meg nevetett, hogy végre tud-

tuk, mi a baj, és el tudtunk valamerre indulni. Nyolcéves

volt ekkor. A diagnózissal eljöttem az igazgatónőhöz; két

éve jár ide. Mondhatom, hogy ráállítottuk a sílécre, és tud

síelni. 

Szeret iskolába járni. A Vadaskertben végigcsináltam a

szülőtréninget, választ kaptam arra, hogy mit miért tesz,

és hogyan kell kezelni. Most már szépen kommunikál; a

ragozással probléma van, vagy ha saját szavaival kell va-

lamit elmesélnie. Nagyon aranyos, barátságos, de a gye-

rekek rögtön kiszúrják, hogy ő más. Magyarországon fi-

gyelmeztettek, hogy vigyázzak a normál iskolával, mert

a gyerekek kihasználhatják, és sok mindenre, akár csúnya

dolgokra is képesek rávenni barátságot ígérve neki. Itt

boldog, nem látja a korlátokat, a másságot. Végre én sem

érzem magam egyedül. Korábban csak a pofonokat kap-

tam az emberektől, hiszen a más gyerekét mindenki job-

ban tudja nevelni, mint a sajátját. Azt is megkaptam,

hogy könnyebb egy gyereknek diagnózist találni, mint

foglalkozni vele. Ez fájt. Hiába akartam a lányommal

könyvet lapozni, ha őt az nem érdekelte. Csak ment, má-

szott, az autókat pörgette naphosszat, csörgött a gom-

bokkal... 
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Apuka kamionvezető, hétvégeken jár haza. A két gyerek

gondja az enyém. Ricsi 15 múlt, igazi nagy testvér. Na-

gyon aranyos, szereti Melindát, ha kell, vigyáz rá, de néha

már ő is fáradt. Úgyhogy anyuka játszik vele, anyuka a ba-

rátnője. Együtt nézzük a filmet, mert közben magyarázok

neki. Ilyenkor a mosogatás várhat. Nálunk fordítva volt a

féltékenység: nem a nagy volt féltékeny a kicsire, hanem a

kicsi a nagyra. Sokat gondolkodok a jövőről, de nem tu-

dom, mi lesz. Én is most tanulok mindent, rengeteg szak-

könyvet, újságot olvasok. Itt színjátszó csoportot vezetek,

most fogjuk bemutatni az Alice Csodaországban c. dara-

bot. A főbb szerepeket gimnazisták játsszák, az iskolából

tíz gyerekünket vontuk be, és az ide járók testvérei is sze-

repelnek benne.

Hogy honnan van energiám? Azt mondják, a Jóisten any-

nyit tesz rám, amennyit elbírok; ezek szerint ennyit bírok.

Most már jó, de korábban nem azt kaptam vissza, amennyi

energiát ráfordítottam, mert rosszul csináltam, nem tudtam,

mi a baj. Nála is úgy próbáltam mindent, ahogy a fiamnál

tettem, csak vele nem ment. Ha nem volnának ilyen intéz-

mények, mint ahol most vagyunk, ezek a gyerekek a normál

iskolákban csak úgy elvolnának. Itt viszont minden téren

tudnak fejlődni.”

Negyedik történet: 

Bujna Andrea – Péter

„Abban reménykedem, hogy önálló lesz”

Peti Down-szindrómás kilencéves kisfiú, a speciális alap-

iskolában másodikos.

„A szüléskor tudtam meg, hogy Petinek Down-szind-

rómája van. A terhesség alatt semmilyen erre utaló tünet

nem volt. Két orvos is vizsgált, egyikük sem vette észre,

hogy az ikrek egyike nincs rendben. Koraszülöttek vol-

tak, egy hónappal korábban érkeztek; szerencsére bent

feküdtem a kórházban, így azonnal a neonatológiára ke-

rültek. A hírt Bauer Ferenc doktor úr közölte velem. Ál-

dott jó ember, csak jót tudok róla mondani. Hála neki,

fel tudtam dolgozni az egészet, úgy elmagyarázta, mire

számíthatunk. Megnyugtatott, hogy minden rendben

lesz. Igen, értelmi fogyatékos lesz, de ezekből a gyere-

kekből ki lehet hozni a maximumot. Ő adta a kezembe

Mária Šustrová doktornő könyvét, amíg ott voltam, ol-

vashattam, aztán igyekeztem megszerezni. Nekünk a di-

agnózishoz még hozzájött az ADHD (figyelemhiányos

hiperaktivitás-zavar). Kicsit »turbós«, örökmozgó, vi-

szont mindent a »nagyobb« (egy perccel idősebb) testvé-

rétől, Ádámtól tanul el.

Nem vagyok munkaviszonyban, pedig szívesen dolgoz-

nék. Vegyészmérnökként a környéken nem kapok munkát,

három gyereket (a nagylány, Kriszti 14 éves) nem lehet a fér-

jemre hagyni.

Petivel Mária Šustrová docenshez jártunk Pozsonyba.

Volt egy címjegyzéke az újvári szülőkről, felkerestem őket,

aztán főleg tőlük kaptam tanácsot. Petivel sokkal többet kel-

lett foglalkozni, mint Ádámmal. A nagyszülők kétéves ko-

ráig segítettek, aztán magam maradtam. Naponta tornáz-

tatni kellett, ez volt a legnagyobb gond. Aztán sorba jött a

többi probléma. Elkezdtük járni az orvosokat. Szerencsére

Šustrová doktornő könyvéből elolvastam, hogy mi lehet a

baj. Aláhúztam, hogy melyik tünet mit jelenthet, és men-

tünk sorban a szakorvosokhoz: szívorvos, ortopéd, uroló-

gus, szemorvos, fül-orr-gégész, neurológus, gasztroentero-

lógus, immunológus. Túl vagyunk több operáción: szív-,

urológiai, kétévente fülműtét, mert nem jól hall, kivetették

a manduláit, orrmanduláit. Többnyire Pozsonyban voltak a

műtétek, Ádám addig a nagyszülőkkel volt, aztán óvodába

került.

Peti hároméves volt, amikor elkezdtünk járni ide, a szoci-

ális otthonba óvodába. A tévében láttuk, hogy ilyen kicsi

gyerekeket is befogadnak. Én nem tudtam úgy fejleszteni,

ahogy szerettem volna, itt pedig fejlesztő pedagógusok dol-

goznak velük. Enyhe értelmi sérülése van. A kommunikáci-

ója nincs kellő szinten, beszédhibás: bizonyos hangokat nem

jól ejt ki, vagy elharapja a szóvégi magánhangzót. Én meg-

értem, amit mond, a nagyszülők már nem, mert kevesebbet

vannak együtt. Logopédus is foglalkozik vele. 

A testvérek között addig minden rendben van, amíg Peti

szót fogad Ádámnak, amíg rendezheti őt, de ha Peti valami

mást szeretne, akkor már Ádám nem enged. Peti szeret szá-

mítógépezni, a két gyerek egy számítógépen osztozik. »Mi-

ért kell mindig azt nézni, amit Peti szeretne?« Ilyenkor Peti

levágja a hisztit. A nagylány mint igazi kamasz nem nagyon

akar az öccseivel lenni, Petihez nincs türelme. Bevonjuk őt

mindenbe, mégis az a helyzet, hogy Peti körül forog min-

den. A testvér pedig megsínyli ezt. Legtöbbször az a vége,

hogy én maradok Petivel, ők meg mehetnek. Oda kell rá fi-

gyelni, mert mindennap elkövet valamit.

Nekem sokáig tartott feldolgozni, talán még most sincs

teljesen feldolgozva. Nem szeretek erről nyilvánosan be-

szélni, de most vállaltam, mert egyszer el kell kezdenem.

Most kibújok ebből a burokból, de mindig elsírom magam.

A jövőre nézve abban reménykedem, hogy önálló lesz.

Annyit tudok tenni, hogy ameddig mi vagyunk, addig biz-

tosan jó lesz neki. Utána nem tudom. Szeretném, ha létez-

ne valami lakóotthon, ahol gondját fogják viselni, hogy ne

legyen senkinek a terhére. Csak kihez forduljunk? Senki

sem tudja megmondani, hogy merre lépjünk. Szerencse,

hogy van Nagy Anita. Hozzá bármivel fordulhatunk, ha

tud, segít.”

(t)
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Minden anyuka úgy tekint a váran-

dósság kilenc hónapja elé, hogy tele van

reménnyel, örömmel, hogy egészséges

kisbabája fog születni. Arra nincs felké-

szülve, hogy a magzattal bármi történ-

het, vagy szülés közben, születés után

nem várt komplikációk léphetnek fel.

A hallásfejlődés már magzati korban

elkezdődik, a babák a méhen belül is

hallanak, a szülés előtti utolsó hetekben

egyre jobban érzékelik a külvilág hang-

jait. A hallás vizsgálata már egészen pi-

ci korban nagyon fontos, hiszen a ké-

sőn felismert hallásvesztés hatással van

a gyermek beszédfejlődésére, kommu-

nikációjára, később a tanulási képessé-

geire és iskolai teljesítményére is.

Hallásszűrés 
a születés után
Az első hallásvizsgálat már a születés

után a kórházban megtörténik. Az új-

szülött 0–4 napos korában hallásvizs-

gálat javasolt a szülészeti intézmény-

ben. A kórházakban csecsemőknek

kétféle fájdalommentes szűrés létezik:

az egyik az OAE (otoakusztikus

emisszió), a másik az alvás közben tör-

ténő BERAPhone vizsgálat. Az újszü-

löttosztályokon végzett hallásvizsgálat

nem mindig hoz értékelhető ered-

ményt. Sajnos, hallani olyan kirívó

esetről is, amikor a vizsgáló orvos vé-

gigmegy a csecsemők között, telefon-

ján különböző hangokat ad, és amelyik

csecsemő nem reagál a zajra, annak a

kartonjára ráírják, hogy nem hall vagy

siket. A sikertelenség oka részben az,

hogy ma a magyarországi kórházak-

ban nincs megfelelő műszerpark a ko-

rai hallásvizsgálatok elvégzéséhez. Ha

a kórházban nem sikerült az első hal-

lásvizsgálat, mert a baba sírt, nyugtalan

volt, vagy éppen nem lehetett nála hal-

lásreakciót kiváltani, akkor a védőnő

által végzett további hallásvizsgálatok

javasoltak. (Szlovákiában 2006-ban ve-

zették be a csecsemők kötelező hal-

lásszűrését. Ezt az újszülöttosztályokon

legkésőbb a születés utáni harmadik

napon, a rizikós csecsemők esetében

egy hónapos korig kell elvégezni. Hal-

láskárosodás gyanúja esetén a vizsgála-

tot egy hónap múlva megismétlik. Ha

beigazolódik a hallássérülés, súlyossá-

gától függően a kisbaba hallókészülé-

ket kap, vagy cochleáris implantációra

javasolják – a szerk. megj.)

Gyermek-fül-orr-gégész audiológus

szakorvos által javasolt a hallásszűrés:

– 0–4 napos,

– 1 hónapos, 

– 6 hónapos, 

– 3 éves korban,

– iskola, középiskola kezdésekor.

A következő kockázati tényezők

okozhatnak halláskárosodást a szüle-

téstől a 28. napig:

– gyermekkori tartós halláscsökke-

néssel kapcsolatos pozitív családi

anamnézis; 

– méhen belüli fertőzések (pl.: cito-

megalovírus, herpesz, rubeola, szifilisz,

toxoplazmózis);

– fül- és egyéb craniofaciális fejlődé-

si rendellenességek;

– vérátömlesztést igénylő hiperbili-

rubinémia;

– 1500 grammnál kisebb születési

súly (koraszülöttség);

– alacsony Apgar-érték (életrevaló-

sági skála): 0–3 pont a születés utáni 5

percben, 0–6 pont a születés utáni 10

percben; 

– oxigénhiányos állapot;

– újraélesztés;

– tartós (több mint 10 napig tartó)

gépi lélegeztetés;

– inkubátoron belüli vagy születés

utáni fertőzések;

– sárgaság;

– halláskárosító hatású gyógyszerelés

(pl.: antibiotikum, citosztatikum);

– örökletes tényezők;

– szenzoneurális vagy vezetéses hal-

láscsökkenéssel vagy az Eustach-kürt

funkciózavarával társuló szindrómára

(pl.: Treacher Collins-szindróma,

Down-szindróma, Waardenburg-

szindróma stb.) utaló elváltozás vagy

vizsgálati eredmény.

Fontos a korai hallásvizsgálat és a

rendszeres ellenőrzés akkor is, ha a ba-

ba jól hall. Javasolt a vizsgálat hat hó-

napos korban, hiszen ez az időszak for-

dulópont lehet a hallásfejlődésében,

akár rosszabbodhat is a hallása.

A halláskárosodás rizikó-
tényezői a 29. naptól iskola-
kezdésig – mire f igyeljünk?

A kisgyermek hallás- és beszédfejlő-

dését legjobban az édesanya, a szülők

követhetik nyomon, később pedig a

bölcsődében, óvodában, iskolában a

pedagógusok. Figyelmeztető jel, ha a

kisbaba nem fordul a hang irányába,

nem figyel a zajokra, nem reagál a ne-

vére, ha szólnak hozzá. Másik intő jel,

ha későn vagy egyáltalán nem indul

meg a beszédfejlődés, vagy a gyermek-

nek figyelem-, viselkedési, magatartási

zavarai vannak, nem vesz részt a kö-

zösségi játékokban. Ilyen esetekben ta-

nácsos hallásvizsgálatot kérni.

A korai hallásszűrés 

fontossága napjainkban
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Különösen a következő esetekben

érdemes szakemberhez fordulni:

– a szülő, gondviselő, nevelő rendel-

lenességet, késést észlel a hallás, a be-

széd- vagy nyelvfejlődéssel kapcsolato-

san;

– az os temporale törésével járó fej-

sérülés esetében;

– szenzoneurális vagy konduktív

halláscsökkenéssel járó gyermekkori

fertőző betegségek (pl.: agyhártya-

gyulladás – meningitis, mumpsz, ka-

nyaró) után;

– neurodegeneratív betegségek (pl.:

Hunter-szindróma), szenzomotoros

neuropátiák (pl.: Friedreich-ataxia és

Charcot–Marie–Tooth-szindróma)

fennállásakor;

– progresszív halláscsökkenéssel járó

szindrómák (pl.: neurofibromatózis,

oszteopetrózis és Usher-szindróma)

esetében.

Rehabilitáció halló-
készülékkel, fejlesztéssel
A kisbabák hat hónapos korukban

kaphatnak először fül mögötti hallóké-

szüléket. Már ilyen pici korban meg

kell tanítani őket és a szülőket is a

használatára. Ezzel egy időben érde-

mes megkezdeni a korai hallásfejlesz-

tést, melyet szurdopedagógus szakem-

ber végez. A cél, hogy a hallássérült

kisgyermek mielőbb megtanuljon be-

szélni, így könnyebben integrálható a

későbbiekben.

A szülők számára sokkoló élmény,

amikor megtudják, hogy gyermekük-

nek hallókészüléket kell viselnie. Ta-

kács Katalin gyermekaudiológus szak-

ember azt mondja: „A hallókészüléket

nem problémának tekintjük. Észlelünk

hallásveszteséget, de az a feladat, hogy

ezt lépésről lépésre rehabilitáljuk.

Előbb meg kell tanítani a gyermeket

hallókészülékkel hallani, majd a han-

gok felismerése után megkezdődhet a

beszéd indítása, fejlesztése. Ezért nem

is használom azt, hogy hallási fogyaté-

kosság, azt szoktam mondani, hogy a

gyermeknek kommunikációs gondja

van. A színes, mintás hallókészüléke-

ket pártolom, legyen rózsaszín a lányo-

ké vagy terepmintás a fiúké. Ha nem

ültetjük bele a gyermekbe, hogy fogya-

tékos, akkor ugyanúgy fog felnőni,

mint ép hallású társai. Ezt a szemléle-

tet szeretném megtanítani a szülők-

nek.” 

Egy anyuka története
„Soha nem felejtem el azt a napot,

amikor 29. hétre született ikreimmel

két hónapos kórházi tartózkodás után

végre hazaindulhattunk. Örömmel, iz-

galommal vegyes várakozással néztünk

a ránk váró napok elébe. A felhőtlen

örömünket azonban egy perc alatt be-

árnyékolta az indulás előtti hallásvizs-

gálat. Egyik fiamnál a harmadik mű-

szeres és reflexes hallásvizsgálaton sem

sikerült semmiféle reakciót kiváltani.

Nem reagált az éles zajra, tapsra, az

OAE-vizsgálat sem hozott mérhető

eredményt. A vizsgáló orvos azt

mondta: »Anyuka, a kisfia siket, soha

nem fog se hallani, se beszélni!«

Ott álltunk mi, tanácstalan szülők

úgy, hogy hónapokig semmiféle tájé-

koztatást nem kaptunk se az orvosok-

tól, se a védőnőnktől. Interneten kutat-

tam, hasonló cipőben járó édesanyák-

tól, hallássérült gyermekekkel foglal-

kozó szervezetektől szereztem be az

információkat, mert nem tudtam, mer-

re induljunk, mit kell ilyenkor tenni.

Mivel kisfiam még nagyon pici volt,

jó pár hónappal később került sor az

egyik gyermekkórházban a helyi alta-

tásban végzett BERA-vizsgálatra.

Mindkét fülön 50-50 decibeles hallás-

csökkenést mértek. 6 hónaposan kapta

meg az első hallókészülékét, és folyton

kivette a füléből. Fél évig megkötős

sapkát adtunk rá, hogy ne vegye ki a

készülékét. Hetente 2-szer utazótanár

járt hozzánk fejlesztésre. Annak, hogy

akkor utánajártunk mindennek, és

ilyen korán megkezdődött a fejleszté-

se, meglett az eredménye. Egy év múl-

va a fejlesztésnek és az idegrendszeri

érésnek köszönhetően letettük a ké-

szüléket, és elkezdett beszélni. De el-

jött az a nap is, amikor másfél évesen

bölcsődébe kerültek az ikertestvérével,

és az első évben mindenféle fertőzést

elkaptak; ez azzal járt, hogy mindket-

tőjük hallása megromlott. Másik fiam-

nál a gondozónők figyelmeztettek,

hogy nem vesz részt a közös játékok-

ban, nem figyel, ha szólnak neki. Kór-

házi műtétek sora következett, tubus-

beültetés, orrmandula-kivétel mind-

kettőnél a Tűzoltó utcai klinikán, ahol

jó kezekben voltunk. 

A műtétek, sajnos, nem hoztak »lát-

ható-hallható« eredményt, hamar ki-

derült, hogy mindkettőnek idegi hal-

láscsökkenése van, amely hallókészü-

lékkel és intenzív fejlesztéssel rehabili-

tálható. A klinikán javasolták az Edu-

Kid gyermekközpontot, ahova azóta is

járunk. Fiaim már hatévesek, a korai

fejlesztésnek, rehabilitációnak köszön-

hetően mindkettő integrált óvodába

jár; hallanak, beszélnek, énekelnek, fej-

lődnek.

Az utánam jövő anyukáknak, óvó-

nőknek, pedagógusoknak az informá-

cióhiány pótlására jó szívvel tudom

ajánlani a központ Halld a világ hang-

jait! című dossziéját, melyben minden

fontos és nélkülözhetetlen információ

megtalálható a hallásról. A térítésmen-

tes kiadvány nyomtatott, CD-formá-

tumban is megrendelhető, a központ

honlapján való előzetes regisztráció

alapján a dosszié anyagait tartalmazó

linket e-mailben is elküldik az érdek-

lődőknek.”

EduKid – az első 
gyermekbarát központ 
Magyarországon
Egy hely, ahol minden egy helyen

valósul meg:

• újszülöttkori hallásproblémák szű-

rése (OAE, BERA);
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• a meglévő hallásveszteség diag-

nosztizálása (egyénre szabott vizsgálati

tervvel);

• kommunikációt segítő eszközök

forgalmazása (hallókészülékek, hallást

segítő eszközök);

• hallás- és beszédfejlesztés;

• figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia

kimutatása és fejlesztése;

• auditív észlelési és feldolgozási za-

varok felismerése és terápiája;

• gyógypedagógiai szaktanácsadás;

• szülői tanácsadás;

• klinikai háttér (SE II., Tűzoltó ut-

cai II. Sz. Gyermekklinika).

Elérhetőség:

EduKid Speciális Hallásdiagnoszti-

kai, Rehabilitációs és Oktató Központ

1082 Budapest, Kis Stáció u. 1–3.

Mobil: +36 20 337 26 35, 

telefon: +36 1 413 01 68, 

fax: +36 1 413 01 69

E-mail: info@edukid.hu, 

web: www.edukid.hu

Vezetője: Takács Katalin nemzetkö-

zi végzettségű gyermekaudiológus

Szerzők: dr. Dalos Judit fül-orr-gé-

gész audiológus szakember

Takács Katalin gyermekaudiológus,

hallásakusztikus mester

Összeállította: Dubniczki Csilla

Bratkó József és felesége, Ágota sokaknak lehetne példa-

kép. Életük, megismerkedésük, kitartásuk és munkásságuk

nem egy a sok közül. Az eljegyzésükről még a Fókusz c. té-

véműsor is tudósított, rádióműsorukkal, az Esélyegyenlő-

ségi Magazinnal pedig a fogyatékossággal élők szórakozá-

si, kulturális lehetőségeit szeretnék tágítani, valamint a hi-

ányos információikat kibővíteni. Riport arról, hogy hogyan

kellene bánnunk egymással.

Ágota 1979 januárjában született Orosházán Little-kór-

ral. Édesanyja észrevette, hogy besárgult, és kérte, hogy cse-

réljék le a vérét, ám hiába. Megtörtént a baj. Ágota bátyjá-

nál is ugyanez volt a probléma, csak neki idejében lecserél-

ték a vérét, és máig is egészségesen éli az életét. 

Ágota ötéves koráig nem tudott sem beszélni, sem járni,

enni vagy felöltözni egyedül. Anyukája akkor a Pető Intézet

óvodájába íratta be, és ott a konduktorok kezelésbe vették.

Az iskolát is itt folytatta, három évig bentlakóként. ,,Így let-

tem sokkal önállóbb – emlékezik vissza Ágota –, ott tanul-

tam meg járni, enni, beszélni; ezt nagyon köszönöm az ak-

kori Pető Intézet konduktorainak.” Negyedik osztályból át-

került a Villányi úti épületbe, ahová már bejáróként a petős

busszal járt. Miután elvégezte a nyolc osztályt, és elballagott,

nem tudták, mi legyen a következő lépés. ,,Sok szülőnek

okoz gondot, hogy a Pető Intézet után hova is menjen a

gyereke, nem biztos, hogy felveszik másik iskolába. Akkori-

ban anyukám is szinte biztos volt benne, hogy otthon kell

majd maradnom, de szerencsére nem így történt.” Ágota a

Marczibányi téri szakiskolába jelentkezett, és felvették. Ott

megtanult szőni, és tizenhét évesen már dolgozott is mint

szövőnő. ,,Nagyon szerettem szőni. Ezt csak szívvel-lélekkel

lehetett csinálni.” Kilencévi munka után beiratkozott egy vi-

déki iskolába, és ott számítástechnikát tanult. Hét közben

kollégiumban lakott, hét végén hazajárt dolgozni. Miután

elvégezte az iskolát, visszatért a szövéshez.

Közben levelező barátokat keresett, az Ifjúsági Magazin-

ba adott fel hirdetést. ,,Soha nem gondoltam volna, hogy

akár szerelem is lehet majd belőle” – mosolyog. Sokan írtak

neki, édesapja alig győzte a leveleket a postára vinni. Így is-

merkedett meg későbbi férjével, Bratkó Józseffel is. József-

nek akkoriban volt párja, így csak barátként leveleztek, majd

,,Mindent meg lehet csinálni, csak 
szeretni, becsülni, tisztelni kell a társunkat!”
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e-maileztek éveken keresztül. Egészen addig, míg József

szabaddá nem vált, akkor ugyanis találkoztak. ,,Szerelem

volt első látásra” – idézi fel Ágota. Mielőtt azonban ko-

molyra fordulhatott volna a dolog, Ágota szüleit is meg kel-

lett győzni: „Természetes dolog volt, hogy féltik gyermekü-

ket, és Józsinak valóban nagyon nehéz volt megmagyaráz-

nia, hogy miért pont engem, a sérült lányt választott.” De Jó-

zsefnek sikerült nagy nehezen, hosszú beszélgetésekkel

megnyugtatnia Ágota szüleit. Olyannyira, hogy 2005 kará-

csonyán megkérte Ágota kezét. „Szüleim azt kérdezték,

hogy »Józsi, jól meggondoltad magad? Nagyon sok és nehéz

feladat fog rád várni!«” De József hajthatatlan volt, és 2006

januárjában a hivatalos eljegyzésen a Fókusz is ott volt, hogy

megmutassák a világnak: igenis, ők is tudnak úgy élni, mint

bárki más. A következő év szeptemberében pedig hivatalo-

san is kimondták az igent, illetve Ágota jeltolmács segítsé-

gével közölte, hogy komolyak a szándékai.

A szüleiktől teljesen külön háztartásban élnek ketten, ma-

guk gondoskodnak mindenről, a takarítástól kezdve a vasa-

lásig. Ahogy Ágota állítja: „Mindent meg lehet csinálni, csak

szeretni, becsülni, tisztelni kell a társunkat!” Egymás között

jelnyelven, gyors kommunikációs eszközökkel beszélnek,

sokat kirándulnak, és mindketten elhivatottan harcolnak az

esélyegyenlőségért. Ezt teszik a fogyatékossággal élő embe-

rek mindennapi életéről információt adó Esélyegyenlőségi

Magazin rádióadásain keresztül is. ,,Szeretnénk, ha mind az

újságírók, mind pedig a fogyatékossággal élő emberek és

családtagjaik tudnák: tőlünk aktuális hírekhez jutnak” – fűzi

hozzá Bratkó József, aki mindig is a rádió világában dolgo-

zott, így nem volt kérdéses, hogy milyen fórumon harcolja-

nak az esélyegyenlőségért. 2005-ben még a debreceni

Hobby Rádió egyik műsoraként indultak, majd internetre

váltottak. Nemcsak hazai, hanem romániai és ausztriai ma-

gyar nyelvű adásokban is megosztják műsorukat, s a közös-

ségi médiában is aktívan ott vannak. Céljuk, hogy hiánypót-

ló, akadálymentesítési tanácsokkal megjelenő, szórakoztató

magazint működtessenek. Várják és keresik az ország bár-

mely településéről, intézményéről, kulturális, egészségügyi

létesítményéről szóló híreket. Az emberek felkeresése és a

posta általában Ágota feladata, József pedig a munka többi

részét intézi. Rendszeresen mutatnak be olyan helyeket,

ahol maguk is megfordultak, emellett kirándulásokat is

szerveznek mozgássérült barátaiknak, akadálymentes he-

lyekre. Állandó rovataik az Útikalauz, A fejlődés világa, Ter-

mészetbarát, Sikertörténet, Hírpercek, Orvosi percek. Ez

utóbbiban 2014 februárjától Tálos Marianna fogorvos vála-

szol a rádióhallgatók kérdéseire. 

,,Hallássérültek számára is elérhető a műsorunk. Akinek

van RDS-vevőkészüléke, feliratozva tudja követni műso-

runkat” – hívja fel a figyelmet József arra, hogy igyekeznek

akadálymentesített műsort szolgáltatni. Az RDS-vevőké-

szülék ugyanis hasonlóan működik, mint a teletext. A hal-

lássérülteknek nincs különösebb dolguk, csak birtokolniuk

kell ezt a készüléket, és a rádiószolgáltató automatikusan

feliratozza a műsort; a szöveget a készülék kijelzőjén olvas-

hatják. De Magyarországon jelenleg még csak az ő műsoruk

érhető el ebben a formában, sajnos, ezt a szolgáltatást na-

gyon kevesen ismerik. 

Arra a kérdésre, hogy mit szeretnének elérni a jövőben, ezt

a választ kaptam: „Szeretnénk boldogabbá tenni sorstársain-

kat és megmutatni, hogy igenis szép az élet!”

Puha Andrea

Szeretethíd
Idén május 16-án és 17-én hatodik alkalommal valósul

meg a Szeretethíd nevű Kárpát-medencei református ön-

kéntes nap. Erre a segítségnyújtó akcióra mindenkit vá-

runk, legyen korosodó, fiatal, egyháztag vagy egyházon kí-

vüli ember, egészséges vagy éppen valamilyen módon aka-

dályozott testvérünk. 

Egyházi és civil környezetben több helyen is folyik rend-

szeres önkéntes munka, ez a néhány nap mégis különös jelentőségű. Csodálatos érzés tudni azt, hogy egy időben,

országhatárra, felekezetre, korra, nemre, állapotra való tekintet nélkül szeretethíd épül sok-sok összefogó közösség-

ből. Az ilyen hidakra nagy szükség van, hogy összekössék az adni tudó és a segítségre szoruló embereket, kimoz-

dítsanak önmagunkból, és elindítsanak mások felé. 

Ezért hívunk MINDENKIT, kapcsolódjon be, próbálja ki, milyen jó körülnézni egy szeméttől megtisztított park-

ban, látni az örömkönnycseppeket elmorzsolgató időseket s azt, hogyan csillannak fel a szemek, ha szeretettel oda-

figyelünk egymásra!

Egyének és csoportok egyaránt részt vehetnek a programban, bővebben tájékozódni, regisztrálni a www.szeretethid.hu

oldalon lehet. Jelentkezési határidő: 2014. május 4.

Tegyünk közösen egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért, valamint a teremtett világért! 

Csiffáry Ildikó programkoordinátor
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Finnország ötmilliós lakosságából

30 ezerre teszik az értelmi sérülésük

miatt segítségre szoruló emberek

számát. A kelet-európaiak számára

még mindig követendő példának

számító északi jóléti állam gondos-

kodása jelenlévő az élet minden pil-

lanatában. A segítséget a lehető leg-

közelebb viszik az emberekhez: a

képletes védőhálót a településeken

feszítik ki a rászorulóknak.

Riitta Mustikka-Orava zenetanár

rám bízza a döntést: menjünk a ma

lakó- és munkahelyének számító, 8

ezer lakosú Muhos kisváros intéz-

ményébe, vagy autózzunk el a 22 ki-

lométerre fekvő szülőhelyére, Uta-

järvibe. Északon, a Lappföld közelé-

ben élőknek még tízszer ennyi kilo-

méter sem távolság. Az sem zavaró

számukra, hogy a hőmérő 22 fokos

hideget mutat. Az autók motorját éj-

szakánként töltik, nem lehet olyan

hideg, hogy reggelente ne tudnának

elindulni. A háromezres lélekszámú

Utajärvi, miként a szomszédos Mu-

hos is, templomos falu. Az 1960-as

években, amikor még ritkaságszám-

ba ment errefelé az autó, a környező

tanyákról az Oulu folyón templomos

csónakokon evezve jutottak el a köz-

pontba: misére vagy boltba

a népek. 

Okom volt az utajärvi lá-

togatás mellett dönteni: itt

élt Seija, Riitta nagynénje,

akit magam is jól ismertem.

A helyi bank tisztviselőjét

az itteniek máig őrzik em-

lékezetükben. Tudják, hogy

a napi munkából két fiához

sietett mindig haza. Így te-

hetett akkor is, amikor néhány éve,

egy nyári délután elesett az udvaron:

a szíve állt le, vagy megrekedt egy

vérrög az agyában. A szomszédok ta-

láltak rá, meg a két riadt fiúra, akik

egymás kezét szorongatva ültek az

ágyon: anyuka elaludt – ismételték

éneklő hangon, s ringatták magukat

hozzá. A két, ma negyven körüli fivér,

Vesa és Kari ugyanis génhibával szü-

letett, ráérős, lassú gondolkodással,

örökké mosolygó gyerekként éli éle-

tét. Édesanyjuk halála óta új ottho-

nukban: Utajärviben, a Symppaattia

(vagyis: Szimpátia) el-

nevezésű szociális in-

tézményben.

Az épület előtt né-

hány autó parkol: a

gondozók saját jármű-

vei. A fal mellett ke-

rékpárok állnak: a gon-

dozottak közül néhá-

nyan – miként a falu-

beliek legtöbbje – még

a legnagyobb télidőben

is nyeregbe pattannak.

Oldalt a hóban pár fa-

kutya: a lábbal hajtható,

hosszú-sínes szánkó a

vidéki finnek legnépszerűbb téli

közlekedési eszköze. Az előszobában

levetjük a cipőnket, errefelé ugyanis

így szokás. A padlófűtés melegíti az

ember talpát, s egyébként is: télidő-

ben minden finn vastag gyapjúzok-

nit hord.

Az egykori iskolaépület ma Uta-

järvi egyik szociális szolgáltató rész-

lege. A 14 állandó gondozott mind-

egyike az emeletes központi épület-

ben lakik. Az udvar végében álló

földszintes otthon felújítását a tavasz

beálltával befejezik – tájékoztat Arja

Karhula, az intézmény igazgatója. –

Oda költöztetik majd át a lakókat:

nagyobb, világosabb szobákba, tága-

sabb közösségi terekbe. Nem mintha

a mostani körülmények láttán a ke-

let-közép-európai látogatót ne fogná

el a csodálkozás és sóvárgás. Az

északinak vagy finnesnek ismert la-

káskultúra jellegzetességei minde-

nütt megtalálhatók, legyen szó óvo-

dáról, iskoláról vagy öregek otthoná-

ról. Hatalmas tetőablakokon jut be a

télutói fény a szobákba, s a falak és a

bútorok világos színe tovább erősíti.

A lakásokat ki-ki kedve szerint csi-

nosítja, és még inkább így lesz ez az

új részlegben, amelyet eleve a lakók

ízlésének, igényének megfelelően

alakítanak ki.

Minderről már kávézás közben be-

szélgetünk közösen az igazgatónő-

vel, a lakókkal és Seija Tervóval, aki

50 éves korára képezte át magát szo-

ciális gondozóvá s szerzett jogosít-

ványt. A finneknél, kivált a távolabbi

településeken, természetes dolog a

szakmaváltás, az átállás a közösség

szükségének megfelelő munkára. A

gondozó Seija és az otthonban lakó,

60 éves örök kislány, Ulpu együtt kí-

Másfajta finn barátok Az igazgatónő 
a Symppattia előtt 

Riitta Mustikka-Orava zenetanárt ismerősként 
fogadják az otthon lakói
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nálják a kávét, s mellé a maguk ké-

szítette kőttes kalácsot, a pullát.

Mellénk telepednek a fiúk is: Vesa a

több száz darabos CD-gyűjtemé-

nyéről mesél, s arról, hogy nemrégi-

ben a kedvenc rockegyüttese kon-

certjére is eljutott a közeli nagyváros,

Oulu sportcsarnokába. 

Arja intézményük példájával is

megerősíti a finn szociális intézmé-

nyek célját: igyekeznek lakóik leg-

személyesebb kívánságait is teljesíte-

ni. Az otthonbeliek közül többen

szenvedélyes jégkorongrajongók,

gyakran járnak az első osztályban

játszó oului csapat meccseire. Az

úszást kedvelők rendszeresen a helyi

uszodába mennek, s valahányan a

helybeliekkel együtt vesznek részt is-

tentiszteleten az év nagy eseményén,

az úgynevezett templomos napokon.

Egész éven át készülnek a nyári tá-

borozásra: ilyenkor az otthon egy

napra kitelepül a vízpartra. A fürdő-

zés, a sütés-főzés a parton, csónaká-

zás és a közös éneklés egész télre va-

ló élményt ad a közösségnek. Aki

csak teheti, munkával is elfoglalja

magát: az intézmény barkácsműhe-

lye az asztalosmesterséghez értők-

nek, konyhája a főzést kedvelőknek

ad munkalehetőséget. Bizonyos uta-

kat például orvosi rendelésre, taxival

tesznek meg: a finn egészségügyi

pénztár állja a számlát. Máskor vala-

melyik támogató intézmény állítja ki

saját szállító járművét. Utajärviben

is, miként szerte az országban, széles

körű a civil támogatók köre a Lyons

Klub tagjaitól a Martta nevű női

egyletekig.

Utajärviben egyébként 40 sérült,

segítségre szoruló embert tartanak

nyilván. A 14, otthonban lakón kí-

vül sokan a saját családjukban élnek:

ehhez kapnak a helyi önkormány-

zattól anyagi és szakmai segítséget.

Vagy éppen átmeneti szállást, ha a

családnak – mondjuk, egy hétvégére –

más elfoglaltsága akad. Miként a

finn fiatalok általában, a különböző-

képpen sérült finn emberek is igye-

keznek kialakítani az önálló éle-

tüket. Ehhez a települések járulnak

hozzá, lakással. Számos blog és in-

ternetes levelezőoldal írója panasz-

kodik azonban amiatt, hogy Finn-

ország máig nem írta alá azt a nem-

zetközi emberjogi nyilatkozatot,

amely szerint a sérült ember joga

megválasztani lakásának körülmé-

nyeit. Így a kapott lakást még min-

dig az önkormányzat jelöli ki. Egész

Finnországban rendszerszerűen

működik a nevelőszülői hálózat. So-

kan főállásban, szociális gondozói

feladatra szakosodott vállalkozó-

ként nevelnek a saját családjukban

6-8-10 sérült gyereket.

Arja Karhula igazgató csodálko-

zással vegyes értetlenkedéssel hall-

gatja az egyik bükki magyar kisvá-

rosban történteket, ahol az önkor-

mányzati képviselők maguk szavaz-

tak a sérült embereknek az Európai

Unió pénzén épülő lakásai – ellen.

Állítja, hogy ilyen ellenállás náluk

nem fordulhatna elő. 

Tény, hogy az északiak gondolko-

dásukban is évtizedekkel előttünk

járnak. A másik ember másságának

magától értődő tisztelete a finn kö-

zösségi viszonyok egyik megkérdő-

jelezhetetlen értéke. Elvitathatatlan

érdeme van ebben egy Dániából

származó, ma Finnországban is igen

népszerű tv-sorozatnak. A Másfajta

barátok (finnül: Toisenlaiset Fren-

dit) című film finn változata éppen

annak igazolására készült 2010 és

2013 között, hogy az értelmes, em-

berhez méltó lét egy sérült ember

számára sem elérhetetlen. A sorozat

főhősei: a zenekedvelő-narrátor Ti-

mo, a politikaértő, operába járó

Mikko, Sonja „hercegnő” és barát-

nője, Sanna, valamint a mindenkin

segítő Kata mára a legtöbb finn kö-

zeli barátaivá váltak.

Major Árvácska

Fényképek: Antti Orava

Kari 

Vesa gyűjteményét mutatja a szerzőnek 
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A sérült személyek ellátásának kérdéskörei az emberi-

ség egész történelmén végigvonulnak; minden kornak

megvoltak a törekvései: humán-, egészség-, társadalom-

és szociálpolitikai vetületük tükrében.

Család
A megszületett sérült gyermek a miénk, akit egészsé-

ges társához hasonlóan nagyon szeretünk, foglalkozunk

vele, ápoljuk, gondozzuk, lehetőség szerint fejlesztjük ké-

pességeit. Minden körülmények között feltétel nélküli el-

fogadásról van szó. A családok nagyon nehéz helyzetbe

kerülnek, támogató környezet nélkül szinte lehetetlen a

mindennapok megélése. Ebben az esetben a fizikális és

szociális/pénzbeli támogatás mellett óriási fontosságú a

mentális segítés. A megoldás sok esetben nagyon nehéz.

A szociálpolitika azt mondja, hogy a sok rossz közül ki

kell választani a legjobbat. Aztán a szülők megöregszenek.

Eljön az az idő, amikor gyermekünket szociális intéz-

ményben szükséges elhelyeznünk.

Jogszabályok
Minden társadalom elsősorban az alkotmány és a szo-

ciális törvények s ezek végrehajtási rendeleteinek szintjén

szabályozza a fogyatékos emberek ellátásának módjait és

lehetőségeit. Természetesen meghatározó az adott ország

gazdasági helyzete. Mégis az a véleményem, hogy a sérült

embernek ugyanolyan jogai és méltósága van, mint egész-

séges társainak. Ezért a bánásmódnak is egyenértékűnek

kell lennie. Ez azt is jelenti, hogy az elesett, rosszabb hely-

zetben lévő embert is megilleti a figyelem és a jó ellátás.

Ellenkező esetben a negatív diszkrimináció, a negatív

megkülönböztetés problémakörével állunk szemben. A

jogszabályok együttesen vezérfonalai tevékenységünknek,

alkalmazhatóságuk természetesen a gyakorlatban mani-

fesztálódik. Korrekcióik, módosításaik a jogszabályalko-

tók feladata.

Férőhelyek kialakítása
Mindannyian tudjuk, hogy a különböző sérülésekkel

élő embertársaink egy része olyan épületekben él, amelyek

nem felelnek meg a környezetre vonatkozó követelmé-

nyeknek. Továbbá számolni kell az öregedés tényével, az

ezzel járó kísérőbetegségekkel.

Alapítványoknak, egyházak-

nak, karitatív szervezeteknek és

nem utolsósorban kormányok

szociálpolitikájának köszönhe-

tően Magyarországon is elin-

dult a kiscsoportoslakóotthon-

program, melynek eredménye-

ként egyre több lakóotthon

épülhet az emberséges bánás-

mód követelményeinek megfe-

lelően, lehetőséget adva a szociális önállóság fejlesztésére.

Az egyenlőtlenségek csökkentése a gyakorlatban az em-

berléptékű életterek kialakításával kezdődik. Minden al-

kalommal örömmel olvasom, ha átadnak egy-egy lakóott-

hont, mert ismét gazdagabbak lettünk, megteremtve egy

újabb lehetőséget a fogyatékos emberek társadalmi beil-

leszkedésének megalapozására. A környezetnek az iden-

titás kialakításában is fontos szerepe van. A jól megépített

lakókörnyezet nem csupán funkcionális tartozék, hanem

a benne lakók személyközi kapcsolatainak alakulását is

megkönnyíti, és az élhetőbb mindennapok örömmel és

bizakodással töltenek el bennünket.

Szakember-ellátottság
Nagyon fontos a szakember-ellátottság biztosítása. A

szociális szféra speciális területének, a fogyatékosellátás-

nak meghatározó egyéniségei az ápolók és gondozók. Vé-

leményem szerint minden intézmény arra törekszik, hogy

megfelelő számú szakembergárdát alakítson ki. Örvende-

tes tény, hogy az alap-, közép- és felsőfokú képző intéz-

mények magasan kvalifikált személyeket bocsátanak ki a

fogyatékosvédelem területeire. Ugyanakkor nagyon fon-

tosak a továbbképzések is, mert hiányukban a szakmai

munka csorbát szenved, sok munkatársunk kiég, és a pá-

lyát elhagyni kényszerül. Az esetek többségében önmeg-

valósításról nem beszélhetünk. A másik negatívum az

alulfinanszírozottság lehet, és utánpótlási gondok kelet-

kezhetnek. A továbbképzéseken frissíthetjük tudásunkat,

új ismereteket szerezhetünk, bővülhetnek megküzdési

stratégiáink, fejlődhet önismeretünk, elkerülhető a kiégés

folyamata. A humán foglalkozásokban igény kell, hogy

legyen a szupervíziók és az egyéb személyiségfejlesztő

tréningek iránti érdeklődés. Mindezek mellett más befo-

Utak és lehetőségek a fogyatékos
személyek minőségi ellátásában
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lyásoló tényezők sokasága alakítja személyiségünket.

Ezek a család, gének, biológiai érés, a nemek közötti kü-

lönbségek, faji identitás, ellenálló képesség, egészség-be-

tegség, nevelés, táplálkozás, költözködés, időjárás, barátok,

kultúra, fegyelem, intelligencia, vallás, érzelmek, anyagi

hajlam, szociális elfogadottság, munka, játék, divatok, uta-

zás – a teljesség igénye nélkül. Ezek a tényezők mind részt

vesznek szemléletünk alakításában, hiszen a fogyatékos

személyek minden térre kiterjedő elfogadásának és befo-

gadásának alapjai: látásmódunk alakítása, szemléletünk

teljes átformálása. Ezek nélkül előrelépni lehetetlen!

A régi szemlélet helyett, amely elsősorban a szánalom-

ra épült, a hangsúly a szükségletek befogadásán, az esély-

egyenlőségen, a társadalmi erőforrásokhoz való hozzáju-

táson van. A sors adománya, ha mindezekhez elhivatott-

ság is társul.

Az élethosszig tartó tanulás fontossága nem utópia.

Lehet, merészség leírnom, hogy a szociális szférában dol-

gozóknak mindenekelőtt folyamatosan kell tanulniuk.

Tudás birtokában van előrelépés, megfelelő szemléletű

szakembergárda, megfelelő szintű ápolás, gondozás és re-

habilitáció. Sok mindent kell megtanulnunk. Többek kö-

zött azt, hogy a tolerancia a másság, a másik ember elfo-

gadása. Meg kell tanulnunk vigyázni közös értékeinkre.

Tudnunk kell, hogy az erős mennyi terhet rakhat a gyen-

gébbre, és a méltóságot a gyengébbtől soha nem szabad

elvenni. Meg kell tanulnunk figyelni a hátrányos helyze-

tűekre, a társadalom peremén élőkre.

Rehabilitáció
Ugyancsak nagyon fontos a rehabilitáció. Király Károly

pedagógus, fogyatékosügyi szakember szerint: nem álta-

lában kell oktatni, nevelni, hanem határozott céllal. Kie-

meli: „...csak az értékvezérelt magatartással felruházott, az

erre nevelt fogyatékos egyéntől várható el a társadalmi be-

illeszkedés, ha van hová.” Az intézménybe bekerült sérül-

tet a munkára motiválni, erősíteni kell, fontos a lépcsőze-

tesség és a fokozatosság elve mint vezérelvek. Sokszor el-

hangzik: „munkára történő nevelés”. Cél: az emberben

végbemenő pozitív változás elérése, személyiségének fej-

lesztése révén társadalmi reintegrációjának elősegítése.

Bármilyen szinten tartó vagy képességfejlesztő terápiáról

legyen szó, a foglalkozás minden esetben sikerélményt,

örömöt, önmegvalósítást jelentsen. Napjainkban a gazda-

sági struktúra, sajnos, sok esetben nem teszi lehetővé fo-

gyatékos emberek foglalkoztatását. Ezen a területen na-

gyon sok a tennivaló. Kiemelendő: a kultúra és a sport a

rehabilitációhoz vezető út nagyon fontos eszközei.

„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulaj-

donképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük,

amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé le-

hetne.” (Goethe) A rehabilitáció anyagi vonzata biztos,

hogy jelentős. Azonban a ráfordított pénz többszörösen

megtérül. Tudatos törekvéseink mellett, de pénzforrások

hiányában a rehabilitáció problémaköre még nagyon

hosszú ideig aktualitás marad.

Ápolás-gondozás
Rendkívül fontos és összetett kérdéskör. A minőségi

ápolás az ember mindennapjainak meghatározó eleme.

Alapja a nagyfokú emberség és empátia. Az ápolás folya-

matának meghatározó személyisége maga az ápoló. Fel-

készültsége, jelleme, munkához való hozzáállása, ember-

szeretete, akarása, tudása, gyakorlata és tapasztalata – a

teljesség igénye nélkül. A szakembernek ismernie szüksé-

ges az ápolás minden egyes részletét, az ellátandó személy

fizikális, mentális és szociális állapotát, alapvető emberi

szükségleteit, esetleges betegségeit, a testmozgás, táplál-

kozás és étrend jelentőségét. Az ápolóra fokozottan ér-

vényes a folyamatos tanulás, továbbképzés követelmé-

nye. Az ápolás és gondozás a kliens elhelyezésétől kez-

dődően a szociális gondoskodás minden részét magában

foglalja.

Etikai normák
Megtartásuk, követésük szorosan hozzátartozik a kö-

vetelményrendszerhez. Az etika valamely morális kö-

zösség vagy foglalkozási csoport közös nézet- és er-

kölcsrendszere. Az erkölcs tudománya, az erkölcsi sza-

bályok és értékek alapját képező elvek összessége. Az er-

kölcsi elvek adott helyzetekben való megvalósításához

szükséges döntéshozatali képesség. Esetünkben az ápo-

lás morális aspektusainak tudománya, a morális szem-

pontok pedig az ápolás meghatározó és integráns részét

képezik. Önálló diszciplína. Szinte minden foglalkozás-

nak van önálló etikai kódexe. A magam részéről a Szo-

ciális Munka Etikai Kódexéből kívánok néhány részletet

kiemelni.

15. pont: „...a szociális munkát végző a kliens függősé-

gi helyzetével nem él vissza. Munkája során nem a kont-

roll, hanem a segítségnyújtás a döntő.”

37. pont: „...a szociális munkát végző tiszteletben tart-

ja munkatársai és a szakemberek övétől eltérő véleményét

és munkamódszerét, kritikájának felelős módon, az érin-

tettek bevonásával ad hangot.” Mindezt egyenes, korrekt

módon teszi, munkatársa megalázása és megkerülése

nélkül. Az etikátlan viselkedést és magatartásformát a se-

gítő szakember elutasítja, a szabályokat megtartani több

mint emberi kötelességünk.
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Pál apostol mondja: „...nincs mentséged, te ítélkező

ember, ki más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen

magad is ugyanazt cselekszed, te ítélkező!” (Róm. 2,1.) Ez

a projekció, a kivetítés lényege. Pál apostol közel két évez-

reddel előzte meg a mélylélektant. Andrásfalvy Bertalan

szerint: „...nincs kétféle vagy többféle erkölcs, nincs külön

erkölcs a gazdaságban, a családi életben, és nincs külön er-

kölcs a politikában.”

A társadalom viszonya 
a fogyatékos személyekhez
A fogyatékosügy mindannyiunk ügye. Országok több

százezerre tehető, fogyatékossággal élő polgárai a társada-

lom perifériájára szorult személyek, kevés kivétellel. Ne-

gatív diszkriminációjuk és szegregációjuk problémaköré-

vel lépten-nyomon találkozunk. Az egészséges populáció,

sajnos, általában idegenkedik tőlük. Gyakran segítség nél-

kül megyünk el mellettük. Mintha az egyenlőség megélé-

se kizárólag az egészséges ember privilégiuma volna. Tá-

mogató környezetről általában nem beszélhetünk. A min-

dennapok történéseiből is kirekesztettek. Előítéletesek

vagyunk elfogadásuk és befogadásuk tekintetében. Az ép

szellemű emberek halmozottan élik meg mindezeket a

szomorú tényeket. Minden országnak van az egyenlő bá-

násmódról és esélyegyenlőségről szóló törvénye. A jogsza-

bályok biztosítják, hogy a sérelmet szenvedett személyek

megfelelő eljárás igénybevételével léphessenek fel a jog-

sértőkkel szemben.

Utak és lehetőségek
Az út a függőségtől az autonómiáig a fogyatékos sze-

mélyek nagy részének, sajnos, végtelen. Lehetőség kínál-

kozik alanyi jogon és a humánum szintjén, hogy minden

sérült embernek megadasson a lakóotthoni ellátás. A hiá-

tusokat, a hiányokat fontossági sorrendben kell pótolni. A

fogyatékosügyet anyagi források birtokában legyen lehe-

tőség komplex módon kezelni! Legyen lehetőségünk ké-

pessé tenni, közvetíteni, minőségi szolgáltatásokat nyújta-

ni, támogatni! Pénzeszközök birtokában képezni magun-

kat, magas szinten szeretve ápolni és gondozni! Az egyen-

lőtlenségek esélyteremtéssel ellensúlyozhatók! Minden

körülmények között össze kell fogni a fogyatékosokért!

A madridi nyilatkozat egyértelműen fogalmaz: „A be-

fogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel

párosuló cselekvés.” A jelenben és a jövőben is: a kormá-

nyok és a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetei

közötti erős szövetség az alapfeltétele a fogyatékos em-

berek esélyegyenlősége és társadalmi részvétele leghaté-

konyabb előmozdításának. Jelezzünk a társadalmi csopor-

tok felé, a kérdéskör kapjon nagyobb publicitást, a médi-

án keresztül nagyobb nyilvánosságot. Induljunk végre el a

szemléletváltás irányába, és tegyünk meg mindent azért,

hogy sérült társaink velünk egyenlő jogú és egyenlő mél-

tóságú emberek legyenek!

Sokan vagyunk: ők, családjuk és hozzátartozóik, a fo-

gyatékosügy mellett kiálló prominens személyek, egészsé-

ges társaink és mi, szakemberek! Az egyenlőségek elérése

alapvetően a társadalmi igazságosság talaján valósítható

meg!

Balassagyarmat, 2014. március 2.

Fábri Lászlóné

Fábri Lászlóné diplomás általános szociális munkás. Ba-

lassagyarmaton él családjával. Hosszú évek óta dolgozik a fo-

gyatékosvédelemben, a sérült emberek és családjuk érdekeiért,

társadalmi elfogadásuk mielőbbi elérése céljából. 

Tisztelt Olvasóink!

Mai számunktól kezdve játszani hívjuk Önöket. Három kérdésre kell felelniük. Mindegyik válasz megtalál-
ható lapunk valamelyik írásában. A szerencsés nyertes könyvjutalomban részesül.

Kérdések:
1. Hány, a csecsemők intenzív ellátására szakosodott perinatális központ működik Szlovákiában?
2. Mikortól végeznek Szlovákiában hallásvizsgálatot az újszülöttosztályokon?
3. Milyen szerveket támad meg a pikkelysömör?

A válaszokat május 10-éig várjuk e-mailben a carissimi.lap@gmail.com vagy levélben a Carissimi, Bučinová
14, 821 07 Bratislava címre.

J Á T É K
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– Jó napot kívánok! – köszönt rám

a minap egy kellemes hangú, a fel-

nőttkor küszöbén álló fiatalember.

Mellette volt mosolygós anyukája, s

így már összeállt a kép, hogy ez csak-

is Dani lehet, akivel bő egy évtizede

kerestek meg engem. 

Nagy volt akkor a baj, mert Dani

képtelen volt elsajátítani az alapisko-

la tananyagát. Csak ákombákomo-

kat írt a füzetébe, a számokkal sem

tudott megbarátkozni, s olvasás he-

lyett hajlandó lett volna inkább ki-

futni a világból. Megutálta az isko-

lát, nem szeretett oda járni, pajtása

sem akadt, mert aki egy kicsit is

ügyesebb volt nála, inkább a jó tanu-

lókkal barátkozott. Olyan volt szá-

mára az iskola, mint egy rémálom.

Nem lelte benne a helyét, s nap mint

nap azzal találta magát szemben,

hogy megint semmit nem tud. Pedig

otthon már a játéktól is eltiltották,

minden idejét a tanulásnak kellett

szentelnie. Az egész család vele fog-

lalkozott, szinte szusszanásnyi ideje

sem volt másra.

Belefáradt az egészbe. Sziszifuszi

munka volt, amit naponta el kellett

végeznie. Már fél év is eltelt az isko-

lában, azonban dicséretet sohasem

kapott, mert a tanító néni szerint

gyengén teljesített, ezért csak kor-

holták. Nem csoda, hogy búnak

eresztette a fejét, és kínlódás volt

számára minden, ami kapcsolatban

volt az iskolával s a tanulással. 

A szülők rádöbbentek, hogy nem

az a megoldás, hogy éjt nappallá té-

ve tanulnak vele; a sok befektetett

munkának semmi látszatja sincs,

eredményei egyre rosszabbak. 

Dani ekkor került hozzám. A ki-

vizsgálás során kiderült, hogy értel-

mi képességei messze elmaradnak az

átlagtól, s hogy bizony az értelmi fo-

gyatékosok speciális iskolája lenne

számára a legmegfelelőbb. A szülő-

ket kellemetlenül érintette, és elein-

te nem akarták elfogadni ezt a meg-

oldást. Hosszú beszélgetések után

jutottak el oda, hogy talán mégiscsak

ez az iskola tudná a legtöbbet adni

gyermeküknek. 

Így aztán a következő tanévben

már a speciális iskolában volt újra el-

sős Dani. Gyorsan beilleszkedett az

új környezetbe, osztálytársai is elfo-

gadták, szülei pedig meglepődve ta-

pasztalták, hogy örömmel megy is-

kolába, és otthon is szeret tanulni.

Írása kezdett megváltozni, a kezdeti

girbegurba betűk egyre szebbek let-

tek. Igaz, hogy több évbe is beletelt,

míg elsajátította a teljes ábécét, és

megtanult folyékonyan olvasni, de

végül csak sikerült. S mivel szorgal-

mas és igyekvő volt, ráadásul az

eredményei is egyre jobbak voltak,

szinte naponta megdicsérték valami-

ért. Ide már szeretett iskolába járni,

és örömmel tanult. 

Otthon a tanulás mellett másra is

jutott ideje: segített édesapjának a

házi munkákban, együtt barkácsol-

tak, veteményeztek, ültettek, kapál-

tak, tettek-vettek a ház körül. Nagy-

mamájának besegített ápolni beteg

nagyapját, türelmes volt hozzá, leste

minden óhaját. Elmeséltette vele

gyerekkorát, ifjúkorát, megtudta tőle

azt is, hogy milyen volt régen a kato-

naélet. Érdeklődésével, figyelmessé-

gével elfeledtette nagyapjával beteg-

ségét, elesettségét, fájdalmát.

Találkozásunkkor Dani örömmel

mesélte, hogy milyen ételeket tud

már készíteni, és hogy jelenleg tánc-

iskolába jár. Nagyon szeret táncolni,

s ami a fő: nagyon szép és ügyes

partnernője van, már versenyt is

nyertek. 

Dani arcáról sugárzott az öröm s a

boldogság, és mindezt betetőzte még

édesanyja mosolya. Ő is örül, hogy fia

megtalálta helyét a világban, nincs ki-

téve annak, hogy naponta lenézzék,

ócsárolják teljesítményét. A döntés,

amelyet annak idején nagyon sok ví-

vódás után hoztak meg, jónak bizo-

nyult. Remélik, hogy gyermekük

életét sikerült jó útra terelniük.

Miután elbúcsúztunk, s mindenki

ment a maga útján tovább, azon

gondolkodtam, hogy vajon ki az ér-

tékes ember. Csak az, akinek kitün-

tetések tömege díszíti a vitrinjét,

vagy idesorolható Dani is, aki jószí-

vű, jó modorú, előzékeny, szeretetre-

méltó, segítőkész fiatalember?

Hadas Katalin pszichológus

Találkozás

Megrendelem a Carissimi című ingyenes folyóiratot ............................. példányban az alábbi címre:
NÉV/INTÉZMÉNY:  _______________________________________________________________________________
CÍM: __________________________________________________________________________________________

Telefon: Dátum: Aláírás:
A megrendelést a következő címek egyikére kérjük: 

Levélcímünk: Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava. E-mail: carissimi.lap@gmail.com.
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják lapunkat. Kedvezményezett (názov účtu): Carissimi n. f. 

Számlaszám (č. účtu): 5345665/5200, variab. symbol: 1111, 
IBAN: SK95 5200 0000 0000 05345665, BIC/SWIFT: OTPV SK BX.
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A szociális tanácsadói munkám so-
rán kapott kérdések között a gépko-
csivásárlásra és -átalakításra járó
pénzbeli támogatásokkal kapcsolato-
sak a leggyakoribbak közé tartoznak.
A jogosultság feltételei és a támogatás
összege ugyan fontos információ, de
nem kevésbé lényeges kérdés az sem,
hogy az egyéni közlekedésre szoruló
számára milyen autó a legalkalma-
sabb. Mindenkinek vannak saját el-
képzelései, igényei, de nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni két fontos dol-
got: a gépkocsivásárlás hosszú távú
befektetés, és a támogatás legalább
hét évre szól.

Ha a kocsira olyan személynek van
szüksége, akinek várhatóan nem vál-
tozik az egészségi állapota, eggyel ke-
vesebb a gond. Abban az esetben vi-
szont, amikor a diagnózis alapján fo-
kozatosan romló állapotra kell számí-
tani, feltétlenül nagyobb figyelmet
kell fordítani a típus kiválasztására. A
mozgáskorlátozottságnak (témánk
szempontjából) több fokozata van:

– ha nehezen is, de még jár az ille-
tő (nincs szüksége nagy helyet igény-
lő segédeszköz szállítására);

– összecsukható mechanikus kere-
kes széket használ;

– elektromos kerekes székre van
szüksége, emellett nagyon valószínű,
hogy más segédeszközt, pl. hordoz-
ható emelőt, vécét, zuhanyozót stb. is
be kell tennie az autóba.

Nem feledkezhetünk meg azokról
a mozgáskorlátozott személyekről
sem, akik maguk szeretnék vezetni a
gépkocsit, ezért azt kézi vezérlésűre
kell átalakítani.

Nehezen járó személy. Azoknak,
akik nem tudnak hosszabb távot gya-
log megtenni, nehezen szállnak fel
autóbuszra, vonatra, vagy más, a moz-
gást korlátozó problémájuk van, lát-
szólag nem gond megfelelő autót ta-
lálni. Ez azonban nincs teljesen így.
Kis alvázmagasságú csak ritkán felel
meg számukra, mivel ha alacsonyan
vannak az ülések – ez jellemzi a szok-
ványos gépkocsikat –, nehezen tud-
nak be- és kiszállni; ezért szívesebben
választanak nagy alvázmagasságút, il-
letve olyat, amelyben magasabban
vannak az ülések. 

A magasabb üléselhelyezés abban
az esetben jó megoldás, ha feltételez-
hető, hogy az autó használójának a
későbbiekben nem romlik annyira az
állapota, hogy kerekes székből kelljen
beülnie; bár még ez is megoldható,
hiszen vannak különféle emelőszer-
kezetek, elfordítható és kitolható ülé-
sek, amelyek állítható magasságúak is
lehetnek. Az ilyen ülés lehet elektro-
mos működtetésű: a villanymotor se-
gítségével 90 fokos szögben elfordít-
ható, kitolódik az ajtón, és szükség
szerint a kívánt magasságba emelke-
dik vagy süllyed. 

Időnként vagy tartósan kerekes
széket használó mozgáskorlátozott
személy. Az emberek találékonyak, és
szükség esetén kis autóba is befér az

egész család mechanikus kerekes szé-
kestül. A gyorsan rögzíthető és eltá-
volítható kerekeknek s különféle ötle-
tes székkonstrukcióknak köszönhe-
tően ma már nem olyan nagy a prob-
léma, de ebben az esetben már in-
kább nagyobb csomagterű gépkocsit
ajánlanék. Nem kell feltétlenül kom-
binak lennie. Van a piacon csaknem
500 literes csomagterű szedán is vi-
szonylag elérhető áron. Tekintettel
kell azonban lennünk azoknak a segí-
tőknek a testi erejére is, akik a kerekes
széket a csomagtérbe teszik, ezért az
alacsonyabb, az ütközőig kivágott kü-
szöbű csomagtartót javasolnám.

Példák a gépkocsiba történő be-
szállást szolgáló átalakításokra:

– Az átülést segítő lap – lehet ön-
álló deszkalap formájú vagy az autó-
ba tartósan szerelt kihajtható, eset-
leg még vertikálisan is állítható vál-
tozatban.

– Speciális üléssel ellátott kerekes
szék. Egyszerű mechanizmusának
köszönhetően szolgálhat a gépkocsi-
ban ülésként is. Ebben az esetben az
eredeti ülést olyan mechanizmus he-
lyettesíti, amilyen a kerekes szék vázát
is alkotja. Beszálláskor csupán ki kell
biztosítani az ülést tartó mechaniz-
must a kerekes széken, és az ülést a
rajta levő személlyel együtt át lehet
tolni a járműbe szerelt említett alap-
zatra. 

– A segítő a kerekes székben ülőt
emelőszerkezet segítségével helyezi
az autóba vagy veszi ki belőle. Ezt a
szerkezetet be kell szerelni a gépko-
csiba. 

Személygépkocsi-vásárlás és -átalakítás

tő 
ja
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Példák a kerekes szék beemelését
segítő átalakításokra:

– Az autó tetejéhez rögzített, vil-
lanymotorral működtetett különle-
ges szerkezet az emelőkarhoz erő-
sített széket a tetőn levő dobozba
helyezi. 

– A csomagtérbe épített robotka-
rok a mechanikus kerekes széket a
sofőr felőli ajtótól a csomagtérbe
húzzák, majd behelyezik, és ugyan-
ezt megteszik az ellenkező irány-
ban is. 

– A széknek a csomagtérbe való
helyezése rámpa segítségével is
megkönnyíthető.

Elektromos kerekes széket hasz-
náló személy. A szék mérete, töme-
ge, illetve meglehetősen bonyolult
használata miatt valószínű, hogy
csak nagyméretű gépkocsi felel
meg, tehát legalább kombi verzió-

val kell számolni. Érdemes meg-
fontolni az elektromos kerekes szé-
ken ülve való közlekedést is. Erre a
célra leginkább a személyi haszná-
latra alkalmas könnyű haszonjármű
felel meg. Belső méreteitől függően
legalább azon a helyen, ahol a kere-
kes székes személy ül, a belső teret
gyakran jelentősen át kell alakítani.
Ilyenkor már érdemesebb nagyobb
autóra (furgon) gondolni.

A jelentős átalakítás azt jelenti,
hogy magasítani kell a tetőt, mélyí-
teni az alvázat, kivágni és átépíteni
a hátsó részt a rámpa számára,
amelyen az elektromos kerekes
székkel be lehet jutni a gépkocsiba.
A legtöbb autónál nincs szükség a
konstrukcióba való beavatkozásra,
de az átalakítás meglehetősen drá-
ga. Idetartozik a padlózatra szerelt
rögzítősín, a szék és a személy rög-
zítésére szolgáló biztonsági öv, s
meg kell oldani a beszállást. Mivel
a legtöbb nagyobb méretű kocsi
padlószintje 50 cm-re van a földtől,
ez nem könnyű feladat. Segítséget
jelenthet a szilárdan rögzített, beé-
pített rámpa, amelynek azonban
180–250 cm hosszúnak vagy még
hosszabbnak kell lennie. Az ilyen
méret gondot okozhat parkoláskor,
hiszen az autó hosszán kívül a rám-
páéval és a ki- és beszálláshoz
szükséges területtel is számolni
kell, s bizony nem könnyű olyan
helyet találni, ahol ez a nyolc méter
rendelkezésre áll. Ennek a megol-
dásnak vitathatatlan előnye a vi-
szonylagos olcsósága.

Megfontolandó a drágább, de ki-
sebb területet igénylő megoldást
választani: ez az emelőszerkezet.
Előnyei: könnyen kezelhető, s a ki-
és beszállás biztonságos. Hátránya
a magasabb ár. Mérlegeléskor azt is
figyelembe kell venni, hogy ha a
gépkocsi nem elég nagy arra, hogy
a kerekes székkel meg lehessen
benne fordulni, akkor vagy be-,
vagy pedig kiszálláskor tolatni kell.

Rámpán tolatni nem biztonságos,
és nem mindenki képes rá. Ha pe-
dig mechanikus kerekes széket to-
lunk fel rajta, jelentős erőt kell hoz-
zá kifejteni. Emelőszerkezettel
ezek a nehézségek kiküszöbölhe-
tők. A rámpákat csúszásgátló felü-
lettel látták el, de ebben nem lehet
teljesen megbízni, sőt a szék kere-
keivel sarat, havat is ráviszünk, ami
csökkenti a kerekek tapadását.
Másrészt az emelőszerkezetnek
elektromos alkatrészei vannak, míg
a rámpa csak mechanikus felépíté-
sű, így utóbbinál kisebb a meghibá-
sodás veszélye. 

Fontos tudni, hogy minden át-
alakítás olyan beavatkozás a gépko-
csi konstrukciójába, amelyet szak-
szerűen kell elvégezni. A kerekes
székes személynek biztonságban
kell lennie: a széket rögzíteni kell,
és természetesen használni kell a
biztonsági övet. Lényeges, hogy az
átalakítások homologizálva legye-
nek: ez az alkalmazott alkatrészek
minőségének, az átalakítás szak-
szerűségének, a műszaki paraméte-
reknek az ellenőrzését jelenti.
Ezért olyan céget kell megbízni az
átalakítással, amely megfelelő ta-
núsítványokat tud adni a gépkocsi
közlekedésre alkalmassá nyilvání-
tásához és a módosításoknak a for-
galmi engedélybe való bejegyzésé-
hez. Ideális megoldás ezzel az ad-
minisztratív feladattal az átalakítást
végző céget megbízni és a gépko-
csit már úgy átvenni, hogy az átala-
kítás tényét feltüntették a forgalmi
engedélyben. Szlovákiában ezt a le-
hetőséget minden tisztességes cég
felajánlja.

Köböl Tibor
szociális tanácsadó

(Következő számunkban azokról az

átalakításokról lesz szó, amelyekre ak-

kor van szükség, ha a gépkocsit súlyosan

mozgáskorlátozott személy vezeti.)

Fényképek: www.apicz.com
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A pikkelysömör az európai népesség 2–3 százalékát

érinti, Szlovákiában több mint 100 ezer ember szenved

benne. Az alábbiakban ezzel, az érintettek életét jelentősen

megkeserítő betegséggel és a kezelési lehetőségekkel ismer-

kedhetnek meg.

Mi a pikkelysömör?
Krónikus, az immunrendszer zavarával kapcsolatos beteg-

ség, amely a bőrt, körmöket és ízületeket támadja meg. Bár

végleges gyógyulás nem lehetséges belőle, jól kezelhető, és a

betegek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak. Két ösz-

szetevő: genetikai hajlam és környezeti, ún. provokáló ténye-

zők együttes hatásának következtében alakul ki. Több for-

mája létezik, a krónikus plakkos (foltos) pikkelysömör (pso-

riasis vulgaris) a leggyakoribb. Viszonylag sok gyógymódja

van, és mivel a tudományos érdeklődés középpontjában van,

a gyógyszercégek folyamatosan új készítményeket fejleszte-

nek ki rá. Három–öt évenként egy-egy piacra is kerül. 

Genetikai háttere
A pikkelysömör genetikai eredetű. Ez azt jelenti, hogy

csak az kaphatja meg, akinek erre hajlamosító, ún. pszoriá-

zisgénjei vannak. Ha csak egy gén hibája okozná, és azt is-

mernénk is, blokkolásával talán véglegesen gyógyítható vol-

na. Sajnos, kialakulásáért több gén felelős, és még mindig

nem ismerjük valamennyit. Így bár gyógyítható, nem gyó-

gyítható meg.

Öröklődés
Ha az egyik szülő benne szenved, annak a valószínűsége,

hogy a gyermekük is megkapja, 14%. Ha mindketten, az es-

hetőség 41%-ra nő. Egészséges szülők, de beteg testvér ese-

tén a valószínűség 6%. Hogyha a családban senki sem érin-

tett, a pikkelysömör kialakulásának valószínűsége csak 2%.

Provokáló tényezők
Ahogy említettük, csak az kaphatja meg, akinek vannak

ún. pszoriázisgénjei. Ezek azonban csak hajlamosítanak a

betegségre, de pszoriázisos bőrtünetek csak a provokáló fak-

torok hatására alakulnak ki.

Leggyakoribb ilyen tényező a stressz. Ezért van az, hogy

a betegség először az érettségi vizsga táján szokott megjelen-

ni. További jellegzetes stresszhelyzetek: a felsőfokú tanulmá-

nyok ideje, munkába lépés, munkahelyi körülmények, az ál-

lás elveszítése, házasságkötés, gyermek születése, hosszan tar-

tó családi viszályok, családtag halála, válás és a múltban a ka-

tonai szolgálat. Gyakran ilyenkor lángol fel először a beteg-

ség, illetve rosszabbodik a benne szenvedőnek az állapota.

Nagyon gyakori provokáló tényező – főleg gyermekek és

fiatalok körében – a fertőzés, főként a bakteriális eredetű, el-

sősorban a felső légutak streptococcusos betegségei (angina).

Ha fertőző gócot találnak a mandulában, ajánlatos kivenni,

ez megváltoztathatja a pikkelysömör tüneteit. Más gyulla-

dásos gócok után is érdemes nyomozni. Javasolt a fül-orr-

gégészeti, fogászati, nőgyógyászati, urológiai kivizsgálás és

hasi ultrahang.

Provokáló tényező az egészségtelen életmód: túlsúly,

mozgáshiány, dohányzás, alkohol. Sok pszoriázisos betegnek

van túlsúlya, diabétesze, magas vérnyomása és vérzsírszintje.

Valamennyiüknél első helyen kellene állnia az életmódválto-

zásnak. A ritkábban előforduló provokáló tényezők közé

tartoznak a gyulladásos bőrbetegségek, a bőrt érő külső sé-

rülések (mechanikus, hő- és vegyi hatások) s bizonyos

gyógyszerek: pl. a magas vérnyomásra szedett béta-blokko-

lók, ACE-gátlók, kalciumcsatorna- blokkolók, malária elle-

niek, az aranysók, imiquimodtartalmú kenőcsök. A pikkely-

sömör tüneteit csak akkor okozzák az említett gyógyszerek,

ha szedésük közben válik súlyosabbá a betegség. Tehát az

előbb mondottak nem jelentik azt, hogy nem használhatják

őket pikkelysömörben szenvedők.

Típusai
A leggyakoribb forma a krónikus plakkos (foltos) pik-

kelysömör. Megjelenhet a fejbőrön, könyökön, térden és de-

réktájon. Az ovális vagy gömbölyű foltok különböző alakza-

tokba folyhatnak össze, és nagyobb területre is kiterjedhet-

nek. A piros, kiemelkedő foltokat száraz, ezüstfehér hámló

pikkelyek boríthatják. Mérsékelten vagy egyáltalán nem

viszketnek. Érintve lehetnek az ízületek és a körmök is, de

ez nem szükségszerű. Leggyakrabban a kéz kisízületeit, a

gerinc-, valamint a medenceízületeket támadja meg. A kö-

röm érintettsége esetén ún. olajfoltok, apró gödröcskék, fe-

kete pontok alakulhatnak ki rajta, de pattogzás és köröm-

vastagodás is előfordul.

Gyermekeknél és fiataloknál leggyakrabban felső légúti

fertőzés következtében guttált (pettyes) pikkelysömör ala-

kul ki. A főleg a törzsön és a végtagokon megjelenő, viszke-

tő piros foltok kisebbek a plakkos formánál.

A pikkelysömör kevésbé gyakori típusai: inverz (a test-

hajlatokban megjelenő), palmoplantáris vagy generalizált

pusztuláris (hólyagos, főleg tenyéren és talpon előforduló)

pikkelysömör.

Diagnózis
A pikkelysömörnek jellemző klinikai képe van, ezért

a bőrgyógyász leggyakrabban az érintett bőrfelület meg-

Pikkelysömör – pszoriázis I.
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tekintése alapján állítja fel a diagnózist. Ha a tünetek

nem egyértelműek, kimetsz egy bőrdarabkát, és szövet-

tani vizsgálatra küldi.

Prognózis, kilátások
Ha a betegséget kezelik, a kilátások nagyon jók. Vég-

legesen nem gyógyítható, de a jelenlegi gyógymódoknak

köszönhetően a páciens teljes értékű életet élhet.

Megelőzés
Egészséges életmód és a stressz kerülése. Korunkban

főleg az utóbbit nehéz megvalósítani. Ha valakinek

vannak pszoriázisgénjei, előbb vagy utóbb (bár termé-

szetesen nem szükségszerűen) meg is betegszik. Ve-

gyünk két, ilyen géneket hordozó embert. Az egyiknél

az érettségikor fellángol a pikkelysömör, a másik leé-

rettségizik, elvégzi az egyetemet, megterhelő munkát

végez, megházasodik, de csak gyermeke születésekor je-

lennek meg a tünetek. Mitől függ mindez? Ez az, amit

még mindig nem tudunk. Így nehéz konkrétan meg-

mondani, hogy mit kell kerülnünk. De hogy a legki-

sebbre csökkentsük a kialakulás vagy rosszabbodás va-

lószínűségét, a páciens

a) táplálkozzon egészségesen, sportoljon, ne igyon alko-

holt és ne dohányozzon;

b) előzze meg a túlsúlyt;

c) megfelelően kezeltesse a gyulladásgócokat (pl. vetesse

ki a manduláját, ha gyakran begyullad a torka, szedesse ki az

epeköveit, gyógyíttassa a nőgyógyászati fertőzéseket).

Kezelési módok
Több csoportra oszthatók:

a) Helyi kezelések (krémek, kenőcsök, oldatok, gélek,

samponok, olajok, testápolók)

Bőrpuhító (emolliens) szerek

Zsírosítják és hidratálják a bőrt. A száraz, gyulladt foltok

lassabban gyógyulnak, mint a hidratáltak. Viszkethetnek is;

ezt zsírosítással csökkenteni lehet.

Fürdőolajak 

Hasonló a hatásuk, mint a bőrpuhító szereké. A bőr-

puhítók és a fürdőolajak képezik a pikkelysömör helyi

kezelésének alapját, minden betegnek használnia kelle-

ne őket.

Keratolitikumok (szalicilsav-tartalmú vazelin)

A hámló foltok, pikkelyek hámlasztására szolgálnak. A

szalicilsav helyileg kortikoidokkal is kombinálható.

Helyi kortikoidok 

Elnyomják a gyulladásos reakciót. Valamennyi helyi szer

közül a leggyorsabban hatnak és leghatékonyabbak. Gyak-

ran kombinálják őket szalicilsavval vagy D-vitamin-szár-

mazékokkal. 

D-vitamin-származékok (kalcipotriol, takalcitol) 

Szintén elnyomják a gyulladásos reakciót, megakadályoz-

zák a bőrsejtek túl gyors szaporodását, és normalizálják a vi-

szonyokat a bőrben. Lassabban hatnak a helyi kortikoidok-

nál, ezért a foltok utókezelésére használják vagy a helyi kor-

tikoidokkal kombinálják őket. Az utóbbi azért is üdvözlen-

dő, mert hosszan tartó kezelés során csökkentik a kortikoi-

dok mellékhatásait. Nyugat-Európában kedveltek és na-

gyon hatásosak ezek a gyógyszerek. 

Kátránykészítmények (sampon)

Mivel a kátrány kellemetlen szagú és fototoxikus (felerő-

síti a bőr fényre adott válaszát), a járóbeteg-ellátásban ritkán

használják, inkább csak a fénykezelés részeként LCD-fürdő

(LCD – liquor carbonis detergens, kátrányos ecsetelő) az

UVB-fénykezelés előtt.

b) Fénykezelés (PUVA, UVB)

Ideális gyógymód abban az esetben, ha a helyi kezelés

nem hat, és a betegnek még nincs szüksége teljes (sziszté-

más) kezelésre, vagy pedig nem szeretne azt. Viszont idő-

igényes, hetente többször kell végezni, és sajnos, csak kevés

egészségügyi intézményben van rá lehetőség. Viszonylag

biztonságos, és az UVB sugárzás terhesség idején is alkal-

mazható.

PUVA – fényérzékenyítő anyag (fotoszenzibilizátor) és

az UVA sugárzás ötvözése

A fényérzékenyítő anyag lehet tabletta vagy oldat

(PUVA-fürdőterápia) formában. A tablettát a besugárzás

előtt 2 órával kell bevenni, és egész nap (nemcsak nyáron)

napszemüveggel kell védeni a szemet a napfénytől. Károsít-

hatja a májat, ezért a gyógykezelés alatt májteszteket kell vé-

gezni. Emiatt inkább a PUVA-fürdőterápia ajánlott, ame-

lyet közvetlenül a besugárzás előtt alkalmaznak. Fénykeze-

lésre heti 3–4 alkalommal van szükség, a kúra 20–25 keze-

lésből áll. Egy-egy alkalom néhány másodperctől több per-

cig tarthat. A PUVA-kezelést a nyári hónapokban csak rit-

kán végzik, mert megnövekszik a fototoxikus reakció kiala-

kulásának veszélye. 

UVB – önállóan vagy LCD-vel ötvözve

Az LCD-t közvetlenül a fénykezelés előtt fürdő formá-

jában fényérzékenyítőnek használják. Heti 3–4 kezelésre

van szükség, a kúra 20–25 kezelésből áll. Az időtartamot fo-

kozatosan növelik, pár másodpercről néhány percre. Bizton-

ságos, gyermekeknek és terhesség idején is alkalmazható.

Tomesa – az UVB-fényterápia és tengervíz kombiná-

ciója

Heti 3–5 alkalommal végzik, a kúra 25–35 kezelésből áll.

A beteg a 30 perces kezelés alatt tengervízben ül, az UV-su-

gár-forrás fölötte helyezkedik el.

MUDr. Peter Kozub bőrgyógyász

(Befejezés a következő számban.) 
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Ma Jason Beckerről szeretnék mesél-

ni, egy zenészről, aki megmarad „tizen-

kettő egy tucat” rocksztárnak, ha a be-

tegség rá nem kényszeríti, hogy megmu-

tassa emberi nagyságát. Az ő példája is

alátámasztja a szerzőnek azt az elmé-

letét, hogy amíg az agyunk nem adja

fel, addig a testünk is bírni fogja – eh-

hez a legjobb eszköz az alkotótevékeny-

ség –, hiszen emberi számítás szerint

már meg kellett volna halnia.

„Kétségkívül eltűnt valami nagyon

fontos az életemből, de a betegségem

egyúttal hozzásegített a bennem lévő

zeneiség kiteljesedéséhez. Hiszek ben-

ne, hogy meggyógyulok, de ha nem,

azt is elfogadom.”

***

De kezdjük az elején: Jason Becker

1969-ben zenészcsaládban született a

kaliforniai Richmondban. Ötéves ko-

rában gitározik, tizenkét esztendősen

pedig az iskolában és kisebb kávéhá-

zakban fellépve szórakoztatja a hall-

gatóságot. Tizenhét éves, amikor ba-

rátjával, Marty Friedmannel meg-

alakítja Cacophony nevű zenekarát,

amely újszerű megszólalásának és a

két zenész jellegzetes, egyéni dallam-

világának köszönhetően komoly elis-

mertségre tesz szert, elsősorban szak-

mai körökben. „1989-ben meghívást

kap David Lee Roth zenekarába, a

távozó Steve Vai helyére. Ennél na-

gyobb kitüntetés aligha érhet gitárost

abban az időben, hiszen az együttes a

világ legnagyobb arénáiban lép fel,

slágereit folyamatosan játsszák az

amerikai rádiók, nem beszélve arról,

hogy a pótolandó gitáros sem akárki.

Még abban az évben a »legjobb feltö-

rekvő gitáros« címet szavazzák meg

neki a tekintélyes Guitar Magazine

szaklap olvasói.”

Eddig a tündérmese, mert Jason

utána stúdióba vonul zenekarával,

hogy felvegyék az új lemez dalait, és

ekkor észleli a betegség első tüneteit. A

diagnózis: amiotrófiás laterális szkle-

rózis (ALS), más néven Lou Gehrig-

kór. A betegség következtében elpusz-

tulnak a mozgató neuronok, és ez a

mozgásképesség fokozatos romlását

okozza. Az agy többi része azonban

továbbra is kiválóan működik, így az

értelmes ember egy többé nem működő

testbe van bezárva. Lassan az összes

mozgás megszűnik, végsőként a légzés.

A kórra jelenleg nincs gyógymód, a

várható élettartam pedig a diagnózis-

tól számított 3-5 év.

Családja összeroppan, de nem így

Jason, aki az elhatalmasodó betegség-

gel küzdve fejezi be a félig kész albu-

mot. Utána már képtelen gitáron ját-

szani, billentyűs hangszereken kom-

ponál, és szerzeményeit barátai rögzí-

tik lemezre.

1996-ban gégemetszést hajtanak

végre rajta, a klinikai halál állapotá-

ba kerül. Már mindenki lemond róla,

de kétheti vegetálás után általános el-

képedésre magához tér, és az állapota

javul. Bár továbbra is teljesen beszéd-

és mozgásképtelen, leveszik a lélegez-

tetőgépről, sőt az édesapjával kidolgo-

zott módszernek köszönhetően kom-

munikálni is képes környezetével. Az

eljárás lényege, hogy számítógép leol-

vassa a szemmozgását, és a két szem

egy-egy mozdulatához az ábécé egyes

betűit rendelik. A módszer működés-

képesnek bizonyul: viszonylag gyorsan

tud vele mondatokat közölni, sőt to-

vábbfejlesztésével sikerül a számára

legfontosabbat is megoldani. A szem-

mozgáshoz rendelt hangjegyek segítsé-

gével ismét tud zenét szerezni. Ez a

zene barátja, Marty Friedman sze-

rint a legnagyobb zeneszerzők alkotá-

saihoz mérhető. Amerikában már be-

mutatták, reménykedjünk abban, hogy

hamarosan még szélesebb kör számára

is elérhetővé és ismertté válik. 

***

Jason Becker történetével először

egy blogon találkoztam, és rögtön tud-

tam, hogy a Carissimi olvasóinak is be

kell mutatnom mint az emberi akarat

újabb diadalát, akiről sokan példát

vehetünk, és kitartásából erőt merít-

hetünk.

Sztakó Zsolt 

A szerző a Hard Rock Magazin

cikkét használta fel.

A rocksztár második élete

Amikor adóbevallását készíti, kérjük, rendelkezzen adója 2 (önkéntes munkát végzők 3) százalékáról!

Ha azon gondolkodik, hogy melyik civil szervezet fontos célját támogassa, látogasson el honlapunkra:

www.carissimi.sk, hogy jobban megismerjen bennünket! 

A Carissimi adatai: Obchodné meno/názov: Carissimi n. f.; sídlo: 811 06 Bratislava, Nám. 1. mája 10-

12, právna forma: neinvestičný fond, IČO: 31821910.

A nyilatkozatot (honlapunkról letölthető) az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal együtt április 30-

áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba.

Adja adója 2/3 százalékát a Carissimi Nonprofit Alapnak, hogy idén még több, családban élő fogya-

tékos gyermeket támogathassunk. Köszönjük! 
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

aranysók – soli zlata 

béta-blokkolók – betablokátory 

bőrgyógyász – dermatológ

bőrpuhító (emolliens) szerek – emolienciá

életképesség (viabilitás) – viabilita

élettani alkalmazkodás – fyziologická adaptácia

elfordítható és kitolható ülés – vysúvacie sedadlo

emelőszerkezet – zdvíhacia plošina

emolliens (bőrpuhító) szerek – emolienciá

fényérzékenyítő anyag – fotosenzibilizátor

fénykezelés – fototerapia

forgalmi engedély – technický preukaz

furgon – dodávkový automobil („dodávka”)

gátlók – inhibítory

guttált (pöttyös) pikkelysömör – kvapkovitá psoriáza

hordozható emelő – pojazdný zdvihák

kalciumcsatorna-blokkolók – blokátory kalciových kaná-

lov

kihajtható, átülést segítő lap – výklopná doska na presa-

danie

koraszülés – predčasný pôrod

koraszülött gyermek – predčasne narodené, nezrelé dieťa

könnyű haszonjármű – ľahké úžitkové vozidlo

krónikus plakkos (foltos) pikkelysömör – chronická

ložisková psoriáza (psoriasis vulgaris)

magzatvíz – plodová voda

májkárosító – hepatotoxický

malária elleni gyógyszerek – antimalariká 

nappali ellátást nyújtó szociális otthon (súlyos fogyaté-

kossággal élők napközi otthona) – domov sociálnych

služieb (DSS) pre deti a dospelých s denným pobytom

provokáló tényezők – spúšťacie faktory

rögzítősín – kotviaca lišta

terhességi (gesztációs) hét – gestačný týždeň

újraélesztés, reszuszcitáció – resuscitácia

újszülöttgyógyászat – neonatológia

ütköző – nárazník

viabilitás (életképesség) – viabilita

vízágy – vodná posteľ

antimalariká – malária elleni gyógyszerek 

betablokátory – béta-blokkolók 

blokátory kalciových kanálov – kalciumcsatorna-blokko-

lók 

dermatológ – bőrgyógyász 

dodávkový automobil („dodávka”) – furgon 

domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých s

denným pobytom – nappali ellátást nyújtó szociális

otthon (súlyos fogyatékossággal élők napközi otthona)

emolienciá – bőrpuhító (emolliens) szerek 

fotosenzibilizátor – fényérzékenyítő anyag 

fototerapia – fénykezelés 

fyziologická adaptácia – élettani alkalmazkodás 

gestačný týždeň – terhességi (gesztációs) hét 

hepatotoxický – májkárosító 

chronická ložisková psoriáza (psoriasis vulgaris) – króni-

kus plakkos (foltos) pikkelysömör

inhibítory – gátlók 

kotviaca lišta – rögzítősín 

kvapkovitá psoriáza – guttált (pöttyös) pikkelysömör 

ľahké úžitkové vozidlo – könnyű haszonjármű 

nárazník – ütköző 

neonatológia – újszülöttgyógyászat 

nezrelé, predčasne narodené dieťa – koraszülött gyermek 

plodová voda – magzatvíz 

pojazdný zdvihák – hordozható emelő 

predčasne narodené, nezrelé dieťa – koraszülött gyermek 

predčasný pôrod – koraszülés 

resuscitácia – újraélesztés, reszuszcitáció 

soli zlata – aranysók 

spúšťacie faktory – provokáló tényezők 

technický preukaz – forgalmi engedély 

viabilita – életképesség (viabilitás)

vodná posteľ – vízágy 

výklopná doska na presadanie – kihajtható, átülést segítő

lap 

vysúvacie sedadlo – elfordítható és kitolható ülés 

zdvíhacia plošina – emelőszerkezet 

A lap támogatói:

Bauer Edit európai parlamenti képviselő,
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 
program Kultúra národnostných menšín 2014).

carissimi.lap@gmail.com
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Mosoly – Snoezelen – Montessori
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Emléktábla-avatás

A Magyar Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Szövetség a
Carissimi Nonprofit Alap
kuratóriumával együttműködve
március 7-én emléktáblát
helyezett el az 1940-es évek
gyermek áldozatainak emlékére
a Nagymagyari Magyar
Tannyelvű Alapiskola falán. A
MAGYISZ elnöke, dr. Orbán
István nagyon fontosnak tartja,
hogy a világ magyarságáért való
összefogás jegyében hasonló
táblák kerüljenek Kárpát-
medencei emlékhelyekre,
templomokba, gyermekintéz-

mények falára. A MAGYISZ és a Carissimi
küldötteit a községházán Csicsay Ottó polgár-
mester és Dávid László iskolaigazgató üdvözöl-
te. Az alapiskolában megjelent vendégek színvo-
nalas irodalmi műsort tekinthettek meg, ame-
lyet Ürge Judit és Bohák Csaba tanított be. 

(t)

Dr. Orbán István és Naszvadi Sándor 
esperesplébános

A műsor
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Bauer Ferenc professzor 
az újszülöttgyógyászatról

A korai hallásszűrés fontossága

Munkaterápia 
a kolostorban


