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Ldt6s-6shalliiss6rlilt
gyermeka
csaldd
ban
Kirdlvhidi
Dorottva

Amikorsiketvak,
vagyhaimozottan
s6rriltgyermek
szdletik,
a
szill6kmindenesetbenegy szdmukra
nagyonszomor{6s
ijeszt6helyzetben
tal6lj6kmagukat.
Az els6id6szakban
m6g
fel semtudjik m6rni,hogymi ls tdrt6ntveliik.Az orvosok
egrdbb eserben Ii]zdenel gyerrrekLike ereerl, s a
szLjl6kben
m6g6l a remdny,
hogygyermeklik,,csak"
beteg,s
az orvosi beavatkoz;soknak
kdszdnhet6en
meggy6gyul.
Azt6n ndh5nyh6nap ut6n, amikormegkapjSk
az orvosi
zdr6jelent6st
6s hazamehetnek
a k6rh6zb6,riid6bbennek,
hogymagukra
hagltdk6ket.Nemtudjdk,hogyegy-egy
nap
soriinrnittegyenek,
mittehetnek
azorvosi6rtelemben
stabil
itliapotba hozott gyermekiikkel.Minden megs2erzett
tudiisuk,amit a terhess6galatt a gyermeknevel6s16l
dsszegy(jt6ttek,
elovastaK
a
kdnyvekben,
hasznelhatatlannak
t(nlk. Az orvosizdr6jelentdssel
egyLjtt
kapnakndh6nydiagn6zjst,
amit legtdbbesetben6k maguk
prdbSlnak
6rtelmezni
az internet,szakkdnyvek
vagyorvosi
gyakran
sz6t6rak
segitsdg6veez
ijeszt616ddbben6sekkel
j6r egyrltt.A v6d6n6k- akiknekkdtelez6felvennik a
- felkdszlts6geis nagyonvjltoz6.
kapcsolatot
a csaldddal
gyakran
Sajnos
6k magukis tan;cstalanok
ebbena speci,lis
helyzetben.

A szill6kbizonytalans6guk
6s tanScstalansiiguk
miatt sok
esetbenijabb 6s Ujabborvosokatkeresnekfel, hiitham69is
gy6gyithat6gyermekilk,betegs6ge".Ez az els6 id6szak
mindenki
6let6ben,
akihalmozottan
s6riiltgyermeket
nevel,
a krlldnf6le egdszs6gilgyiintdzm6nyekfelkeres6sdnek,
orvosi konzuitiici6knak,
kezel6seknekaz id6szaka.
Mindekdzbena sziil6ksziimitranagyonfontos lenne,hogy
megismerj6k gyermekUket, kialakuljon az
a
szeretetkapcsolat
a gyermek 6s sziilei k6z6tt, ami a
legfontosabber6forr6sa jdv6ben mind a gyermek,mind
Meginteltelikn6h6nyh6nap,6sszint6n
a szril6k,
nagyszii16k
ds ismer6siikkutat6munkej6nak
kdszdnhet6en,
eljutnak
n6h6nyfejleszt6szakemberhez,
akikelmondjiik,
hogymit
tehetnek gyermekiikmozg6sfejl6d6se,
6rtelmi fejl6ddse,
l6t6sfejl6d6se,
hall6sfejl6d6se
6rdek6ben.Legtdbbesetben
ez nem egy szakember,
hanemesetenk6nt
akitr 6t-hat,
kiildnbdz6
terriletekre
specializiil6dott
szakember
is lehet.A
szill6kelkezdikfelkutatniaz el6rhet6seg6deszkdzdket,
speciillisj6t6kokat, fejleszt6 eszkdzdketis, amikt6l azt
rem6lik,hogysegits6giikkel
le tudj6kkil2deniazta hdtriinlt,
amivelgyermekrlkaz 6let6t kezdte.Termeszetesen
azoka
szill6k, akiknekanyagi helyzeteezt lehet6vdteszi, tdbb
eszkdztszereznek
be, akiknekpediganyaginehdzs6geik
vannak,meg kell kilzdeniuk
azzalaz 6rz6ssel,
hogytalin
amiattnemfejl6dikgyermekLik
megfelel6en,
mert a Byakran
m6regdrdga
fejleszt6eszkdzdket
nem tudjiik megvdsdrolni.
Szinteminden esetbenelmondhat6,hogy a gyerekek
utaztatiisirhozelengedhetetlenlenne a csaliidban egy

biztonsiigosan
m(kdd6aut6is,amlnekpersze
a fenntartis6t
is biztositanikellViiLaszo
ni
A csaladi
kapcsolatok
er'prab'jais ez az id6szak.
bariitok,ismer6sdk
k6rd6seire,
6s et kell
kel az 6rdekl6d6
gondolni,hogy mik6nttud a csal6debben a sz6rnukra
elfogadhatatiannak
t(n6 helyzetbentov6bb l6teznj.Az
6sa2apiinak
ismegkellta 6lniasaj;tszri6szerep6t,
any6nak
harmonikus
egyiitt6l6s,
6s megkelltaldlniuk
a t6rsukkalval6
egyut|11ukddes
Lt_at. la van e8-;szs-;ge,
re>rvar a
yzetbe
csalddban,
6 is nagyonneh6zhe
kerll. A sertlt
a
csal;d
nagyon
szomor(,
agg6d6-6s
testvdr6rkez6s6vel
is h6tt6rbe
szorul.
keser(lesz,6saz6ptestv6r6hatatlanu
Legtobbszdf
a s6rriltgyermek
egy6veskorakorliljutnakel
arraa pontraa szill6k,hogy6rzik,gyerrnekLik
fejesztese
a
mindennapok
soriinegyedllaz 6 fe adatuk.Rijddbbennek,
inform6ci6k
seghs6get
hogyazdt-hatszakernbert6l
sze12ett
nyijtanakabban,hogymiyentofnagyakorlatokat,
6s egy6b
gyermekrikke
fejleszt6
tev6kenys6geket
v6gezhetnek
a nap
folyam6n,
de arravonatkoz6an
tandcstalanok,
hogya nap
24 6t6jAbanmit, hogyantegyenekgyermekLikkel.
Sokszor
lgy 6rzik,hogyaz egyesszakemberek
a gyermekiiknek
csak
eBy-egy
fejleszt6si
terillet6vel
kapcsolatban
tudnaktan6csot
nehezentudjiik a
adni, de ezeketa r6sz inform5ci6kat
mindennaposdnkiszolgSlSsi,
szabadid6stevdkenys6gek
A szakemberek
legtdbbszor
sorin osszehangolni.
egymdst6l
filggetlenrll
adnaktandcsokat.
Elmondjdk,
hogy 6tkez6s,
fnrd6s,j6t6k soriin mit hogyantegyeneka szul6k,de
teljesen6rthet6m6donnagyonneh6za soksok tan6csot
dsszehango
tan alkalmazni
mindenegyestevdkenys6g
sorSn

[gy, hogy kdzben mindez az elfogadiis6s a szeretet
l6gkdr6ben
tdrt6njen.Oly m6don,hogy a nap ne csak
fejleszt6gyakoflatsorozatokb6l
iilljon. Hogykialakuljonegy
harmonikus
napirend,amibenmindenkibiztonsiigban
6s
j6l
egyben is 6rzimagiit.
Egy6veskor kdrulmitrmindenszril6ben
felmeriila k6rd6s,
gyermek6vel.
hogyankomrnunikSljon
Eddiem69rnijkddtek
az anyai6szt6ndk,a rii6rz6sek,de egy 6veskor utiin miir
szeretn6nek bonyolultabb dolgokr6l besz6lgetni
gyermekrikkel.
Mindenki azt szeretn6,ha gyermeke
besz6lne,
s ennek6rdek6ben
{jabb6s djabbszakembereket
keresnek
fel,hal16k6szril6keket,
esetleg
speci6lis
eljdriisokat
is
megpr6b;ilnak felkutatni. Minden altefnativ
kommunikiici6s
m6dszert6l
idegenkednek
eleinte,mert azt
gondolj6k/hogy ezek bevezet6s6vel
v6gleg le kell
mondaniuk
a116l,
hogygyermekrik
besz6ljen.
Ezaz id6szak
egy{jabb er6pr6baa csal6dok
szdm6ra.
Ekkor miir kezdenek gyermekLikjdv6j6vel is aktivan
foglaikozni
a csalildok.
Felmeri.ll
a k6rd6s,
hogyhoviijiirhat
gyermekilk bdlcs6d6be,6voddba, iskoldba. N6hirny
csal6dban
ez egybenanyagik6rd6sis. Egyesesetekben
az
anydkszeretn6nek
visszamenni
dolgozni,mert a csaliid
anyagihelyzete
ezt indokolttil
teszi.Vannakcsal6dok,
ahol
az any6knak
a sajiitszakmai
karrierjLik
tovSbbilehet6s6geii
szeretn6k
ldtni.
Ekkoris sok csal6d6s
6ri a szill6ket.
Szintealig6rhet6el
orsz6gos
szinteningyenes
b6lcs6dei,
6vodai,iskolaielli{tiis
halmozottan
s6riiltgyermekek
sziimiira.
Kt dndsenakkor,
ha a ldt6s- hallass6rijl6shez
bdrmrlyenegeszsegiigyi

probldma,
p6lddulepilepszia
is t6rsul.A tapasztalatok
azt
mutatjiik, hogy azokban a csalidokban5ll helyre
legstabilabban
a csal6dil6gk6r,ahol ldtjdk gyermekrik
bolcs6dei,
6vodai,iskolaielhelyez6sdnek
lehet6s6geit.
Azt
l6thatj6k
a szLil6k,
hogyb6rgyermekilk
speciiilis
megsegit6st
ig6nyel,de iehet6s6gLlk
van m6gis ugyandgyoktatiisi
ji5rni,
int6zm6nyekbe mint b6rmelyik
m6sik6p gyermeknek
gyermekrik
ha2Snkban.
Ha ezena t6renmegtapasztalhatjik
es6lyegyenl6sdg6t,
ez olyan lendiiletet,er6t ad a
csal6doknak,hogy n6h5ny 6vre va 6ban kicsit
megkdnnyebbrilnek,
fell6legeznek
legtdbbesetben.Sajnos
ezma nemadatikmegmindencsal6dnak.
Bevezet6gondolataimolvasisa sorin szinte mag5t6l
6rtet6d6en
cjsszeiill
az a feladatoknak
a isuja,amelyeket
nekLink,
szakembereknek,
tdrvanyhozdknak,
6rdekk6pvisel6knek
megkelltennLink
a halmozottan
s6rlilt
gyermekek6s csal6djaik
es6lyegyenl6s6ge,
megsegit6se
6rdekdben.
El6szoris fontos enne, hogy a szrll6k a k6rhezi
ziir6jelent6ssel egyiitt miir rregkapjdk azokat az
inform6ci6kat,
hogygyermekrikfejleszt6s6vel
kapcsolatban
hoviifordulhatnak
taniics6rt.
Hasznos
lenne,haa k6rh6zban
milr ta 6lkozhatnitnak
egy szakemberrel,
akivel ezekr6l
elbesz6lgethetn6nek,
vagy legaliibb ta16lkozhatniinak
valakivel,akihez k6s6bb forduhatnak, ha a k6rhiizi
tart6zkoddsuk
sordnm69k6ptelenek
a jdv6velfoglalkozni.
Fontos lenne orszi5gosan
t6bb helyen is kialakitani
k6lcs6n6zhet6fejlesrt6 jdtdk 6s eszkdzparkokat,
hogy

minden csal6dnak
lehet6s6ge
legyenezeketkipr6bdlni,
haszniilni.
Mivelezeketlegtdbbszdr
csakn6h6nyh6napig
haszniiljiik
a csal;dok,mindenk6ppen
megoldhat6lehet
ezekkdlcsdnzds6nek
megszervezdse.
Elengedhetetlen
lenne a halmozottan
s6r0lt gyermekek
eset6bena szakmaiegyuttmukdddsek
kialakit6sa,
a kozds
m6dszertani
anyagok
kidolgozdsa.
A csaliidok
egv6nit6mogatiisi
rendsze16nek
megold6sit
is ki
kell dolgozni,hogy mindencsalddannyi tdmogatdsban
r6szesuljdn
val6ban,
ami halrnozottan
s6rUltgyermek6nek
navcl;(6h.?

(?iiL<;de.

j6, ha ingyenesen
A pszich6s
is mindenesetben
tiimogatiist
megkaphatjiik szti16k, testv6rek, nagysziil6k olyan
pszichol6gusokt6l,
akiksziim;ra6rthetdek
egyhalrnozottan
s6rilltgyermek
nevel6s6nek
kdrillm6nyei.
Az es6lyegyenl6s6gnek
nagyon fontos eleme, hogy
Magyarorsz5gon
mindenhalmozottan
s6rriltgyermeknek
leheLdsege
legyen
bolcs6dei,
dvodaiesiskolai
elldrdsra.
Fontos,
hogyezek6rt
a c6lok6rt
mindenki,
akineklehet6s6ge
van 16,megtegyea sajiitl6p6seit.

Ki16lyhidi
Dofottya
gy6gypedag6gus
Siketvakok
Orsz5gos
Egyesilet6nek
f6titkira

Bors
Pet16czkiAgnes

F6bbadatok,diagn6zisok

Eletkor

19hdnap(2012.m;rcius)

sziilet6s

34. h6tre,csiisziirmetsz6ssel

Diagndzis

(vizfejijsdg)
Pfeifferszindr6ma,
hydrocephalus

Mgtdtek

Jobb parietalisshunt beliltet6s(4 h6napos
korban)
(11 h6napos
Hdts6koponyarekonstrukci6
korban)
(14
Balszemh6jr6szleges
z5r5sa,6jra6leszt6s
h6napos
korban)
Tracheostomabehelyez6sei15 h6napos
korban)
Frontalis dekompresszi6,frontoorbitalis
(15h6napos
koponya
rekonstrukci6
korban)

Magamrdl
Mindig is oniill6 6letet 6ltem. Mindent,amlt el6rtern,
A karrierem
6rtemel,tcibbnyire
rengeteg
munkdval.
egyedril
6et egalj;16lkezdtem,
egy j6 p6lddjaennek:a sziillodai
6jszakairecepci6skdnt,
onnan v5ltam id6vel gazdasegi
A magiln6letem16l
annyit,hogynagyonk6s6n
igazgat6vij.
6rte.Az
mentemf6rjhez tal;n nem is nagyonkilzddttem
gyerek
vot,
nem
6ven6t tart6 kapcsolat
egy tizenh6rom
v6gz6d6tt.
Egyideigut6naegyedU
sz!letettbel6le,v6l;ssal
egy
6sszekdltdz6s
n6lkilli,
dt-hat
6veskapcsolatb6l
6ltem,6s
a? 6n
szijletett
v6gulBors-86r mostm6r kettenvagyunk,
harcos6.
A
6letem,Ligytainik,a apvet6enegy magijnyos
a magamura, mindenben
mott6mis lehetne:mindenben
egyedril.

Terhess€g
Az orvostudomdny
szerint nekem nem lehetett volna
gyerekem.
A f6rjemmel
nemis kLizdottilnk
6rte:dgyvoltam
vele,hogyha term6szetes
dton nem esemteherbe,mes
dton nem fogok pr6bSlkozni,semmilyen orvosi
beavatkozdsban,
ombikb6biprogramban
nem fogokr6szt
vennj.igy v6gilla vSldsis kdnnyebbvolt. K6s6bb,az ij
kapcsolatomban
m6gisteherbeestem,6vlszontm69nem
szlietethetettmegr hirorn h6naposkoriibanement a
szivhang.
Ekkorhangzottel, hogy ehetek6n mdg terhes
m6sodjiira
is.
1l

Erdekesvolt, hogy mondt6k ekkoriban nekem: ha
kdrnyezetviltozisleszk6rill6ttem,akkorleszekUjb6lterhes.
Esegy kdltdz6suun, rd k6t h6tre dsszeis jdtt, ekkorestem
teherbeBorssal.
Az elej6n nem is tudtam, mi ez. A klasszikus
reggeli
rosszull6t6s hanyingern6lamhiitnyzott,helyetteest6nk6nt
rdmtcirtegy6hs6groham,
amikorkiildnf6le
azeket
kivdntam,
p6rosult
gyomor6g6ssel.
Mivel
akkoriban
nagyon
sokat
ez
dolgoztam,
napi tiz-tizenk6t
616kat- pfobl6miikvoltaka
sz;llodival -, betudtamezt egy gyomoridegnek,
a stressz
kdvetkezm6ny6nek. M6g gy6gyszert is
kaptam
gyomor€g6sre,
amineka t5jEkoztat6j6ban
bennevolt,hogy
terhess68eset6n6vatosanszabadcsak szedni,Ennek
kapcsank6rdeztemeg egy bariitn6m,hogy nem kellene-e
m6gis csinSlniegy tesztet. Az els6 negativ lett, azt6n a
milsodikmitr pozitiv,6s utiinasorbanjdttek az egy6bjelek
is. Utiinasziimolva
kiderillt,hogy ez miir a 12-13.h6t volt,
elveietni- legal6bbissaj6t k6r6sre- miir nem is lehetett
volna.
De nem is akartam elvetetni, drilltem neki, igy
gondolkoztam,hogy ha miir igy tdrt6nt, megtartom,
felnevelem,b6rrni legyenis. Terveztemvele, itlmodoztam
16la,kita16ltam
miir e16remindent,hogy hogyanfogok
visszat6rni
sziildsutdn a munkiiba,hogyan6pitembe 6t az
6letembe.A terhess6galatt ugyanUBy
napi 8-10 6rdt
dolgoztam,l6pcs6ztem,kutyiivalrohantam,a megszokott
dletemet folytattam.Es semmilyengond nem volt:
folyamatosan jilrtam kivizsgiil;isokra,genetikushoz is,
ll

mlndentrendben
taliltak.B6rut6agmiirliitom,hogyvoltak
jelek,
nemtudtamsemmi16l.
eg6szen
a szril6sig
aggaszt6
m6donlnduLta szules,
A 38. h6ten,teljesenterm6szetes
jgaz, a korom miatt az6rt figveltek riim. V6gtil
cs5s26rmetsz6ssel
szilletett,mive az izommunkarenVh-a
volt. Ekkorliitteke 6szdr,hogya fej6veivalamlSondvan.
Bors fe sirt, hangjavolt, de egy percce az utan, hogy
hogymllyenv6rdsvo t
odatett6k
me 16m- arraeml6kszem,
klnn ultek -,
a feje,6s hogy a nagy,b6ka szemecsk6i
kdz6lt6k,
hogym6rvisziklsazintenzivre.

alatt
Vizsgiilatok
a terhess6g
vizsg6latot
vdgz5h6gyjeleztem6ga terhess6g
Azultrahang
tobb a magzatviz
a ke let6n6l,6s nem
alatt,hogyszerinte
i L azegyiknagyobb.
A n6gy6gy6sz
egyformiik
azagykamr;k,
bel! volt:eml6kszem,
el6vette
szerintmlnde?hatd16rt6ken
hogy6t milLim6teren
belLil
ke I lennie,
a konyv6t,
megndzte,
ez pedigcsakegy-k6tmil im6terelt6rdsvolt.Ut6lagm;r azt
torz.De
mondom,l6that6lett volna,hogyBorsfejformeja
l;that6 tisztdn,
igazijb6a 30. h6tenk6sziiltultrahangon
a kopony;nkivll vannak,il . hogylapos
hogya szemgoly6i
ezls csakut6lagdertlt ki furcsav6letlen,
azarca.Azonban
de pontezt a felv6teltcsaka szul6sutiinlitta az orvosom,
vo t, 6s nemtudottfogadni.
mlvelakkor6ppenszabadsdgon
Az6ta is n;lam van ez a felv6tel. De ekkor mir
k6s6 ett vo na, mert a magzats[lyos
mindenk6ppen

l,t

e, m6rigyisbetegs6ge
esetdnis csaka 24.h6tigvetethet6
dgyismegkellettvolnasziilnom.
p6ldduaztis,hogy
Ut6lagmiistis littokm6ra felvdteleken,
jellem26m6don
a hrjvelykujja
m6shogy,a szindr6rniira
rendelleness6gei
nem fedeztek
csavarodik.
De semmilyen
nem
tudom
elddnteni,
hogyaz
fel a terhessdg
alatt,6s m6ig
j6rtak-eel kdzben
6 gondoss6ggal
orvosoka megfele
igaz6b6l
vannakkets6geim.
Fontos6s 6rz6keny
tdma ez, rnertha el6retudtamvolna,
Bors,nemtartottamvolnameg.
milyen6llapotban
szilletik

A sziil6suten
szijl6sutiin nemtudtSkleszivni
Borsorrit, a szondanem
ment be egyvelesziiletettelz6r6d6smiatt, ez6rt6tvitt6kaz
tudjiik.Onnanhi:rom
intenzivosztilyra,hogy16legeztetni
6rdn be[i] dtker0lt86kayutcai intenzivoszi6lyra(SE L
Kinika).lirom napiE nem
sza-nuGyermelgv6gviszati
6n is,6s addignem
tudtamutdnamenni legyengilltem
6t.
engedtek
6 figyelmeztetett
el6re,
Amikorazottaniorvossabesz6ltem,
hogya gyerek,,furcsa",
az arcaszokatlan,
ne lep6djek
meg.
Az elej6nMayo-pip6val
l6legeztett6k,
k6t nap utdntanult
megsz6joni4tl6legezni
6s cumizni.
HSromnaposan
lSttam
el6szdr. Eml6kszem,miiyen aranyos volt a b6ka
szemecsk6ivel
6s az 6rdekesfejformiival.Nagyonvidiim,
gyerekvolt m6r akkoris,egy;taL;nnem l6ttam
mosolyg6s
6t,,hibiisnak".
15

ki a k6rhiizbdl,
azzaaz itraval6val,
Tiz nap ut6nengedt6k
Akkorm6g
mint egynormiiis gyereket.
hogyrgy nevellem,
hogy Apert,
nem tudt6k megmondania s2ind16miijat,
- j6val k6s6bba genetjkal
vizsga
at
crouzonvagyPfelffer
Mondtik,
egy6rtem(v6 tette, hogy Pfeiffefszind16ma.
hogvengedjdk
a
megkellmajdmiitenia kopony6jdt,
k6s6bb
egy norm6lisgyerekk6nt
de ett6l fiiggetleni.ll
ndvekedds6t,
o yan,mint masok,de ez
tekintsek
16 soserrleszteljesen
jelentkezik
majd.Akkorsokatlelentett,
csakklls6s6gekben
hogy ezt mondt6k, optimisten viigtam bele a
gyereknevel6sbe.
Azt gondotan, az intenzivetti16lte,
6legzik,
mosoyog- egyirigy6srern6lt6baba.Tilestunka
mdrsz6penevettis,lefejtanyateiie
kezdetinehdzs6geken,
cumiztattam,
sorin 6rt. A
a kontrollvizsg6latok
Az els6igazimeglepetds
hogyl6tnifogszem6szeten
m69nemtudt6kmegmondani,
a
e, csakazt l6tt6k,hogya szemeegyel6re hely6nvan.A
sem tudtakm6g konkr6turrotmondani,
hall6svizsg6laton
b;r m;r l6tszott,hogy a hal6sa sem tdk6etes. Az
a 86kay utcdbanazt6n kiderUlt,hogy az
ultrahangon,
azAmerikai
fesziilnek,
igytov6bbkUldtek
agykam.6k
nagyon
Lntdzetbe.
Ott 6llapitotuk
ldegtudomirnyi
[tra, az Orsziigos
meg, hogy Borsvizfej(,csaka mivela koponyacsontok
az
ez eddignem deriiltki. Ekkorkdvetkezett
osszen6ttek,
valamintaz els5mijt6t.
k6rh6zi
tart6zkodiis,
els6,hosszabb
volt.
shuntmijtetre
kerilltsor- ekko.m6gcsakn6Syh6napos
jobbanut6naa
Ezvoltsz6momra
azels6sokk.Ekkorn6ztem
is (akkorm69nemtudtuk,hogy
lehets6ges
szindr6mdknak

t6

Pfeiffer), 6s m6shogy kezdtem ldtni a dolgokat.
Borsota vele egyid6sgyerekekkel,6s
osszehasonlitottam
mikorazt vettem6szre,hogya Borscsaka hdt6nfekszik,6s
nem mozogUgy,mint a tdbbi gyerek,akkorkezdettgyan{s
lenni,hogyitt valamim6gsemolyanf6nyes,mint az els6
napokban mondtdk. Kezdett szertefoszlani az az
elk6pzel6sem,hogy a kezdeti neh6zs6gekutiin egy
gyereketnevelhetekmajd.Nemvolt
alapvet6eneg6szs6ges
kcjnnyriid6szak.

Mfii6tek,kezel€sek
6s ijra6lesztds
Az els6, novemberishuntmijt6tet hamarosankdvette a
m6sodik.A sokviilad6khamareldugitottaBorsshuntj6t,6s
janulrbanijra mritenikellett,addigviszontm6gdrainreis
sor keriilt.A k6ztesid6szakot
bennt6ltdttilkaz Amerikai
miijusig
dton,v6gigaz 0nnepekalatt,6s innent6leg6szen
probl6m;ik,a
szinte folyamatosakvoltak az eg6szs6giigyi
k6rhezikezel6sek hol az Amerjkai,ton, hol a B6kay
utcitban. Rotavirus-fert6z6st kapott, folyamatosan
v6lad6kozott,l6gz6siprobl6m6ivoltak. Az apnoe miatt
fokozatosan
feljebb6s feljebbpolcoltuk,a vdg6nszintemer
ijlve aiudt szeg6nv.Nagyonle is gyengriltkdzben.V6g0l
miijusban, hosszLi vitrakozits utiln megnyitottdk a
kopony6j6t,ezut6nk6vetkezettegy nyugodtabbid6szak,a
nyiir,amiv6gre
a gyarapodisr6l
sz6lt.
Azonbanmiir a ny6r sor6n ijra jelentkezteka l6gz6si
is:id6nk6nt
kiugrottak
Bors
neh6zsdgek,6s
egyij probl6ma
l7

szemei.Mivela koponyiij6ban
nem alakultki rendesen
a
szemiireg,ezdrtelevekidij ledtek,r6szbena koponydnkivill
heyezkedtek
el a szemgoly6k,
a mdjusikoponyamUt6t
ut6n
pedigm6gjobbanfesziiltek
Ezodiilgfajult,hogy
a szemei.
id6nk6ntkijotteka helyukr6l.lyenkormindigrohantunk
a
Tom6 utcaiszem6szeti
klin!ki5ra,
de mire oda6rtlnk,Bors
mindigmegnyugodott,
6s a szemeiis visszahLiz6dtak
a
helyrikfe.Kezelniezt a probldm6tpedig egyel6renem
tudt6k, rdaddsu ekkor miir el6tte iillt a k6vetkez6
koponyam(t6t,
amitszeptember
e ej6ret(ztekki.
j6tt
p16bat6tel.
Ekkor
a kdvetke26nagy
A v6rv6teltnagyon
- csak
nehezen
viselteBors,6sa szemeimeglntkiugrottak
most kinn is maradtak.Emiattazonnalm(teni kellett.
Viszontrosszulv6lasztottdk
meg az intub6l6cs6
m6ret6t
(Borseset6bensajnosez sem volt trividlis),6s emiati
hamarosan
dd6m,sodott.
Misnaprndrnagyonkoranbenn
voltamn6la ez szint6na v6letlennek
kdszdnhet6,
ezittai
-,
6letment6
v6letlennek akkorott 6n vettem6szre,mllyen
nehezen16legzik:
m6r csakpihegett,k6kLilt,gyakorlatilag
fuldoklott.Riasztottam
az ijgyeetesorvost,6 oxlgdntadott
neki,utSnament6velgyorsanetsz6llitott6k
a Bethesdiiba.
Ott, amikora ment6aut6b6kivett6k,m6g rendbenvolt,
mozgott,
viszontahogy,thelyezt6k
a hatd'gyftlaz AgyAn,
leiillt a l6gz6se.Ujra kellett 6leszteni.Tizendtperces
kijzdelemvolt, amig visszahozt6k
6t, utilna r6gtdn
g6prehelyezt6k.
l6legeztet6
Vdgi.ll
trachea-kanU
t helyeztek
be neki,ezzelrudtdk
bizrosiraa negfeleloleg,erL.
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Ezeknagyonneh62dolgokvoltak.Mikorjiliusbanel6sz6r
kiugrotta szemgoly6ja,
az is e8ykomolysokkvolt. El6szdrez
hogyIristen,egysirSsnSl
ki fo8j6nni a szemea
a felismer6s,
gyerekemnek,6s
azt6na mdsodik,
amikoregy simarutjn
j6l
szemh6j-dsszevarr6sn6l
nem
altatj6k,rosszulintubiiljak,
gyerekem
g6pre
6s a
l6legeztet6
kefl..il,
Eznemvolt bennea
senkinem kalkul6ltezzel,6nv6gk6ppnem,
tdrt6netben,
lesz,hogyUjra
hogyBorsg6premegy,hogytrachea-kanrjlje
kell€leszteni.Addiglegfeljebba116lvoltsz6,hogy6jszakitra
fo8 6lni,
kapegykisoxig6nmaszkot,
de hogyezzela kanilllel
6s ezt kell nekemszivogatnikdt-hdrom6rrnk6nt, ez nem
Nemilvenlovatakartam
6n.
voltbennea kalaoban.

Az elmultf6l 6v
A kanijl behelyez6se
ut6n toviibbi m(t6tek viirtak Borsra.
Levarrtdka szemhdjakat,
hogy ne ugorjonki a szeme- az
a
egyiketteljesenle kellett.UtenaetkerilltilnkDebrecenbe,
kiivetkez6koponyam0t6tre,azt6n vissza a Bethesd6ba,
ezUttalrehabilitiici6ra.ltt sz6pen,,iljij6pitett6k" Borsot,
mosttartunkott, hogyvlsszat6rtaz augusztusi,
Ujra6leszt6s
6s miit6tekel6ttier6nl6te.
Mozgiisban
kiss6mitrel616bb
tart,mint augusztusban,
m6r
hasrafordul.Besz6l6
kaniiljevan, de m6g gyengeahhoz,
hogy megsz6laltassa
a memb16nt.sajnos a kan0l, az
6sszevarrtszemh6jak6s a hall6sserill6segyiitt nagyon
megnehezitika kommunik6ci6jiita viliiggal,a fejl6d6s6t.
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Pedig 6rdekl6dikdolgok i16nt, keresn6a megfelel6
alapjenehetneak;r egy 6p
ingereket.Es a szindr6ma
6s Ligymond,,norm;lis"
6rtelm( gverekis, ha egdszs6ges
hogyezenaz
nem is. Most kell nekinagyonsok segitseg,
amigki nemnyitjeka szemeit,
6tmenetiid6szakon;tjusson,
kl nem veszika kantilt,meg nem kapjaa hall6k6szul6k6t.
Lesznekm6g m(t6tel is, tal6lnom ke I p6ld6ul ecy
ami
a szemeita szemtlregbe,
aki visszahelyezi
csodaorvost,
is - ellel a
bar lapo. Seglrseget
1en lesz (dnnyu.i.
maradtarn,
igy l6tom,
e16gg6
rnagamra
feladattal
szemben
pont most nincsolyen lnt6zm6ny,
ami ebben iitfog6an
van mostszUksege
Borsnak,
Sokfejleszt6sre
segitenitudna.
be lehetnepotolni.
hogykesdbb
amiinemhiszem,
k6t
neh6zz6
teszimindezt,hogyhamarosan
Az kijldnosen
dolgozni
6ves esz,6s nekemrnostkellenevisszamennem
tudjak teremtenineki.
ahhoz,hogy anyagibiztonsiigot
ami egy iyen 6fz6keny
Azonbannincsolyan int6zmdny,
segitenitudna,
el tudn6liitni6t egyideig.Hl6ba
id6szakban
- ott kel lennem
jiir le rnajda GYED,
magiira
nemhagyhatom
gondoznl,
szeretni6t,
a fejlesztEseket,
meliette,szervezni
bep6tolnimindent,ami eddigaz 6 6let6b6l
rnegp16b6lva
fog ezs
sz6lva,
m6gnemtudom,hogyan
kirnaradt.oszint6n
sikeriilni.

Bors
6letvidiim
nyugodt,
kiegyensilyozott,
Borselb(vd16.
Nagvon
gverek.Szivesen
6s j6l eszik,a kanrilellen6renincsezzel
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jetszik
probl6miink.
Nagyon
szivesen
tdrsas6gban
6segyediil
is, nem zavarjiikaz idegenek,a kisebbviiltoz6sokmaga
a
kdriil.Altal;banj6l is alszik,b6r 6ppenmostmegviselte
hazakdlt6z6s.
De ehhezis hamar hozz6fog szokni.J6
viszonyban
van a kutydvalis (egykis spiniel),hUzkodja
a
sz6r6t,rugdosfel6.
De a legfontosabbnem is ez, hanem ahogyanmost mi
ketten egyiitt tudunk lenni, El6z6 nyl)ton volt hiirom
h6napunl!
amikorvdgigvelemvolt,akkorigyekeztem
min6l
tdbbet jdtszani,sdtdlni vele, 6lvezni,hogy velem lehet,
kerp6tolni6t a m(t6tek6rt.De ez mostahhozk6pestis mijs.
KorbbbanBorsotmindigcsak Ugytudtam megfogni,hogy
kifel6 fordult, mert nem kapott leveg6i,vagy a szem6t
megtudomfogni6t
nyomtaa vSllam.
Mostv6grerendesen
gyereket,6s
szemb6l,
mint egy normillis
lehetdajk6lni6t.
a
nyaka
meg
a
feje,
hogy
nemnyaklik
Mdrvanannyiraer6s
le, mint egy rongybibu,hanemmegtartjamag;t,6s a
kezeivelsziveseniitfogja a nyakam vagy vdllarn,6s ott
lSthat6annagyonj6l 6rzi mag6t.T6bbmint m6sf6l6v utdn,
most 6rzem azt az els6 anya-gyerekkapcsolat,hogy
5tkarolom, oda hlzom, 6s ott elj6tszogatunkvagy
elbabusgatom.
Ez6ri5si6rzds,
eztnemadnSm
semmi6rt.
Perszem6g sok mindenvdr majd Borsra.Egyel6regondot
okozm6gaz ev6sis, mosttanuljuk,hogyanleheta szilerd
6telt megenni.Egyel6reUgyt(nik, hogy a fogai is 6sszevisszan6nek- b6r ezekmdg csaktejfogak,val6szin6leg
az
iilland6ak
isilyeneklesznek.
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5z6 lesz rn6g tovibbi m(t6tekr6l is, nyijtani ke I az
iillkapcsiit
rnajdp6ldiiu.De ezekt6lf0ggeteniil 6n nagyon
a fejl6d6se.
Azt
bizombenne,hogymost majdfelgyorsul
mondtaknekem,hogyhaa fejeutol6ria test6t mostnagy,
is hirtelen
buci fele van -, akkor a mozg6sfejl6d6se
hamarosan
is
megindul.Es v6rjuk a hal6k6sziil6ket
fejp,nt.M6gsokdolgunklesz,
rneg6rkezik
a csontvezet6ses
ii la besz6d
6sa j6r6s.
el6tti.lnk
hogyegytdk6etesagylakozik
a l6nyege,
Borsbetegs6g6nek
Csakennyi,nemtdbb.A ktilseje
egytcik6letlen
koponyiiban.
- kiugr6szemek,
azthlszi,hogy
laposarc- mindenki
alapj6n
pedigez m68 nem bizonyitott.
Lehet,
6rtelmifogyatdkos,
az,vagycsaknagyoner6snyomothagynak
hogyr6szben
de
majdbenneaziilland6mft6tek,a 6tiis-6s halldss6rril6s,
bel6le.
6p
6rtelm(
feln6tt
lesz
leheiazis,hogyegy

azeg6szs6gilgVben
Tapasztalatok
Felem6s tapasztalataimvannak az eg6szsdgLlggyeL
Egyr6sztsok orvos segitett Borson,s26mos
kapcsolatban.
sikeresm(t6tenvagyunktui m6r.Tudom,hogyb6rmilyen
€s
olyanszakorvosok
neh6zs6g
meftilrnajdm69fe, lesznek
fordulhatokmajd. sok
int6zm6nyek,
ahova bizalommal
tam val6ditdr6d6stBorsfel6,van
orvosr6sz6r6l
tapaszta
kiseri
hogyvanBors,figyelemmel
olyanis,akitm;ig 6rdekel,
m6g ink6bb
6t. Es az orvosisikerek,a j6 tapasztalatok
6rt6kelhet6ekannak f6ny6ben, hogy rnilyen ritka
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is szrlletettBors:akik kezelt6k,nem sok ilyen
szindr6miival
gyereketliittak el6tte. Csup6negy-k6temberr6ltudok az
orszdgban, akin6l szintdn Pfeiffer szindr6met
- veltik egy6bk6nt nagyon szeretn6k
dlagnosztizirltak
Bors
taliilkozni,
sajnosm6gnemsikerilltezt megszervezni.
biirhol,
biirmilyen
orvosi
ebb6l a szempontb6lcsodabogiir:
hogy
dsszefutnaka szakemberek,
oszt6lyonmegjelenLink,
liithassdk,
a klinikin pedig,ha ott van, mindigviszikaz
el6ad6terembe.
M5sr6sztviszontsokdLihit6dologgalis talilkoztam.P6ld6ul
nemfigyelneke16gg6.
PediB6n voltam
azzal,hogya szi.i16re
6n ismerem
mindendiagndzisrt,
ott Borsmellettazelej6t6l,
minden kor;bbi kezel6s6t,m(i6tj6t, 6n tudom, mit6l
meg,mi az, amit nem viselel. P6ldeultdbbsz6r,
nyugszik
tdbb helyenis probl6mavolt, hogyki-kiugralta szeme.Hi6ba
jeleztema n6v6rekn6l,hogycsakrendesenme8 kell etetni,
maradtugyanaza rohan6s
6s ez nem fog megt6rtdnni,
hitrom6riinkdntietet6s niila is, mint minden miisik
gyerekn6l. Bors pedig komoly l6gz6si neh6zs6gekkel
igysziimitranemvolt e1686t percerreszSntid6,
kUszkdddtt,
csak
sokkalhosszabban
kellettfoglalkozni
az etet6s6vel.
liittiik,
hogy
hilrom6rrnk6nt
ott
vagyok
6n
is,
6s
mikor
tUrelmesenmegetetem,utiina tudtunk err6l 6rdemben
besz6lni. Meg6rtem, ha t{lterheltek az eg6szs6gilgyi
dolgoz6k,de sajnosa rutinszer(elldtitsBorceset6benritkiin
el6g: olyan sok probl6m6valkiizd egyszerre,hogy dt kell
gondolni,
pontosan
hogyanlatjael6t valaki.
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ha nincsvelem,
A szoroskdt6d6smostalakulki Hiiinyzik,
a hangomat
rdrn,megismeri
6 is mosolyog
k6nyeztetem,6s
nekem,6s ezt igy tudorn
miir.Mostm6r6 a legfontosabb
m69viirhat6probl6mdt
hogyismeremaz dsszes
rnondani,
egy egeszseges
is. Nem szabad osszehasonlitanom
gyerekkel,de nekem igy is az a feladatom,hogy
g6zer6vel
gondoskodjak
r6la.Esmostigazenanyalehetek,
a fiammal.
foglalkozhatok
VAlto26sok
az 6letema fejetetej6re6llt.Korjbbana
Bors6rkez6s6vel
egy id6benp6lddulszinte
rrunk6mt6Jt6tteki az dletemet,
ott dltem.Otthon
voltam,gyakorlatilag
mindiga sz;1lod6ban
m6gegykil6lisztetsemiartottamrarr6lvoltamhifes,hogy
ta;lnak csaka
nillamtal6negykisteiit,kdv6t6s 6dess6get
6s a legnagyobb
vezetek,
Mostviszonthiiztartiist
vend6gek.
krumplipilr6t
virslitturmixoLjak,
probl6miim,
hogyBorsnak
pelenkiib6l
Ez
vagy, hogy id6ben beviis6roljak
csini4ljak,
telilel, de elve/errezris.
rekemmegidegen
nagyon
b6r anyagilag
az iilleskeres6st,
Nem is e16ltetem
pont ebbena
ez az id6szakHa dolgozndk,
megterhel6
amikormegindulta fejl6d6se,
nagyonfontosidSszakban,
sem
nem tudn6kBorsmellettlenni.Es olyanint6zm6nyt
talilltam,akikrer; tudn6m6t bizni,ahol tudnim, hogy
Egy
tdr6d6st,a feilesztdseket.
megkapjaa szUks6ges
de ott ahogY6n
legfeljebb,
fogadn6k
csecsem6otthonban
legfeljebb
ldttam- csakfekildneegyterembennaphosszat,
ki n6ha.
cse16ln6k
6sa pelenkiijdt
megetetn6k,

26

Azontil, hogy az 6lewitelemhogyanv6ltozottmeg,6n
ma8am is mirshogy ldtok sok mindent. Bors r6v6n
megismertemegy szdmomrateljesen Uj vil6got, ahol a
mindennapoknem az ilzletr6l sz6lnak, hanem a
seeits6gny(jtasr6l,dnzetlens6gr6l. Sok ij emberrel
ismerkedtemmeg,akik t6mogattakvagymost titmogatnak
gy6gypedag6gusokkal,
minket:
orvosokkal,
gy6gytorniiszokkal
6s egy6bszakemberekkel.
€n kor6bban
p6ldiiulrettegtemaz orvosokt6l,ehhezk6pe5tmeg kellett
tanulnom r6juk bizni a gyerekemet, besz6lni velilk,
megbecsLjlni
6ket,6sha kell,vitatkozni
is a v6lemdnyiikkel.
Atalakulta bariiti k6rdmis. Gyorsaneltiintekazok,akik ott
lihegtek,amikor p6nziigyivezet6voltam. Nagyonkevesek
maradtak,
akikterskdntvagybar;tk6ntmostis mellettem
Sllnak.
Fontos viiltoziis m6g, hogy mennyire megn6tt a
felel6ss68tudatom.
Eddi8 csak magam6rtvoltam felel6s,
mostmiirBors6rt
is,6sez nagytehertud lenni.Mindigatt6l
f6lek, hogy vajon megteszek-e
mindent, hogy Borsnakj6
le8yen.Nehogydt 6v milva deruljdn ki, hogy pdld6ula
l6bfeje az6rt 6ll rosszul,mert nem jutott el id6ben egy
megfelel6 ortopdd szakorvoshoz.Hogy most mindent
megtegyek6rte, hogy amennyirelehet, utol6rje a t6bbi
gyereket, 6s valamilyen normillisnakmondhat6 6letet
tudjon6lni. Es perszevannakk6ts6geim,
6s sok mindent
egyszer(en
nemlehettudniBorsj6v6jE16l,
m6gismostkell
megtennimindent6rte.
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liiv6, ijzenet
6s
a neh6zs6gek
akkorazaggodalmak,
Haa jov6regondolok,
is
ellen6re vagyinkebbmellett kiv6ncsi
a bizonytalans;g
vagvok.Egyfajtapozltiv6rtelemben;szeretn6mmar l6tni ds
Ami a
fogunkegYtt keresztiilmenni.
ilt6lni,mi mindenen
az€letem,
probl6m6kat
illeti- nos,sohanemvoLtegyszerU
mindig meg kellett kiizdenemvalamivel.lvlost 6ppen
de igy hoztaa
lehetneegysze16bb,
Persze,
Bors6rt.
Borssal,
sors,mosteza feladatom.
A tdbbiszti16nekcsakilyensornm6sanannyitiizennek,
gondolatalkra.
a sajiltoszt6neikre,
hogymindighallgassanak
de a dont6s
v6lemdny6t,
meg a szakemberek
Hallgass6k
csak
is sokszor
A szakemberek
az ov6klegyen.
mindenben
pr6bjlkoznak(vajon h6ny orvos kezelt mdr Pfeiffer
tudnak a
gyereket?),6ssokszorkevesebbet
szind16mi4s
de nekik
gyerekr6l,
rninta szil16 egytittgondolkodhatunk,
viselika kovetkezm6nyeket'
Esa szu16k
sincsmindigi8azuk.
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Pfeifferszindr6ma:

A szindr6maegyritka {kb. 1/100000 6lveszill6s
ar;nyd),
6ritk'etesalapi fejl6d6sirendellenessdg.
F6 tilnete a
koponyacsontok
deformiici6jaa koponyavarratok
korai
ziir6diisakdvetkezt6ben.
Tovdbbitilnetei a sz6les,eliil16
hiivelykujjak,valamint a r6szlegesen
6sszen6ttujjak.
526mosegy6b,ritkiibb tiinet (pl. orriireg elzer6d;sa)
kisdrheti.Gyakran
vezetliitiis 6s halldss6rill6shez.
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Csongor
Gabriella
SimonDiniel6sSimonJuhdsz
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Magunkr6l
33-34
vagyunk,
kozgazdiiszok
6l0nk,mindketten
Budapesten
6vesek.Csongor els66s egyetlengyermeki.lnkmostk6t 6s
a mi
6s az ellapotameghat6roz6
f6l 6ves.Az 6 szulet6se
az 6 jdvetele Arra
6letiinkben,sokmindentrnegviiltoztatott
el, hogyan
er16l,mondjuk
k6rtekfel minket,hogybesz6ljilnk
alakult 6s viiltozottaz 6letilnk,ill. mi magunkennek
6szint6k
Amennyiretudunk, igyekszilnk
kdvetkezt6ben.
tennr.

Terhess6g,
szlilet6s€s az els6h6napok
4.6v6benfogantmeg,addigram;r
csongorhAzassdgunk
6s mindentmegistettiink
volnakisbab6t
nagyonszerettilnk
kezdetdnmindenrendben
A terhess6g
ennek6rdek6ben.
alkalmiivalezt meger6sitett6k,
ment, a terhesgondoziisok
kellemetlens6gre.
semmilyen
akkorm6gnemsz6mitottunk
a
Aztdn lassanjdttek a tilnetekta magasvernyomas,
(HELLP
tox6miiinak
vizvisszatartrsa terhess6gi
semtudtunkaddig,amig
m6gcsaka l6tez6s616l
szind16ma)
Akkorviszonthamaf
a k6rhilzban.
nem diagnosztiziiltdk
kezel6se
els6dleges
s0yossiivdlt a heyzet.A szind16ma
korai
n6lunkviszonta terhess6g
szijl6s,
ugyanis
az azonnali
jelentkezett
a betegs68.
NagyonhamarolYan
szakaszdban
hogyazorvosszerinta sziil6s
talillukmagunkat,
helyzetben
m6rcsakazdrtis,mert
megold6s,
volt azegyetlen
elinditisa
miatt csongorsernfejl6d6ttmiSrtov6bb
a rosszanyagcsere
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a m6hben.igy sz etetr megm;r a 25. h6trea fiunk.Egy
minddssze
630grammos
csdpps6g
volt,akitazonna6tvittek
(PlC),
a k6rh;zPerinat6lis
Intenziv
Centrumiira
inkubdto.ba.
Ekkorm69mindena tLi1616s16l
sz6t. Ahogya tox6miamiattj
viilsiigelmilt, azonnalkdvetkezett
az agg6dds
Csongor6rt.
Mikore 6szdrtudtunkbesz6lni
egyorvossal
azintenziv16l,
6
kb.30%es6lltadottannak,hogytul6li.A harrnadik
napon
agyv6rz6stkapott, ami hiirom agykamr;ra terjedt ki,
r6ad6sul
az els6hetekbentdbbszdrkjlyukadta tldeje is.
Hossz!k6rhdzikezel6s
ut;n, vdgu egy shuntrnijt6t
miatt
kerilltijnkiit Debrecenbe,
ahol azt6n az e16rehaladott
(ROP, koraszLildtt
l,tdss6rill6s6tis diagnosztiziilt6k
fetinopathia).
EgymSstkdvet6 napokonm(t6tt6k meg
csongor:rerrer ds l^elyezteK
be a s4Llnror- er negy
h6naposkodban tdrt6nt,taldn m6g 6ppenel6rtecsaka
mdsf6lkil6ssdlyt-Csakezt kdvet6envihettrikv6grehaza6t.
Kb.miisf6lh6nappal
kds6bb,
shuntrevizidmiattkeriiltsor
m6g egy k6rhiiziiaddzkod;s.a,majd ezt kdvet6en,hat
h6naposkorSban
derultki, hogya retinopathia
s( yosabb,
mint hittrik,illetverrint ko16bban
a2 orvosokmondtiik
nekLink,
hiszen
Csongor
folyamatos
szem6szetj
kontrollalatt
iillt.tjjram(tenikellett,dev6gefedm6nyben
sajnosCsongor
gyakorlatjlagelvesztettea liit6s6t. A hal;ss6riil6s
(h6t h6naposan),
megdllapit;isa
illetve a halldk6szLi16k
beszerz6se
26rtaezt az id6szakot.
Bijr az6tanyugodtabb
korrilm6nyek
k6zdtt fejl6dik Csongor,6s sok minden
kidertjlt,illetveeld6ltaz 6 6llapot6val
kapcso
atban,most,
k6t 6wel k6s6bbm6g mindig folyamatosan
kapjuk a
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kella
d6ntenLink
azorvosokt6lHamarosan
meglepet6seket
meg
illetvek6rd6ses a
be0ltet6s616l,
implantiitum
cochle6ris
6s meddigtud majd
hogymilyenUtemben
mozg6sfejl6d6s,
eredmenyeinem
eljutni. Sajnosaz orvosi vizsgelatok
hogytovibbi mut6tekre
az is el6fordulhat,
egy6rtelm(ek,
p6ld6ul
a j616shoz.
leszszilkseg
Az elej6n mindennagyongyorsantdrt6nt, az egyikotuosi
megszuletett,
k6vettea masikatMlkorCsonSor
beavatkoz6s
m6g csakazi l6ttukmagunkel6tt, hogytaldn elveszithetjiik
ta16nfel sem
esetlegeseg6szs6gk6rosoddsok
6t'az
a diagn6zisok
k6vett6k
merilltekakkorm6g Ahogyegymdst
ki az 6llapotaAz
rajzol6dott
ap16nk6nt
6s a kezel6sek,
orvosokt6l- igy 6reztilk - mindig csak a legfrissebb
informiici6t kaptuk meg, azt is becsomagolva:ut6lag
senki nem mondta el nek0nk, mire
visszatekintve
is kell felk6sziilnilnk
milyeneshet6s6gekre
szdmithatunk,
kapcsiin.
csongor
illeti,amigm6g a k6rhdzban
6lm6nyeket
Ami a szubjektiv
voltunk,
bizakod6ak
voltunk,6s nemsziletettmegcsongor,
hogytal;n mindenrendbenmegymajd.A sztil6sut6n,az
els6hirekethallva6s a pici,t6r6kenykisembertmegldtva
- ez viszontegyhatalmas
sokk
ijedtilnkmegigaziinel6szdr
volt. Es ett6l kezdve folyamatosanfesziiltek voltunk,
6lland6anagg6dtunkCson9016rtNem tudtunk semmit
milyen6llapotba
fogjatil6lni eztaz id6szakot,
hogyan
a116l,
kerillhet,mi mindentdrt6nhetm6g vele Nagyonnehez
nyugv6
hetekvoltake?ek,6staldncsakazhozottvalamilyen

pontotaz6letlnkbe,mikorv6get6rteka m(t6tek,stabilabb
lett az iillapota- 6s v6gleges
lett a ldtdselveszit6se
is. persze
rosszaz(megnyugviisvolt ez, jobb lett volna, ha m69
rem6nykedhet
nk,hanemkellbelenyugodni
az6llapotiiba.

Csongor
Csongornak
nagyonaranyosdolgai vannak.ogy t(nik
p6lddul,ho8y szeretia rezg6seket,6s rdjdtt, hogy ezt a
fiil6vel 6rz6kelileginkiibb.Sokszormegfogjaa fejijnket,
odahfzzaa fril6hez,
6s duruzsolunk
a frildbe- ezt nagyon
szeretj,viiltogatniszoka a k6t oldalt. De tdbb ilyen kdzds
jiit6kunkis van,amiketazonnalfelismer,
6s onnant6lm6r
v6rja 6ket. P6lddulha elkezdjUkmondania kedvenc
mond6k6jit- ami egy lovagl6sj6t6k ,, majd kiugrika
b6r6b6l.Vagy ha puszilgatiisk6vetkezik,vagy szeretget6s,
azt is felismeri, 6s m6r nyijtja magdt. Nagyon sokat
mosolyo8,6svalahogy6rti, mikorvanj6t6k.Miisikkedvence
a cintiny6r,ds azzalis van egy kdzdsjiitdk: n6h6ny
miisodpercutiin eldobja,6s viirja, hogy visszaadjuk
neki.
Ezekkis kommunik6ci6s
aktusokis egyben,nagyon6rdekes,
hogy a l6t5s-6s halliiss6r0l6s
ellen6reilyen bens6s6ges
kapcsolatbalehet ker0lni vele. Sok ilyen term6szetes
geszrust
haszndl,
amiketmindketten
6rtunk.
Es nagyonj6 term6szeteis van. Annak ellen6re,hogy
mennyi kellemetlen
dolgonvan tUl (p6ld6ulaz infuzi6
bek6t6s6t mindig nagyon nehezen birta ki), nagyon
bar6tsiigos6s alkalmazkod6
az emberekhez.Nagyon
l5

is' pedig
szemben
tiirelmesaz ;1land6tornagyakorlatokkal
r6szekis azokk6zdttvannakmeger6ltet6,kellernetlenebb
Viszonvlag
vid6m6skiegyenstllyozott
is 6ltal6ban
6 ilyenkor
is,egyretijbbetfedezfel 6s ismer
b6toraz Uj helyzetekben
a szobjban'nem
M6r k6rbemi4szik
meg a k6rnyezet6b6l.
_ ellenkez6leg'
6riil
a t6rgyaknak
ha kicsitnekimegy
zavarja,
jobbantaj6koz6dik'
neki, ha valamitfelismer.Es egyre
kiismerimera kozvetlenkiirnyezet6t'
de
kisideigaz6rtidegenkedik'
eleinte,
ij dogokt6l
A teljesen
teszi Ki is
valamit,azt hamara maga6ve
ha megszokik
szoktafejezniezt: ha valarninem tetszikneki' olyankor
tett'
berreg,azt6nk6s6bbm6r ig6nyli Esamit a magii6vd
is lelzi
ahhozragaszkodik
ami be6piilta napirendj6be,
p6ld6ul,ha rndr a fiirdet6s ideje j6tt el, vagy ha etet6s
- olyanpontosmindebben,
hogyaz 6ra6t6llites
kdvetkezik
ebb6l,azt nehezenviseli Mivel eleg
teljesenkizdkkentj
mlatt'
merev napirendjevan az 6lland6foglalkozdsok
De egykis dilh vagysires
6rthet6ez a fajta rendszeress6ge
a vAhoz6sokka''
ut6nhamarmegbardtkozik

A mi6rtekr6l
term6ketlen
n6lkilli,6s j6 es6llYel
magyar6zat
Erthetetlen,
mi6ri
ebbea helyzetbe'
k6rd6sis, hogyhogyankertilt0nk
6s veliinkezeka dolgok Rendezett
tdrt6ntekCsongorral
6s
h6tter(, fiatal piir vagyunk, akik rendezett hdtter(
csal6dokb6lsz6rmaznakorvosilag sem volt
eg6szs6ges
p6lda n6lktlliaz eset' nem
indokolt:a csal6djainkban
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r
dohdnyoztunk,
nem ittunk, nem tettLjnksemmit, ami
vesz6lyeztethette
volna a terhess6get.
Valahogyel is
kerriltekminketa probl6mdkeddig.Nemhisszitk,hogyerre
lehetvdlasztadni,de legink6bb
nem is szemft,nem lenne
megnyugtat6:
Csongor
iillapotinnemviiltoztatna
semmit.
Valahogysok minden dsszejdttaz 6 szijlet6sekapcsitn,
aminekegy6bk6nt
kicsia va{6szint:js6ge.
Kezdve
onnan,hogy
mesters6ges
megterm6kenyit6sre
volt szLiks6g,
folytatvaa
HELLP
szind16mdval,
annakis a koraivijltozat6val,
eg6szen
Csongor agyverz6s6ig.
latdsanaketveszresd:9.ll. a
hall;ss6rill6sig
bezit16lag.
A v6letlenek
kiildnds6sszjit6ka,
amelysoriinvalahogy
mindiga kev6sb6
va 6szin(,rosszabb
kimenetel( eredm6nyeketkaptuk meg. Nehdz ebbe
belenyugodni,
dejobbatnemtehetilnk.

Daint6sek,
felel6ss6g
Na8yon
sokolyanddnt6stkellettm5rmeghoznunk
(6skellis
m6g), amikor a szakernberekv6lemdny6re csak
korl6tozottan
tiimaszkodhatunk.
P6ldiul itt van most az
implantiitumk6rd6se.Egyrdsztfontos lenne, hogy hiirom
6veskorael6ttel kellenekezdenie
besz6lni,
es hogymosta
hell,sa miatt k6sik ez, tehir szrikseg enne az
implant6tumra.
Miisr6szt
viszontnem tudni semmita116l,
hogyaz 6 idegrendszere
mennyiben
fogjatudnihaszn6lni
a
kdszill6ket,hogy t6nyleg segitene-eez rajta. Es k6zben
szurdopedag6gusokt6l
kapunkfolyamatosfejleszt6st,h6tha
m6giselindula verb6lis
kommunikdci6.
Egym6sjkj6 p6ldaa
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6s minden
ajdnlanak'
f6le gy6gytornSt
Rengeteg
gy6gytorna.
mellett'
szakembernagyonj6l tud 6rvelnia sajiit m6dszere
nemig6rneksemmit,csakegyielz6svan'hogy
Ugyanakkor
A sziil6pedignehezenbocsatja
ez j6t tesz a gyerekednek.
ha nem
lehet6s6ggel'
ha nem6lt valamilyen
megmagiinak,
ezekneka
adott meg egy es6lyta gyerek6nekEs k6zben
a
fejleszt6sekneknagy r6sz6t nem ttmogatla
a sziil6nekkell el6teremtenier5 a
tercadalombiztositds,
sokszor
konkurenciei:
egymas
a m6dszerek
forr6st.Riadesul
szerintelleniavalta mesik
az egyik m6dszerk6pvisel6i
inkiibb
Sokszill6ilyenkor
alkalma26sa
p6rhuzamos
m6dszer
is viszifeileszteni
,,lapit",hogya gyerekettdbb helyre
nem
6s ugyanigy
a teriiletekhez'
Mi nem 6rtiinkezekhez
sem'
k6rd6sekhez
6rt0nk miis,orvosivagygy6gypedag6giai
kellvaldhogYndg azzalegyiltti5
mdg;snind;gdonlenunk
e7t a terhet nem
hogy esetlegrosgzdontestnozunk is
minden
v6llalhatjaiit senki, mert a kdvetkezmdnyeket
esetbenmi viseljiik.A rnifelel6ss6gilnk
azon
Erdekesgondolat,hogy rnig mAs szLil6kesetleg
at a
is irassdk
hogymelyikoszt6lyba
hosszan,
lament6lnak
addig
melyiktanit6lennea nekilegrnegfele16bb'
gyerek0ket,
fog
j6rni'
mit6l
vagy
;i arr6lddntijnk,mit6lfog elkezdeni
m6sterm6szetu'
a gyerekiinkValahogy
besz6lni
elkezdeni
kell io
6s sokkalnagyobbt6tii dilemmdkban
alapvet6bb
hogy
Esfel kell16k6sz0lnllnk'
vdlasztanunk
megold6sokat
ddntilnkmajd
tal6nrosszul
id6nkdnt
lenne,ha tdbbetlehetnetudniaz egyes
Fontos6s hasznos
ha lenn6neknagYolrb
fejlesztdsekhossz(t6vu hat6sair6{,
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l6pt6k(ut5nkdvet6sek.
Most kis tilz6ssalseholsem lehet
utanan6zni,
milyen hatiisaivannakegyegy m6dszernek,
mennyire
megbizhat6
bizonyos
tipusUprobl6mjkeset6n.

A bariitikiir 6talakulasa
Megvdltozotta bariiti k6rilnk. Kevesebbemberrel, 6s
m6sokkal
istartunkmostkapcsolatot,
mintkor,bban.
tJgyis
mondhatniim,hogyle6piilt,vagyink6bble6pitettdka bardti
kdrt- nemarr6lvansz6,hogymegutdltuk
6ket,ink6bbcsak
6szrevettiik,hogy m5r nem 6rezzrjkolyan j6l magunkat
veliik. Valahogyterm6szetesen
alakult ez igyr Csongor
szillet6s6vel
annyiram5s helyzetbekerilltijnk,mint a
bariitaink,
hogyaz 6lm6nyeink
miir nemtitkrdzikegymiist.
Meghaligathatjuk,
ahogyan
a116l
besz6lnek,
milyendvodiiba,
jiirjona gyerek,
isko15ba
de errelegfeljebb
aztmondhatn;nk
el, hogy:,,lgen,mi meg most azongondolkozunk,
hogy
Csongorkapjon-eimplantot.Ezv6gs6soronegy a8ymtjt6t,
nem?Vajonhogyfogjaezt kibirni?Essohanemfog besz6lni,
ha nem kapjameg?Nem lehetett6l epilepsziijs?,,.
Abszurd
lenne.Nemakarunk
ezzelmdsokat
terhelnl,
6s magunkat
se
akarj!kkitenniannak,hogyazj;rjon a fejiinkben,
taldna mi
gyerekilnkis lehetettvolnailyen6p, ilyene86szs6ges.
Lehet
erreaztmondani,
hogyirigyek
vagyunk,
vagynemtudjukezt
kezelni- mindenesetre
igy alakult,nek0nkmostjobb igy.
Tdbbolyanbariitunklett, aki szingli,vagymiisokb6lszemita
csaliid
szempontjib6l
a perifdriiin
l6v6nek.

39

ViiltozAsok
lehete$volnatudni'hogycsongof
Hateljesbizonyossitggal
lesznek'
igy szilletik, ilyen eg6szsdgtigyiprobl6miii
nemtartottukvolnameg,viszontamikofliitjuk'
val6szin(leg
elgondolkodunk'
szeretetremdlt6,
milyenj6kedv(,6nfeledt,
ogy 6rezziik'
vajonmeglehet-ehozniel6reilyenddnt6st?
ez,ami meg6rt66s t6mogat6a
nemegyolyant6rsadalom
Emberatalpan'
6sfeln6ttekkel
616gyerekekkel
fogyatEkkal
v6llalnitudia'
kiscsoportis,aklezt6szint6n
6stalennagYon
nogyaz a
6s Ugytud felnevelniegy fogyat6kosgyermeket'
gyereknem 6rzi meg a h6tr6ny6t Vagy legal6bbismi igy
6sezm6rel69ahhoz,hogymi egyilyenteoretikus
6rezziik,
ha ezen
helyzetbenpersze_ i8y ddntstink De ez elm6let'
6a
megszLlletett'
az nemsegitsemmin:Csongof
riig6dunk,
dolgoktiirt6ntekvele' a ml
mi gyerektink,6s bi{r sajn6latos
temogassuk'
hogymindenben
feladatunk,
6s ez perszerdnk is
Az 6let0nkteljesenmegv,ltozott,
sok mindent'masok
volt. At kellett6rt6kelntink
hatiissal
mintndgy6wel ezel6ttNem
a rem6nyeink,
letteka c6ljaink,
vagyerkdlcsileg
tudn6nkazt mondani,hogyembercdgben'
ebb6l'
fejl6dtiinkvolna,vagy azt, hogy sokattanultunk
tudtunk
azap166rorndket'
is megtudtukbecsiilni
Kordbban
egyszer'
figyelnim6sokra,tor6dni m6sokkalTal6nmajd
6s a
nyalogatjuk'
6vek mllva. De most m6g a sebeinket
vannakel6t6rben:a nyomotthangulat'a
negativumok
talan
fesziilts6g6s a rosszkedvMindkettenmegviseltebbek'
is letttink
ziirk6zottabbak
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A legnehezebb
talin azt megem6szteniink,
hogy itt nem
lehet csak dgy valamilyenmegolddsttaliilni. Ez egy
6lethosszig
tart6 neh6zs6gnek
t(nik,amineknemleszv6ge,
nem j6n el az a pont, amikorletehetjilkezt a terhet.
Csongornakeg6sz 6Jet6ben szriks6gelesz valamiJyen
segits6gre,
biztositanikellszdmiiraa megfelel6felt6teleket.
Esbizunkbenne,hogylesznek
ehhezmegfelel6
int6zm6nyek
6s szakemberek,
de ez akkoris a mi felel6ss6grink.
Nem
mondhatjukazt, hogy majd csakleszvalahogy,
Csongor
majdmegoldja.

A jitv6
Csongorval6szin(legk6t 6v mUlvamehetmajd6vod6ba,az
lesza kdvetkez6nagyl6p6sa szimunkra.giir ez t6volabbi
terv, de szeretn6nk,ha szrjletneegy kistestvdreis majd.Ez
- ha a jdv6regondolunk,
minden,amit egyel6re
tervezilnk
mdg so( minden bizonytalal.Csongor;,lapora,az o
fejleszt6s6nek,
iskoliiztatdsdnak
lehet6s6geisok mindent
meghatiiroznak
majd.Gondoskodnunk
kellrdla,ez biztos,a
tov6bbi terveket majd ennekfigyelernbev6tel6veltudjuk
kialakitani.
Ta16n
hiiz,kerttel,ahol
l6t tennenekiegycsalitdi
szabadon
mozoghat,
taliln lenneegy kutyiijais - ez m6g
majdkialakul.

ErettseS
v'hunkvolnaCson8or
hogvsokkaldrettebbd
Nemdrezzdk,
,'.,'
'"nabr csak ad, hogY lelelossdgteljesebben'

oeezisinkabb
i"i"unn""ii",,"o"*'n nkazd erdekebPn
egy
miatt van' nem az6rt' mert Csongor
a sziil6v6viilas
ugyaneztl6tiuk M6g abban
,Aruf, togu"*t. M6s szill6kn6l
hasonl(tunk'hogv az apa
ir aa, ti,gy"r"t"t sztil6kre
az anvagihdEeretrnigaz
e^r.^'it
invetszitmegtererrlleni
-"a"a
a kicsivel'dt 6rintik kdzelebbrol
,"u",
"nn*
kbriili nehdlsdgekcsongor
iu"r"r.n"u"t", ds a feilesztds
mindenrcjl(ell
mindenrekelr fisvelni'tbbb
i:;;;;
gyermekesetdbende
mint egv egeszseges
"onOorr,oani,
hogyolyannagya
illetl'ne1\l';sszilh'
i.i a rrufOlszerepet

k0ldnbs6g
6rintett6k'azdrt a
szerepl6nvee6tkev6sb6is
;;;.;;;r'
egy id6ben
minket Egyszerre'
-", megviseltek
""'t6tri"o a"g tinat"tt6nket' ez a mdlypontkicsitpr6b6ra
a|,int"tt
tjjra meg kelletttanulnunk
o'a"*"1 n"o*"'"'"kat is
tnnak ellen6reis' hogYmindkett6nket
.**'",
ebben
"
"o"our",n,
ds a fdlelmekszerencsere
Lfon"trtaaf...egoO't"ak
elcjl'ha baj
n"i"'"n t'oi't eldtkolniegymas
-ot,
'aiir*r"0,
'"r"
ho8y
o megdrtjiik es elnezziik egymdsnak'
16 id6nk6nt' hogy a maga
mindkett6nkneksziiks6gevan
kis id6re elterelje a
.Oajan tilapcsotoajon' hogy
gondolatait
ebbennekiink:szinleminden
sokalsegitenek
i nrnusznrok
az estdnketes a
csongon,felgzabadirva
.""i"n""
amit
""'t*
Azzaltdlthetiiik az id6t ilvenkor'
;-.r'n"p aef"r,;ttor'

szeretiink: kikapcsol6dhatunk,
kimozdulhatunkkicsit.
lobbantudunkGy figyelniegymdsra,6s
ez nagyonfontosa
kapcsolatunkban.

0zenet
Mdg annyi minden kavaro8benniink,hogy bdlcsess6geket
- tal6nnemis lehet.
nemtudndnkmostmondanisenkinek
Taliin10 6v milva m;r igen.Egyel6re
lefoglalnak
minketa
napi teend6k, a megold6sra viir6 probl6m6k, a
mindennapok
Csongorral.
Na8yonsokfeladatunk
leszm6g
kdrill6tte,6s ez 6ppen el6g egyel6re tanulsegokatnem
tudtunkmdglevonni.
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Dana
Edit
Kulcsdr
Zach6rn6

FSbbadatok,diagnozisok

Eletkor

116vesi2012.m6rcius)

Sziilet6s

38. h6tre,csiis26rmetsz6ssel

Diagn62is

CHARGE
szind16ma
- Coloboma (k6toldali, ideg- 6s
6rhirtyiit 6rint6)
- Frilkagyl6rendelleness6g,
k6toldati
idegitipusi nagyothalliis
- Coartatioaortae(aorta-s?(krilet)
- Hieyiti infekci6k
Lu\afio coxae congen, (veles/rjletett
csip6ficam)
Epilepszia
Microphtalmia
{kisszem(s6g}

Mft6tek

Aorta-sz(krilet m(t6ti kezel6se (aorta
isthmusresectio6s anastomosis,
kdt h6napos
korban)
Csip6mii6t (nyolc h6napos 6s har 6ves
korban)
Szemmiit6tek

Magunkr6l
valamintaz 6n szemelyes
Bir a legtitbbsz6 Danii16l,
a
rdvidenbemutatom
fog mostesni,eJ6szdr
6lmdnyeim16l
- Dana betegsdgemindannyiunk6letdre
csaliidunkat
m68 sz6 lesz a csal6di
hatdssalvan. A k6s6bbiekben
emlitenem'
dolgokat
itt csakazalapvet6
6lmdnyekr6l,
En
A csaliid(apa,anya,k6t liiny)egyiitt6l Pestszentl6rincen
Danamiatt otthon vagyok,folyamatosansziiks68van r5m
ota nem dolgozom'
a sztilet6se
mellette,ez6rtgyakorlatilag
van, Danael6tt ifodavezet6k6nt
v6gzetts6gem
Kdzgazdasdgi
dolgoztam.A nagyobbikl6nyunknyolc 6wel id6sebb
Daniin6l, most v6gzi el a gimn6ziumot,kdvetkezlka
gondolkodott'
Eddiga gy6gypedag6gi6ban
tovabbtanul6s.
de m6g k6pl6keny,hogy milyen p6lyiitv6lasztA f6rjem a
foglalkozik
6 viz', gAz' 6s f(t6sszerel6ssel
keny6rkeres6,
a csalao
ahhoz,hogy megteremtse
Sokatkell dolgoznia
visziink:
szerepeket
csal6di
igymi klasszikus
anyagih6tter6t.
a f6rjem reggelt6lestiSdolgozik,a lehet6legtobbmunkat
(f6leg
viillaljael,6n pedigotthonvagyoka gyerekekkel
6s vezetema hdztart6stEppen6pitkeziink,
perszeDanAval)
ha minden j6l megy, hamarosansaj6t csal6dih6zba
kdltdzhet0nk.

Danasziiletdse6s 6llaPota

Danatervezettgyerekvolt.A n6v6reut,n nagyonszerettLink
voLna m69 egy gyereket, vSrtuk 6t, k6szriltLjnkrii. A
terhess6g
alatt,a m5sodik-harmadik
h6napban
irtestern
egy
beteg.egqn.arnire altibiofikurrot irtak fel, de ettdl
eltekintve komplikiici6k6s aggaszt6el6jelek n6lkUl
k6zeledett
a sziil6s.Danaa 32. h6ten,cs6sz6rmetsz6ssel
szrjletettmegv€giil (erreaz 6n idtdsommiattvolt sziiks6g).
Az orvo5 m6g Brarulah,hogv a cseclero egeszseges,
mindenrendbenment a szlildssor6n. Viszontinnent6l
kezd6dtek
isa probl6m6k.
Danaazonnaldtkeroltaz intenzivosztiilyra,6sel6szdra
sziil6stkdvet6harmadiknaponkaptaminformdci6kat
az
6llapot6rdl.El6szdrUgy tudtuk, hogy a tijd6be kerrilt
nagyobbadagmagzatvizmiatt volt szijksdgerre a l6p6sre.
K6zelhiiromh6t mUlva- amikofmiir napontatdbbszdr
- invitiiltminketaz
ostromoltuk
az orvosokat
r6szletek6rt
osztdlyvezet6
f6orvos egy hosszabbbesz6lget6sre,
ekkor
tudtuk meg, milyeniillapotbanis van Dana,6s mllyen
kezel6sekvilrnak rii r6gtdn az els6 h6napokban.
A
veieszilletett
szivel6gtelens6g
miatt k6t h6naposan
mtiteni
(a szemszdveteinek
kellett,a coloboma
hi,nya)6rintettea
ldt6idegeket
6s silyos csip6ficama
volt. Nyolc h6napos
koriiigkengyelthordott,utiinakerLjltsor a csip6mUt6tj6fe.
LJt6lagderrilt ki, hogy a 19. heti ultrahangutdn kapott
leleten szerepelt,hogy rendelleness6gre
utal6 jeleket
ta16ltak,de akkor e116lnem kaptunk informiici6taz
orvosokt6l.Szitmunkracsak egy latin kifejez6svolt a
papiron.Mint k6s6bbkideritettrik,
ez Dana 6llapounak
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de legalabb
nem jelentettvolnav6ltoz6st'
szempontj6b6l
volnaa szijl6stkdvet6sokkra ugyanigy
felk6szrilhettilnk
a szill6st
soki4ignem kaptunk r6szletesfelvil6gositist
k6s6bbi
6lm6nyelnk
voltakm6ghasonl6
6s sainos
kovet6en,
is, hi'ba igyekeztlink
alkalm6val
vagykezel6sek
diagn6zisok
erzem magam
jobbanfigyelnierre. ld6nk6ntfelel6snek
el6reliit6bb'vagvegyes
ez6rt,hogynemtLldtam6vatosabb,
erre
helyzetekben6ppen er6szakosabblenni Ha
6s
tudokdiihoslenniazorvosokra
egyszerre
visszagondolok,
nem
aztistudom,hogyeza betegs6g
is,mikozben
magamra
lettvolnamegel6zhet6
probl6rnek
6s Uiabb
Ahogytelt az id6, Ujabbeg6szs6giigyi
m(tdtt6ka
v6rtakDandraTdbbszdr
m(t6tek,ill. kezel6sek
a
szem6t,korrekci6sm(t6tre kerillt sor hat 6ves koreban
a mara0eK
elvesztette
miatt,az ut6bbi6vekben
csip6ficam
kidertjlt,hogyk6toldalihalldss6rrll6ssel
id6k6zben
lirt6s6t,
kilzd, epilepsziitt, hdrg6eloszliisirendelleness6get
Danapont
6vesen
megn6la,stb Most,tizenegy
6llapitottak
tizenegykilldnb6z6kontrollraj6r, kis tilziissalminden
szindr6miisk6nt
szervetkij16norvos fel0gyeli- CHARGE
ami egyigenritka
a f6bb tilnetekalapj6n,
diagnosztizdltiik
betegs68.Rajta kiviil m6g k6t CHARGEszindr6m;s
de az 6llapotuksok
tudok Magyarorszi4gon,
szem6lyr6l
Nemls
DanS6val
neh626sszevetni
killdnbdz6,
szempontb6l
hanemink6bb
tartomezeketsz6mon,
ktilonprobl6mikk6nt
egyben,egy sok terLi!etrekiterjed6 betegsdgk6ntlitom
mindezt.
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Danaa mindennapokban
Dan6nak
a legut6bbi
6vekigm69vo t maradviiny
l6tdsa,
igy
eleintea Gyeng6nliit6k
jiirt. Ahogyan
Altaliinos
tskol6j6ba
romlotta szeme,
onnankeriit iit k6t6vea VakokAltal6nos
lskoldjiiba,
mostisott tanul.
Legel6szdr
j6 verbalit6sikisilny.
is egynagyonaktiv,cserfes,
F6liLink,
hogy esetleg6rtelmis6rrjltis resz,oe ez nem
k6vetkezett be, egyes terrileteken kifejezetten jd
efedm6nyeivannak,gyorsanmegjegyez,
meg6rtdolgokat.A
hallSsamiatt bizonytalankicsit a tSjdkoz6d;sban,
de
besz6ddelprobl6m;k n6lkLjl tudunk kommuntkijlnj,
ijitaliibanmeghallnrindenfontosat.A mozgjsaa ke2deti
probl6mAk
utiin gyorsanjavult, igy ma mdr nincsezzel
probl6miink:
magabiztosan,
s6t, tLilontrlb;tran rnozog6s
fedezifel a kdrnyezet6t,
nemfigyelvea saj6t6ps6g6re
sem.
A mindennapi
viselkedds6ben
sok olyanelem van, amit
k6rosnak,
vagyhiitr6nyosnak
tal6lunk,
de nemtudunkrajtuk
v6ltoztatni.
Ezekvalahogyan
6sszeflggnek
a betegs6geivel
is,b5rtdbbnyireneml6tjukiit ezeketaz6sszefilgg6seket.
Az egyikilyenszokisa,hogyforog.Mdg az iskolbban
is
megteszi:ha unatkozik,keresegy sz6nyeget,
lefekszikrj 6s
forog.Otthonis csindlja,
ha 6pp nincsmds,arni ek6tn6,
megvana kedvenchelye is hozzd.Olyan intenzitiissal
cslniilja,hogya feje egy f6sz6na hajiit mindigie ke v6gni,
kiildnben
6sszecsom6zza.
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hogyvakarjamag6t.Evek
szokiisa,
Egymiisik,aggaszt6bb
6s a forgiishozhasonl6intenzit6ssal,
6ta rendszeresen,
vakarnikezdia b6r6t Ezt
szintedntudatlanul
lStsz6lag
addlgfolytatja,amigsebeketnem vakarmagiin
6ltaliiban
valamiyen
miattteszi,ez szint6n
Nemviszket6s
mindenhol.
viselked6s
ndla.Ehhezkapcsol6dlk,
dninge116
automatikus,
mint mes gyerekek
hogy a f6jdalorrrasem igY reageL,
gyakran
megtdrtenik
ha kimegya t6rde amisajnos
P6ld6ul
- nem szokottsirni, csak hangtaLanul
konnyezik,6s
amikora
fiijdalmas,
minthaaz se lennesz6miira
hason16an,
de nagyonkeveset
Pedig6rzia fiildalmat,
sebeitfelvakarja.
kotn6dsszeazzal,hogy
fejezki be6le,6s minthanehezen
id6zie16.
vagyvlselked6s
kdrrilm6nyek,
rnilyen
kapcsolatos
do gokrais
a b6r 6rint6s6vel
A tapint6ssal,
egyedienreag6l.Dana egyiiltaliinnem tair meg mag:n
re'rmilyen el.<7F't,\aI \olot. _ajcsatoL.I z:rdlag a
mintan6 killiruh6katvlseliel. Ha bdrmirr6gisa
tapinthat6
azonnal,autornatrkusan
b616rekeriil, p. egy ragtapasz/
p6ldiiul egv miit6tet
p16b6l
t6le.
Egyszer
szabaduini
nemfigyetlinkra, evette
mikorp6rm6sodpercre
kovet6en,
a branrlltrdgzit6kot6st,majd mag6ta bfanultis. Emlatt
semhordja.
a hall6k6szuldket
egyel6re
p6ldiul
egymiisba
il16ti6rgyak,
leginkdbb
lmedm6gkopogni,
tudn6csinelnl
Ezt szinte6lland6an
Ldbasok
rltdget6s6vel.
osszerijndulnak
Kisebbmotorostic-jeiis vannak:ritmikusan
csinelja
ls
dntudatlanu
ag ezt
bizonyosizmal,6s latsz6
ld6nk6ntm6gszopjaaz ujj6t,iyenkormlntegY
,,kikapcsol",
percekig
marad
teljes
nyugalomban
hosszLi
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Dananagyonsok figyelrnetig6nyel.Egyr6sztmearnehezen
birja, ha egy kdriil6tte l6v6 feln6tt nem vele t6r6dik,
pedigrnertnagyonnehezen
mdsr6szt
tudjaelfoglalni
rraget
[gy, hogy nem igdnyelfeliigyeletet.
Ha unatkozik,
akkor
sokszor p6ldiiul egyszer(en elindul valamerre a
kdrnyezet6ben,
akiir teljesenidegenhelyekenis. Nincs
ehhezkapcsol6d6
f6lelem6rzete,
illetveminthaegyes,neki
nem tetsz6dolgokatnem vennetudom6sul.
P6ld6ulhidba
gondolkodis
tudja,hogyaz ittest vesz6lyes,
b;rnikor
n6 kril
r6l6pne,ha nem lenn6nkmelette.Egyedim6g n5la,hogy
nem j6tszik mds gyerekekkel,
szinte csak a feln6ttek
t6rsasiigiitkeresi.
Mint ezekb6ll;that6, Daniivalid6nk6ntnem egyszef(.
Egyrdszt
egygyorsantanul6,j6 k6pess6g(gyerek,miisr6szt
viszontszdmosolyanviselked6se
van, amikke szemben
tehetetlennek
6rzemmagam.Nagyonsok helyf6lk6rtiink
miir segits6get,
taniicsokat,
hogymit ehetnetenni,hogy
Danajobban be tudjon jjleszkedni
a tdbbi gyerekkdz6.
P16b6lkoztunksokf6le ter6piiival, pszichol6gusokkal,
pszichidterekkel,
m6g alternativ gy6gySszattal
is. Pedig
valamilyensegits6gnek
nagyon drilln6k, killdndsena
vakar6zSs
miatt- folytonagg6dom,
hogyegyszer
valamilyen
k6rtteszmag;ban,
vagyelfert6z6dik
valamelyik
sebe.Eddig
pr6biiltuk
p6ldiul
(le
semmisemsegitett
miir
a bilntet6st
kellettijlnieegysz6kre
n6hiinypercre,
havakartamag;t),de
az ignoritlijst is (h6tha a figyelemmel meger6sitjijka
viselked6st),
egyiksernhaszndlt.
Az ut6bbival
annyit6rtiink
el, hogyhSromh6tenilt szabadon
vakarhatta
mag6t,igy a

verjtik
v6g6remindenkiazt hihette,hogy rendszeresen
otthon.
Egyiitt6lni a betegs€ggel
amerikai
Kordbban
ldttamtdbbolyanriportot,amitegy-egY
k6szitettekEzekben
szem6lyszLileivel
cHARGEszind16m;5s
sok sz6 esett a116l,hogy milyen sokat tanultak a
szindr6mitval616betegekt6l,a kitartiisukb6lmennyi er6t
meritenek6k maguk js. Nagyonsok pozitiv tizenete,
volt ezekneka filmeknek,arnin 6n mindiS
kicseng6se
elcsodilkoztam.A szeretetet 6rtem, nagyon szeretem,
Daniit,6s tdnylegsok drdmet okoz neklink,mint
szeretj.rik
egy
gyefek.De a betegsdg
els6sorban
szijmomra
biirmelyik
Arnikoraz els6
teher,amit6l nem tudok megszabadulni.
van Dana,valami
hetekbenmegtudtul!milyeniillapotban
most
id616fid6re
mint egykrrtyaviir,6s
bennem,
Ssszed6lt
a
Tudom,hogyez nemvezetsehova,6s
is elfogez az6rz6s.
jdrtunk
6s
megisteszekmindentDanii6rt:
mindennapokban
jiirunka fejleszt6sekre,
ha kell,kuzdokaz
a vizsgSlatokra,
6s kdzbenj6l is 6rzemmagammelletteMdgis,
6rdekei6rt,
is ndhamagam,
gyakran
Essajniilom
elfoga k6ts6gbees6s.
szivesen
magunkat.Dan5nak6r0ldk,de a betegs6g616l
hogyjobb
az szimomraterhes.Nemhiszem,
lemondan6k,
ember lettemmiatta,vagy birmi mits m6donfejl6dtem
volnat6le.
Dana betegs6gea csaled minden tagj6ra ranyomta
valamilyenformiibana b6lyeg6t.Egyr6sztLlgyLdtom,hogy
a csalitdban
mindenkinek
ez kijel6ltegy k6nyszerp6lydt
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Dana n6v6re szem6raez azt jelentette, hogy nyolcdves
kor;t6l hirtelensokkalkevesebbfigyelem6s t6r6d6sjutott
neki. Ezt m6ig nagyonsaln6lom,hogy nern vettrlk 6szre
id6ben,6s nem tetti.inktdbbet ellene.526miiraa hlga
szdlet6seegyben azt is jelentette, hogy 6n hetekre
gyakorlatilagk6rh6zba kdlt6ztem, amikor Dan6nak
valamilyenmlitdtjevolt.
Mivel Dana iilland6 feJilgyeletetig6nyelt, 6n otthon
maradtam,ez6rt a f6rjemre hijrult a p6nzkeres6s.
Az 6
szdmSra
ez viilt az els6dlegess6,6s
miiig 6 teremtimeg
nekLinkaz anyagih6tteret(6n sok6igegy6ltalinnem
gondolhattammunk5ra, csak mostan6bantudniim
elk6pzelni,
hogyr6szmunkaid6ben
doigozzak
valahol).igy
jutott
viszonta f6rjemnek
is kevesebb
ideje
a csalddra,
azaz
rdnk.Kicsitmag6nyosabbak
is leti:iink
minda ketten.Abban
az Uj 6letstilusban,
amit a betegs6gmiati alakitottunkki,
kdzpontiszerepetkapottaz, hogy Danii16lgondoskodjunk,
merpedigez nemvolt egyszer(feladat.Kevesebb
energia6s
id6 jutott egymiisra,6s sok bar;jtunkr6lis elhidegriltLjnk.
A
kordbbik6zcisprogramokat/
mint p6lddulegy biciklitdra,
Daneval
egyottm6rnemtudtukvdllalni.
Az eliand6stresszeg6szs6gilgyileg
is kikezdettmindenkjt.
Em6szt6rendszeri
betegs6geink
vannal! a f6rjem nagyon
lefogyott 6s magas a koleszterinszintje.
Mintha folyton
6rdln66t is bel 116lez a t6ma,csakvelernellent6tben
6
nem szereterr6l besz6lni.
ld6nk6ntviccel6ddk
vele,hogy
cser€ljunk
kicsitszerepet,6n
is szeretn6m
azt ijt6lni,hogy
reggelelmegyekotthon16l,6s egyideigmiissaltdr6ddk,miis
gondolkozom,
dolgokon
6snema csaliidon.

hason6 t0neteimvoltak, mikor
Nekem p6nikrohamhoz
kelletttilLennerrrragan
Danardgyeveslelt.azokon
A jiiv6
tudnaklenni
nagyonellentmonddsosak
Danak6pess6gei
j6r,
ahol f6k6nt ,,csak"lAtirss6rtllt
Normelisosztiilyba
nemtanultBrallle6smivel6 ko16bban
osztiilytSrsaivannak,
t, komoly lemaraddstkellett behozniavelUk szemben
igy 6|zem,j6 helyenvan ott, mert a tdbbiekfdlfel6
Egyrdszt
h0zzitk, 6s szemos terijleten Dana t6nyleg j6
ieljesitm6nyekrekdpes.Miisr6sztviszont a m6r emlitett
miattkil69onnan,6s ezt id6nk6nt
furcsasegok
viselked6ses
js
mintharajtam,sziil6n sz6monk6rn6k.En pediSpont
t6lilk, a gy6gypedaS6gusokt6lk6rn6k segits€get
hiszenez egy speci;lisiskola,ahovdnagy
ugyanebben,
drcimmelvett6k fel Dan6t,biztosannagyobbtapasztalatuk
vanilyent€ren.
L6tok
6s taniicstalannak
is tehetetlennek
Szakembereket
hogyk6s6bbmire leszDanak6pesMi
azzalkapcsolatban,
6s mi az,
t6le,ami6rttennikell,6s kilzdeni,
az,amielviirhat6
dont6sez,
is p16b6lkozni.
Neh62
amimdrnem,6sfelesleges
m6gisfelel6s vagyok6rte sztil6k6nt,6s perszeszeretn6k
hogyel6rje,amitt6nyegel
megragadni,
mindenlehet6s6get
p6ld,ul
az
a k62leked6s:
sokatkdnnyitene
tud. Neh6zk6rd6s
Sajnosa
6letilnk6n,ha Danadniill6antudna kozlekedni.
indul,6s ehhezjdn m€g a
miatt h6triinnyal
halldss6rijl6se
egyiiltaliin
ami miattnemtudomelddnteni,
szeleburdisdga,
ta16n
ha kiss6
b6rhov6.
Talink6s6bb,
egyediil
elengedn6m-e

t
|

komolyabb
lesz,viszont
addigisfontos,hogymegkapja
ezta
tipusifoglalkozist
addigis,m69haaligiijtszik
isa c6l.
Oszint6n
sz6lvanem tudom,hogyanalakulDana,6sezzel
jdv6je.Ink6bba mindennapok
egyritta csaliid
dominijlnak,
6lunknapr6l-napra,
6s mindigvan valamidjabbneh6zs6g,
aminilt kelli6pni.Bizombenne,hogyelsajiitit
n6hiinyolyan
k6szs6get6s k6pess6get,
amik segits6gdvel
6ni{ 6bb lesz.
Tal;n majd leszegy megfelel6hijtteret nyUjt6int6zm6ny,
egyotthon/ami tdmogatja
6t akkoris, ha veJijnk
tdrt6nne
valami.
[izenet
Tudom,hogy sokszornagyonpesszimistiin
liitom Dana
Sllapotiit,6s
hogymilyenhatijssal
vane2rdnk,a csaliidra
is.
llyenkorn6haemldkeztetem
magam,hogymlyen nuncut
dolgaivannak,
mennyire
egygyerek6 is,m6gha m6sk6nt
is
csin5ldolgokat.Pdiddulamikorb6rdnyhiml6snek
n6zt6ka
vakar6z6sok
mlatt,6s 6 egy6bk6nt
tudta,hogynemszabad
vakarniamag6t,b6szenb6logatnikezdett,6s helyeselt
az
orvosnak,hogy igen,6 biiriinyhimi6s.
Ki akartakminket
kijldeni,
sz6pen
megkellettmagyardznorn,
hogymj16lisvan
sz6.sok drdmetis okoz6 nekilnk,ez keveredik
folytona
bAnattal.Nem hiszem,hogy meg6rdemeltLjk
a betegs6g6t,
de ez nemjelentiazt,hogyfeJadn6k
b6rmitis. Ha miir igy
alakuit,
akkorigy6lLjnk.
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5!ind16ma:
CHARGE
A CHARGEbetfsz6 a Benetikai rendelleness6gf6
tilneteinekels6 bet(ib6l dll dssze-c - coloboma,azaz
AH - Heart defects,szivel6Stelens6g;
szemhasad6kj
Atresia choanae,az drrureg csontoselzitr6diisa;R Retardatio,G - GenitiilisvagyhigyLitizavarokiE - Ear,
Kb.1/8-10000
zavalok,
hall6sseriles.
fullelkapcsolatos
teszik az el6forduldsiaritnyiit A fenti,
6lvesziilet6sre
egyszer(tijnetlistiihozk6pesta modern diagnosztikai
szindr6maa
A CHARGE
iriinyelvekm6r kifinomultabbak.
egyikvezet6oka.
velesziiletett
ldtiis-6s hall;ss6riil6s

Szivesensegitilnk abban, hogy megtaldlja
azokat a szakembereket,
akik gyermeke
fejleszt6s6ben
a segits6g6re
lehetnek.Viirjuk
jelentkez6s6t
abbanaz esetbenis, ha 0n vagy
hozzetaftoz6ja,esetleg ismer6se lStiis- 6s
hallSss6rr-llt.

info@siketvak.hu
+ 3 61 2 0 9 - 5 8 - 2 9
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