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Ldt6s- 6s halliiss6rlilt gyermek a
csaldd ba n

Kirdlvhidi Dorottva

Amikor siketvak, vagy haimozottan s6rri l t  gyermek szdletik, a
szi l l6k minden esetben egy szdmukra nagyon szomor{ 6s
i jeszt6 helyzetben tal6l j6k magukat. Az els6 id6szakban m6g
fel sem tudjik m6rni, hogy mi ls tdrt6nt vel i ik. Az orvosok
egrdbb eserben I i ]zdenel gyerrrekLik e ereerl,  s a
szLjl6kben m6g 6l a remdny, hogy gyermeklik,,csak" beteg, s
az orvosi beavatkoz;soknak kdszdnhet6en meggy6gyul.
Azt6n ndh5ny h6nap ut6n, amikor megkapjSk az orvosi
zdr6jelent6st 6s hazamehetnek a k6rh6zb6, r i id6bbennek,
hogy magukra hagltdk 6ket. Nem tudjdk, hogy egy-egy nap
sori in rnit tegyenek, mit tehetnek az orvosi 6rtelemben stabil
i t l iapotba hozott gyermekiikkel. Minden megs2erzett
tudi isuk, amit a terhess6g alatt a gyermeknevel6s16l
dsszegy(jt6ttek, elovastaK a kdnyvekben,
hasznelhatatlannak t(nlk. Az orvosi zdr6jelentdssel egyLjtt
kapnak ndh6ny diagn6zjst, amit legtdbb esetben 6k maguk
prdbSlnak 6rtelmezni az internet, szakkdnyvek vagy orvosi
sz6t6rak segitsdg6ve ez gyakran i jeszt6 16ddbben6sekkel
j6r egyrlt t .  A v6d6n6k - akiknek kdtelez6 felvenni k a
kapcsolatot a csaldddal - felkdsz lts6ge is nagyon vj l toz6.
Sajnos gyakran 6k maguk is tan;cstalanok ebben a speci, l is
helyzetben.



A szi l l6k bizonytalans6guk 6s tanScstalansiiguk miatt sok
esetben ijabb 6s Ujabb orvosokat keresnek fel, hiitha m69is
gy6gyithat6 gyermekilk ,betegs6ge". Ez az els6 id6szak
mindenki 6let6ben, aki halmozottan s6ri i l t  gyermeket nevel,
a krlldnf6le egdszs6gilgyi intdzm6nyek felkeres6sdnek,
orvosi konzuit i ici6knak, kezel6seknek az id6szaka.
Mindekdzben a sziil6k sziimitra nagyon fontos lenne, hogy
megismerj6k gyermekUket, kialakuljon az a
szeretetkapcsolat a gyermek 6s sziilei k6z6tt, ami a
legfontosabb er6forr6s a jdv6ben mind a gyermek, mind

Megint eltel ik n6h6ny h6nap, 6s szint6n a szri l6k, nagyszii16k
ds ismer6siik kutat6munkej6nak kdszdnhet6en, el jutnak
n6h6ny fej leszt6 szakemberhez, akik elmondji ik, hogy mit
tehetnek gyermekiik mozg6sfejl6d6se, 6rtelmi fejl6ddse,
l6t6sfejl6d6se, hall6sfejl6d6se 6rdek6ben. Legtdbb esetben
ez nem egy szakember, hanem esetenk6nt akitr 6t-hat,
ki i ldnbdz6 terri letekre special izi i l6dott szakember is lehet. A
szi l l6k elkezdik felkutatni az el6rhet6 seg6deszkdzdket,
speciillis j6t6kokat, fejleszt6 eszkdzdket is, amikt6l azt
rem6lik, hogy segits6giikkel le tudj6k kil2deni azt a hdtriinlt,
amivel gyermekrlk az 6let6t kezdte. Termeszetesen azok a
szill6k, akiknek anyagi helyzete ezt lehet6vd teszi, tdbb
eszkdzt szereznek be, akiknek pedig anyagi nehdzs6geik
vannak, meg kell  ki lzdeniuk azzal az 6rz6ssel, hogy tal in
amiatt nem fejl6dik gyermekLik megfelel6en, mert a Byakran
m6regdrdga fejleszt6 eszkdzdket nem tudjiik megvdsdrolni.
Szinte minden esetben elmondhat6, hogy a gyerekek
utaztatiisirhoz elengedhetetlen lenne a csaliidban egy



biztonsiigosan m(kdd6 aut6 is, amlnek persze a fenntart is6t
is biztositanikel l-
A csaladi kapcsolatok er'prab' ja is ez az id6szak. ViiLaszo ni

kel az 6rdekl6d6 bari i tok, ismer6sdk k6rd6seire, 6s et kel l
gondolni, hogy mik6nt tud a csal6d ebben a sz6rnukra
elfogadhatatiannak t(n6 helyzetben tov6bb l6teznj. Az
any6nak 6s a2 apiinak is meg kell  ta 6lnia saj;t  szri 6szerep6t,
6s meg kell taldlniuk a t6rsukkalval6 harmonikus egyii t t6l6s,
egyut|11ukddes Lt_at. la van e8-;szs-;ge, re>rvar a
csalddban, 6 is nagyon neh6z he yzetbe kerl l .  A sert l t
testvdr 6rkez6s6vel a csal;d nagyon szomor(, agg6d6 -6s
keser( lesz, 6s az 6p testv6r 6hatatlanu is h6tt6rbe szorul.
Legtobbszdf a s6rri l t  gyermek egy 6ves kora korl i l  jutnak el
arra a pontra a szi l l6k, hogy 6rzik, gyerrnekLik fejesztese a
mindennapok sori in egyedll  az 6 fe adatuk. Rijddbbennek,
hogy az dt-hat szakernbert6l sze12ett inform6ci6k seghs6get
nyi j tanak abban, hogy miyen tofnagyakorlatokat, 6s egy6b
fej leszt6 tev6kenys6geket v6gezhetnek gyermekrikke a nap
folyam6n, de arra vonatkoz6an tandcstalanok, hogy a nap
24 6t6jAban mit, hogyan tegyenek gyermekLikkel. Sokszor
lgy 6rzik, hogy az egyes szakemberek a gyermekiiknek csak
eBy-egy fej leszt6si teri l let6vel kapcsolatban tudnak tan6csot
adni, de ezeket a r6sz inform5ci6kat nehezen tudji ik a
mindennapos dnkiszolgSlSsi, szabadid6s tevdkenys6gek
sorin osszehangolni. A szakemberek legtdbbszor egymdst6l
f i lggetlenrl l  adnak tandcsokat. Elmondjdk, hogy 6tkez6s,
fnrd6s, j6t6k sori in mit hogyan tegyenek a szul6k, de
tel jesen 6rthet6 m6don nagyon neh6z a sok sok tan6csot
dsszehango tan alkalmazni minden egyes tevdkenys6g sorSn



[gy, hogy kdzben mindez az elfogadiis 6s a szeretet
l6gkdr6ben tdrt6njen. Oly m6don, hogy a nap ne csak
fejleszt6 gyakoflatsorozatokb6l iilljon. Hogy kialakuljon egy
harmonikus napirend, amiben mindenki biztonsiigban 6s
egyben j6l is 6rzi magiit.
Egy 6ves kor kdrul mitr minden szri l6ben felmeri i l  a k6rd6s,
hogyan komrnunikSljon gyermek6vel. Eddie m69 rni jkddtek
az anyai 6szt6ndk, a rii6rz6sek, de egy 6ves kor utiin miir
szeretn6nek bonyolultabb dolgokr6l besz6lgetni
gyermekrikkel. Mindenki azt szeretn6, ha gyermeke

besz6lne, s ennek 6rdek6ben {jabb 6s djabb szakembereket
keresnek fel, hal16k6szri l6keket, esetleg speci6l is el jdri isokat
is megpr6b;i lnak felkutatni. Minden altefnativ
kommuniki ici6s m6dszert6l idegenkednek eleinte, mert azt
gondolj6k/ hogy ezek bevezet6s6vel v6gleg le kel l
mondaniuk a116l, hogy gyermekrik besz6ljen. Ez az id6szak
egy {jabb er6pr6ba a csal6dok szdm6ra.
Ekkor miir kezdenek gyermekLik jdv6j6vel is aktivan
foglaikozni a csali ldok. Felmeri. l l  a k6rd6s, hogy hovii  j i i rhat
gyermekilk bdlcs6d6be, 6voddba, iskoldba. N6hirny
csal6dban ez egyben anyagi k6rd6s is. Egyes esetekben az
anydk szeretn6nek visszamenni dolgozni, mert a csali id
anyagi helyzete ezt indokoltt i l  teszi. Vannak csal6dok, ahol
az any6knak a saj i i t  szakmai karrierjLik tovSbbi lehet6s6geii
szeretn6k ldtni.
Ekkor is sok csal6d6s 6ri a szi l l6ket. Szinte al ig 6rhet6 el
orsz6gos szinten ingyenes b6lcs6dei, 6vodai, iskolai el l i{ t i is
halmozottan s6ri i l t  gyermekek szi imiira. Kt dndsen akkor,
ha a ldt6s- hallass6ri j l6shez bdrmrlyen egeszsegiigyi



probldma, p6lddul epilepszia is t6rsul. A tapasztalatok azt
mutatj i ik, hogy azokban a csalidokban 5l l  helyre
legstabilabban a csal6di l6gk6r, ahol ldt jdk gyermekrik

bolcs6dei, 6vodai, iskolai elhelyez6sdnek lehet6s6geit. Azt
l6thatj6k a szLil6k, hogy b6r gyermekilk specii i l is megsegit6st
ig6nyel, de iehet6s6gLlk van m6gis ugyandgy oktati isi
int6zm6nyekbe j i5rni, mint b6rmelyik m6sik 6p gyermeknek
ha2Snkban. Ha ezen a t6ren megtapasztalhatj ik gyermekrik

es6lyegyenl6sdg6t, ez olyan lendii letet, er6t ad a
csal6doknak, hogy n6h5ny 6vre va 6ban kicsit
megkdnnyebbri lnek, fel l6legeznek legtdbb esetben. Sajnos
ez ma nem adatik meg minden csal6dnak.

Bevezet6 gondolataim olvasisa sorin szinte mag5t6l
6rtet6d6en cjsszeii l l  az a feladatoknak a isuja, amelyeket
nekLink, szakembereknek, tdrvanyhozdknak,
6rdekk6pvisel6knek meg kell  tennLink a halmozottan s6rl i l t
gyermekek 6s csal6djaik es6lyegyenl6s6ge, megsegit6se
6rdekdben.
El6szor is fontos enne, hogy a szrl l6k a k6rhezi
ziir6jelent6ssel egyiitt miir rregkapjdk azokat az
inform6ci6kat, hogy gyermekrik fejleszt6s6vel kapcsolatban
hovii  fordulhatnak taniics6rt. Hasznos lenne, ha a k6rh6zban
milr ta 6lkozhatnitnak egy szakemberrel, akivel ezekr6l
elbesz6lgethetn6nek, vagy legali ibb ta16lkozhatni inak
valakivel, akihez k6s6bb fordu hatnak, ha a k6rhi izi
tart6zkoddsuk sordn m69 k6ptelenek a jdv6vel foglalkozni.
Fontos lenne orszi5gosan t6bb helyen is kialakitani
k6lcs6n6zhet6 fejlesrt6 jdtdk 6s eszkdzparkokat, hogy



minden csal6dnak lehet6s6ge legyen ezeket kipr6bdlni,
hasznii lni.  Mivel ezeket legtdbbszdr csak n6h6ny h6napig
hasznii l j i ik a csal;dok, mindenk6ppen megoldhat6 lehet
ezek kdlcsdnzds6nek megszervezdse.
Elengedhetetlen lenne a halmozottan s6r0lt gyermekek

eset6ben a szakmai egyuttmukdddsek kialakit6sa, a kozds
m6dszertani anyagok kidolgozdsa.
A csali idok egv6ni t6mogati isi rendsze16nek megold6sit is ki
kel l  dolgozni, hogy minden csaldd annyi tdmogatdsban
r6szesuljdn val6ban, ami halrnozottan s6rUlt gyermek6nek
n a v c l ; ( 6 h . ?  ( ? i i L < ; d e .

A pszich6s t i imogati ist is minden esetben j6, ha ingyenesen
megkaphatjiik szti16k, testv6rek, nagysziil6k olyan
pszichol6gusokt6l, akik szi im;ra 6rthetdek egy halrnozottan
s6ri l l t  gyermek nevel6s6nek kdri l lm6nyei.
Az es6lyegyenl6s6gnek nagyon fontos eleme, hogy
Magyarorsz5gon minden halmozottan s6rri l t  gyermeknek
leheLdsege legyen bolcs6dei, dvodai es iskolai el ldrdsra.

Fontos, hogy ezek6rt a c6lok6rt mindenki, akinek lehet6s6ge
van 16, megtegye a sajiit l6p6seit.

Ki16lyhidi Dofottya
gy6gypedag6gus

Siketvakok Orsz5gos Egyesilet6nek f6titkira



Bors
Pet16czkiAgnes



F6bb adatok, diagn6zisok

Eletkor 19 hdnap (2012.m;rcius)

sziilet6s 34. h6tre, csiisziirmetsz6ssel

Diagndzis Pfeiffer szindr6ma, hydrocephalus (vizfejijsdg)

Mgtdtek Jobb parietalis shunt beliltet6s (4 h6napos
korban)
Hdts6 koponya rekonstrukci6 (11 h6napos
korban)
Bal szemh6j r6szleges z5r5sa, 6jra6leszt6s (14
h6napos korban)
Tracheostoma behelyez6se i15 h6napos
korban)
Frontal is dekompresszi6, frontoorbital is
koponya rekonstrukci6 (15 h6napos korban)



Magamrdl

Mindig is onii l l6 6letet 6ltem. Mindent, amlt el6rtern,

egyedri l  6rtem el, tcibbnyire rengeteg munkdval. A karrierem
egy j6 p6lddja ennek: a szi i l lodai 6et egalj ;16l kezdtem,
6jszakai recepci6skdnt, onnan v5ltam id6vel gazdasegi

igazgat6vi j .  A magiln6letem16l annyit,  hogy nagyon k6s6n

mentem f6rjhez - tal;n nem is nagyon ki lzddttem 6rte. Az

egy t izenh6rom 6ven 6t tart6 kapcsolat vot, gyerek nem

sz!letett bel6le, v6l;ssal v6gz6d6tt. Egy ideig ut6na egyedU

6ltem,6s egy 6sszekdltdz6s n6lki l l i ,  dt-hat 6ves kapcsolatb6l
szi j letett v6gul Bors- 86r most m6r ketten vagyunk, a? 6n
6letem, Ligy tainik, a apvet6en egy magijnyos harcos6. A
mott6m is lehetne: mindenben a magam ura, mindenben
egyedri l .

Terhess€g

Az orvostudomdny szerint nekem nem lehetett volna
gyerekem. A f6rjemmel nem is kLizdott i lnk 6rte: dgy voltam
vele, hogy ha term6szetes dton nem esem teherbe, mes
dton nem fogok pr6bSlkozni, semmilyen orvosi
beavatkozdsban, ombikb6bi programban nem fogok r6szt
vennj. igy v6gil l  a vSlds is kdnnyebb volt.  K6s6bb, az i j
kapcsolatomban m6gis teherbe estem,6 vlszont m69 nem
szli  etethetett megr hirorn h6napos kori iban ement a
szivhang. Ekkor hangzott el,  hogy ehetek 6n mdg terhes
m6sodji ira is.

1 l



Erdekes volt,  hogy mondt6k ekkoriban nekem: ha
kdrnyezetviltozis lesz k6rill6ttem, akkor leszek Ujb6l terhes.
Es egy kdltdz6s uun, rd k6t h6tre dssze is jdtt, ekkor estem
teherbe Borssal.

Az elej6n nem is tudtam, mi ez. A klasszikus reggeli
rosszull6t 6s hanyinger n6lam hiitnyzott, helyette est6nk6nt
rdm tcirt egy 6hs6groham, amikor ki i ldnf6le azeket kivdntam,
ez p6rosult gyomor6g6ssel. Mivel akkoriban nagyon sokat
dolgoztam, napi t iz-t izenk6t 616kat - pfobl6miik voltak a
sz;llodival -, betudtam ezt egy gyomoridegnek, a stressz
kdvetkezm6ny6nek. M6g gy6gyszert is kaptam
gyomor€g6sre, aminek a t5jEkoztat6j6ban benne volt,  hogy
terhess68 eset6n 6vatosan szabad csak szedni, Ennek
kapcsan k6rdezte meg egy bariitn6m, hogy nem kellene-e
m6gis csinSlni egy tesztet. Az els6 negativ lett, azt6n a
milsodik mitr pozitiv, 6s utiina sorban jdttek az egy6b jelek

is. Utiinasziimolva kiderillt, hogy ez miir a 12-13. h6t volt,
elveietni - legal6bbis saj6t k6r6sre - miir nem is lehetett
volna.
De nem is akartam elvetetni, drilltem neki, igy
gondolkoztam, hogy ha miir igy tdrt6nt, megtartom,
felnevelem, b6rrni legyen is. Terveztem vele, itlmodoztam
16la, kita16ltam miir e16re mindent, hogy hogyan fogok
visszat6rni sziilds utdn a munkiiba, hogyan 6pitem be 6t az
6letembe. A terhess6g alatt ugyanUBy napi 8-10 6rdt
dolgoztam, l6pcs6ztem, kutyiival rohantam, a megszokott
dletemet folytattam. Es semmilyen gond nem volt:
folyamatosan jilrtam kivizsgiil;isokra, genetikushoz is,

l l



mlndent rendben tal i l tak. B6r ut6 ag miir l i i tom, hogy voltak

aggaszt6 jelek, eg6szen a szri l6sig nem tudtam semmi16l.

A 38. h6ten, tel jesen term6szetes m6don lnduLt a szules,
jgaz, a korom miatt az6rt f igveltek r i im. V6gti l

cs5s26rmetsz6ssel szi l letett,  mive az izommunka renVh-a

volt.  Ekkor l i i t tek e 6szdr, hogy a fej6vei valaml Sond van.

Bors fe sirt ,  hangja volt,  de egy percce az utan, hogy

odatett6k me 16m - arra eml6kszem, hogy mllyen v6rds vo t

a feje,6s hogy a nagy, b6ka szemecsk6i klnn ultek -,

kdz6lt6k, hogy m6r viszik ls az intenzivre.

Vizsgiilatok a terhess6g alatt

Az ultrahang vizsg6latot vdgz5 h6 gy jelezte m6g a terhess6g

alatt,  hogy szerinte tobb a magzatviz a ke let6n6l, 6s nem

egyformiik az agykamr;k, i  L az egyik nagyobb. A n6gy6gy6sz
szerint mlnde? hatd16rt6ken bel! volt:  eml6kszem, el6vette
a konyv6t, megndzte, hogy 6t milLim6teren belLi l  ke I lennie,

ez pedig csak egy-k6t mil im6ter elt6rds volt.  Ut6lag m;r azt

mondom, l6that6 lett volna, hogy Bors fejformeja torz. De

igazijb6 a 30. h6ten k6szii l t  ultrahangon l; that6 t isztdn,

hogy a szemgoly6i a kopony;n kivl l  vannak, i l  .  hogy lapos

az arca. Azonban ez ls csak ut6lag dert l  t  ki furcsa v6letlen,

de pont ezt a felv6telt csak a szul6s uti in l i t ta az orvosom,
mlvel akkor 6ppen szabadsdgon vo t, 6s nem tudott fogadni.
Az6ta is n;lam van ez a felv6tel. De ekkor mir

mindenk6ppen k6s6 ett vo na, mert a magzat s[ lyos

l , t



betegs6ge esetdn is csak a 24. h6tig vetethet6 e, m6r igy is-

dgy is meg kellett volna szi i lnom.
Ut6lag miist is l i t tok m6r a felvdteleken, p6lddu azt is, hogy
a hrjvelykujja m6shogy, a szindr6rni ira jel lem26 m6don

csavarodik. De semmilyen rendelleness6gei nem fedeztek
fel a terhessdg alatt,  6s m6ig nem tudom elddnteni, hogy az

orvosok a megfele 6 gondoss6ggal j6rtak-e el kdzben

igaz6b6l vannak kets6geim.
Fontos 6s 6rz6keny tdma ez, rnert ha el6re tudtam volna,

milyen 6l lapotban szi l let ik Bors, nem tartottam volna meg.

A sziil6s uten

szij l6s uti in nem tudtSk leszivni Bors orri t ,  a szonda nem
ment be egy velesziiletett elz6r6d6s miatt, ez6rt 6tvitt6k az
intenziv oszti lyra, hogy 16legeztetni tudj i ik. Onnan hi:rom
6rdn be[i]  dtker0lt 86kay utcai intenziv oszi6lyra (SE L
sza-nu Gyermelgv6gviszati Kinika). l i rom napiE nem
tudtam utdna menni - legyengil l tem 6n is,6s addig nem

engedtek 6t.
Amikor az ottani orvossa besz6ltem, 6 f igyelmeztetett el6re,
hogy a gyerek,,furcsa", az arca szokatlan, ne lep6djek meg.
Az elej6n Mayo-pip6val l6legeztett6k, k6t nap utdn tanult
meg sz6jon i4t l6legezni 6s cumizni. HSrom naposan lSttam
el6szdr. Eml6kszem, miiyen aranyos volt a b6ka
szemecsk6ivel 6s az 6rdekes fejformiival. Nagyon vidiim,
mosolyg6s gyerek volt m6r akkor is, egy; taL;n nem l6ttam
6t,,hibi isnak".

15



Tiz nap ut6n engedt6k ki a k6rhi izbdl, azza az i traval6val,

hogy rgy nevellem, mint egy normii is gyereket. Akkor m6g

nem tudt6k megmondani a s2ind16mii jat, hogy Apert,

crouzon vagy Pfelffer - j6val k6s6bb a genetjkal vizsga at

egy6rte m(v6 tette, hogy Pfeiffef szind16ma. Mondtik,

k6s6bb meg kell  majd miiteni a kopony6jdt, hogv engedjdk a

ndvekedds6t, de ett6l fiiggetleni.ll egy norm6lis gyerekk6nt

tekintsek 16 - soserr lesz tel jesen o yan, mint masok, de ez

csak kl ls6s6gekben jelentkezik majd. Akkor sokat lelentett,
hogy ezt mondt6k, optimisten vi igtam bele a
gyereknevel6sbe. Azt gondotan, az intenzivet t i16lte,

6legzik, moso yog - egy ir igy 6sre rn6lt6 baba. Ti lestunk a

kezdeti nehdzs6geken, mdr sz6pen evett is, lefejt anyatei ie

cumiztattam,

Az els6 igazi meglepetds a kontrol lvizsg6latok sorin 6rt. A

szem6szeten m69 nem tudt6k megmondani, hogy l6tni fog-

e, csak azt l6tt6k, hogy a szeme egyel6re a hely6n van. A

hall6svizsg6laton sem tudtak m6g konkr6turrot mondani,

b;r m;r l6tszott, hogy a hal 6sa sem tdk6 etes. Az

ultrahangon, a 86kay utcdban azt6n kiderUlt, hogy az

agykam.6k nagyon feszi i lnek, igy tov6bb kUldtek az Amerikai

[tra, az Orszi igos ldegtudomirnyi Lntdzetbe. Ott 6l lapitotuk

meg, hogy Bors vizfej(, csak a mivel a koponyacsontok

osszen6ttek, ez eddig nem deri i l t  ki .  Ekkor kdvetkezett az

els6, hosszabb k6rh6zi tart6zkodiis, valamint az els5 mijt6t.

shuntmijtetre keri l l t  sor - ekko. m6g csak n6Syh6napos volt.

Ez volt sz6momra az els6 sokk. Ekkor n6ztem jobban ut6na a

lehets6ges szindr6mdknak is (akkor m69 nem tudtuk, hogy
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Pfeiffer), 6s m6shogy kezdtem ldtni a dolgokat.

osszehasonli tottam Borsot a vele egyid6s gyerekekkel,6s

mikor azt vettem 6szre, hogy a Bors csak a hdt6n fekszik, 6s

nem mozog Ugy, mint a tdbbi gyerek, akkor kezdett gyan{s

lenni, hogy it t  valami m6gsem olyan f6nyes, mint az els6
napokban mondtdk. Kezdett szertefoszlani az az

elk6pzel6sem, hogy a kezdeti neh6zs6gek utiin egy

alapvet6en eg6szs6ges gyereket nevelhetek majd. Nem volt

kcjnnyri id6szak.

Mfii6tek, kezel€sek 6s ijra6lesztds

Az els6, novemberi shuntmijt6tet hamarosan kdvette a

m6sodik. A sok viilad6k hamar eldugitotta Bors shuntj6t, 6s
janulrban i jra mriteni kel lett,  addig viszont m6g drainre is

sor keri i l t .  A k6ztes id6szakot benn t6ltdtt i lk az Amerikai
dton, v6gig az 0nnepek alatt,  6s innent6l eg6szen mii jusig
szinte folyamatosak voltak az eg6szs6giigyi probl6m;ik, a

k6rhezi kezel6sek - hol az Amerjkai , ton, hol a B6kay

utcitban. Rotavirus-fert6z6st kapott, folyamatosan
v6lad6kozott, l6gz6si probl6m6i voltak. Az apnoe miatt

fokozatosan feljebb 6s feljebb polcoltuk, a vdg6n szinte mer
ijlve aiudt szeg6nv. Nagyon le is gyengrilt kdzben. V6g0l
miijusban, hosszLi vitrakozits utiln megnyitottdk a
kopony6j6t, ezut6n k6vetkezett egy nyugodtabb id6szak, a
nyiir,  amiv6gre a gyarapodisr6l sz6lt.
Azonban miir a ny6r sor6n ijra jelentkeztek a l6gz6si
neh6zsdgek,6s egy i j  probl6ma is: id6nk6nt kiugrottak Bors
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szemei. Mivel a koponyii j6ban nem alakult ki rendesen a
szemiireg, ezdrt eleve kidij ledtek, r6szben a koponydn kivill
he yezkedtek el a szemgoly6k, a mdjusi koponyamUt6t ut6n
pedig m6g jobban feszi i l tek a szemei. Ez odii lg fajult,  hogy
id6nk6nt ki jottek a helyukr6l. lyenkor mindig rohantunk a
Tom6 utcai szem6szeti kl in!ki5ra, de mire oda6rt lnk, Bors
mindig megnyugodott, 6s a szemei is visszahLiz6dtak a
helyrikfe. Kezelni ezt a probldm6t pedig egyel6re nem
tudt6k, rdaddsu ekkor miir el6tte i i l l t  a k6vetkez6
koponyam(t6t, amit szeptember e ej6re t(ztek ki.
Ekkor j6tt a kdvetke26 nagy p16bat6tel. A v6rv6telt nagyon
nehezen viselte Bors,6s a szemei meglnt kiugrottak - csak
most kinn is maradtak. Emiatt azonnal m(teni kel lett.
Viszont rosszul v6lasztottdk meg az intub6l6cs6 m6ret6t
(Bors eset6ben sajnos ez sem volt tr ividl is), 6s emiati
hamarosan dd6m,sodott. Misnap rndr nagyon koran benn
voltam n6la - ez szint6n a v6letlennek kdszdnhet6, ezittai
6letment6 v6letlennek -, akkor ott 6n vettem 6szre, mllyen
nehezen 16legzik: m6r csak pihegett, k6kLil t ,  gyakorlat i lag

fuldoklott. Riasztottam az ijgye etes orvost, 6 oxlgdnt adott
neki, utSna ment6vel gyorsan etsz6ll i tott6k a Bethesdiiba.
Ott, amikor a ment6aut6b6 kivett6k, m6g rendben volt,
mozgott, viszont ahogy,thelyezt6k a hatd'gyft l  az AgyAn,
lei i l l t  a l6gz6se. Ujra kel lett 6leszteni. Tizendt perces
kijzdelem volt,  amig visszahozt6k 6t, ut i lna r6gtdn
l6legeztet6 g6pre helyezt6k. Vdgi. l l  trachea-kanU t helyeztek
be neki, ezzelrudtdk bizrosira- a negfelelo leg,erL.
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Ezek nagyon neh62 dolgok voltak. Mikor j i l iusban el6sz6r
kiugrott a szemgoly6ja, az is e8y komoly sokk volt. El6szdr ez
a felismer6s, hogy Iristen, egy sirSsnSl ki fo8 j6nni a szeme a
gyerekemnek,6s azt6n a mdsodik, amikor egy sima rutjn
szemh6j-dsszevarr6sn6l nem j6l altatj6k, rosszul intubiiljak,
6s a gyerekem l6legeztet6 g6pre kefl..il, Ez nem volt benne a

tdrt6netben, senki nem kalkul6lt ezzel,6n v6gk6pp nem,
hogy Bors g6pre megy, hogy trachea-kanrjlje lesz, hogy Ujra
kell €leszteni. Addig legfeljebb a116lvolt sz6, hogy 6jszakitra
kap egy kis oxig6nmaszkot, de hogy ezzel a kanil l lel fo8 6lni,

6s ezt kell nekem szivogatni kdt-hdrom 6rrnk6nt, ez nem
volt benne a kalaoban. Nem i lven lovat akartam 6n.

Az elmult f6l 6v

A kanijl behelyez6se ut6n toviibbi m(t6tek viirtak Borsra.
Levarrtdk a szemhdjakat, hogy ne ugorjon ki a szeme - az
egyiket teljesen le kellett. Utena etkerilltilnk Debrecenbe, a
kiivetkez6 koponyam0t6tre, azt6n vissza a Bethesd6ba,

ezUttal rehabilitiici6ra. ltt sz6pen,,iljij6pitett6k" Borsot,
most tartunk ott, hogy vlsszat6rt az augusztusi, Ujra6leszt6s
6s miit6tek el6tti er6nl6te.

Mozgiisban kiss6 mitr el616bb tart, mint augusztusban, m6r
hasra fordul. Besz6l6 kanii l je van, de m6g gyenge ahhoz,
hogy megsz6laltassa a memb16nt. sajnos a kan0l, az
6sszevarrt szemh6jak 6s a hall6sserill6s egyiitt nagyon
megnehezitik a kommunik6ci6jiit a viliiggal, a fejl6d6s6t.
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Pedig 6rdekl6dik dolgok i16nt, keresn6 a megfelel6

ingereket. Es a szindr6ma alapjen ehetne ak;r egy 6p

6rtelm( gverek is, ha egdszs6ges 6s Ligymond,,norm;l is"

nem is. Most kel l  neki nagyon sok segitseg, hogy ezen az

6tmeneti id6szakon;t jusson, amig ki nem nyit jek a szemeit,

kl nem veszik a kanti l t ,  meg nem kapja a hall6k6szul6k6t.

Lesznek m6g m(t6tel is, tal6lnom ke I p6ld6ul ecy

csodaorvost, aki visszahelyezi a szemeit a szemtlregbe, ami

1en lesz (dnnyu. i .  bar lapo. Seglrseget is - el lel a

feladattal szemben e16gg6 rnagamra maradtarn, igy l6tom,
pont most nincs olyen lnt6zm6ny, ami ebben i i t fog6an

segitenitudna. Sok fej leszt6sre van most szUksege Borsnak,

amii nem hiszem, hogy kesdbb be lehetne potolni.

Az ki j ldnosen neh6zz6 teszi mindezt, hogy hamarosan k6t

6ves esz, 6s nekem rnost kel lene visszamennem dolgozni

ahhoz, hogy anyagi biztonsiigot tudjak teremteni neki.

Azonban nincs olyan int6zmdny, ami egy iyen 6fz6keny

id6szakban segitenitudna, el tudn6 l i i tni 6t egy ideig. Hl6ba
ji ir  le rnajd a GYED, nem hagyhatom magiira - ott kel lennem

meliette, szervezni a fej lesztEseket, gondoznl, szeretni 6t,

rnegp16b6lva bep6tolni mindent, ami eddig az 6 6let6b6l

kirnaradt.oszint6n sz6lva, m6g nem tudom, hogyan fog ezs

sikeri i lni.

Bors

Bors elb(vd16. Nagvon nyugodt,
gverek. Szivesen 6s j6l eszik, a

kiegyensilyozott, 6letvidiim
kanri l  el len6re nincs ezzel
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probl6miink. Nagyon szivesen jetszik tdrsas6gban 6s egyedii l
is, nem zavarjiik az idegenek, a kisebb viiltoz6sok maga
kdri i l .  Altal;ban j6l is alszik, b6r 6ppen most megviselte a
hazakdlt6z6s. De ehhez is hamar hozz6 fog szokni. J6
viszonyban van a kutydval is (egy kis spiniel), hUzkodja a
sz6r6t, rugdos fel6.
De a legfontosabb nem is ez, hanem ahogyan most mi
ketten egyiitt tudunk lenni, El6z6 nyl)ton volt hiirom
h6napunl! amikor vdgig velem volt,  akkor igyekeztem min6l
tdbbet jdtszani, sdtdlni vele, 6lvezni, hogy velem lehet,
kerp6tolni 6t a m(t6tek6rt. De ez most ahhoz k6pest is mijs.
Korbbban Borsot mindig csak Ugy tudtam megfogni, hogy
kifel6 fordult, mert nem kapott leveg6i, vagy a szem6t
nyomta a vSllam. Most v6gre rendesen meg tudom fogni 6t
szemb6l, mint egy normil l is gyereket,6s lehet dajk6lni 6t.
Mdr van annyira er6s a nyaka meg a feje, hogy nem nyaklik
le, mint egy rongybibu, hanem megtart ja mag;t,6s a
kezeivel szivesen iitfogja a nyakam vagy vdllarn,6s ott
lSthat6an nagyon j6l 6rzi mag6t. T6bb mint m6sf6l 6v utdn,
most 6rzem azt az els6 anya-gyerek kapcsolat, hogy
5tkarolom, oda hlzom, 6s ott elj6tszogatunk vagy
elbabusgatom. Ez 6ri5si6rzds, ezt nem adnSm semmi6rt.

Persze m6g sok minden vdr majd Borsra. Egyel6re gondot

okoz m6g az ev6s is, most tanuljuk, hogyan lehet a szi lerd
6telt megenni. Egyel6re Ugy t(nik, hogy a fogai is 6ssze-
vissza n6nek - b6r ezek mdg csak tejfogak, val6szin6leg az
i i l land6ak is i lyenek lesznek.
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5z6 lesz rn6g tovibbi m(t6tekr6l is, nyi j tani ke I az

i i l lkapcsii t  rnajd p6ldi iu. De ezekt6l f0gget enii l  6n nagyon

bizom benne, hogy most majd felgyorsul a fej l6d6se. Azt

mondtak nekem, hogy ha a feje utol6ri a test6t - most nagy,

buci fele van -, akkor a mozg6sfej l6d6se is hirtelen

megindul. Es v6rjuk a hal6k6szii l6ket is - hamarosan

rneg6rkezik a csontvezet6ses fejp,nt. M6g sok dolgunk lesz,

el6tt i . lnk i i  la besz6d 6s a j6r6s.

Bors betegs6g6nek a l6nyege, hogy egy tdk6 etes agy lakozik

egy tcik6letlen koponyiiban. Csak ennyi, nem tdbb. A kti lseje

alapj6n - kiugr6 szemek, lapos arc - mindenki azt hlszi, hogy

6rtelmi fogyatdkos, pedig ez m68 nem bizonyitott.  Lehet,

hogy r6szben az, vagy csak nagyon er6s nyomot hagynak

majd benne az i i l land6 mft6tek, a 6ti is- 6s halldss6rri l6s, de

lehei az is, hogy egy 6p 6rtelm( feln6tt lesz bel6le.

Tapasztalatok az eg6szs6gilgVben

Felem6s tapasztalataim vannak az eg6szsdgLlggyeL

kapcsolatban. Egyr6szt sok orvos segitett Borson, s26mos

sikeres m(t6ten vagyunk tui m6r. Tudom, hogy b6rmilyen

neh6zs6g meft i l  rnajd m69 fe, lesznek olyan szakorvosok €s

int6zm6nyek, ahova bizalommal fordulhatok majd. sok

orvos r6sz6r6l tapaszta tam val6di tdr6d6st Bors fel6, van

olyan is, akit m;ig 6rdekel, hogy van Bors, f igyelemmel kiseri

6t. Es az orvosi sikerek, a j6 tapasztalatok m6g ink6bb

6rt6kelhet6ek annak f6ny6ben, hogy rni lyen ri tka
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szindr6miival is szrlletett Bors: akik kezelt6k, nem sok ilyen
gyereket liittak el6tte. Csup6n egy-k6t emberr6l tudok az

orszdgban, akin6l szintdn Pfeiffer szindr6met

dlagnosztizirltak - veltik egy6bk6nt nagyon szeretn6k
tal i i lkozni, sajnos m6g nem sikeri l l t  ezt megszervezni. Bors

ebb6l a szempontb6l csodabogiir: biirhol, biirmilyen orvosi

oszt6lyon megjelenLink, dsszefutnak a szakemberek, hogy

li i thassdk, a kl inikin pedig, ha ott van, mindig viszik az

el6ad6terembe.

M5sr6szt viszont sok dLihit6 dologgal is talilkoztam. P6ld6ul
azzal, hogy a szi.i16re nem figyelnek e16gg6. PediB 6n voltam
ott Bors mellett az elej6t6l, 6n ismerem minden diagndzisrt,
minden kor;bbi kezel6s6t, m(i6tj6t, 6n tudom, mit6l

nyugszik meg, mi az, amit nem visel el.  P6ldeul tdbbsz6r,
tdbb helyen is probl6ma volt, hogy ki-kiugralt a szeme. Hi6ba
jeleztem a n6v6rekn6l, hogy csak rendesen me8 kell etetni,
6s ez nem fog megt6rtdnni, maradt ugyanaz a rohan6s
hitrom6riinkdnti etet6s niila is, mint minden miisik
gyerekn6l. Bors pedig komoly l6gz6si neh6zs6gekkel

kUszkdddtt, igy sziimitra nem volt e168 6t perc erre szSnt id6,
sokkal hosszabban kellett foglalkozni az etet6s6vel. csak

mikor liittiik, hogy hilrom6rrnk6nt ott vagyok 6n is, 6s
tUrelmesen megetetem, utiina tudtunk err6l 6rdemben
besz6lni. Meg6rtem, ha t{lterheltek az eg6szs6gilgyi
dolgoz6k, de sajnos a rutinszer( elldtits Borc eset6ben ritkiin
el6g: olyan sok probl6m6val kiizd egyszerre, hogy dt kell
gondolni, pontosan hogyan lat ja el6t valaki.
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A szoros kdt6d6s most alakul ki Hii inyzik, ha nincs velem,

k6nyeztetem,6s 6 is mosolyog rdrn, megismeri a hangomat

miir. Most m6r 6 a legfontosabb nekem, 6s ezt igy tudorn

rnondani, hogy ismerem az dsszes m69 vi irhat6 probl6mdt

is. Nem szabad osszehasonli tanom egy egeszseges

gyerekkel, de nekem igy is az a feladatom, hogy

gondoskodjak r6la. Es most igazen anya lehetek, g6zer6vel

foglalkozhatok a f i  ammal.

VAlto26sok

Bors 6rkez6s6vel az 6letem a feje tetej6re 6l l t .  Korjbban a

rrunk6m t6Jt6tte ki az dletemet, egy id6ben p6lddul szinte

mindig a sz;1lod6ban voltam, gyakorlati lag ott dltem. Otthon

m6g egy ki l6 l isztet sem iartottamr arr6lvoltam hifes, hogy

nil lam tal6n egy kis tei i t ,  kdv6t 6s 6dess6get ta; lnak csak a

vend6gek. Most viszont hi iztart i ist vezetek, 6s a legnagyobb

probl6miim, hogy Borsnak virsl i t  turmixoLjak, krumplipi lr6t

csini4ljak, vagy, hogy id6ben beviis6roljak pelenkiib6l Ez

rekem meg idegen tel i lel,  de elve/err ezr is.

Nem is e16ltetem az i i l leskeres6st, b6r anyagilag nagyon

megterhel6 ez az id6szak Ha dolgozndk, pont ebben a

nagyon fontos idSszakban, amikor megindult a fej l6d6se,

nem tudn6k Bors mellett lenni. Es olyan int6zm6nyt sem

tali l l tam, akikre r; tudn6m 6t bizni, ahol tudnim, hogy

megkapja a szUks6ges tdr6d6st, a fei lesztdseket. Egy

csecsem6otthonban fogadn6k legfel jebb, de ott ahogY 6n

ldttam - csak feki ldne egy teremben naphosszat, legfel jebb

megetetn6k, 6s a pelenkii jdt cse16ln6k ki n6ha.
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Azon t i l ,  hogy az 6lewitelem hogyan v6ltozott meg,6n
ma8am is mirshogy ldtok sok mindent. Bors r6v6n
megismertem egy szdmomra teljesen Uj vil6got, ahol a
mindennapok nem az i lzletr6l sz6lnak, hanem a
seeits6gny(jtasr6l, dnzetlens6gr6l. Sok ij emberrel
ismerkedtem meg, akik t6mogattak vagy most titmogatnak
minket: orvosokkal, gy6gypedag6gusokkal,
gy6gytorniiszokkal 6s egy6b szakemberekkel. €n kor6bban
p6ldiiul rettegtem az orvosokt6l, ehhez k6pe5t meg kellett
tanulnom r6juk bizni a gyerekemet, besz6lni velilk,
megbecsLjlni 6ket,6s ha kell ,  vitatkozni is a v6lemdnyiikkel.
Atalakult a bariiti k6rdm is. Gyorsan eltiintek azok, akik ott
lihegtek, amikor p6nziigyi vezet6 voltam. Nagyon kevesek
maradtak, akik terskdnt vagy bar;tk6nt most is mellettem
Sllnak.

Fontos viiltoziis m6g, hogy mennyire megn6tt a
felel6ss68tudatom. Eddi8 csak magam6rt voltam felel6s,
most miir Bors6rt is, 6s ez nagy teher tud lenni. Mindig att6l
f6lek, hogy vajon megteszek-e mindent, hogy Borsnak j6

le8yen. Nehogy dt 6v milva deruljdn ki, hogy pdld6ul a
l6bfeje az6rt 6ll rosszul, mert nem jutott el id6ben egy
megfelel6 ortopdd szakorvoshoz. Hogy most mindent
megtegyek 6rte, hogy amennyire lehet, utol6rje a t6bbi
gyereket, 6s valamilyen normillisnak mondhat6 6letet
tudjon 6lni. Es persze vannak k6ts6geim, 6s sok mindent
egyszer(en nem lehet tudni Bors j6v6jE16l, m6gis most kel l
megtenni mindent 6rte.
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liiv6, ijzenet

Ha a jov6re gondolok, akkor az aggodalmak, a neh6zs6gek 6s

a bizonytalans;g el len6re vagy inkebb mellett - kiv6ncsi is

vagvok. Egyfajta pozltiv 6rtelemben; szeretn6m mar l6tni ds

i l t6lni, mi mindenen fogunk egY tt kereszti i lmenni. Ami a

probl6m6kat i l let i- nos, soha nem voLt egyszerU az €letem,

mindig meg kellett ki izdenem valamivel. lvlost 6ppen

Borssal, Bors6rt. Persze, lehetne egysze16bb, de igy hozta a

sors, most ez a feladatom.

A tdbbi szti16nek csak i lyen sornm6san annyit i izennek,

hogy mindig hallgassanak a saj i l t  oszt6neikre, gondolatalkra.

Hallgass6k meg a szakemberek v6lemdny6t, de a dont6s

mindenben az ov6k legyen. A szakemberek is sokszor csak

pr6bjlkoznak (vajon h6ny orvos kezelt mdr Pfeiffer

szind16mi4s gyereket?),6s sokszor kevesebbet tudnak a

gyerekr6l, rnint a szi l16 - egytit t  gondolkodhatunk, de nekik

sincs mindig i8azuk. Es a szu16k visel ik a kovetkezm6nyeket'

2tt



Pfeiffer szindr6ma:

A szindr6ma egy ritka {kb. 1/100 000 6lveszill6s ar;nyd),
6ritk'etes alapi fejl6d6si rendellenessdg. F6 tilnete a
koponyacsontok deformiici6ja a koponyavarratok korai
ziir6diisa kdvetkezt6ben. Tovdbbi tilnetei a sz6les, eliil16
hiivelykujjak, valamint a r6szlegesen 6sszen6tt ujjak.
526mos egy6b, ritkiibb tiinet (pl. orriireg elzer6d;sa)
kisdrheti. Gyakran vezet liitiis 6s halldss6rill6shez.
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Csongor

Simon Diniel 6s SimonJuhdsz Gabriella
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Magunkr6l

Budapesten 6l0nk, mindketten kozgazdiiszok vagyunk, 33-34

6vesek. Csongor - els6 6s egyetlen gyermeki.lnk most k6t 6s

f6l 6ves. Az 6 szulet6se 6s az el lapota meghat6roz6 a mi

6letiinkben, sok mindent rnegviiltoztatott az 6 jdvetele Arra

k6rtek fel minket, hogy besz6lj i lnk er16l, mondjuk el, hogyan

alakult 6s vi i l tozott az 6leti lnk, i l l .  mi magunk ennek

kdvetkezt6ben. Amennyire tudunk, igyekszilnk 6szint6k

tennr.

Terhess6g, szlilet6s €s az els6 h6napok

csongor hAzassdgunk 4.6v6ben fogant meg, addigra m;r

nagyon szerett i lnk volna kisbab6t 6s mindent meg is tett i ink

ennek 6rdek6ben. A terhess6g kezdetdn minden rendben

ment, a terhesgondoziisok alkalmiival ezt meger6sitett6k,

akkor m6g nem sz6mitottunk semmilyen kellemetlens6gre.

Aztdn lassan jdttek a t i lnetekt a magas vernyomas, a

vizvisszatartrs - a terhess6gi tox6miiinak (HELLP

szind16ma) m6g csak a l6tez6s616l sem tudtunk addig, amig

nem diagnosztizi i l tdk a k6rhi lzban. Akkor viszont hamaf

s0yossii  vdlt a heyzet. A szind16ma els6dleges kezel6se

ugyanis az azonnali szi j l6s, n6lunk viszont a terhess6g korai

szakaszdban jelentkezett a betegs68. Nagyon hamar olYan

helyzetben tal i l luk magunkat, hogy az orvos szerint a szi i l6s

elindit isa volt az egyetlen megold6s, m6r csak azdrt is, mert

a rossz anyagcsere miatt csongor sern fejl6d6tt miSr tov6bb
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a m6hben. igy sz etetr meg m;r a 25. h6tre a f iunk. Egy
minddssze 630 grammos csdpps6g volt,  akit azonna 6tvittek
a k6rh;z Perinat6l is Intenziv Centrumiira (PlC), inkubdto.ba.

Ekkor m69 minden a tLi1616s16l sz6 t. Ahogy a tox6mia miatt j
vi i lsi ig elmilt ,  azonnal kdvetkezett az agg6dds Csongor6rt.
Mikor e 6szdr tudtunk besz6lni egy orvossal az intenziv16l, 6
kb. 30% es6ll t  adott annak, hogy tul6l i .  A harrnadik napon
agyv6rz6st kapott, ami hiirom agykamr;ra terjedt ki,
r6ad6sul az els6 hetekben tdbbszdr kj lyukadt a t ldeje is.
Hossz! k6rhdzi kezel6s ut;n, vdgu egy shuntrni j t6t miatt
keri l l t i jnk i i t  Debrecenbe, ahol azt6n az e16rehaladott
l , tdss6ri l l6s6t is diagnosztizi i l t6k (ROP, koraszLildtt
fet inopathia). EgymSst kdvet6 napokon m(t6tt6k meg
csongor :rerrer ds l^elyezteK be a s4Llnror - er negy
h6napos kodban tdrt6nt, taldn m6g 6ppen el6rte csak a
mdsf6l kil6s sdlyt- Csak ezt kdvet6en vihettrik v6gre haza 6t.
Kb. miisf6l h6nappal kds6bb, shunt revizid miatt keri i l t  sor
m6g egy k6rhi izi iaddzkod;s.a, majd ezt kdvet6en, hat
h6napos korSban derult ki,  hogy a retinopathia s( yosabb,
mint hittr ik, i l letve rr int ko16bban a2 orvosok mondti ik
nekLink, hiszen Csongor folyamatos szem6szetj kontrol l  alatt
i i l l t .  t j j ra m(teni kel lett,  de v6gefedm6nyben sajnos Csongor
gyakorlatj lag elvesztette a l i i t6s6t. A hal ;ss6ri i l6s
megdllapit; isa (h6t h6naposan), i l letve a halldk6szLi16k
beszerz6se 26rta ezt az id6szakot. Bi jr az6ta nyugodtabb
korri lm6nyek k6zdtt fej l6dik Csongor, 6s sok minden
kidert j l t ,  i l letve eld6lt az 6 6l lapot6val kapcso atban, most,
k6t 6wel k6s6bb m6g mindig folyamatosan kapjuk a

.13



meglepet6seket az orvosokt6l Hamarosan d6ntenLink kell  a

cochle6ris implanti i tum be0ltet6s616l, i l letve k6rd6ses meg a

mozg6sfej l6d6s, hogy milyen Utemben 6s meddig tud majd

eljutni. Sajnos az orvosi vizsgelatok eredmenyei nem

egy6rtelm(ek, az is el6fordulhat, hogy tovibbi mut6tekre

lesz szi lkseg p6ld6ul a j616shoz.

Az elej6n minden nagyon gyorsan tdrt6nt, az egyik otuosi

beavatkoz6s k6vette a masikat Mlkor CsonSor megszuletett,

m6g csak azi l6ttuk magunk el6tt, hogy taldn elveszithetjiik

6t 'az esetleges eg6szs6gk6rosoddsok ta16n fel sem

meri l l tek akkor m6g Ahogy egymdst k6vett6k a diagn6zisok

6s a kezel6sek, ap16nk6nt rajzol6dott ki az 6l lapota Az

orvosokt6l - igy 6reztilk - mindig csak a legfrissebb

informiici6t kaptuk meg, azt is becsomagolva: ut6lag

visszatekintve senki nem mondta el nek0nk, mire

szdmithatunk, milyen eshet6s6gekre is kel l  felk6szi i lni lnk

csongor kapcsiin.

Ami a szubjektiv 6lm6nyeket i l let i ,  amig m6g a k6rhdzban

voltunk, 6s nem szi letett meg csongor, bizakod6ak voltunk,

hogy tal;n minden rendben megy majd. A szti l6s ut6n, az

els6 hireket hallva 6s a pici,  t6r6keny kis embert megldtva

i jedti lnk meg igaziin el6szdr - ez viszont egy hatalmas sokk

volt. Es ett6l kezdve folyamatosan fesziiltek voltunk,

6l land6an agg6dtunk Cson9016rt Nem tudtunk semmit

a116l, hogyan fogja t i l6lni ezt az id6szakot, milyen 6l lapotba

keri l lhet, mi minden tdrt6nhet m6g vele Nagyon nehez

hetek voltak e?ek, 6s taldn csak az hozott valamilyen nyugv6



pontot az 6letlnkbe, mikor v6get 6rtek a m(t6tek, stabilabb
lett az iillapota - 6s v6gleges lett a ldtds elveszit6se is. persze

rosszaz( megnyugviis volt ez, jobb lett volna, ha m69
rem6nykedhet nk, ha nem kell  belenyugodni az 6l lapoti iba.

Csongor

Csongornak nagyon aranyos dolgai vannak. ogy t(nik
p6lddul, ho8y szereti a rezg6seket, 6s rdjdtt, hogy ezt a
fiil6vel 6rz6keli leginkiibb. Sokszor megfogja a fejijnket,
odahfzza a fr i l6hez, 6s duruzsolunk a fr i ldbe - ezt nagyon
szeretj, viiltogatni szoka a k6t oldalt. De tdbb ilyen kdzds
ji i t6kunk is van, amiket azonnal fel ismer, 6s onnant6l m6r
v6rja 6ket. P6lddul ha elkezdjUk mondani a kedvenc
mond6k6ji t  - ami egy lovagl6s j6t6k ,,  majd kiugrik a
b6r6b6l. Vagy ha puszilgatiis k6vetkezik, vagy szeretget6s,
azt is felismeri, 6s m6r nyijtja magdt. Nagyon sokat
mosolyo8, 6s valahogy 6rti, mikor van j6t6k. Miisik kedvence
a cintiny6r, ds azzal is van egy kdzds j i i tdk: n6h6ny
miisodperc utiin eldobja, 6s viirja, hogy visszaadjuk neki.
Ezek kis kommunik6ci6s aktusok is egyben, nagyon 6rdekes,
hogy a l6t5s- 6s hall i iss6r0l6s el len6re i lyen bens6s6ges
kapcsolatba lehet ker0lni vele. Sok ilyen term6szetes
geszrust haszndl, amiket mindketten 6rtunk.
Es nagyon j6 term6szete is van. Annak el len6re, hogy
mennyi kel lemetlen dolgon van tUl (p6ld6ul az infuzi6
bek6t6s6t mindig nagyon nehezen birta ki), nagyon
bar6tsi igos 6s alkalmazkod6 az emberekhez. Nagyon
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t i i relmes az ;1land6 tornagyakorlatokkal szemben is'  pedig

azok k6zdtt vannak meger6ltet6, kellernetlenebb r6szek is -

6 i lyenkor is 6ltal6ban vid6m 6s kiegyenstl lyozott Viszonvlag

b6tor az Uj helyzetekben is, egyre t i jbbet fedez fel 6s ismer

meg a k6rnyezet6b6l. M6r k6rbemi4szik a szobjban' nem

zavarja, ha kicsit nekimegy a t6rgyaknak _ el lenkez6leg' 6ri i l

neki, ha valamit fel ismer. Es egyre jobban taj6koz6dik'

kiismeri mer a kozvetlen kiirnyezet6t'

A tel jesen i j  dogokt6l eleinte, kis ideig az6rt idegenkedik' de

ha megszokik valamit, azt hamar a maga6ve teszi Ki is

szokta fejezni ezt: ha valarni nem tetszik neki '  olyankor

berreg, azt6n k6s6bb m6r ig6nyli Es amit a magii6vd tett'

ami be6pii l t  a napirendj6be, ahhoz ragaszkodik is lelzi

p6ld6ul, ha rndr a fiirdet6s ideje j6tt el, vagy ha etet6s

kdvetkezik - olyan pontos mindebben, hogy az 6ra6t6l l i tes

tel jesen kizdkkentj ebb6l, azt nehezen visel i  Mivel eleg

merev napirendje van az 6l land6 foglalkozdsok mlatt '

6rthet6 ez a fajta rendszeress6ge De egy kis dilh vagy sires

ut6n hamar megbardtkozik a vAhoz6sokka' '

A mi6rtekr6l

Erthetetlen, magyar6zat n6lki l l i ,  6s j6 es6llYel term6ketlen

k6rd6s is, hogy hogyan kert i l t0nk ebbe a helyzetbe' mi6ri

tdrt6ntek Csongorral 6s vel i ink ezek a dolgok Rendezett

h6tter(, fiatal piir vagyunk, akik rendezett hdtter( 6s

eg6szs6ges csal6dokb6l sz6rmaznak orvosilag sem volt

indokolt:  a csal6djainkban p6lda n6lkt l l i  az eset'  nem
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dohdnyoztunk, nem ittunk, nem tettLjnk semmit, ami
vesz6lyeztethette volna a terhess6get. Valahogy el is
kerriltek minket a probl6mdk eddig. Nem hisszitk, hogy erre
lehet vdlaszt adni, de legink6bb nem is szemft, nem lenne
megnyugtat6: Csongor i i l lapotin nem vi i l toztatna semmit.
Valahogy sok minden dsszejdtt az 6 szijlet6se kapcsitn,
aminek egy6bk6nt kicsi a va{6szint: js6ge. Kezdve onnan, hogy
mesters6ges megterm6kenyit6sre volt szLiks6g, folytatva a
HELLP szind16mdval, annak is a korai vi j l tozat6val, eg6szen
Csongor agyverz6s6ig. latdsanak etveszresd:9. l l .  a
hall ;ss6ri l l6sig bezit16lag. A v6letlenek ki i ldnds 6sszj i t6ka,
amely sori in valahogy mindig a kev6sb6 va 6szin(, rosszabb
kimenetel( eredm6nyeket kaptuk meg. Nehdz ebbe
belenyugodni, de jobbat nem teheti lnk.

Daint6sek, felel6ss6g

Na8yon sok olyan ddnt6st kel lett m5r meghoznunk (6s kell  is
m6g), amikor a szakernberek v6lemdny6re csak
korl6tozottan t i imaszkodhatunk. P6ldiul i t t  van most az
implantiitum k6rd6se. Egyrdszt fontos lenne, hogy hiirom
6ves kora el6tt el kel lene kezdenie besz6lni, es hogy most a
hell ,sa miatt k6sik ez, tehir szrikseg enne az
implant6tumra. Miisr6szt viszont nem tudni semmit a116l,
hogy az 6 idegrendszere mennyiben fogja tudni haszn6lni a
kdszill6ket, hogy t6nyleg segitene-e ez rajta. Es k6zben
szurdopedag6gusokt6l kapunk folyamatos fejleszt6st, h6tha
m6gis el indul a verb6lis kommunikdci6. Egy m6sjk j6 p6lda a
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gy6gytorna. Rengeteg f6le gy6gytornSt ajdnlanak' 6s minden

szakember nagyon j6l tud 6rvelni a sajiit m6dszere mellett'

Ugyanakkor nem ig6rnek semmit, csak egy ielz6s van' hogy

ez j6t tesz a gyerekednek. A sziil6 pedig nehezen bocsatja

meg magiinak, ha nem 6lt valamilyen lehet6s6ggel '  ha nem

adott meg egy es6lyt a gyerek6nek Es k6zben ezeknek a

fej leszt6seknek nagy r6sz6t nem ttmogatla a

tercadalombiztositds, a sziil6nek kell el6teremtenie r5 a

forr6st. Riadesul a m6dszerek egymas konkurenciei: sokszor

az egyik m6dszer k6pvisel6i szerint el leniavalt a mesik

m6dszer p6rhuzamos alkalma26sa Sok szi l l6 i lyenkor inki ibb

,,lapit", hogy a gyereket tdbb helyre is viszi feileszteni

Mi nem 6rt i ink ezekhez a teri i letekhez' 6s ugyanigy nem

6rt0nk miis, orvosi vagy gy6gypedag6giai k6rd6sekhez sem'

mdg;s nind;g donlenunk kell  valdhogY - ndg azzal egyil t t  i5

hogy esetleg rosgz dontest nozunk is e7t a terhet nem

v6llalhatja iit senki, mert a kdvetkezmdnyeket minden

esetben mi viseljiik. A rni felel6ss6gilnk

Erdekes gondolat, hogy rnig mAs szLil6k esetleg azon

lament6lnak hosszan, hogy melyik oszt6lyba is irassdk at a

gyerek0ket, melyik tanit6 lenne a neki legrnegfele16bb' addig

;i  arr6l ddnti jnk, mit6l fog elkezdeni j6rni '  vagy mit6l fog

elkezdeni besz6lni a gyereki ink Valahogy m6s term6szetu'

alapvet6bb 6s sokkal nagyobb t6ti i  di lemmdkban kell  io

megold6sokat vdlasztanunk Es fel kel l  16 k6sz0lnl lnk' hogy

id6nkdnt tal6n rosszul ddnti lnk majd

Fontos 6s hasznos lenne,

fejlesztdsek hossz( t6vu

ha tdbbet lehetne tudni az egyes

hat6sair6{, ha lenn6nek nagYolrb
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l6pt6k( ut5nkdvet6sek. Most kis t i lz6ssal sehol sem lehet
utanan6zni, milyen hati isai vannak egy egy m6dszernek,
mennyire megbizhat6 bizonyos t ipusU probl6mjk eset6n.

A bariiti kiir 6talakulasa

Megvdltozott a bariiti k6rilnk. Kevesebb emberrel, 6s
m6sokkal is tartunk most kapcsolatot, mint kor,bban. tJgy is
mondhatniim, hogy le6piilt, vagy ink6bb le6pitettdk a bardti
kdrt - nem arr6l van sz6, hogy megutdltuk 6ket, ink6bb csak
6szrevettiik, hogy m5r nem 6rezzrjk olyan j6l magunkat
veli ik. Valahogy term6szetesen alakult ez igyr Csongor
szi l let6s6vel annyira m5s helyzetbe keri l l t i jnk, mint a
bari i taink, hogy az 6lm6nyeink miir nem ti tkrdzik egymiist.
Meghaligathatjuk, ahogyan a116l besz6lnek, milyen dvodiiba,
isko15ba j i i r jon a gyerek, de erre legfel jebb azt mondhatn;nk
el, hogy: ,, lgen, mi meg most azon gondolkozunk, hogy
Csongor kapjon-e implantot. Ez v6gs6 soron egy a8ymtjt6t,
nem? Vajon hogy fogja ezt kibirni? Es soha nem fog besz6lni,
ha nem kapja meg? Nem lehet ett6l epilepsziijs?,,. Abszurd
lenne. Nem akarunk ezzel mdsokat terhelnl, 6s magunkat se
akarj!k kitenni annak, hogy az j ;r jon a fej i inkben, taldn a mi
gyerekilnk is lehetett volna ilyen 6p, ilyen e86szs6ges. Lehet
erre azt mondani, hogy ir igyek vagyunk, vagy nem tudjuk ezt
kezelni - mindenesetre igy alakult,  nek0nk most jobb igy.
Tdbb olyan bariitunk lett, aki szingli, vagy miis okb6l szemit a
csali id szempontj ib6l a perifdri i in l6v6nek.
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ViiltozAsok

Ha tel jes bizonyossitggal lehete$ volna tudni '  hogy csongof

igy szilletik, ilyen eg6szsdgtigyi probl6miii lesznek'

val6szin(leg nem tartottuk volna meg, viszont amikof l i i t juk'

milyen j6kedv(, 6nfeledt, szeretetremdlt6, elgondolkodunk'

vajon meg lehet-e hozni el6re i lyen ddnt6st? ogy 6rezzi ik'

nem egy olyan t6rsadalom ez, ami meg6rt6 6s t6mogat6 a

fogyatEkkal 616 gyerekekkel 6sfeln6ttekkel Emberatalpan'

6s talen nagYon kis csoport is, akl ezt 6szint6n v6llalnitudia'

6s Ugy tud felnevelni egy fogyat6kos gyermeket' nogy az a

gyerek nem 6rzi meg a h6tr6ny6t Vagy legal6bbis mi igy

6rezzi ik, 6s ez m6r el69 ahhoz, hogy mi - egy i lyen teoretikus

helyzetben persze _ i8y ddntstink De ez elm6let' ha ezen

ri ig6dunk, az nem segit semmin: Csongof megszLlletett '  6 a

mi gyerektink, 6s bi{r sajn6latos dolgok tiirt6ntek vele' a ml

feladatunk, hogy mindenben temogassuk'

Az 6let0nk tel jesen megv,ltozott, 6s ez persze rdnk is

hati issal volt.  At kel lett 6rt6kelntink sok mindent'  masok

lettek a c6l jaink, a rem6nyeink, mint ndgy 6wel ezel6tt Nem

tudn6nk azt mondani, hogy embercdgben' vagy erkdlcsi leg

fej l6dti ink volna, vagy azt, hogy sokat tanultunk ebb6l '

Kordbban is meg tudtuk becsii lni az ap16 6rorndket'  tudtunk

figyelni m6sokra, tor6dni m6sokkal Tal6n majd egyszer'

6vek mllva. De most m6g a sebeinket nyalogatjuk' 6s a

negativumok vannak el6t6rben: a nyomott hangulat '  a

fesziilts6g 6s a rosszkedv Mindketten megviseltebbek' talan

ziirk6zottabbak is letttink
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A legnehezebb tal in azt megem6szteniink, hogy it t  nem
lehet csak dgy valamilyen megolddst tal i i lni.  Ez egy
6lethosszig tart6 neh6zs6gnek t(nik, aminek nem lesz v6ge,
nem j6n el az a pont, amikor letehetj i lk ezt a terhet.
Csongornak eg6sz 6Jet6ben szriks6ge lesz valamiJyen
segits6gre, biztositani kell szdmiira a megfelel6 felt6teleket.
Es bizunk benne, hogy lesznek ehhez megfelel6 int6zm6nyek
6s szakemberek, de ez akkor is a mi felel6ss6grink. Nem
mondhatjuk azt, hogy majd csak lesz valahogy, Csongor
majd megoldja.

A jitv6

Csongor val6szin(leg k6t 6v mUlva mehet majd 6vod6ba, az
lesz a kdvetkez6 nagy l6p6s a szimunkra. giir ez t6volabbi
terv, de szeretn6nk, ha szrjletne egy kistestvdre is majd. Ez
minden, amit egyel6re tervezilnk - ha a jdv6re gondolunk,
mdg so( minden bizonytalal. Csongor ;, lapora, az o
fejleszt6s6nek, iskoliiztatdsdnak lehet6s6gei sok mindent
meghati iroznak majd. Gondoskodnunk kell  rdla, ez biztos, a
tov6bbi terveket majd ennek figyelernbe v6tel6vel tudjuk
kialakitani. Ta16n l6t tenne neki egy csali tdi hi iz, kerttel,  ahol
szabadon mozoghat, tal i ln lenne egy kutyi i ja is - ez m6g
majd kialakul.



ErettseS

Nem drezzdk, hogv sokkal drettebbd v'hunk volna Cson8or

, ' . , '  ' "nabr csak ad, hogY lelelossdgtel jesebben'

i"i"unn""ii",, "o"*'n 
- nk az d erdekebPn oe ez is inkabb

a sziil6v6 viilas miatt van' nem az6rt' mert Csongor egy

,Aruf, togu"*t. M6s szill6kn6l ugyanezt l6tiuk M6g abban

ir aa, ti,gy"r"t"t sztil6kre hasonl(tunk' hogv az apa

e^r.^' i t  invetszit megtererrl leni az anvagi hdEeret rnig az

,"u", 

-"a"- 

"nn* 
a kicsivel '  dt 6rint ik kdzelebbrol a

iu"r"r.n"u"t", ds a fei lesztds kbri i l i  nehdlsdgek csongor

i:; ; ; ;  mindenre kelr f isvelni '  tbbb mindenrcj l  (el l

"onOorr,oani, 
mint egv egeszseges gyermek esetdben de

i. i  a rrufOl szerepet i l let l '  ne1\ l ' ;sszi lh' hogy olyan nagy a

k0ldnbs6g
;;;.;;;r' szerep l6nvee6t kev6sb6 is 6rintett6k' azdrt a

"" ' t6tr i"o 
megviseltek minket Egyszerre' egy id6ben

a|,int"tt 
-", 

a"g tinat"tt6nket' ez a mdlypont kicsit pr6b6ra

o'a"*"1 n"o*"'" '"kat is t j j ra meg kellett tanulnunk

"o"our",n, " 
.**'", tnnak ellen6re is' hogY mindkett6nket

Lfon"trtaaf...egoO't"ak ds a fdlelmek szerencsere ebben

'ai ir*r"0, n"i" '"n t 'oi ' t  eldtkolni egymas elcj l '  ha baj
'"r" -ot, 

o megdrtjiik es elnezziik egymdsnak' ho8y

mindkett6nknek sziiks6ge van 16 id6nk6nt' hogy a maga

.Oajan tilapcsotoajon' hogy kis id6re elterelje a

gondolatait
i  nrnusznrok sokal segitenek ebben nekiink: szinle minden

.""i"n"" 
"" ' t* 

csongon, felgzabadirva az estdnket es a

;-.r'n"p aef"r,;ttor' Azzal tdlthetiiik az id6t ilvenkor' amit



szereti ink: kikapcsol6dhatunk, kimozdulhatunk kicsit.
lobban tudunk Gy f igyelni egymdsra,6s ez nagyon fontos a
kapcsolatunkban.

0zenet

Mdg annyi minden kavaro8 benniink, hogy bdlcsess6geket
nem tudndnk most mondani senkinek - tal6n nem is lehet.
Tali in 10 6v milva m;r igen. Egyel6re lefoglalnak minket a
napi teend6k, a megold6sra viir6 probl6m6k, a
mindennapok Csongorral. Na8yon sok feladatunk lesz m6g
kdrill6tte, 6s ez 6ppen el6g egyel6re - tanulsegokat nem
tudtunk mdg levonni.
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FSbb adatok, diagnozisok

Eletkor 116ves i2012.m6rcius)

Sziilet6s 38. h6tre, csiis26rmetsz6ssel

Diagn62is CHARGE szind16ma
- Coloboma (k6toldali ,  ideg- 6s

6rhirtyiit 6rint6)
- Fri lkagyl6 rendelleness6g, k6toldati

idegi tipusi nagyothalliis
- Coartatioaortae(aorta-s?(kri let)
- Hieyiti infekci6k

Lu\afio coxae congen, (veles/r j letett
csip6ficam)
Epilepszia
Microphtalmia {kisszem(s6g}

Mft6tek Aorta-sz(krilet m(t6ti kezel6se (aorta
isthmus resectio 6s anastomosis, kdt h6napos
korban)
Csip6mii6t (nyolc h6napos 6s har 6ves
korban)
Szemmiit6tek



Magunkr6l

Bir a legti tbb sz6 Danii16l, valamint az 6n szemelyes

6lmdnyeim16l fog most esni, eJ6szdr rdviden bemutatom a

csali idunkat - Dana betegsdge mindannyiunk 6letdre

hatdssal van. A k6s6bbiekben m68 sz6 lesz a csal6di

6lmdnyekr6l, i t t  csak az alapvet6 dolgokat emlitenem'

A csaliid (apa, anya, k6t liiny) egyiitt 6l Pestszentl6rincen En

Dana miatt otthon vagyok, folyamatosan sziiks68 van r5m

mellette, ez6rt gyakorlatilag a sztilet6se ota nem dolgozom'

Kdzgazdasdgi v6gzetts6gem van, Dana el6tt ifodavezet6k6nt

dolgoztam. A nagyobbik l6nyunk nyolc 6wel id6sebb

Daniin6l, most v6gzi el a gimn6ziumot, kdvetkezlk a

tovabbtanul6s. Eddig a gy6gypedag6gi6ban gondolkodott '

de m6g k6pl6keny, hogy milyen p6lyiit v6laszt A f6rjem a

keny6rkeres6, 6 viz', gAz' 6s f(t6sszerel6ssel foglalkozik

Sokat kel l  dolgoznia ahhoz, hogy megteremtse a csalao

anyagi h6tter6t. igy mi klasszikus csal6di szerepeket viszi ink:

a f6rjem reggelt6l estiS dolgozik, a lehet6 legtobb munkat

vi i l lal ja el,6n pedig otthon vagyok a gyerekekkel (f6leg

persze DanAval) 6s vezetem a hdztart6st Eppen 6pitkeziink,

ha minden j6l megy, hamarosan saj6t csal6di h6zba

kdltdzhet0nk.

Dana sziiletdse 6s 6llaPota



Dana tervezett gyerek volt. A n6v6re ut,n nagyon szerettLink
voLna m69 egy gyereket, vSrtuk 6t, k6szriltLjnk rii. A
terhess6g alatt,  a m5sodik-harmadik h6napban irtestern egy
beteg.egqn. arnire alt ibiof ikurrot ir tak fel, de ettdl
eltekintve kompliki ici6k 6s aggaszt6 el6jelek n6lkUl
k6zeledett a szi i l6s. Dana a 32. h6ten, cs6sz6rmetsz6ssel
szrjletett meg v€giil (erre az 6n idtdsom miatt volt sziiks6g).
Az orvo5 m6g Brarulah, hogv a cseclero egeszseges,
minden rendben ment a szl i lds sor6n. Viszont innent6l
kezd6dtek is a probl6m6k.

Dana azonnal dtkerolt az intenziv oszti i lyra,6s el6szdr a
szi i l6st kdvet6 harmadik napon kaptam informdci6kat az
6llapot6rdl. El6szdr Ugy tudtuk, hogy a t i jd6be kerri l t
nagyobb adag magzatviz miatt volt szijksdg erre a l6p6sre.
K6zel hi irom h6t mUlva - amikof miir naponta tdbbszdr
ostromoltuk az orvosokat r6szletek6rt - invit i i l t  minket az
osztdlyvezet6 f6orvos egy hosszabb besz6lget6sre, ekkor
tudtuk meg, milyen i i l lapotban is van Dana, 6s mllyen
kezel6sek vi lrnak ri i  r6gtdn az els6 h6napokban. A
veieszi l letett szivel6gtelens6g miatt k6t h6naposan mtiteni
kel lett,  a coloboma (a szem szdveteinek hi,nya) 6rintette a
ldt6idegeket 6s si lyos csip6ficama volt.  Nyolc h6napos
koriiig kengyelt hordott, utiina kerLjlt sor a csip6 mUt6tj6fe.

LJt6lag derrilt ki, hogy a 19. heti ultrahang utdn kapott
leleten szerepelt,  hogy rendelleness6gre utal6 jeleket

ta16ltak, de akkor e116l nem kaptunk informiici6t az
orvosokt6l. Szitmunkra csak egy latin kifejez6s volt a
papiron. Mint k6s6bb kideritettr ik, ez Dana 6l lapounak
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szempontj6b6l nem jelentett volna v6ltoz6st'  de legalabb

felk6szri lhett i lnk volna a szi j l6st kdvet6 sokkra ugyanigy

soki4ig nem kaptunk r6szletes felvi l6gosit ist a szi l l6st

kovet6en, 6s sainos voltak m6g hasonl6 6lm6nyelnk k6s6bbi

diagn6zisok vagy kezel6sek alkalm6val is, hi 'ba igyekeztl ink

jobban f igyelni erre. ld6nk6nt felel6snek erzem magam

ez6rt, hogy nem tLldtam 6vatosabb, el6reliit6bb' vagv egyes

helyzetekben 6ppen er6szakosabb lenni Ha erre

visszagondolok, egyszerre tudok di ihos lenni az orvosokra 6s

magamra is, mikozben azt is tudom, hogy ez a betegs6g nem

lett volna megel6zhet6

Ahogy telt az id6, Ujabb eg6szs6giigyi probl6rnek 6s Uiabb

m(t6tek, i l l .  kezel6sek v6rtak Dandra Tdbbszdr m(tdtt6k a

szem6t, korrekci6s m(t6tre kerillt sor hat 6ves koreban a

csip6ficam miatt, az ut6bbi 6vekben elvesztette a mara0eK

lirt6s6t, id6k6zben kidert j l t ,  hogy k6toldali  hal ldss6rrl l6ssel

ki lzd, epilepszi i t t ,  hdrg6eloszl i isi  rendelleness6get

6l lapitottak meg n6la, stb Most, t izenegy 6vesen Dana pont

t izenegy ki l ldnb6z6 kontrol lra j6r, kis t i lzi issal minden

szervet ki j16n orvos fel0gyeli- CHARGE szindr6miisk6nt

diagnosztizdlt i ik a f6bb t i lnetek alapj6n, ami egy igen ri tka

betegs68. Rajta kivi i l  m6g k6t CHARGE szindr6m;s

szem6lyr6l tudok Magyarorszi4gon, de az 6l lapotuk sok

szempontb6l ki l ldnbdz6, neh62 6sszevetni DanS6val Nem ls

kti lon probl6mikk6nt tartom ezeket sz6mon, hanem ink6bb

egyben, egy sok terLi!etre kiterjed6 betegsdgk6nt litom

mindezt.
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Dana a mindennapokban

Dan6nak a legut6bbi 6vekig m69 vo t maradviiny l6tdsa, igy
eleinte a Gyeng6nli i t6k Altal i inos tskol6j6ba j i i r t .  Ahogyan
romlott a szeme, onnan keri i  t  i i t  k6t 6ve a Vakok Altal6nos
lskoldj i iba, most is ott tanul.
Legel6szdr is egy nagyon aktiv, cserfes, j6 verbalit6si kis ilny.
F6liLink, hogy esetleg 6rtelmi s6rrj l t  is resz, oe ez nem
k6vetkezett be, egyes terrileteken kifejezetten jd
efedm6nyei vannak, gyorsan megjegyez, meg6rt dolgokat. A
hallSsa miatt bizonytalan kicsit a tSjdkoz6d;sban, de
besz6ddel probl6m;k n6lkLj l  tudunk kommuntki j lnj,
i j i tal i iban meghall nrinden fontosat. A mozgjsa a ke2deti
probl6mAk uti in gyorsan javult,  igy ma mdr nincs ezzel
probl6miink: magabiztosan, s6t, tLi lontr l  b;tran rnozog 6s
fedezi fel a kdrnyezet6t, nem figyelve a saj6t 6ps6g6re sem.

A mindennapi viselkedds6ben sok olyan elem van, amit
k6rosnak, vagy hi i tr6nyosnak tal6lunk, de nem tudunk rajtuk
v6ltoztatni. Ezek valahogyan 6sszeflggnek a betegs6geivel
is, b5r tdbbnyire nem l6tjuk iit ezeket az 6sszefilgg6seket.
Az egyik i lyen szokisa, hogy forog. Mdg az iskolbban is
megteszi: ha unatkozik, keres egy sz6nyeget, lefekszik rj 6s
forog. Otthon is csindlja, ha 6pp nincs mds, arni ek6tn6,
megvan a kedvenc helye is hozzd. Olyan intenzit i issal
cslniilja, hogy a feje egy f6sz6n a hajiit mindig ie ke v6gni,
ki i ldnben 6sszecsom6zza.
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Egy miisik, aggaszt6bb szokiisa, hogy vakarja mag6t. Evek

6ta rendszeresen, 6s a forgi ishoz hasonl6 intenzit6ssal,

lStsz6lag szinte dntudatlanul vakarni kezdi a b6r6t Ezt

6ltal i iban addlg folytatja, amig sebeket nem vakar magiin

mindenhol. Nem viszket6s miatt teszi, ez szint6n valamiyen

automatikus, dninge116 viselked6s ndla. Ehhez kapcsol6dlk,

hogy a f6jdalorrra sem igY reageL, mint mes gyerekek

P6ld6ul ha kimegy a t6rde ami sajnos gyakran megtdrtenik
- nem szokott sirni, csak hangtaLanul konnyezik, 6s

hason16an, mintha az se lenne sz6miira f i i jdalmas, amikor a

sebeit felvakarja. Pedig 6rzi a f i i ldalmat, de nagyon keveset

fejez ki be6le, 6s mintha nehezen kotn6 dssze azzal, hogy

rni lyen kdrri lm6nyek, vagy vlselked6s id6zi e16.

A tapint6ssal, a b6r 6rint6s6vel kapcsolatos do gokra is

egyedien reag6l. Dana egyii l tal i in nem tair meg mag:n

re'rmilyen el.<7F't,  \aI \olot. _ajcsatoL. I z:rdlag a

tapinthat6 minta n6 ki l l i  ruh6kat vlsel i  el.  Ha bdrmi rr6gis a

b616re keri i l ,  p. egy ragtapasz/ azonnal, autornatrkusan

szabaduini p16b6l t6le. Egyszer p6ldi iul egv miit6tet

kovet6en, mikor p6r m6sodpercre nem figye t l ink ra, evette

a branrl l t  rdgzit6 kot6st, majd mag6t a bfanult is. Emlatt

egyel6re a hall6k6szuldket sem hordja.

lmed m6g kopogni, leginkdbb egymiisba i l16 t i6rgyak, p6ldiul

Ldbasok rl tdget6s6vel. Ezt szinte 6l land6an tudn6 csinelnl

Kisebb motoros t ic-jei is vannak: r i tmikusan osszeri jndulnak

bizonyos izmal, 6s latsz6 ag ezt ls dntudatlanu csinelja

ld6nk6nt m6g szopja az uj j6t, iyenkor mlntegY ,,kikapcsol",
hosszLi percekig tel jes nyugalomban marad
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Dana nagyon sok figyelrnet ig6nyel. Egyr6szt mear nehezen
birja, ha egy kdriil6tte l6v6 feln6tt nem vele t6r6dik,
mdsr6szt pedig rnert nagyon nehezen tudja elfoglalni rraget
[gy, hogy nem igdnyel fel i igyeletet. Ha unatkozik, akkor
sokszor p6ldi iul egyszer(en el indul valamerre a
kdrnyezet6ben, aki ir tel jesen idegen helyeken is. Nincs
ehhez kapcsol6d6 f6lelem6rzete, i l letve mintha egyes, neki
nem tetsz6 dolgokat nem venne tudom6sul. P6ld6ul hidba
tudja, hogy az ittest vesz6lyes, b;rnikor gondolkodis n6 kril
r6l6pne, ha nem lenn6nk melette. Egyedi m6g n5la, hogy
nem j6tszik mds gyerekekkel, szinte csak a feln6ttek
t6rsasiigiit keresi.

Mint ezekb6l l ; that6, Daniival id6nk6nt nem egyszef(.
Egyrdszt egy gyorsan tanul6, j6 k6pess6g( gyerek, miisr6szt
viszont szdmos olyan viselked6se van, amikke szemben
tehetetlennek 6rzem magam. Nagyon sok helyf6l k6rt i ink
miir segits6get, tani icsokat, hogy mit ehetne tenni, hogy
Dana jobban be tudjon j j leszkedni a tdbbi gyerek kdz6.
P16b6lkoztunk sokf6le ter6pii ival, pszichol6gusokkal,
pszichidterekkel, m6g alternativ gy6gySszattal is. Pedig
valamilyen segits6gnek nagyon dri l ln6k, ki l ldndsen a
vakar6zSs miatt- folyton agg6dom, hogy egyszer valamilyen
k6rt tesz mag;ban, vagy elfert6z6dik valamelyik sebe. Eddig
semmi sem segitett - pr6bii l tuk miir p6ldiul a bi lntet6st ( le
kellett i j lnie egy sz6kre n6hiiny percre, ha vakarta mag;t), de
az ignoritlijst is (h6tha a figyelemmel meger6sitjijk a
viselked6st), egyik sern haszndlt. Az ut6bbival annyit 6rt i ink
el, hogy hSrom h6ten i l t  szabadon vakarhatta mag6t, igy a



v6g6re mindenki azt hihette, hogy rendszeresen verjt ik

otthon.
Egyiitt 6lni a betegs€ggel

Kordbban ldttam tdbb olyan riportot, amit egy-egY amerikai

cHARGE szind16m;5s szem6ly szLileivel k6szitettek Ezekben

sok sz6 esett a116l, hogy milyen sokat tanultak a

szindr6mitval 616 betegekt6l, a kitartiisukb6l mennyi er6t

meritenek 6k maguk js. Nagyon sok pozit iv t izenete,

kicseng6se volt ezeknek a f i lmeknek, arnin 6n mindiS

elcsodilkoztam. A szeretetet 6rtem, nagyon szeretem,

szeretj.rik Daniit, 6s tdnyleg sok drdmet okoz neklink, mint

bi irmelyik gyefek. De a betegsdg szi jmomra els6sorban egy

teher, amit6l nem tudok megszabadulni. Arnikor az els6

hetekben megtudtul! milyen i i l lapotban van Dana, valami

Ssszed6lt bennem, mint egy krrtyavi ir,6s id616fid6re most

is elfog ez az 6rz6s. Tudom, hogy ez nem vezet sehova,6s a

mindennapokban meg is teszek mindent Danii6rt: jdrtunk 6s
j i irunk a fej leszt6sekre, a vizsgSlatokra, ha kell ,  kuzdok az

6rdekei6rt, 6s kdzben j6l is 6rzem magam mellette Mdgis,

gyakran elfog a k6ts6gbees6s. Es sajni i lom is ndha magam,

magunkat. Dan5nak 6r0ldk, de a betegs6g616l szivesen

lemondan6k, az szimomra terhes. Nem hiszem, hogy jobb

ember lettem miatta, vagy birmi mits m6don fej l6dtem

volna t6le.

Dana betegs6ge a csaled minden tagj6ra ranyomta

valamilyen formiiban a b6lyeg6t. Egyr6szt Llgy Ldtom, hogy

ez ki jel6lt egy k6nyszerp6lydt mindenkinek a csali tdban
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Dana n6v6re szem6ra ez azt jelentette, hogy nyolcdves
kor;t6l hirtelen sokkal kevesebb figyelem 6s t6r6d6s jutott
neki. Ezt m6ig nagyon saln6lom, hogy nern vettrlk 6szre
id6ben,6s nem tett i . ink tdbbet el lene. 526miira a hlga
szdlet6se egyben azt is jelentette, hogy 6n hetekre
gyakorlati lag k6rh6zba kdlt6ztem, amikor Dan6nak
valamilyen m litdtje volt.
Mivel Dana iilland6 feJilgyeletet ig6nyelt, 6n otthon
maradtam, ez6rt a f6rjemre hijrult a p6nzkeres6s. Az 6
szdmSra ez vi i l t  az els6dlegess6,6s mii ig 6 teremti meg
nekLink az anyagi h6tteret (6n sok6ig egy6ltal in nem
gondolhattam munk5ra, csak mostan6ban tudniim
elk6pzelni, hogy r6szmunkaid6ben doigozzak valahol). igy
viszont a f6rjemnek is kevesebb ideje jutott a csalddra, azaz
rdnk. Kicsit mag6nyosabbak is let i : i ink mind a ketten. Abban
az Uj 6letstilusban, amit a betegs6g miati alakitottunk ki,
kdzponti szerepet kapott az, hogy Danii16l gondoskodjunk,
merpedig ez nem volt egyszer( feladat. Kevesebb energia 6s
id6 jutott egymiisra, 6s sok bar;jtunkr6l is elhidegriltLjnk. A
kordbbi k6zcis programokat/ mint p6lddul egy bicikl i tdra,
Daneval egyott m6r nem tudtuk vd l lalni.
Az el iand6 stressz eg6szs6gilgyi leg is kikezdett mindenkjt.
Em6szt6rendszeri betegs6geink vannal! a f6rjem nagyon
lefogyott 6s magas a koleszterinszintje. Mintha folyton
6rdln6 6t is bel 116l ez a t6ma, csak velern el lent6tben 6
nem szeret err6l besz6lni. ld6nk6nt viccel6ddk vele, hogy
cser€l junk kicsit szerepet,6n is szeretn6m azt i j t6lni,  hogy
reggel elmegyek otthon16l, 6s egy ideig miissal tdr6ddk, miis
dolgokon gondolkozom, 6s nem a csali idon.



Nekem p6nikrohamhoz hason 6 t0neteim voltak, mikor

Dana rdgy eves lelt .  azokon kellett t i lLennerr rragan t
A jiiv6 

|

Dana k6pess6gei nagyon el lentmonddsosak tudnak lenni

Normelis oszti i lyba j6r, ahol f6k6nt ,,csak" lAtirss6rt l l t

oszti i lytSrsaivannak, 6s mivel 6 ko16bban nem tanult Bral l le-

t,  komoly lemaraddst kel lett behoznia velUk szemben

Egyrdszt igy 6|zem, j6 helyen van ott, mert a tdbbiek fdlfel6

h0zzitk, 6s szemos teri j leten Dana t6nyleg j6

ieljesitm6nyekre kdpes. Miisr6szt viszont a m6r emlitett

viselked6ses furcsasegok miatt ki l69 onnan, 6s ezt id6nk6nt

mintha rajtam, szi i l6n js sz6mon k6rn6k. En pediS pont

t6lilk, a gy6gypedaS6gusokt6l k6rn6k segits€get

ugyanebben, hiszen ez egy speci; l is iskola, ahovd nagy

drcimmel vett6k fel Dan6t, biztosan nagyobb tapasztalatuk

van i lyen t€ren.
Szakembereket is tehetetlennek 6s taniicstalannak L6tok

azzal kapcsolatban, hogy k6s6bb mire lesz Dana k6pes Mi

az, ami elvi irhat6 t6le, ami6rt tenni kel l ,  6s ki lzdeni, 6s mi az,

ami mdr nem, 6s felesleges is p16b6lkozni. Neh62 dont6s ez,

m6gis felel6s vagyok 6rte sztil6k6nt, 6s persze szeretn6k

minden lehet6s6get megragadni, hogy el6rje, amit t6ny eg el

tud. Neh6z k6rd6s p6ld,ul a k62leked6s: sokat kdnnyitene az

6leti lnk6n, ha Dana dnii l l6an tudna kozlekedni. Sajnos a

halldss6ri j l6se miatt h6tr i innyal indul, 6s ehhez jdn m€g a

szeleburdisdga, ami miatt nem tudom elddnteni, egyi i l tal i in

elengedn6m-e egyedii l  b6rhov6. Talin k6s6bb, ta16n ha kiss6



komolyabb lesz, viszont addig is fontos, hogy megkapja ezt a
tipusi foglalkozist addig is, m69 ha al ig i i j tszik is a c6l.
Oszint6n sz6lva nem tudom, hogyan alakul Dana,6s ezzel
egyrit t  a csali id jdv6je. Ink6bb a mindennapok dominij lnak,
6lunk napr6l-napra, 6s mindig van valami djabb neh6zs6g,
amin i l t  kel l  i6pni. Bizom benne, hogy elsaj i i t i t  n6hiiny olyan
k6szs6get 6s k6pess6get, amik segits6gdvel 6ni{ 6bb lesz.
Tal;n majd lesz egy megfelel6 hijtteret nyUjt6 int6zm6ny,
egy otthon/ ami tdmogatja 6t akkor is, ha veJijnk tdrt6nne
valami.

[izenet

Tudom, hogy sokszor nagyon pesszimisti in l i i tom Dana
Sllapoti i t ,6s hogy milyen hati jssal van e2 rdnk, a csali idra is.
l lyenkor n6ha emldkeztetem magam, hogy mlyen nuncut
dolgaivannak, mennyire egy gyerek 6 is, m6g ha m6sk6nt is
csin5l dolgokat. Pdiddul amikor b6rdnyhiml6snek n6zt6k a
vakar6z6sok mlatt, 6s 6 egy6bk6nt tudta, hogy nem szabad
vakarnia mag6t, b6szen b6logatni kezdett, 6s helyeselt az
orvosnak, hogy igen,6 bi ir i inyhimi6s. Ki akartak minket
ki j ldeni, sz6pen meg kellett magyardznorn, hogy mj16l is van
sz6. sok drdmet is okoz 6 nekilnk, ez keveredik folyton a
bAnattal. Nem hiszem, hogy meg6rdemeltLjk a betegs6g6t,
de ez nem jelenti azt, hogy feJadn6k b6rmit is. Ha miir igy
alakuit,  akkor igy 6lLjnk.
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CHARGE 5!ind16ma:

A CHARGE betfsz6 a Benetikai rendelleness6g f6

tilneteinek els6 bet(ib6l dll dssze- c - coloboma, azaz

szemhasad6kj H - Heart defects, szivel6Stelens6g; A -

Atresia choanae, az drrureg csontos elzitr6diisa; R -

Retardatio, G - Genitiilis vagy higyLiti zavaroki E - Ear,

ful lel kapcsolatos zavalok, hall6sseri les. Kb. 1/8-10 000

6lvesziilet6sre teszik az el6forduldsi aritnyiit A fenti,

egyszer( tijnetlistiihoz k6pest a modern diagnosztikai

iriinyelvek m6r kifinomultabbak. A CHARGE szindr6ma a

velesziiletett ldtiis- 6s hall;ss6riil6s egyik vezet6 oka.



Szivesen segitilnk abban, hogy megtaldlja
azokat a szakembereket, akik gyermeke
fejleszt6s6ben a segits6g6re lehetnek. Viirjuk
jelentkez6s6t abban az esetben is, ha 0n vagy
hozzetaftoz6ja, esetleg ismer6se lStiis- 6s
hallSss6rr-llt.

info@siketvak.hu

+36 1209-58-29
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