
A rehabilitációra szoruló fiatalok pályaválasztásának helyzete
Szolnok megyében

A rehabilitáció, pályaválasztás kérdése mind sürgetőbben jelentkezett az
utóbbi években intézetünknél. A fiatalok közül nem mindenkinél zajlik le simán
a pályaválasztás. Sokféle ok merülhet fel, ami megakadályozza abban, hogy
konkrét választ adhasson arra a kérdésre: mit szeretnél tanulni, dolgozni az álta-
lános, vagy középiskola elvégzése után? Az akadályozó tényezők egy része
egészségügyi jellegű, s itt találkozik az orvosi tevékenység a pályaválasztást elő-
készítő munkával, illetve magával a tanácsadással.

A rehabilitáció alatt általában visszahelyezést, helyreállítást, visszafogadást,
hátrányos következmények alól való felmentést értünk. A mindennapos szóhasz-
nálatban a károsított egészségű dolgozó újból való munkába állítását értjük, a
beteg fiatalok esetében a munkába való belépést. Munkánknak csak bizonyos
esetekben tulajdoníthatunk rehabilitációs jelleget, míg az esetek más részében
- és talán ez a többség - helyesebb egyszerűen csak csak habilitációról beszélni.
Hcilyesebb azért is, mert egyrészt találóbban fejezzük ki tevékenységünket.

Szolnok megyében is a fogyatékosok nagyobb hányada veleszületetten vagy
szülési károsodásból következően, illetve a legkorábbi kisgyermekkorban elszen-
vedett ártalom következtében fogyatékos. Mint ismeretes a beteg fiatalok viszony-
latában a károsító hatás idejének, az időfaktornak igen fontos jelentősége van.
Más megközelítést igényel az, aki veleszületetten fogyatékos, és ismét más meg-
közelítést az, aki későbbi élete során vált azzá. Ez a más megközelítés jelent-
kezik a feladatok és a velük való foglalkozás módszereinek viszonylatában is.
A rehabilitáció és habilitáció megjelölések lényegében ezeket a különbségeket is
kifejezik.

Intézetünkben folyó rehabilitációs, habilitációs munka - eredményességét
tekintve - lehet teljes, vagy részleges. Amikor a rehabilitáció eredményességének
kérdése felmerül, mindig figyelemmel kell lennünk arra, hogy az valamely, vagy
valamennyi rehabilitációs viszonylatot érint-e? Szó van arról, hogy egy adott
fiatal egyetlen viszonylatban felmerült habilitációs igényét sikerült-e kielégíteni?
A kielégítés teljesen, vagy részben sikerült-e? Ilyen kérdés merülhet fel: pl. egy
mozgássérült fiatal esetében, akinek gyógyászati beavatkozásokkal, vagy egyéb
úton egészségi állapota kielégítő, ebben az esetben számára megfelelő szakmát
javasolhatunk, vagy munkakörét megtarthatja, azaz egzisztenciálisan nem káro-
sodik. Azt mondjuk, jelen esetben a rehabilitáció sikeres, teljes. Az esetek több-
ségében azonban nem ilyen „egyszerű" a feladat, a legtöbb fogyatékos többoldalú
komplex rehabilitációt igényel.

A rehabilitáció eredményességét több tényező befolyásolja, illetve határozza
meg. Természetesen itt elsősorban a társadalom igyekezetét kell említenünk, az
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ezzel arányban álló szervezettséget, illetve az adott - rehabilitációt igénylő -
fogyatékos, vagy fogyatékosok állapotát.

Említést kell tennünk olyan tényezőkről, amelyek segítik, illletve olyan té-
nyezőkről, amelyek gátolják a fogyatékos rehabilitációját. Ilyenek - többek kö-
zött - az egészségeseknek a fogyatékosokkal szemben megnyilvánuló averziója,
a kellő felvilágosítás hiánya, a fogyatékosok teljes rehabilitációját célzó munka
tervszerűtlensége, a fogyatékosok izoláltsága stb.

Igen gyakran tapasztaljuk, hogy - különösen a munkábahelyezés segítése
során - az egészséges emberek közössége indokolatlan előfeltételekkel fogadja
a fogyatékost. Az épek figyelmének indokolatlan odafordulása fokozott követel-
mények elé állítja a fogyatékos fiatalt és nem egyszer ez a fokozott odafordulás
lesz a kiinduló forrása annak, hogy a fogyatékos nem felelhet meg munkaköré-
ben. Különösen akkor van ez így, ha ez az odafordulás nélkülözi a segítőkészsé-
get, illetve akkor, ha a munkakör eleve nem felel meg a fogyatékos képességei-
nek. Ez utóbbi esetben az említett averzió további megerősödése is következ-
mény.

Az egészséges fiatalok körében is előfordul még, hogy nem a képzettségé-
nek, szakmájának megfelelő munkakörben tevékenykedik, sokszor azzal rokon,
máskor azonban attól távol eső munkakörben keresi meg létfenntartásához szük-
séges anyagi eszközöket. A fogyatékosok esetében ez általában nem mondható el.
Éppen ezért, amikor azt is megfogalmazzuk, hogy az inadekvát pályaválasztás
az épek viszonylatában is káros jelenség, nyomatékkal érezzük, hogy a fogyaté-
kosok pályaválasztásának még körültekintőbbnek, reálisabbnak kell lennie.

A pályaválasztásnak, a pályaválasztási tanácsadásnak, a pedagógus pálya-
választás irányába ható nevelőmunkájának alapvetően és általában figyelembe
kell vennie a társadalmi igényeket, a választható pályákat és nem utolsó sorban
a pályát választó fiatal képességeit, egészségi állapotát.

Intézetünk feladatai között kiemelt helyet foglal el a speciális, egyéni gon-
dokkal küzdő fiatalok pályaválasztásának segítése. A tájékozódás érdekében kér-
dőíves módszerrel felmérést végeztünk - a pályaválasztási felelősök bevonásával -
Szolnok város hét és Szolhok járás tizenegy községi általános iskolájában.

A felmérés során a következő kérdések vizsgálatát és elemzését tűztük ki
célul:

- a rehabilitálandó fiatalok számának megállapítása (fiú-leány bontásban);
— van-e lényeges eltérés a testi, illetőleg szellemi fogyatékos fiatalok megosz-

lása tekintetében Szolnok városban, ül. járásban;
— milyen súllyal jelentkeznek a különféle elváltozások számszerűleg és száza-

lékos arányban és mely elváltozások jellemzőbbek a fiúkra és leányokra;
- milyen szervezett intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a fo-

gyatékos fiatalok egészségi állapotuknak megfelelő és a népgazdaság által
is igényelt szakma, Ül. továbbtanulási lehetőségben legyen részesíthető.

Indokoltnak látszott, hogy a felmérést az általános iskolák I.-VIII. osztá-
lyaiban végezzük el, mert a pályaválasztást előkészítő munka - természet-
szerűen - ezeknél a fiatalbknál jóval előbb kell, hogy kezdődjék, s nagyobb gon-
dot igényel. Az iskolaorvosok alapos vizsgálatai is elősegítik e fontos munkát.
Ugyanis nagyon fontos, hogy a meglévő adottságokat a beteg fiatalok esetében
is felmérjük és továbbfejlesszük. Igen gyakran előfordul, hogy bár a fiatal tud
látásgyengeségéről, mozgáskorlátozottságáról, vagy szívbetegségéről, ezt önmagá-
tól nem köti össze a pályaválasztással. Csak akkor döbben rá helytelen pálya-
elképzelésére, amikor intézetünkben végzett alkalmasságvizsgálatkor kiderül, hogy
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a választott szakma számára nem alkalmas. Mind a fiatalt, mind a szülőt ért-
hetően zavarja, felzaklatja e kész helyzet elé állítás s „kétségbeesetten" intéze-
tünktol várják a megoldást. Nem beszélve arról a pszichés traumáróD, ami azáltal
éri a fiatalt, hogy eddig soha senki nem szólt neki, hogy évek óta fennálló egész-
ségi problémája miatt - ami egyébként nem volt zavaró tényező a mindennapi
életében — nem lett volna szabad erre, vagy arra a pályára gondolni.

A kialakult helyzetet meg súlyosbítja, ha személyiségében nehezen átállítható,
az új heliyzethez lassan alkalmazkodó egyénről van szó, aki éppen ezért érthetet-
len makacssággal képes ragaszkodni az eredeti, de meg nem valósítható elkép-
zeléséhez. A kellő időben, megfelelő módon nyújtott egészségügyi felvilágosítás
megtelelő pálya felé fordítja a figyelmet, s ezt a kérdést zökkenőmentesen meg-
oldja.

Tapasztalatunk az, hogy az iskolák nevelői élnek azzal a lehetőséggel, hogy
a pályaválasztási szempontoól problematikus, illetőleg a beteg fiatalok pszicho-
lógiai vizsgálatát kérjék. így a csökkent munkaképességű tanulók pályaválasztása
megyénkben is már megalapozottabban, egészségi állapotuk figyelembe vétele mel-
ictt a palyakovetelményeknek megfelelően történik.

A serült fiatalok továbbtanulási igényére is jellemző, hogy érdeklődésűn
jelentősen megnóvekedett a szakmunkásképzés és a szakmai képzést nyújtó közép-
iskolák felé. Jizek a tények az illetékes szervektől még fokozottabb gondoskodást,
a továbbtanuiJásra jelentkező fiatalok tervszerűbb irányítását teszik szükségessé.

A helyi továbbtanulási lehetőség megszabja - különösen a mozgásszervi meg-
betegedésben szenvedők - pályaválasztását, elhelyezését, vagyis a számukra köz-
vetlenül adódó munkábaállás lehetőségeit. A jóképességű beteg fiatalok közép-
iskolában tanulhatnak tovább, a gyengébb eredményt elért tanulok szakmát, v„oy

munkábaállást vaillalhatnak. lanuimanyi eredményeiket befolyásolja az a sajná-
latos körülmény is, hogy egy-egy fiatal esetében többszöri műtét válhat szüksé-
gessé, bzámukra nagy gond, es újra jelentkezik a megfelelő szakma, illetve munka-
hely megválasztása.

A felmérési adatok szerint Szolnok megvizsgált általános iskolai tanulóinak
7,4%-a, míg a járási tanullók 4,5"/(ra szorul rehabilitációra. A vizsgált tanulók
mintegy 5 7u/0"a íiú» 43%-a leány volt. Legmagasabb számot az érzékszervi fogya-
tékosságban szenvedők teszik ki, ebből a csökkentlátók száma a legmagasabb.
Viszonylag magas a különböző mozgássérültek száma is, amely egyrészt a Heine-
Medin betegségen átesett, másrészt a különböző sérülést szenvedett fiatalok
számából tevődik ki.

A mozgássérült tanulók között magas a leányok aránya, 53,7%. A rehabili-
tációra szoruló leányok pályaváDasztási problémái közismerten még nehezebbek,
mint a fiúké. A középiskolai beiskolázás mellett a szakmai képzésben való rész-
vételük korlátozottabb.

A rehabilitálandó fiatalok aránya területenként változóan alakult:

Megnevezés

Rehabilitációra szoruló tanulók megoszlása

Szolnok város Szolnok járás

I. Mozgásszervi fogy. 19,6 15,5
II. Érzékszervi fogy. 43,7 32,7

III. Belszervi fogy. 12,3 22,7
IV. Ideg, elme fogy. 24,4 29,1

ö s z e s e n : 100,0% 100,0%
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Betegségcsoportonként a fiatalok nemek szerinti aránya is különböző:

Fiú Leány összesen
Megnevezés % % %

I. Mozgásszervi fogy. . 46,3 53,7 100,0
II. Érzékszervi fogy. 49,2 50,8 100,0

III. Belszervi fogy. 62,0 38,0 100,0
IV. Ideg, elme fogy. 71,7 28,3 100,0

Figyelmet érdemel, hogy a leányok aránya a mozgásszervi, valamint érzék-
szervi fogyatékos tanulók esetében meglehetősen magas.

A sérült leányok továbbtanulásának kérdését ki kell hangsúlyoznunk. Jelent-
kezési arányuk az elmúlt évhez képest valószínűleg tovább növekszik. Az egész-
ségkárosodottak részére komoly gond a megfelelő szakma megválasztása és biz-
tosítása.

A demográfiai „hullámvölgyben" megyénk egyik jelentős gondja, a szak-
emberszükséglet biztosítása. A csökkent munkaképességű fiatalok jelentős része is
mozgósítható munkaerőtartalékot képez. Foglalkoztatásuk nemcsak hasznos, ha-
nem a szocialista humanizmusból fakadó erkölcsi kötelességünk.

Intézetünket az elmúlt három év alatt közel 300 beteg fiatal kereste fel,
továbbtanulásukhoz, munkábaállásukhoz - lehetőségeinkhez mérten - konkrét
segítséget nyújtottunk.

Megnevezés
Általános

száma

31
59
24
70

184

Középiskolás
tanulók

%

16,8
32.1
13.0
38,1

100,0

száma

18
53

5
34

110

%

16,4
48,1

4,6
30.9

100,0

összesen
száma

49
112

29
104
294

u/o

16,7
38,0

9,9
35,4

100,0

Testi fogy.
Érzékszervi fogy.
Ideg, elme fogy.
Belszervi fogy.

összesen:

Említésre méltó az a törekvésünk, hogy a Megyei Rendelőintézet Gyermek
Szívbeteggondozójának pályaválasztás előtt álló betegeit megvizsgáljuk, helyzetük
rendezését, megfelelő pályajavaslatok kialakítását és azok megvalósítását segítjük.

A szakmunkáspályát választók érdekében felvettük a kapcsolatot a MüM
605. sz. Szakmunkástanuló Intézet igazgatóságával és segítséget kértünk arra vo-
natkozóan, hogy az ülő foglalkozások némelyikét, mint pl. szabó, cipész, cipő-
felsőrészkészítő, bőrdíszműves szakmákat lehetőleg beteg fiatalokkal töltsék be.
Ezt a kérésünket messzemenően támogatja az iskola s így oldódik meg az intéze-
tünknél megjelent beteg fiatalok szakmatanulása.

A fenti témában történt reprezentatív felmérés, annak statisztikája elsőrendű
céljának tekintette a probléma felvetését és azok jövőbeni megoldására irányuló
tevékenységek összehangoltabb és tervszerűbb megvalósítását az érintett szervek
részről megyénk területén.

Meggyőződésünk, hogy az ilyen felmérés hasznos és szükséges, mivel kellő
időben fel kell) készülni a beteg fiatalok szakma, illetve továbbtanulási lehetősé-
geinek optimális biztosítására.

E probléma megoldása érdekében szükségesnek tartjuk, hogy megfogalmaz-
zuk legfontosabb célkitűzéseinket, amelyekhez az illetékes szakigazgatási és társa-
dalmi szervek támogatása szükséges.
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Ahhoz azonban, hogy a vizsgálandó témánkat megközelítsük és eredményes
legyen, szükséges:

- rehabilitációra szoruló csökkent munkaképességű fiatalok számának felmé-
rése az általános iskola 5-8 és a gimnázium 1—4 osztályaiban;

- a rehabilitációra alkalmas munkahelyek feltárása, az üzemekkel való kap-
csolat létrehozása e témában;

- konkrét ismereteket szerezni - a pályaválasztási felelősökön keresztül - a
fogyatékos fiatalokról, továbbtanulásuk elősegítése érdekében;

- a gondozásban lévő fiatallok sorsának figyelemmel kísérése (kiemelten a szív-
betegekkel és mozgássérültekkel);
A vázolt célkitűzések, a reprezentatív felmérés voltaképpen csak az e1 '

lépést jelentették e fontos probléma tartalmi összefüggéseinek kimunkálásában.
Csupán a vizsgálódás kívánatos irányait jelölték meg. A következő lépés a teljes-
körű felmerés kell, hogy legyen, amely túlmutat az általunk elemzett kérdéseken
és amely konkrét intézkedéseket (rehabilitációs osztály létrehozása) eredményezhet.

Dr. Hegedűs Frigyesné
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