
A GYAKORLAT MÛHELYÉBÕL

Gézengúz Alapítvány (Gyõr)

Szakmai nap Gyõrben
– bemutatkozott a Gézengúz Alapítvány gyõri tagozata –

KÁROLYI KINGA

(Közlésre érkezett: 2006. november 30.)

Hagyományteremtõ szándékkal elõször rendeztük meg „A korai intervenció
felelõssége és lehetõségei” címmel szeptember 30-án alapítványunk gyõri
tagozatának szakmai napját a Gy.M.S. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
épületében. 

Az alapítványt 1990-ben Dr. Schultheisz Judit hívta életre, s három évvel
késõbb, egy hidroterápiás csoporttal létrejött a gyõri tagozat is. A kezdeti kis
létszámú, két csoportból és két szakemberbõl álló tagozat mára 14 munka-
társat (többségében szomatopedagógus szakembereket) és közel 15 féle fog-
lalkozás-típust mondhat magáénak. 

A két részletben tartott elõadássorozatok bemutatták a Gézengúz Modellt,
a korai terápia jelentõségét, a fejlõdés- és logopédiai diagnosztika, valamint
az iskola-elõkészítõ csoportok fontosságát, az egyéni és csoportos foglal-
kozásokat, a súlyosan-halmozottan sérültek fejlesztési lehetõségeit, köztük az
állatasszisztált módszert, valamint a hidroterápiát. 

Az alapítvány a születési károsodott csecsemõk, kisgyermekek állapotá-
nak javítása, gyógyítása érdekében kidolgozott korai intervenciós programját,
habilitációját/rehabilitációját biztosítja a családok számára. 

„Gézengúz Modell” 

A gyermekek az egészségügyi rendszerbõl, a családdal érkeznek az alapít-
ványba. Küldheti õket a védõnõ, a kórház, vagy a háziorvos is. Telefonos
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Az alapítványba járó gyermekek életkori megoszlása



bejelentkezés után egy több szakemberekbõl álló team vizsgálja és határozza
meg a rövid és hosszú távú kezelési célokat, s jelöli ki a gyermek állapotának
megfelelõen a „kulcsembert”, aki a családot végigvezeti a diagnosztikai és
terápiás folyamaton, tartja a kapcsolatot a többi szakemberrel. A kulcsember
végzettségét tekintve lehet orvos, gyógypedagógus, gyógytornász, pszi-
chológus.  

Az ellátás folyamatát a szakmai team a mûködési rendszer kontroll-
pontjain felülvizsgálhatja, ellenõrizheti, a terápiás célokat és egységeket
módosíthatja. Ilyen kontroll-pont a heti esetreferáló, a szupervízió, és az
orvosi, pszichológiai kontrollok, utánvizsgálatok.

Az összetett terápia dinamikája

A terápia vezérfonala mind az elsõ idõszakban, mind késõbb a vesztibuláris
ingerlésre épül. A korai idõszakban erre a Katona professzor által kidolgozott
neuroterápia ad lehetõséget. Ez a tréning-szerûen végzett vesztibuláris
ingerlés lehetõséget ad a repetitív elemi mozgássorok kiváltására, az ideg-
rendszerben levõ szinapszis hálózat optimális kiépülésére.

A vesztibuláris ingerlés kiegészülhet egy finom masszázs technikával,
könnyített helyzetben (vízben) történõ kigyakorlásával, a neuro-hidroha-
bilitációval. További fejlõdést támogató lehetõség az egyéni gyógytorna
és/vagy a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, amely a következõ techni-
kákat tartalmazza:
Aktív technikák
• Analitikus mozgástanulás
• Összetett mozgástanulás
• Segédeszköz használat 
Passzív technikák
• Masszázs
• Ízületi és lágyrész mobilizációs technikák
• Fizikoterápia
Speciális technikák
• Extrapyramidális neuroterápia
• Neuro-hidrohabilitáció
• RUO (rehabilitációs úszásoktatás)
• Bobath módszer, PNF (proprioceptív neuromuszkuláris facilitáció)
• Alapozó terápia
• Bazális stimuláció
• Logopédia
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• Látásfejlesztés
• Zeneterápia
• Frostig módszer 
• Ayres terápia
Az uszodai hidroterápia és a csoportos mozgásélmények megerõsítik az
otthon és egyéni terápiában begyakorolt mozdulatok magas szintû, feladat-
helyzetekben történõ integrálódását. 

A súlyosan-halmozottan sérültek számára állatasszisztált-terápiát
szervezünk már több éve. Az óvodás korosztályra gondolva iskola-elõkészítõ,
és mozgásterápiás csoportokat indítunk minden évben.

Csoportos foglalkozásainkon az egészséges, intakt mozgású gyermekek is
részt vesznek, ezáltal igyekszünk a fordított integrációt megvalósítani. 

A szakmai napon, a rehabilitáción kívül elhangzottak olyan elõadások is,
ahol a prevencióra hívtuk fel a figyelmet, a minimál neurológiai tünetek korai
kezelésének fontosságára. Ma Magyarországon a koraszülések becsült átlaga
8,3%. Ez azt jelenti, hogy minden 9.(!) gyermek a vártnál korábban jön világra.

A gyõri Gézengúz Alapítványba járó gyermekek 31%-a koraszülött.
Gyakran találkozunk minimál neurológiai tünetet mutató koraszülöttel,

csecsemõvel. 
Minimál neurológiai tünetek pl:
• tartási rendellenesség
• minimális tónuseloszlási zavar
• egyensúlyi bizonytalanság
• lassú, megkésett és/vagy egyenetlen pszichomotoros fejlõdés
• finommotoros tevékenység ügyetlensége
• mozgáskoordináció gyengesége 
Ezek a tünetek spontán rendezõdhetnek, de kóros fejlõdési irányt is vehetnek,
illetve iskolás korra felerõsödhetnek. 

Az alapítvány e két utóbbi „ellen” dolgozott ki egy szakszerû preventív szem-
léletû habilitációs programot, mely taktilis-kinesztetikus érzékeléseket, stimulációt,
speciális vesztibuláris ingerlést és a nagymozgás fejlesztését tartalmazza. 

Családsegítõ szolgáltatásainkról, a szociális ellátásról tartott elõadásban
felhívtuk a figyelmet arra, hogy heti rendszerességgel fogadóóra keretében
segítünk a szülõknek a jogi, a szociális juttatások útvesztõjében eligazodni. 

Az elméleti bemutatkozás után a meghívott vendégeknek lehetõségük
nyílt néhány foglalkozásunkba is betekintést nyerni. 
A tavaly átadott Gézengúz Házunkban három helyszínen folytak a bemutatók.
A neuro-hidrohabilitáció („kádas program”), valamint az állatasszisztált
terápia mellett az érdeklõdõknek alkalmuk volt a „HUPLE”- egy új mozgás-,
és koordinációfejlesztõ eszköz - kipróbálására is.




