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Absztrakt
A tanulmány áttekintést nyújt a koraszülöttség és a kis súllyal való megszületés lehetséges egészségpszi-
chológiai vonatkozásairól, mindvégig szem elõtt tartva a korai élethónapok, életévek fejlõdésmenetét. Rövi-
den összegzi a koraszülés etiológiáját és következményeit, majd a komplex diagnosztika, utánvizsgálat és a
korai fejlesztés, intervenció elemeit mutatja be. Zárásként továbbgondolásra ajánlja egy „fiatal” szakterület –
az egészségpszichológia – néhány kutatási metszéspontját, amelyek jól alkalmazhatóak a koraszülött-gondozás
gyakorlatában.
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Bevezetés
Az újszülöttek közel 90%-a normál testtömeggel születik, többségük késõbb is prob-
lémamentesen fejlõdik. 8–9% között található azoknak az aránya, akik korán (a 37.
terhességi hét elõtt) kis súllyal (<2500 g) születnek (ASZMANN 2006).

A koraszülöttek általában kis súlyúak, de nem minden alacsony születési súlyú új-
szülött koraszülött. Az újszülöttek kis súlyúnak számítanak, ha 2, akiknek súlya
rendkívül alacsony a kihordás idõtartamához képest, visszamaradott 500 g-nál alacso-
nyabb a születési testtömegük, akár koraszülöttek, akár nem. Azokat az újszülötteket
növekedésûeknek nevezzük.

Az irodalomban elfogadott igen kis súlyú kategória súlyhatára 1500 g. Az 1250 g-os
és az ez alatti súlyúak az igen-igen kis súlyúak, az 1000 g-os és az ez alatti súlyúak az
extrém kis súlyúak. Egy újabb kategória a 750 g alattiak csoportja, a micropremie-k
(ESTEFÁNNÉ 2003, GÖRBE 2004).

* A szerzõ PhD fokozatú logopédus, egészségpszichológus
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A koraszülötteknek, a visszamaradott növekedésûeknek testi, mozgás-, értelmi,
kommunikációs fejlõdése akadályozott, illetve lassúbb lehet, érzékszervi funkcióik
sérülhetnek. Az utóbbi évek kutatásai rámutattak arra, hogy az alacsony születési
testtömeg és a felnõttkori szív- és érrendszeri betegségek, valamint a magas vérnyomás
között is összefüggés van. A születés körüli halálozás 2/3-a a koraszülötteket sújtja. Ha-
lálozásuk az élet elsõ napjaiban és csecsemõkorban 7,5% – érett újszülöttek halálozása
ezzel szemben 0,37% (GÖRBE 2004). A koraszülések arányának csökkentése népegész-
ségügyi feladat, kulcsfontosságú a gyermeklakosság nemcsak egészségi állapotának,
hanem életminõségének javítása szempontjából.

A koraszülés etiológiája
A koraszülés leggyakoribb okait anyai vagy magzati eredetûekre választjuk szét. A leg-
gyakoribb magzati eredetû okok közé tartoznak a magzati fejlõdés zavarai és külön-
bözõ fertõzések. A koraszülés leggyakoribb anyai eredetû okai: általános betegségek
(anyagcsere-betegség, immunológiai eredetû megbetegedés, húgyúti vagy egyéb fertõ-
zések); preeclampsia, mely kóros állapot a terhesség alatt is magas vérnyomással jár;
anaemia; szívbetegség; tüdõbetegség; diabetes; a méh anatómiai rendellenességei; elöl
fekvõ méhlepény vagy a lepény leválása; méhszájgyengeség; idõ elõtti burokrepedés;
ikerterhesség; terhesség elõtti testsúly-rendellenességek; az anya túl fiatal (16 év alatti)
vagy túl idõs (35 év feletti); a magzatvíz túl nagy mennyisége. Ebbe a kategóriába
tartoznak azok az egészségpszichológiai okok, amelyek egy része kiszûrhetõ –
pszichoszociális ártalmak: tartós stressz, megterhelõ munkavégzés, magány. Kramer és
munkatársai 1998-as vizsgálataik során megállapították, hogy a nem házasságban élõ
nõk körében 1,5-szer gyakoribb a koraszülés (KRAMER et al 1998).

Bereczkei, Csanaky 2001-ben azt találták, hogy az apa nélkül felnõtt, elvált anyák
leánygyermekei körében kétszer gyakoribb a spontán vetélés és a koraszülés aránya
(BERECZKEI–CSANAKY 2001). 

Ismertek a koraszülésnek egyéb szociális, kulturális és életmódbeli okai is, így
például az alacsony iskolázottság, az alultápláltság és a mûvi terhességmegszakítás.

A koraszülés és koraszülöttség egészségpszichológiai vonatkozásainál lényeges ki-
emelni azokat a tényezõket, melyek a korai szülõ-gyermek kapcsolatról, az interakciós
mintákról, az anyai szorongásról, a csecsemõ viselkedésének anyai értelmezésérõl – a
mentalizációról, vagy akár a szülõ-gyermek kommunikációjáról szólnak.

Sokan összefüggésbe hozzák a következõ meghatározókat és a koraszülést: a nem
kívánt terhességnél, az anyaszerep hárításakor és az anyasággal szembeni emocionális
ambivalenciánál megnõ az esély a koraszülésre.

DeMuylder–Wesel szerint az anyai attitûd és a koraszülés a következõ szempontok
mentén függnek össze: a terhesség kívánása, az anya-magzat kommunikációja, az
álmokban megjelenõ szorongás és félelem, a függetlenség igénye, a saját nõiességgel
kapcsolatos elképzelések, férj és család támogató attitûdje, anya saját anyjához fûzõdõ
kapcsolata (DEMUYLDER–WESEL 1992).

Lényeges kiemelni, hogy a terhesség 9 hónapja alatt milyen változáson mennek
keresztül az édesanya megszületendõ gyermekérõl kialakult sémái. A 4-7. hónapban a
születendõ gyermekrõl alkotott sémák gazdagsága fontos. A terhesség 7-9. hónapja
körül az elõzõ sémák szûrése kezdõdik meg, a kismama a realitás felé mozdul el
gyermekérõl alkotott képei által.
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A terhesség utolsó szakában ezek a sémák letisztulnak és rugalmassá válnak. Ez
utóbbi idõszak marad ki a koraszülésnél. Stern szerint tehát az anya jelen és jövõ kép-
zetei ekkor összedõlnek (STERN 1995).

A koraszülés és a koraszülöttség következményei
A terhesség és szülés során az édesanya kudarcot, bûntudatot érez, perceptuális sokkot
él át, amikor meglátja gyermekét. Gyakran csak passzív szemlélésre képes, ezt
súlyosbítja a szülés utáni elválás, elhúzódó korai szeparáció és az egymásra hangolódás
hiánya. Az anyának ilyenkor el kell gyászolnia „teljesen” ki nem hordott terhességét.
Természetesen ezeket az ambivalens-frusztráló érzéseket az anya önmaga nem tudja
megfogalmazni.

A koraszülött csecsemõ szemszögébõl leírva a védett anyaméhbõl anyjától elválasztó
inkubátorba kerül – gyakran cserélõdõ arcok, helyzetek veszik körül, megfosztva az
anya érintésétõl, gondoskodásától. Ez mind hatással van a korai anya-gyermek
kapcsolat alakulására.

A korábban, illetve alacsonyabb súllyal való megszületés szükséges orvosi ellátásá-
nak egészségpszichológiai következményeit is szükséges megvizsgálni, hiszen az ily
módon megszületett babákkal az anya néha sokáig nem találkozik. A születés utáni elsõ
élmény tehát gyakran az elválás, a zavartalan ismerkedésre így csak akkor kerül sor, ha
már nem újszülött a gyermek. Addig is azonban minél gyakoribb a szülõk látogatása,
minél kevesebb az orvosi-ápolói személyzet gyerek körüli speciális tennivalója, annál
biztosabbak a gyermek-szülõ közötti kölcsönös érzelmek. Valamint természetesen minél
idõsebb a gyermek, annál aktívabban vesz részt az érzelmek cseréjében. Azt is
figyelembe kell venni ezeknél a szülõknél, hogy kapcsolati feszültségek keletkezhetnek
a családtagok között a túlóvás vagy az érzelmi elutasítás következtében. Ezek a
tényezõk pedig mind kihatással vannak a gyermekkel való kommunikálásra, ezáltal
pedig a csecsemõ társas kommunikációjára is.

A koraszülött és az alacsony születési súlyú gyermekek képességeinek és személyi-
ségjellemzõinek vizsgálata a fejlõdéslélektan egy sajátos területe, hiszen a fogantatástól
kezdõdõ – mind biológiai, mind pszichológiai – fejlõdéstõl, a megszületés körül-
ményein át az elsõ élethetek és hónapok meghatározó tényezõin túl vizsgáljuk a
jelenlegi állapotot és ezek együttes jövõbeni hatását az egész gyermekkorra. A normatív
fejlõdési tényezõk azonosításán túl a sérülékenység lehetõsége miatt kiemelkedõen
hangsúlyos a korrektív tényezõk feltárása (HÁMORI 2005).

Koraszülött gyermekek nyomonkövetése,
utánvizsgálata
Koraszülött gyermekek utánvizsgálatában nem lehet elégszer hangsúlyozni a korai
vizsgálatok, a diagnosztizálás és a korai fejlesztés jelentõségét.

A korai fejlesztés a 0–5 éves korú, eltérõ fejlõdésû gyermekek tervszerûen felépített
programja, amely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai oktatást,
fejlesztést és különbözõ terápiás lehetõségeket jelent. E fejlesztés célja: elõsegíteni
a kisgyermek optimális fejlõdését, segítséget és támogatást nyújtani a családnak, segíteni
a gyermek társadalmi beilleszkedését és csökkenteni a társadalom terheit.
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A korai fejlesztés legfontosabb alapelvei napjainkban: 
– a fejlesztést minden esetben komplex vizsgálatnak kell megelõznie, 
– a szülõé a döntés lehetõsége, hogy kitõl és milyen mértékû segítséget igényel,
– ha a szülõ maga kér segítséget, azt valamilyen módon feltétlenül és azonnal meg

kell kapnia,
– ismerni kell a szülõ igényeit, elvárásait, figyelembe kell venni a család életkö-

rülményeit,
– a szülõt partnernek kell tekinteni, akié a vezetõ szerep és a felelõsség gyermeke

nevelésében,
– a gyermek fejlettségérõl a szülõt korrekt módon kell tájékoztatni, mindvégig a

gyermek pozitívumaira helyezve a hangsúlyt,
– a fejlesztés középpontjában az anya-gyermek kapcsolatnak kell állnia,
– a fejlesztõ programot egyénre szabottan kell megtervezni és alkalmazni, kis

lépésekben haladva,
– a fejlesztésben biztosítani kell az állandóságot, folyamatosságot,
– ismertetni kell a szülõvel az intézmény által nyújtott szolgáltatásokon túl az egyéb

elérhetõ lehetõségeket is a gyermek fejlesztésével, a család jogaival, valamint a
szociális juttatásokkal kapcsolatban (NAGY 2007).

A korai fejlesztés lényege a fejlõdési rendellenesség, a születési sérülés, a koraszülött-
ség, valamint a korai élethetekben és hónapokban elszenvedett károsodások miatt a
fejlõdésmenetben kialakuló késések, eltérések minél fiatalabb életkorban való korrek-
ciója. Ezt a legkorábbi fejlesztést a csecsemõnél meg kell elõznie egy igen alapos, a
fejlõdés számos területére kiterjedõ pontos diagnosztizálásnak. Ebben a diagnosztizá-
lásban kap fontos szerepet a team munka, melynek alapvetõ módszertani feltétele a
nyomonkövetés. A veszélyeztetett csecsemõ fejlõdését szinte születésétõl kezdve vizs-
gálja a team, amely szükség esetén fejlesztést javasol a csecsemõ szüleinek. Javaslatát
követõen a team vagy maga végzi a terápiás beavatkozást, vagy pedig tovább utalja a
gyermeket és szüleit fejlesztésre. A team tagja a gyermekneurológus-neonatológus, aki
orvosi szempontok szerint vizsgálja a csecsemõ fejlõdését, a gyermekpszichológus, aki
részletes diagnózist állít fel a gyermek fejlõdésmenetérõl, a gyógypedagógus-logopédus,
aki fõként a gyermek értelmi képességeit és nyelv-/beszédfejlõdését követi nyomon és
fejleszti, a más szakokon végzett gyógypedagógusok, a konduktor (Petõ-módszerrel dol-
gozó szakember), a gyógytornász, valamint a gyógytestnevelõ, akik a gyermek moz-
gásfejlõdését vizsgálják és fejlesztik. Természetesen szükség esetén a fejlõdési
vizsgálatba egyéb alapellátást végzõ szakemberek is bekapcsolódnak úgy, mint fogász,
dietetikus, audiológus, más szakorvosok, valamint szociális munkás, gondozónõ, szak-
asszisztensek stb. A nyomonkövetés során gyakran a gyermekkel foglalkozó
pedagógussal is szükséges felvenni a kapcsolatot.

Fontos, hogy az utógondozásra érkezõ gyermekek fejlõdését minél több oldalról
közelítsük meg és tárjuk fel! Természetesen a korai fejlesztést szükség esetén követheti
más fejlesztés a gyermekkor késõbbi idõszakában.

Pszichológiai szempontból – az anamnézis ismeretében – megfigyeljük a
gyermekeket, majd fejlõdési kvócienst, késõbb pedig intelligenciakvócienst számolunk,
ezenkívül pedig feltérképezzük a gyermek részképességeit. A gyógypedagógiai-
logopédiai vizsgálat keretében már csecsemõknél rákérdezünk a beszédfejlõdés
állomásaira, megvizsgáljuk a hangra való figyelmüket, megfigyeljük hangadásaikat,
a beszédértésük kezdeti lépéseit. A hallássérülés gyanújánál azonnal beutaljuk gyermek-
audiológiai szakrendelésre.

191

2_eredeti_szanati.qxp  2011.09.06.  12:36  Page 191



Maga a fejlesztés is a szülõ aktív jelenlétében zajlik heti több alkalommal, hiszen a
mindennapi rendszeres otthoni gyakorlást a szülõ végzi csecsemõjével.

A pszichomotoros és szenzomotoros fejlesztés fontos eleme e korai fejlesztésnek.
Legismertebb formái: a Fröhlich-féle bazális stimuláció, az Ayres-terápia, a HRG (Hidro-
terápiás Rehabilitációs Gimnasztika, az Affolter-terápia, a TSMT (Tervezett Szenzomoto-
ros Tréning) és az SI (Szenzomotoros Integrációs Terápia). E terápiák lényege, hogy
mozgásgyakorlatokon keresztül hassanak a csecsemõk, kisgyermekek testi, értelmi,
emocionális fejlõdésére. A kommunikáció összetevõi a mozgás, a gondolkodás és a
beszéd, amelyek közül bármelyik zavara a többire is visszahathat. Így például a beszéd-
beli tünetekkel egy idõben gyakran az érzelmi, valamint a szociális tartományban, a
nagy- és finommozgások területén különbözõ megjelenési formájú zavarok léphetnek
fel. A beszédzavarok gátolják egyes funkciók, készségek kibontakozását, a tapasztalat-
szerzés nehézségeihez vezetnek, így pedig kognitív folyamatok gátjává válnak. A pszi-
chés szorongások, konfliktushelyzetek az egész mozgásrendszer görcsös állapotát is
kiválthatják, patológiás állapotot hoznak létre, illetve erõsítik a már meglévõ tüneteket.
A korai pszichomotoros fejlesztés tehát ezen circulus vitiosus kialakulását elõzi meg
(MÜLLER–RIECKMANN 2001).

E fejlesztések mellett szükségesnek vélem megjegyezni a Dévény Anna által kidol-
gozott Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszert, mely komplex mozgás-
rehabilitációs eljárással segíti az arra szoruló gyermekeket.

Az utánvizsgálatok jelentõsége természetesen nemcsak a korai fejlesztés megindítá-
sában mutatkozik meg, hanem az ezt követõ életkorokban (5 éves kortól) rendszeresen
elvégzett felmérésekben is. 

Logopédiai szempontból kiemelném a beszéd- és nyelvfejlõdés, az artikuláció és a
szájmotorika vizsgálatát, a beszédészlelés és -megértés felmérését, a tanulási zavarokat
– diszlexia, diszgráfia – kiszûrõ eljárásokat, a hangképzési zavarok és a beszédritmus
eltéréseinek vizsgálatát.

Fontosnak tartom, hogy az utánvizsgálatok során a koraszülött csecsemõt ne tekintsük
automatikusan beteg és akadályozott gyermeknek. Sok esetben ugyanis csak a fejlõdés
megkésésérõl van szó, azaz idõt kell hagyni az érési folyamatok kiteljesedésére.
Természetesen azoknál az eseteknél, ahol feltûnõ, egyértelmû sérülésrõl, akadályozott-
ságról, illetve biológiai betegségrõl van szó, nagyon fontos az idõben történõ részletes
orvosi-pszichológiai diagnosztika és a korai fejlesztés, rehabilitáció megkezdése.
Lényeges, hogy ebben az esetben a diagnosztika és a fejlesztés kapcsolatát nyomon
kövessük, itt utalnánk a követéses utánvizsgálatok szerepére, ahol a folyamatdiagnózis
felállításával éppen a gyengébb, alacsonyabb szintû biológiai és pszichológiai funkciók
fejlõdését emeljük ki – mindvégig szem elõtt tartva az egészség-elméletek lényegi elemeit.

A fejlõdésükben akadályozott koraszülött gyermekek korai fejlesztése igen komplex
folyamat, melynek jelentõsége természetesen nem csak a gyermek képességeinek
„iskolaérett” szintre emelésében rejlik. A segítségnyújtás pszichés szerepe, a családi
interakciók támogatása éppolyan fontos tényezõje a folyamatnak, hiszen sérült, illetve
beteg családtag érkezése alapjaiban rengeti meg a családi rendszert, annak belsõ
egyensúlyát. A sérült gyermeket nem vizsgálhatjuk különálló, környezettõl szeparált
egységként. Éppen ezért a gyermekre irányuló közvetlen fejlesztés mellett a szülõkkel
történõ foglalkozás is kiemelt feladat, amely történhet konfliktus-feldolgozó, támogató
– pszichológus vezetésével történõ – egyéni segítségnyújtás során, valamint ún.
beszélgetõ szülõcsoportban is.
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A rehabilitációs pszichológia – mely hazánkban önálló pszichológiai szaktudomány-
ként még nem alakult ki – területei más alkalmazott pszichológiai ágakban kerülnek
gyakorlati megvalósításra, fõleg a klinikai, egészségpszichológiai és gyógypedagógiai
pszichológiában.

Következtetés
Kutatási eredményeim sokrétû egészségpszichológiai prevenciós program elsõd-
legességét vetik fel, a szakirodalom is ezt támasztja alá. (KÁLLAI–VARGA–OLÁH 2007,
CSABAI–MOLNÁR 2009) A koraszülés/koraszülöttség problémakörére vonatkoztatva a
következõ egészségpszichológiai feladatokat látom szükségesnek:
– a viselkedéses rizikófaktorok vagy „viselkedéses pathogének”, az egészség megõrzése:

– ha csak a terhesség alatti dohányzás, alkoholfogyasztás és gyógyszer- és drog-
fogyasztás mértékét csökkenteni tudnánk, máris nagy lépést tennénk a kora-
szülés prevenciójában,

– ha a veszélyeztetett várandós nõk fokozottan vennének részt a terhesgondozáson,
– ha a szülõket szülés után rögtön be tudnánk vonni a csecsemõgondozásba, arra

koncentrálva, hogy mi mindent meg tudnak tenni csecsemõjük biológiai és
pszichológiai egészségéért.

– az egészséggel és a betegséggel kapcsolatos nézetek vizsgálata:
– sajnos még ma is gyakran élnek az emberek a „velem nem történhet meg” elhá-

rítással, megküzdési stratégia alkalmazásával; az egészséget általában eleve adott
dolognak tekintjük, a betegséget pedig eseménynek, aminek oka van, amit
magyarázni kell,

– az egyik legnehezebb pszichológiai feladat ennek a „miért pont az én gyerekem,
miért pont velünk történt ez meg” vélekedések feloldása, 

– koraszülött gyermek érkezése a családba olykor alapjaiban rázza meg az egész
családi rendszert, zökkenti ki a családot belsõ egyensúlyából, így új szabályok,
új munkamódok kidolgozására van szükség az új egyensúly kialakításához,

– vonjuk be a tájékoztatásba a testvéreket, nagyszülõket is.
– a kommunikáció, a döntéshozatal és az együttmûködés kérdésköre:

– a perinatológia, a gyermekgyógyászat területén még inkább elõtérbe kerül ez az
egészségpszichológiai feladat, hiszen az egészségügyi szakemberek és a
koraszülött gyermek szülei közti interakció meglévõ szintje a biztosíték a
csecsemõ megfelelõ szintû fejlõdésére,

– a perinatális intenzív centrumok (PIC) inkubátoraiban kezelt koraszülött
csecsemõ akár hetekig, hónapokig is szeparálva van édesanyjától – lényeges,
hogy az anya merje gyermekét folyamatosan látogatni, gondozni; kérdezzen
csecsemõje állapotáról; ismerjék meg és „tanulják” egymást,

– amikor elérkezik a hazaadás ideje, az édesanyát készítsük fel arra, hogy
szorongásmentesen tudja hazavinni gyermekét a kórházból – utánvizsgálatokkal
fontos követni az anya-csecsemõ, az apa-csecsemõ, a testvér-csecsemõ közti
kapcsolat alakulását.

– a „kliens” és a kezelõ személyzet egészségpszichológiai támogatása:
– elkerülhetetlen lenne a koraszülött csecsemõkkel és családjukkal foglalkozó

személyzet Bálint-csoportokba történõ bevonása, a bennük keletkezõ feszültsé-
gek, stressz feloldása,
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– szupportív szülõcsoportok kialakítása,
– csecsemõk utánvizsgálatát összekötni nagyobb korú gyermekek vizsgálatával –

az utánvizsgálatra érkezõ csecsemõk szülei ismerjék meg a már régebben
diagnosztizált és hasonló problémával/problémákkal küzdõ gyermekek szüleit,
látva azt, hogy késõbb hová juthat el gyermekük a fejlõdésben.

– a krónikus beteg illetve az élettel össze nem egyeztethetõ betegséggel küzdõ gyerme-
keknél pedig
– a válságidõszakok feldolgozása, a szülõk társas támogatásának szerepe

kiemelkedõ jelentõségû,
– az éretlen újszülött elhalálozása esetén a szülõk gyászban való megsegítése,

gyászfeldolgozás.
Még ma is sok helyen hiányzik a speciális tanácsadás a koraszülöttek szüleinek. Nagy
szükség lenne a szülõcsoportokra, vagyis a szülõk által létrehozott fejlesztõ- és pszicho-
terápiás csoportokra a következõ célokkal: az érintett családtagoknak pszichoszociális
tanácsadás, azonnali segítség krízishelyzetekben, továbbképzés a szülõk/családok
számára, a különbözõ szakmák szakemberei közötti együttmûködés szorgalmazása, a
nyilvánosság tájékoztatása a problémákról, a neonatológiai intenzív orvosi ellátás és a
fejlõdésneurológiai kutatások támogatása.

Az éretlen koraszülöttnek lényegesen több idõre van szüksége a testi fejlõdéshez és
terhelhetõséghez. A mindennapok gondozási feladatai, a fejlesztõ foglalkozások látoga-
tása a családot jelentõsen megterhelik. A szülõnek meg kell tanulnia gyermeke fejlõdési
szintjét és szükségleteit elfogadni, ehhez alkalmazkodni (GÖRBE 2004, NAGY 2007,
HÁMORI 2009).

Segítenünk kell a szülõket abban, hogy szokásos, átlagos magatartásformát alakít-
sanak ki koraszülött gyermekükkel szemben, és reális képet alkossanak értelmi
képességeikrõl is. 

Akkor tudunk tehát a család mindennapi élethelyzeteibe is betekintve tartalmas
segítséget, támogatást adni, ha a családdal való érdemi párbeszéd elkerüli a pusztán
mechanikus tanácsadást. A tanácsadás akkor jó, ha segítségével a szülõk elkerülik a
magatartászavarok kialakulását. Ezért fontos, hogy a családokat el tudjuk kísérni,
támogatást tudjunk számukra adni legalább a gyermek kisiskolás koráig. 

Munkánk célja, hogy a korai kapcsolatban oly nagy hátránnyal, traumákkal induló
koraszülött csecsemõ-szülõ párok, triádok képesek legyenek hasznosítani azokat a
pszichés erõforrásokat, amelyek átsegítik õket a kezdeti vagy késõbbi nehéz idõ-
szakokon. Egészségpszichológusként így járulhatunk hozzá a stabil személyiség, a reális
önértékelés, a kisebbrendûségi érzéstõl mentes élet, a pozitív jövõkép kialakulásához.
E szupportív tanácsadások, terápiák végsõ célja a megfelelõ testi-lelki-szociális egység
megvalósulása.
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