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AJÁNLÁSOK

dr Elmont Beatrix
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg
Gyermek rehabilitációs osztály főorvosa
Gyermek rehabilitációs társaság elnöke

„Minden gyermek születése egy csoda, nagy boldogság a család számára. Majd
amikor szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy a nagyon várt gyermek, aki sokszor
a szülők álmainak megvalósítója lenne, más mint a többi gyermek, a csodák vára
összeomlik. Szülők erőn felül próbálják megtalálni a számukra legmegfelelőbb
terápiás lehetőséget és jutnak el olyan terapeutákhoz is, akik nem kompetensek
a gyermek ellátásában. Sajnos országosan nem egységes sem az egészségügyi
sem a pedagógiai ellátó rendszer, így nem tud mindenki egyformán hozzájutni a
megfelelő, személyre szabott ellátáshoz.
Ez a kiadvány egy olyan szülő kezdeményezése által született, aki már megjárta ezt az utat és saját tapasztalatait felhasználva próbál segíteni, eligazodni a
terápiás útvesztőben, ami sokszor orvosoknak sem egyszerű. Országosan kevés,
de annál lelkesebb gyermek rehabilitációban jártas szakember dolgozik és eloszlása sem egyenletes.
A Dunántúlon és ezen belül Veszprém megyében is szükség lenne még jól képzett gyermek ellátásban jártas szakemberekre, hogy a gyermekek lakhelyükön
megkaphassák az állapotuknak megfelelő ellátást.
Jó lenne, ha a gyermekek rehabilitációja egy multidiszciplináris teamben történne, a terapeuták ismernék egymás munkáját, tájékoztatnák egymást és közösen
határoznák meg a rehabilitációs tervet, értékelnék az eredményeket. Így együtt
egy célt-a gyermek fejlődését- figyelembe véve tudunk közösen hatékonyan és
eredményesen dolgozni. Ehhez nyújt segítséget ez a kis füzet.”
Gratulálok a kiadványhoz a szerzőknek, és kitartást, erőt kívánok a kiadványt
kézbe vevő szülőknek!
„Fogyatékkal élnek. Ne hidd azt, hogy mások!
Önzetlen szeretnek, mint az óvodások.
Próbálj te is nekik szeretetet adni
ha tiszta a lelked, könnyebb elfogadni.”
(Aranyosi Ervin. Jóra tanítók)
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Dr. Szabó Éva
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Centrumvezető
Főorvos
Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

„Szerencsére az emberek döntő többsége egészségesen születik és legalább
élete fiatal szakaszát így is éli le.
Vannak, azonban akik már megszületésükkor, vagy kisgyermekként elszenvednek olyan eseményeket, melyek megzavarják testi, értelmi vagy lelki fejlődésüket.
Ők a „kisebbség”, de megsegítésükre annál nagyobb a szükség. A korai problémák korai beavatkozásokkal háríthatók el, vagy legalább javíthatók a lehető legjobb életminőség elérése érdekében.
Nincs mire várni, minden nap elvesztegetett idő, ezért is fontos és úttörő ez a
civil, szülői kezdeményezés a SZÜLŐI TANÁCSADÓ FÜZET, mely hozzásegíti a
családokat a fejlesztés útjának megtalálásához a lakóhelyükhöz közel Veszprém
megyében.
Szívből gratulálok a kiadvány immár második, frissített információkkal teli kiadásához a lelkes csapatnak.”
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Oberfrank Pál
Igazgató
Veszprémi Petőfi Színház

„…micsoda boldogság a gyermek, mekkora felelősség…milyen nagy várakozással tekintünk érkezésére…hiszen akartuk, vágytuk őt …álmodtunk róla…és
most itt van…ránk néz…várja az ölelést…a jó szót…finom étket..az ízeket…a
szeretetet…de hát hová siettél… miért siettél ennyire…miért akartál világra jönni,
hisz még várnunk
kellett volna…miért nem vártál még kicsit…miért nem maradtál még kis pocakunkban…hiszen annyi minden áll még előttünk…de tudom, semmi sincs véletlenül…gyere…add kis kezed…gyere, segítek… segítek…segítünk…
”Istenem! Fiat Voluntas Tua… Legyen meg a Te Akaratod!”...nem vagyunk
egyedül…segít…segít Ő is…segít mindenki…nem vagyunk egyedül…élünk…játszunk…szeretünk…szeretjük egymást…boldogok leszünk…boldogok leszünk így
is…akkor is…”Fiat Voluntas Tua”…a Voluntas Segít!
A Voluntas Egyesület vár minden korán érkezőt! Forduljunk hozzá bizalommal!”
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„Az élet valóban sötétség, ha nincsen akarat,
és minden akarat vak, ha nincsen tudás,
és minden tudás hiábavaló, ha nincsen munka,
és minden munka üres, ha nincsen szeretet.”
(Kahlil Gibran)

Voluntas Egyesület
Az eltérő fejlődésmenetű és speciális nevelési igényű
gyermekeket nevelő családokért
A Voluntas Egyesületet szülők, szakemberek és elhivatott támogatók alapították 2017 - ben azzal a céllal, hogy segítséget nyújtani akaró és tudó emberekkel,
intézményekkel és szolgáltatásokkal támogassák az eltérő fejlődésmenetű vagy
speciális nevelési igényű gyermekeket és az őket nevelő családokat.
Hisszük, hogy minden eltérő fejlődésmenetű vagy speciális nevelési igényű
gyermek és az őt körülvevő család jogosult arra, hogy a hatékony kora gyermekkori intervenciótól kezdődően, a számára leginkább megfelelő módszer szerint, a
megfelelő időben és gyakorisággal részesülhessen korai fejlesztésben, később
fejlesztésben és rehabilitációs ellátásban. Egyesületünk kiemelt céljai a
•

•

Tanácsadás, szülők támogatása, hogy minden érintett
gyermek és családja megkaphassa az esélyt arra, hogy a
számára az állapotának vagy sérülésének megfelelő legjobb életminőségben élhesse le az életét
A családok segítése az első figyelmeztető jel észlelésétől
kezdve a megfelelő szakember, terápia, ellátás megtalálásának útján, a megfelelő kora gyermekkori intervención
és korai fejlesztésen át az oktatási intézményrendszerben és az esetleg szükséges rehabilitációs ellátásban

Az elmúlt évek során az érintett gyermekek számára intenzív nyári mozgásfejlesztő
táborokat, az óvodás korosztály számára preventív mozgásfejlesztő foglalkozásokat,
szülők számára ismeretterjesztő rendezvénysorozatokat, a gyermekekkel foglalkozó
szakemberek számára szakmai konferenciát, szakmai esteket, szakmai napokat és
érzékenyítő programokat szerveztünk. Online kutatásban mértük fel a gyermekek fejlesztési lehetőségeit Veszprém megyében, szakmai munkánkat, kiadványainkat és
felmérésünk eredményeit országos szakmai konferenciákon mutattuk be.
A Szülői Tanácsadó Füzet, melyben legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük egy csokorba a Veszprém Megyében jelenleg elérhető, ismert és elismert fejlesztő módszereket, szakembereket, intézményeket, egyesületeket és alapítványokat, akik
az érintett gyermekek és családjaik érdekében tevékenykednek, immár második
alkalommal jelenik meg. Már a 2018-ban megjelent első kiadás komoly szakmai
sikert aratott, bízunk abban, hogy a jelen kiadvány is hozzájárul ahhoz, hogy az
érintett családok és szakemberek is hiteles, szakmailag ellenőrzött forrásból informálódhassanak a Veszprém megyében elérhető terápiákról és terapeutákról.
További információ: www.voluntas.hu
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KORAI FEJLESZTÉS A VESZPRÉMI
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ PERINATÁLIS
INTENZÍV CENTRUMÁBAN
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban évente 1500-1600 újszülött születik,
8-10% koraszülöttként. Az 1950-es évek óta működik itt koraszülött osztály, 1997
óta pedig Perinatalis Intenzív Centrum. A PIC-ben jelenleg rendelkezésre áll minden olyan orvosi műszer, eszköz és szakember, ami európai szintű, biztonságos
újszülött-ellátást biztosíthat. Amennyiben olyan speciális ellátást igényel a beteg
újszülött, ami itt nem érhető el, úgy a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány dolgozói
egy speciálisan újszülött-intenzív ellátásra felszerelt mentőegységgel szállítják országos centrumokba.
A PIC 20 ágyán évente 300-320 kisbaba gyógyul, közülük kb. 150-180 koraszülött.
Az elmúlt 25-30 évben óriási fejlődésen ment keresztül a neonatológia (újszülöttekkel foglalkozó gyermekgyógyászati szakterület). Napjainkban igen nagy számban
maradnak életben olyan koraszülöttek, akinek korábban alig volt esélyük. Veszprémben évente kb. 50-60, 1500 gr alatti születési súlyú gyermeket adunk haza.
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A koraszülöttség nemcsak azt jelenti, hogy méretre kicsi a baba, legfontosabb
gond az, hogy a szervei még nem fejlődtek ki teljesen, még nem tudnak megfelelően alkalmazkodni a méhen kívüli élethez. Sok esetben gépek, hetekig tartó
intenzív ellátás segítségével lehet csak áthidalni ezt a kritikus időszakot.
Agyunk, idegrendszerünk 40 terhességi hét alatt érik meg a méhen kívüli életre,
illetve egyes érési folyamatok még több éves korig zajlanak. Aki idejekorán a világra kényszerül, annak a fejlődése már nem az optimális körülmények közt zajlik,
így sajnos, köztük több a később testi, lelki problémával, kommunikációs vagy
tanulási nehézséggel küzdő gyermek. Ezért már a kórházi ellátás alatt, majd a
hazaadás után is igyekszünk minél korábban megtenni mindent az idegrendszer
egészséges fejlődéséért.
Azért, hogy koraszülött gyermeke testileg-lelkileg egészségesen fejlődjön, a megszületés pillanatától a szülők is nagyon sokat tudnak tenni!
Az újszülött állapotától függően igyekszünk a szülés után a közvetlen testkontaktust biztosítani anyával, egyes esetékben édesapával is. Első naptól lehetőség van
arra, hogy a szülők időbeli korlátozás nélkül a gyermekük mellett legyenek,
érintsék, beszéljenek hozzá, hiszen egy koraszülött kisbaba számára is az „ölelés“ „védőburok”, a legjobb stressz-oldás.
Az anyatej a legértékesebb anyag, amit az anya nyújthat, hiszen ez a legjobban
emészthető táplálék, mely a legjobb testi és szellemi fejlődést biztosítja, emellett
védő anyagai segítenek a gyenge immunitású koraszülöttnek a fertőzések elleni
védekezésben! A PIC és a szülészeti osztály nővérei mellett szakképzett szoptatási tanácsadó is segíti az édesanyákat abban, hogy ebben a speciális helyzetben is anyatejjel táplálhassák újszülöttjüket.
Kezdettől javasolt a bőrkontaktus kialakítása – akár apával is. A szülő érintése,
illata, szívdobogása megnyugtató környezetet, az idegrendszer fejlődéséhez optimálisabb helyzetet teremt. Ez a szoros testi kapcsolat, úgynevezett Kenguruzás
naponta 2-3x javasolt, minimum 1-2 órán át. Természetesen mindig a baba aktuális állapotához kell igazodni, ebben az ápolónők, orvosok segítenek.
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Akinél szükséges, a stabil életfunkciók elérése után gyógytornász is segíti a
szülők, nővérek munkáját, a kényszertartások oldása mellett tanítják a szülőknek
a Katona-féle neurohabilitáció alapjait, és/vagy Dévény-módszerű speciális
gyógytornát végeznek.
Fontosnak tartjuk, hogy minden édesanya kezdettől sokat beszéljen a babához,
sokat énekeljen neki, hiszen a szülők hangja nyugtató, ellazító hatású a kicsi
számára. Hetente több alkalommal Ringató foglalkozások is segítenek ebben.
A vidéki édesanyákat, - illetve napközben a helyi lakosokat is - 2019-ben felújított,
OEP fedezett anyaszálló várja, hogy minden idejüket szoptatásra éas a babára
tudják fordítani!
A koraszülés, esetleg beteg gyermek érkezése nehezen feldolgozható, sokkoló
esemény az egész család számára. Az orvosokon, nővéreken kívül pszichológus
is segít az édesanyáknak, édesapáknak a történtek feldolgozásában, a problémák
megoldásában, hogy minél előbb a feladatokra tudjanak fókuszálni.
Szeretnénk, ha a szülők minél többet részt vennének a kicsi körüli ápolási teendőkben, hogy minél szorosabb családi kapcsolat alakulhasson ki.
Nagyszülők, testvérek, közeli rokonok időpontegyeztetéssel egy családi látogatószobában találkozhatnak a babával.
Hazaadásra általában a 36. gesztációs hét körül, kb. 2300 gr. súly elérésénél van
lehetőség. Legfontosabb persze, hogy a baba biztonsággal etethető legyen, gyarapodjon, édesanyja el tudja látni. Minél többet volt a kórházi tartózkodás alatt az
anyuka a baba mellett, annál egyszerűbb, biztonságosabb lesz az otthoni ellátás!
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PSZICHOLÓGIAI TÁMOGATÁS
A várandósság, szülés, születés biológiai-pszichológiai folyamatai ideális esetben
ösztönösen jól alakulnak. Ha azonban komplikáció fenyegeti a gyermek érkezését, születése idő előtt történik, vagy bármilyen szövődmény, sérülés gyanúja
merül fel a születése után, a szülők, a család krízishelyzettel kerülnek szembe,
pszichés támogatást igényelhetnek.
A várható koraszülés előtt a neonatológus felkeresi az anyát, tájékoztatja a baba
várható állapotáról, az elkövetkező hetek alakulásáról. Ha az édesanya állapota
megengedi, rövid sétát teszünk a PIC-ben, hogy később már némi helyismerettel
jöhessen a kisbabához.
A kórházunk Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Centruma oly módon is
támogatja a szülőket, hogy a babák születése, intenzív osztályra való felvétele
után pszichológus keresi fel őket, majd végigkíséri az osztályon való tartózkodása
alatt. Segíti a szülők, s főként az anyák kezdeti kaotikus érzéseit tisztázni, az átélt
eseményeket feldolgozni. Feladata kritikus helyzet esetén a szülők gyermekkel
való kapcsolatát megtámogatni, optimális mederbe terelni.
Az osztály neonatológiai szakrendelésén megjelenő csecsemők, kisgyermekek
szülei is igénybe vehetik a pszichológiai konzultációt, – a szakorvos javaslata
alapján. Az osztályon gondozott gyermekek fejlődésmenetét nyomon követi
a gyógypedagógus-pszichológus, akivel a fejlődéspszichológiai teszvizsgálat
kapcsán, vagy egyeztetett időpontban is lehetőség van konzultálni a gyermek
optimális fejlődéséről, az esetleges további szükséges lépésekről.
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LAKTÁCIÓS SZAKTANÁCSADÁS
Amikor egy kisbaba a vártnál hamarabb jön világra, számos kérdés fogalmazódik
meg a szülőkben, ami korábban természetesnek tűnt, már korántsem látszik annak.

Hogyan tápláljam?
Kezdetben vénába adott infúzióval, majd gyomorszondán át, pici mennyiségekkel
etetjük, de már ekkor is fontos a mellre helyezés, ismerkedés. Türelemmel alkalmazkodva a baba képességeihez elérhetjük, hogy szopjon, illetve szoptatásbarát
eszközökkel segítve anyatejjel táplálkozzon. Bizonyított, hogy az anyatej összetétele alkalmazkodik a baba érettségéhez, olyan anyagokat tartalmaz, melyek
segítik az ideg- és immunrendszer, a látás és az emésztőrendszer fejlődését, egy
olyan természetes ”védőpajzs”, mely mással nem pótolható.
Gyakran azonban a tejtermelés megindítása, fenntartása és a szoptatás korántsem bizonyul könnyű feladatnak, szükség lehet szaksegítségre, egy olyan személyre, aki végigkíséri, támogatja az anyát a tejtermelés megindításában, fenntartásában, a mellről táplálás kialakításában.

16

GYÓGYTORNA
A beteg vagy koraszülött babák ellátása során első naptól gondot fordítunk a
kényelmes pozicionálásra, forgatásra, végtagok óvatos átmozgatására. Az első
gyógytornát a nővérkék végzik, de ezen a területen tudnak az édesanyák leghamarabb bekapcsolódni a fejlesztésbe. Méhen belül nagyon sok külső inger
éri a babát, az anya különböző testhelyzetei sok vesztibuláris ingert jelentenek,
azonban az inkubátorban kevesebb nagymozgás lehetséges. Fontos, hogy a
légzés- keringés stabilizálása után foglalkozzunk az izületek átmozgatásával, a
testhelyzetek változtatásával. Erre is kiváló a kenguruzás! Amikor jelentősebb
kötöttség, kényszertartás, mozgathatósági eltérés tapasztalható, gyógytornászaink kezdik meg a szakszerű munkát. Munkánk legfontosabb része, hogy az
édesanyának megtanítsuk a kórházban és otthon is végzendő mozgatás, gyógytorna, fejlesztés elemeit!
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NEONATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS
A szakrendelés feladata a PIC-ben kezelt újszülöttek kontrollvizsgálata, valamint a
koraszülött gondozás. Ugyancsak ide - vagy a Gyermekneurológiai Szakrendelésre -utalják be az alapellátásból az eltérő fejlődést mutató csecsemőket.

Leggyakrabban előforduló problémák:
• vérszegénység, elhúzódó sárgaság, különböző infekciók
• táplálási, súlygyarapodási, növekedési gondok
• veleszületett fejlődési variációk szakellátóhoz irányítása, szükség
szerinti követése
• újszülöttkori szűrővizsgálaton kiszűrt gyermekek ellátása vagy
szakellátóhoz irányítás
• koraszülöttek számára RSV vírus ellenes immunizálás
• életkornak megfelelő szomatikus, mozgás és értelmi fejlődés vizsgálata
• fejlesztési tanácsadás, szükség szerint korai fejlesztésre irányítás
Szoros kapcsolatban működünk együtt a gyermekneurológiai, gyermek-gastroenterológiai és egyéb gyermekgyógyászati szakrendelésekkel.
Minden 34. gesztációs hét előtt született, vagy intenzív ellátást igénylő babát 3 éves
korig ellenőrzünk. Az első évben általában 3 havonta, 2-3. életévben félévente.
Fontos, hogy a szülők otthon folyamatosan végezzék az orvosokkal, gyógytornászokkal megbeszélt gyakorlatokat, rendszeres konzultáció mellett ezek
változnak a baba fejlődésének, aktuális státuszának megfelelően.
A szakorvosi vizsgálat után, beutalási rend alapján, a kórház keretei között, korlátos mennyiségben gyógytornát - Dévény módszerű, illetve habilitációs- rehabilitációs tornát, valamint konduktív és korai gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztés megkezdését tudjuk biztosítani. Kórházunk első emeletén ma már
szinte teljes kihasználtsággal működik a fejlesztő szoba. Célja, hogy a PIC-ben
megkezdett tanácsadást, korai fejlesztést folytassuk addig, amíg a Pedagógiai
Szakszolgálat rendszerébe nem integráljuk a gyermekeket!
Az első év a korai fejlesztés terén kiemelt jelentőségű, bármilyen idegrendszeri érintettség észlelhető, ekkor a legnagyobb a regeneráció lehetősége!
A 32. gesztációs hét előtt születettek számára, valamint egyedi orvosi javaslat
alapján egy éves korban objektív fejlődéspszichológiai (jelenleg Brunet-Lezine)
tesztet és konduktív pedagógiai vizsgálatot biztosítunk.
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Egyes esetekben már korán részletes fejlődésneurológiai kivizsgálásra van szükség, erre beutalóval Budapesten, a Szent Margit Kórház Fejlődésneurológiai
Osztályán van lehetőség.
Amennyiben a csecsemő vagy kisded állapota az orvosi vizsgálatok alapján rehabilitációt tesz szükségessé, esetleg segédeszközökre van szükség, akkor a Budai
Gyermekkórház Gyermekrehabilitációs Osztályán vagy a Zalaegerszegi Kórház Gyermekosztály Rehabilitációs Részlegén szervezzük meg ellátásukat.
Beutalóval, időpontegyeztetés után fogadják gondozottainkat.

A team 2020:
• dr. Mátay Lilla, gyermekgyógyász, neonatológus főorvos
• dr. Tenk Tamás, gyermekgyógyász, neonatológus főorvos
• Molnár Edina, konduktor
• Szentes-Torkos Dóra, klinika szakpszichológus
• Szűcs Sándor gyógytornász
• Horváth Andrea, DSGM szakgyógytornász
• Csuti-Herczeg Zsuzsanna, DSGM szakgyógytornász
• Kovács-Bellon Brigitta gyógypedagógus
• Bressel-Klein Annamária, laktációs tanácsadó
• Ligetvári Györgyné, szakasszisztens
• Kovács-Becsei Andrea szakasszisztens
• Nagyné Bereczki Bernadett szakasszisztens
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SPECIÁLIS ESETEK
Minden PIC-en fekvő kisbabát gyermekszemész szakorvos vizsgál, végzi, vagy
menedzseli az ellátását, későbbiekben az utánkövetését. Amennyiben lézerkezelés vagy műtét szükséges, az a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika Gyermekosztályán történik. A fejlődési rendellenesség, idegrendszeri sérülés vagy
ROP miatt látássérült, vagy arra gyanús gyermekek vizsgálata a Látásvizsgáló
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központban történik, ahol a szülő jelentkezése alapján részletes gyógypedagógiai
vizsgálat történik, majd ennek alapján a Pedagógiai Szakszolgálat területileg illetékes Tagintézményében kaphat tiflopedagógiai látásfejlesztést.
Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
tel: +36-1/363-1561
Minden újszülöttet szűrő jellegű, BERA hallásvizsgálat után bocsátunk haza. A
kiszűrt gyermekeket a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Gyermekosztályára irányítjuk. Szükség esetén itt látják el a gyermeket hallássegítő eszközökkel.
Igazolt hallássérülés esetén minden gyermeket a szülő egyetértésével - a Hallasvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központba irányítunk, az ottani szakvélemény alapján lehetséges a
területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálati Tagintézményében a szurdopedagógiai hallásfejlesztés.
Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
cím: 1147 Budapest, Cinkotai u 125-137.
tel: +36-1/422-1493
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A BÉBI KORASZÜLÖTT MENTŐ ALAPÍTVÁNY
Fő tevékenysége a beteg újszülöttek, koraszülöttek, fiatal csecsemők mentése, kórházak közti transzportja, 24 órás folyamatos készenlétben.
Adományokat gyűjt szervezetektől és magánszemélyektől, valamint - közhasznú alapítványként - az adó 1%-át. Az így befolyt összeget elsősorban
a gyermekintenzív ellátás segítésére, a koraszülött-mentés feltételeinek javítására, valamint az intenzív ellátást igénylő gyermekek és szüleik kórházi
tartózkodás alatti komfortjának javítására, képzésekre fordítja.
Az elmúlt 17 évben számos alkalommal adott át jelentős értékű orvosi műszereket
és eszközöket a Csolnoky Ferenc Kórháznak.
Több ízben támogatta a neonatológiai szakrendelés munkáját fejlesztőeszközök
beszerzésével, majd 2016-ban, az első emeleten kialakított fejlesztő-szoba
felújítását és felszerelését biztosította.

BÉBI KORASZÜLÖTT MENTŐ ALAPÍTVÁNY
8200 Veszprém, Kórház u. 1.
E-mail: pic@vmkorhaz.hu
Tel/fax:
+36-88/556-621 / +36-88/556-633
Facebook:
www.facebook.com/Bebimento
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-85280872
Adószám: 18933943-2-19

Kérjük támogassa adója 1%-val
a Bébi Koraszülött Mentő Alapítványt!
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CSECSEMŐK KORAI FEJLESZTÉSE
Évtizedek óta törekszünk arra, hogy a nálunk születő, illetve hozzánk forduló gyermeknek, családoknak megfelelő ellátást, vizsgálatot, fejlesztést és nyomon követést biztosítsunk. A koraszülöttek és eltérő fejlődésmenetű gyermekek gondozása
kapcsán olyan csapatot hoztunk létre, melyben minden Magyarországon elérhető
szakma képviselteti magát, vagy segítségünkkel elérhető. Az orvosok, asszisztensek, ápolók mellett konduktor, gyógytornász, pszichológus, laktációs szaktanácsadó és gyógypedagógus is tagja a korai ellátást végző teamünknek. Ellátási
rendszerünket igyekszünk úgy formálni, hogy a konkrét fejlesztés és tanácsadás
mellett a megfelelő út megtalálásában is segítsük a szülőket. A gyermekek, illetve a családok szükségleteinek, állapotának megfelelően biztosítunk vizsgálati és
ellátási lehetőséget, illetve iránymutatást a további ellátó rendszerek felé.
A fejlesztés tekintetében sikerült kialakítanunk olyan csapatot, amelyben a különféle fejlesztő technikák, módszerek és szemléletek egyaránt jelen vannak, együtt
tevékenykednek. Mindig a gyermek aktuális állapotának és szükségleteinek
megfelelő szakembereket és módszert választjuk, a kontrollvizsgálatok és konzultációk során pedig újragondoljuk a további teendőket. A fejlesztés mellett a
tanácsadásnak is fontos szerepe van ellátó rendszerünkben. Szakembereink a
különféle fejlődési területek követése és támogatása mellett, a gyermekek mindennapjainak alakulására is nagy figyelmet fordítanak. Ennek megfelelően az
evés, táplálás, napirend megfelelő alakítása, alvás, illetve szabad és irányított
játékhelyzetek folyamatos átgondolása is céljaink között szerepel.
Csapatunk számára elsődleges a megfelelő kommunikáció, ezért erre a gyermekekkel történő játék, illetve fejlesztés és a szülői konzultációk során is nagy figyelmet fordítunk. És bár a kórházi közegben kihívást jelent, de igyekszünk a gyermek
és családja számára komfortos, a fejlődést, korai tanulást, önfeledt játékot támogató
helyzeteket teremteni. A szülőkkel történő konzultációk alkalmával lényegesnek tartjuk, hogy a szülő folyamatosan kérdezhessen, illetve hogy gyermeke aktuális állapotát értse, a fejlődését értő módon, szülői szerepében megtartva segíthesse.
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VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a Veszprém, Kossuth u. 10. sz.
alatti székhelyintézményben működő Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságból (TKVSZRB) valamint Veszprém
megye 10 járásában működő tagintézményekből áll. A TKVSZRB és a járási tagintézmények feladatköre eltérő. Az intézmény honlapján bővebben olvashat a
szakszolgálatról (www.mpisz.hu).
A székhelyintézmény az SNI megállapítására, vagy kivizsgálására irányuló megyei szakértői bizottsági tevékenységet és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladatot látja el.
Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság feladatköre

Diagnosztikai feladatai:
• Három évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai,
pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata
• Sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, javaslattétel a
különleges bánásmód keretében történő ellátásra, az ellátás módjára,
formájára és helyére
• Szakértői vélemény készítése a sajátos nevelési igényű tanulók
esetében a közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség
alóli mentesítés céljából
• Sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettségének
meghosszabbítása
• Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felülvizsgálatának
elvégzése
• Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére juttatások
és kedvezmények igénybevételéhez igazolások kiadása (magasabb
összegű családi pótlék, GYES meghosszabbítás, utazási utalvány)
• Javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápológondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei
ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátására
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Vizsgálatkérés menete:
1. Megyei szakértői bizottság vizsgálatai írásban kezdeményezhetők.
Levélcím: Veszprém, Kossuth u. 10., e-mail: bizottsag@mpisz.hu.
2. Amennyiben a szakértői vizsgálatot nem a szülő kezdeményezi, szükséges
a szülő egyetértése.
3. 0-3 éves korú gyermekek esetében kérjük az esetleges kórházi
zárójelentések, leletek csatolását.
4. Beszédfogyatékosság megállapítása / kizárása esetén intézményes
nevelésben részesülő gyermek esetén logopédiai vizsgálati vélemény
csatolása.
5. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni, szándékáról a
tanuló szülőjének írásban tájékoztatni kell a megyei szakértői bizottságot.
A szakértői bizottság – amennyiben az az iskola, amelybe a tanuló az
átvételét, felvételét kéri, az adott sajátos nevelési igényre tekintettel
szerepel az intézményi jegyzékben a bejelentést 15 napon belül írásban
tudomásul veszi, szakértői véleményének az iskola kijelölésére és az
iskolába történő beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseit módosítja.
(15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 20.§ (3))
Személyesen ügyfélfogadási időben, írásban: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Telefonon: +36-88/406-698 +36-30/811-8728
E-mailben: bizottsag@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:

Balatonalmádi tagintézmény:

hétfő: 8.00 – 10.00
kedd: 14.00 - 15.00
szerda: 8.00 - 10.00
csütörtök: 14.00 - 15.00
péntek: 8.00 – 9.00
Telefonos ügyintézés ügyfélfogadási
időben történik.

Cím: 8220 Balatonalmádi,
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telefon: +36-30/811-6875
Email: almadi.szakszolg@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-13.30

Ajkai tagintézmény:

Balatonfüredi tagintézmény:

Cím: 8400 Ajka József A. 30.
Telefon: 88/510-790; +36-30/811-6872
Email: ajka@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 7.30 – 15.30
Péntek: 7.30 – 14.00

Cím: Balatonfüred, Kossuth u. 3.
(Közösségi Ház)
Telefon: +36-87/481-179,
+36-30/811-9145
Tagintézmény vezető: 30/811-9598
E-mail: nevtanfured@gmail.com;
balatonfured@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00
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Devecseri tagintézmény:

Várpalotai tagintézmény:

Cím: 8460 Devecser, Árpád u. 7.
Telefon: +36-88/777-171,
+36/30-811-7059
E-mail: devecser@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Péntek: 8.00-14.00

Cím: 8100 Várpalota, Körmöcbánya
u. 1.
Tel/fax.: +36-88/471-119 ;
+36308118815
E-mail: varpalota@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök 8.00-15.00
Péntek 8.00 – 13.00

Pápai tagintézmény:
Cím: 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
Telefon: +36 89/324-791
+36-30/811-6905
E-mail: papa.szakszolgalat@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-13.30
Sümegi tagintézmény:
Cím: 8330 Sümeg, Árpád u. 5.
Telefon: +36-30/811-6971
E-mail: sumeg@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30 – 14.00
Tapolcai tagintézmény:

Veszprémi tagintézmény:
Cím: 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 22.
Tel.: +36-88/325-061
e-mail: veszpremiszakszolg@gmail.
com
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök 8.00 -16.00
Péntek 8.00-13.30
Zirci tagintézmény:
Cím: 8420 Zirc, Alkotmány u 16.
Telefon:+3630/811-7152, 88/414-207
Email: szakszolgalatzirc@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-13.00

Cím: 8300 Tapolca,
Kossuth L. u. 2/1 I. emelet
Telefon: +36-30/811-9166
E-mail: tapolca@mpisz.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30 -13.30
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FEJLESZTŐ MÓDSZEREK
A következő oldalakon bemutatjuk azokat a legelterjedtebb módszereket és terápiákat, melyekkel a fejlesztés során az érintett családok találkoznak. Ezek közül
a legismertebbek, a Katona féle Neurohabilitáció, a Dévény Anna által kidolgozott
Dévény Specialis Manuálterápia és Gimnasztika módszer és a Pető András féle
konduktív pedagógiai módszer. A Katona módszer hazai központja a Budapesti
Szent Margit Kórház, a DSGM centruma a Dévény Alapítvány, a konduktív pedagógiai módszer központja pedig a Semmelweis Egyetem Pető András Kar.
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IDEGRENDSZERI KÁROSODÁSOK
KORAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA
(KATONA MÓDSZER)
Fejlődésneurológiai osztály
Osztályvezető főorvos: Prof.Dr. Berényi Marianne
1032 Budapest, Bécsi út 132., A épület III. emelet
Telefon: 1-250-2420/1198
Email: fejlodes.neuro@gmail.com
http://fejlodesneurologia.tumblr.com
Agykárosodott Csecsemők Gyógykezelése
Neurohabilitáció Kiemelten Közhasznú Alapítvány
Sberbank számlaszám: HUF: 14100206-14982549-01000007
Adószám: 19652485-1-43
Kérjük keresse fel a fenti honlapot!
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DÉVÉNY MÓDSZER
A Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszer (DSGM) a mozgásrehabilitáció valamennyi területén alkalmazható, eredményei kimagaslóak a
csecsemők és kisgyermekek esetében. Létrehozója Dévény Anna gyógytornász,
művészi torna szakedző, aki kettős képzettségének gyakorlati tapasztalata alapján alkotta meg a módszert, amely több mint 40 éves múltra tekint vissza, és jelenleg is fejlődik. A Dévény-módszer két működési területet foglal magába:
DSGM I. - speciális manuális technika (SMT), amely egyéni kezelés formájában
zajlik, DSGM II. - speciális testképző gimnasztika (STG), amely a művészi torna
szemléletét, és gyakorlatanyagát használja fel a megindult mozgások további finomítása, fejlesztése céljából. A csecsemők és kisgyermekek mozgásproblémáinak kezelése a DSGM speciális manuális technikájával (SMT) történik. Ez egy
kézzel végzett izommozgatási technika. Kettős hatásmechanizmussal bír, egyrészt mechanikai hatása révén kontraktúra oldást és izomhelyzet normalizálást
jelent, másrészt stimulálja az idegrendszert.
Egy mozgásprobléma -akár neurológiai, akár ortopédiai eredetű- az izom-, ín- és
kötőszövet rendszerben mechanikai elváltozásokathoz létre. Az izmokat és izomrostokat körülvevő kötőszövetes állomány, az ínak, a szalagok zsugorodnak és a
mozgás további akadályát képezik.
A DSGM a mozgásrehabilitáció első lépéseként az inaktivitás miatt zsugorodott
izmokat alkalmassá teszi a speciális manuális technika segítségével a teljes mozgáspályán való működésre, amely megteremti a biomechanikailag helyes mozgás
lehetőségét. Az izom felszabadul a kötöttségek alól, képessé válik a fiziológiásan
kódolt mozgásminták előhívására. Ezt követően nyílik lehetőség az aktív izommunkára, az izomerősítésre, a helyesen létrehozott funkciók további finomítására.
A kezelés során a terapeuta keze az izmokban és az izmokat körülvevő kötőszövetes rendszerben elhelyezkedő mechanoreceptorokon és idegvégződéseken
keresztül idegrendszeri stimulációt végez. A keletkezett ingerületek a gerincvelőben futó pályák segítségével a nagyagykéregbe jutnak és aktiválják a mozgások
beindulását. A helyesen gyakoroltatott mozdulatok erősítik a test és az agy között
futó idegpályákat, a funkcionális mozdulatsorok kezelés közben stabilizálják az
idegsejtek közötti kapcsolatokat. Ez a folyamat az első életév folyamán a legintenzívebb, amely magyarázatot ad a korai kezelés fontosságára.

28

A DSGM eredményesen alkalmazható: izomtónus zavarok spasticus és hypoton
formái, cerebral paresis, ortopédiai kórképek veleszületett és szerzett esetei, pl.
aszimmetrikus tartások, ferde nyak, lábtartási problémák, arthrogryposis, végtagfejlődési rendellenességek, szindrómákhoz kapcsolódó izomtónus zavarok, perifériás idegsérülések, szopási nehezítettség, beszédproblémák esetében.
A Dévény-módszer alkalmazása már csecsemőkortól, probléma esetén akár a
születés után elkezdhető és a mozgászavarok rendeződéséig - illetve súlyosabb
esetekben a kezelés folyamatosan 10-12 éves korig is - alkalmazható. Természetesen a legjobb eredményt minél korábban elkezdett terápiával érünk el. Beutalót
neurológus, neonatológus, ortopéd szakorvos, gyermek háziorvos adhat.

Veszprém megyei elérhetőségek:
AJKA
Gáspár Veronika
Tel.:+36-70/372-9047
BALATONFÜRED
Nagyné Miskó Rita
Tel.: +36-70/672-7220
TAPOLCA
Szó Anikó
Tel.:+36-20/553-4124
PÁPA
Jurik-Szalay Krisztina
Tel.: +0670/457-7645

VESZPRÉM,
Csolnoky Ferenc Kórház
Csuti Herczeg Zsuzsanna
Tel.: +36-30/324-5189
Horváth Andrea
Tel.: +36-30/463-2402
VESZPRÉM
Kissné Siket Erzsébet
Tel.: +36-30/535-3455
Régensperger Andrea
Tel.: +36-70/320-1476

VÁRPALOTA
Duró-Frits Katalin
Tel.: +3630/185-1425
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A CSECSEMŐ MOZGÁSI
ÉS TESTTARTÁSI
RENDELLENESSÉGEIRE AZ
ALÁBBI JELEK UTALNAK:
0 – 2 hónapos kor
• fejét csak egy irányba fordítja, koponyája deformált,
• éber állapotban ujjai nyújtva vannak, tenyere nyitott,
• törzsét, medencéjét, végtagjait aszimmetrikusan tartja/mozgatja,
• szopási, etetési, nyelési problémák jelentkeznek.
3 hónapos kor
• karjai nehezen emelhetők, öltöztetésnél ellenáll, kezei ökölben vannak,
• törzsét minden testhelyzetben, karban tartva is feszíti,
• hason fekve alkarjaira nem támaszt, mellkasát, fejét nem emeli,
• száját nyitva, nyelvét az ajkai között tartja, erősen nyálzik.
4 – 5 hónapos kor
• kezeit nem hozza középvonalba, tárgyakat nem fog,
• oldalára nem fordul.
6 – 7 hónapos kor
• hátról hasra és hasról hátra nem fordul,
• a hason fekvést nehezen tűri, karjait oldalra nyújtva megemeli,
„repülőzik”,
• függőleges helyzetben tartva alsó végtagjaival nem támaszt, nem
„rugózik”.
8 – 9 hónapos kor
• életkorának megfelelő mozgásfejlődése elmaradást mutat, nem kúszik,
• aszimmetrikusan kúszik, csak az egyik oldali végtagjait használja.
10 hónapos kor után
• nem mászik, nem ül fel,
• állásnál alsó végtagjait feszíti, sarkait nem teszi le.
Összegezve, a DSGM egy funkcionális gyógytornakezelés, amely egyrészt magába foglalja a mély fascia technikát, amely elhárítja az izom-ín rendszer mechanikai
akadályait, másrészt a gyermeket végigvezetve az életkorának megfelelő mozgásfejlődési állomásokon, nagymozgásokon, begyakoroltatja a biomechanikailag
helyes, funkcionális mozdulatokat, ezáltal elősegíti az ehhez szükséges idegpályák, neurális kapcsolatok kiépülését és stabilizálódását.
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KONDUKTÍV PEDAGÓGIA
(Pető Módszer)

Dr. Pető András (1893-1967) orvos, polihisztor, a konduktív pedagógia megteremtője, amely szellemi hungarikum. A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a tanításon-tanuláson alapuló sokoldalú
komplex fejlesztés. Holisztikus szemléletmódja lehetőséget ad a gyermekek korai
fejlesztésére. A konduktív pedagógia, más néven a Pető módszer elsősorban pedagógiai ráhatás, bármilyen életkorban alkalmazható, az önálló életvitel elérése
érdekében. Legfontosabb célkitűzés -függetlenül az életkortól- az, hogy tanulni
tanítson, a tanulási képességeket fejlessze.
A módszer alapja, hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek
rendszere útján rávezesse az embert a belső szervezési mód kialakítására, az
idegrendszer koordinációjára. Célja a diszfunkció minél korábbi felismerése, az
életkoruktól eltérően fejlődő gyermekek korai fejlesztése, a másodlagos diszfunkciók, tartáshibák, kontraktúrák, tanulási nehézségek megelőzése, a család szemléletének formálása.
A konduktív nevelés a konduktor személyéhez kötődik. Ő az a segítő pedagógus,
aki tudatosítja a célt, megmutatja a cél eléréséhez vezető utat. A céltudatos cselekvés pedig aktív tanuláshoz vezet.
A konduktor egyéni és csoportos foglalkozások keretében kialakít egy komplex
pedagógiai programot a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően, amely
magába foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, önellátást, óvodai és iskolai
oktatást is. A tanítási folyamat az életkori sajátosságokat figyelembe véve, legtöbbször játékos formában, énekkel, mondókával tarkítva a gyermek pozitív hozzáállásával és aktív részvételével történik.
Az énekek, mondókák, versek ritmust adnak a mozdulatoknak, meghatározzák a
tevékenység ütemét, kiváltják és fenntartják a mozgást. A legjobb hatás elérése
érdekében óriási szerepe van a korai felismerésnek. A fejlesztést, a szülőket is
bevonva, érdemes korán elkezdeni, figyelve, hogy otthon is a rendszeres gyakorlás megtörténjen.
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Elsősorban azoknak a gyermekeknek javasolt, akiknek a szűrések, vagy orvosi
vizsgálatok során már jeleztek esetlegesen neurológiai, ortopédiai, elváltozásokat
és mozgásfejlődése megkésett, vagy eltér a normálistól:
• Központi idegrendszeri sérülések esetén (di-, hemi-, tetra-,plégia,
paresis, spinabifida, paraplégia)
• Fennmaradt csecsemőkori reflexekek esetén
• Mozgáskoordinációs, egyensúlyi problémákkal küzd (járás, futás közben
sokat esik, mozgása összerendezetlen, darabos, lassú, nem tud ugrani,
leugrani)
• Ha gyermeke mozgása lelassult, nem életkornak megfelelő a
mozgásfejlődése, kimaradt nagymozgások esetén, pl.: aszimmetrikus
kúszás, mászás, túl korán feláll, nem tud kúszni, mászni.

SE PAK EKPMI Pedagógiai
Szakszolgálat Intézményegység
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
JELENTKEZÉS: elsorendeles@semmelweis-univ.hu
TELEFON: +36 1 224 1510; +36 70 642 0117

Elérhetőségek Veszprém megyében
VESZPRÉM:
• Molnár Edina
+36-30/487-7902
• Tóthné Óbányai Zsuzsanna
+36-20/340-5011
obanyai.zsuzsi@gmail.com
• Simák Viktória
+36-30/824-8947
• Bálint Zsuzsanna
+36-70/396-9717
• Sudár Alexandra
+3620/218-5129
sudarszandi@gmail.com
• Czebe Annamária
+36-20/515-0674
• Marosvölgyi Éva
+36-30/428-4251
• Zámbó János
+36-70/619-0861
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DEVECSER:
• Séfer Hajnalka
+36-30/268-3471
PÁPA:
• Nágelné Polgárdy Zsófia
+36-70/566-9735
TAPOLCA:
• Kiss Boglárka
bogi.kiss75 @gmail.com
+36-30/524-9984
BALATONAKARATTYA:
• Tanai Judit
+36-30/391-8060
tanaijudit58@gmail.com

SCHROTH TERÁPIA
A német származású, szintén gerincferdülésben szenvedő Katharina Schroth saját testének megismerése és kezelése útján fejlesztette ki módszerét az 1910-20as években. Mottójaként ismerhetjük: “A scoliotikus test által adott kép ellentettjét
kell elérnünk.” Schroth a törzset három, egymás felett szimmetrikusan elhelyezkedő blokkra osztja fel, amelyek gerincferdülés estén ék alakúan deformálódva, egymáshoz viszonyítva eltolódva és elfordulva ábrázolódnak.A módszer nem csak
az oldalirányú görbületet kezeli (kétdimenziós), hanem a csigolyák csavarodása
következtében kialakult bordapúpot is korrigálja (háromdimenziós). A terápia kiemelkedően fontos része a háromdimenziós légzés, amely a csigolyák csavarodását, az oldalirányú görbületet és a gerincferdüléssel gyakran együtt járó „lapos
hátat“ korrigálja. A terápia lényege: a gerinc maximális aktív nyújtásával annak
felegyenesítése, a háromdimenziós légzéssel a törzs csavarodásának visszaállítása, majd ennek a korrigált testhelyzetnek a megtartása mellett izomerősítés és
nyújtás. A gyógytorna gyakorlatok célja: a hibás gerincferdüléses tartás korrekciója, a belső testkép normalizálása és a csökkent működésű tüdőterületek aktiválása. A gyakorlatok betanítása egyéni foglalkozások keretén belül történik. Hetente
egyszer gyógytornász vezetésével, valamint napi rendszerességgel 60 percben
végzett gyógytorna ajánlott a csontosodási folyamat lezáródásáig. A terápia része,
hogy megtanítjuk a páciensnek azokat a helyzeteket, amelyeket különösebb erőfeszítés nélkül fent tud tartani, ezáltal a görbületét javítani tudja.

A Schroth terápia indikációs területei:
• Scoliosis (gerincferdülés)

• Testtudatfejlesztés

• Scheuermann kór

• Önkorrekció, önkontroll
tanítása

• Operáció előtti mobilizáció
• Operáció utáni rehabilitáció
• Egyéb csigolyadeformitások
és tartási problémák
(Pl.:Bechterew kór)
• A terápia alapelemei:
• Egyéni korrekciók tanítása
• Tartási kontroll
• Légzésterápia

Imreh-Nagy Annamária
gyógytornász-fizioterapeuta
06-20/427-0450

• Mindennapi aktivitások
progressziómegelőző
irányának tanítása
• Korzettkezelés –
hozzászoktatás, leszoktatás
• Szülők betanítása
8200 Veszprém Nárcisz u. 27.
www.schrothveszprem.hu

Ulrich Valéria

gyógytornász-fizioterapeuta
06-20/276-3296
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BBMM® Babamasszázs és Mozgásfejlesztés
A BBMM® Babamasszázs és Mozgásfejlesztés, Baranyi Ágnes nevével fémjelzett
mozgás-masszázs, ami túlmutatva a thai masszázs elemein olyan mozgásfejlesztő
elemeket tartalmaz, amely egészen újszülött kortól segíti a gyermekek fejlődését.
2009-ben Baranyi Babamasszázs® a thai masszázs fogásaira épülő védjegyzett
technika és képzés. 2010-ben tovább bővült, mozgás és a masszázsterápiával,
Baranyi Babamasszázs Mozgás és Masszázsterápiák néven.
Olyan korai intervenciós eljárás, amely figyelembe veszi az újszülött, a csecsemő fejlődésmenetének sajátosságait és a szenzitív időszakban nyújt optimális megsegítést.
Ezáltal pozitívan befolyásolja a fejlődési ív megakadásait, lemaradásait.
A szenzomotoros fejlődési szakaszban a baba mozgás-masszázs lényege, hogy
minél több taktilis-kinesztetikus (érintéses-mozgásos) inger érje a gyermeket.
A mozgásfejlesztő gyakorlatok igazodnak a baba életkorához és képességeihez.
Kifejezetten hatékony koraszülött csecsemőknél, ahol az érintés, a testi kapcsolat
különösen fontos anya és gyermeke között.
Az egyes testtájak átmasszírozását azok passzív és aktív átmozgatása követi.
A gyakorlatok mindig alkalmazkodnak a baba mozgásfejlődési szintjéhez.
A cél, hogy előkészítsük és segítsük a következő fejlődéstani mozgásminták tanulását és gyakoroltassuk a már meglévőket.
Ahogy a baba képes lesz testrészeinek önálló, harmonikus mozgatására, úgy válik az ön indította mozgás örömteli tevékenységgé.
„A csoda a kezünkben van! Érintésünkkel, tapintásunkkal, célirányos
mozdulatainkkal hozzásegíthetjük a gyermekeinket a testi és lelki harmónia
kialakításához. Az igazi csodák gyermekeink!”
(Dr. Scheuring Noémi)
gyermekgyógyász, neonatológus

Veszprém
Czebe Annamária
Konduktor, BBMM oktató
+36-20/515-0674
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SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA
(AYRES TERÁPIA)
Anna Jean Ayres kaliforniai agykutató és pszichológus 1972- ben a tanulási zavarok
kezelésére dolgozta ki ezt a terápiát, de jól használható a legkülönbözőbb gyermekkori fejlődési problémákban is. Ayres szerint az érzékelési, észlelési tapasztalatok
egyik leghatékonyabb szervezője a mozgás. A változatos érzékszervi és egyensúlyi
ingerek adásával normalizálódik az egyensúlyi rendszer, leépülnek a primitív reflexek, a szemmozgások megfelelővé válnak, a test két oldalának integrációja jobban
szerveződik, az idegrendszer integritása fokozódik. Tehát a gyermek idegrendszere
képes lesz a különböző érzékszerveiből érkező információk összehangolására, ezáltal képes lesz megfelelően alkalmazkodni a külvilághoz is.

A terápia hatása a következő területeken mérhető:
•
•
•
•

Fejleszti a finommotorikát és a szem-kéz koordinációt
Fejleszti a tér, az irány és a formaészlelést
Erősíti a testsémát és a testtudatot
Segíti hogy kialakuljon a szociális viselkedés, a szabálytudat, a figyelem
és az önbizalom
• Segít a megkésett járás, a megkésett beszéd, a megkésett
szobatisztaság esetén

Kiken segít ez a módszer?
•
•
•
•
•
•

Figyelem-, és tanulási zavarokkal küzdők
Nehezen beszélők
Finom kézmozgásokban – például írásban – ügyetlenek
Társas kapcsolataikban sikertelen gyerekek
Koraszülöttek
Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekek

Veszprém megyei elérhetőségek:
Gyermekbolygó Óvoda
8200 Veszprém Fecske u 12.
Tel: +36-30/920-0492
Igazgyöngy műhely
8220 Balatonalmádi
Tel: +36-20/438-2345
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PFAFFENROT
Dr. Waldemar Pfaffenrot gyermekrehabilitációs és ortopéd szakorvos volt. A
Paffenrot-féle manuális terápia, más néven szinergetikus reflexterápia (SzRT),
különböző fogások és nyomáspontok ingerlésének együttes hatásán alapul. A terápia a miofaszciális terápiákhoz sorolható, fájdalommentes módszer. Ajánlható
csecsemőkortól, koraszülöttek esetén is.
Dr. Pfaffenrot elsősorban mozgásfejlődésükben elmaradt gyermekeknek és központi idegrendszeri sérülteknek (agyvérzés, CP...) fejlesztette ki a módszert, melyeknek egyik legfőbb tünete az izomtónus eloszlás zavara. Ezen belül kiemelkedően hatékony a ferdenyak, dongaláb, gerincpanaszok esetén. Alkalmazható
Down-, és egyéb mozgást, izomtónust érintő szindrómák, illetve hiperaktivitás,
egyensúlyi és szenzomotoros zavarok, tanulási problémák kiegészítő terápiájaként. Fontos tudni, hogy az arcot érintő kezelése sokat javít a logopédiai problémákon, bizonyos étkezési zavarokon.

A terápia hatása a következő területeken mérhető:
Az izom tónusa, a gerincoszlop különböző rendellenességei (szkoliózis, kifózis,
stb.), izom és izületi rövidülések, a kéz támasztó, nyújtó, hajlító funkciója, finommanipulációs tevékenységek (festés, íráskészség, stb.), lábtartás és terhelhetőség, testtartás ülő és álló helyzetben, általános mozgás- és járáskép, száj- és
beszédmozgások, koordinációs képességek, figyelem és koncentráció.
Bővebb információ: www.pfaffenrot.hu

Veszprém megyei elérhetőségek:
Balatonalmádi
Czabuláné Nagy Andrea
+36-70/339-5009
Devecser
Séfer Hajnalka
+36-30/268-3471
Zirc
Nagy Fábián Szandra
+36-88/593-600
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Veszprém
Soós Judit
+36-30/340-4176
soosjudy@gmail.com
Sudár Alexandra
+3620/218-5129
sudarszandi@gmail.com

TSMT
TERVEZETT SZENZOMOTOROS TRÉNING
A TSMT egy a mozgató és érzékelő rendszer összehangolásával történő fejlesztés 3 hónapostól 12 éves korú gyermekek számára. Megkezdését minden esetben
vizsgálat előzi meg. A módszer alkalmazása során több, mint 1000 aktív és pas�szív mozgásos feladatból választják ki a fejlesztési céloknak leginkább megfelelőt. A
mozgások rendszeres és többszöri átéletésének célja az eltérően fejlődő idegrendszeri struktúrák érésének beindítása, működésük optimalizálása.
A terápia során az esetlegesen még aktív csecsemőkori reflexek leépítése, az izomtónus normalizálása, a különböző érzékelési csatornák ingerlése, és általuk az idegrendszer stimulálása történik, mely pozitív hatással van a figyelemre, emlékezetre,
a mozgáskoordinációra, a szabályozási folyamatokra, általuk a mozgás pontosabb,
a gondolkodási folyamatok összetettebbek, a viselkedés szervezettebb lesz.
A fejlődési szinttől függőn alkalmazható egyéni - intenzív - és csoportos formában
is. Az egyéni TSMT terápia a szülő bevonásával történik; a gyermekkel otthon elvégzendő feladatsor készül. A csoportos foglalkozások 45/60/90 perces azonos tudásszintű 4-6 fős csoportokban zajlanak változatos eszközpark felhasználásával.
A mozgásfejlődéssel szoros összefüggésben fejlődnek az egyéb képességek (ha
kimarad a gurulás, a kúszás vagy a mászás, vagy esetleg a sorrendek felcserélődnek, annak a későbbiekben – óvodás illetve iskolás korban – lehetnek következményei, pl. megkésett beszédfejlődés, logopédiai problémák, mozgáskoordinációs
nehézségek, különböző mértékű magatartási és/vagy tanulási probléma, diszlexia,
diszgráfia, figyelemzavar, hiperaktivitás vagy szociális zavarok, szorongás).
A TSMT mozgásos gyakorlatai során a gyerekek behozhatják esetleges lemaradásaikat, felkészülhetnek az óvodára, iskolára. Rendeződhet figyelmük, egyensúlyuk, nagymozgásuk, kézügyességük, emlékezetük, beszédértésük, szókincsük,
önbizalmuk, és a magatartásproblémáik is, serkenthető az idegrendszer, az értelmi és szociális funkciók érése.
Kiválóan alkalmazható a koraszülött, megkésett beszédfejlődésű, megkésett
mozgásfejlődésű, spektrumzavaros, magatartás problémás, hiperaktív, figyelemzavaros, értelmileg érintett gyerekeknél.
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Elérhetőségek Veszprém megyében:
Balatonalmádi
Igazgyöngy műhely
Kunné Solti Éva
Tel.: +36-70/775-5387
Balatonfüred
Észforgatók Mozgásfejlesztő Stúdió
www.eszforgatok.hu,
Gábor Dorottya
Tel: +36-70/555-3325
E-mail: tsmtbalatonfuredkp@gmail.
com
Tótágas Mozgásfejlesztő Stúdió
www.totagastsmt.hu
Gálné Lendvai Erika
Tel.: +36-30/749-7198
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Tihany
Csizmaziáné Török Hanna
+36-20/823-3608
Veszprém
Csodaszarvas Képességfejlesztő Központ
Kántás Kata
+3620/2648781
Kondor Viktória
+36-70/427-9944
Soós Judit
Tel.: +36-30/340-4176
soosjudy@gmail.com

HRG - HIDROTERÁPIÁS REHABILITÁCIÓS
GIMNASZTIKA
A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG) egy komplex fejlesztési módszer 6 hónapostól 12 éves korú gyermekek számára. Megkezdését minden esetben vizsgálat előzi meg. A HRG-módszer több, mint 370 feladatának rendszeres
és kellően intenzív alkalmazásával az idegrendszer kéreg alatti szabályzásának
normalizálódása történik.
A játékos vízi foglalkozások feladatait mondókával, énekkel kísérik és sok színes eszköz teszi még érdekesebbé és élvezhetőbbé a gyakorlatokat a gyerekek
számára. A foglalkozás alatt az egymásra épülő és fokozatosan nehezedő feladatok során fejlesztő eszközök tárháza (vízi járda, kötél, labdák, szörfdeszkák,
szivárvány alagút, piskóta stb.) várja a gyerekeket, mely élménydús terápiát biztosít. Számos területen tud hatékony segítséget nyújtani: a kellemes langyos víz
folyamatos taktilis ingert biztosít, és a feladatok felépítettsége révén ingerlés alá
kerül több érzékelési csatorna, normalizálódik az izomtónus, javul az egyensúly, a
koordináció, a láb és karmunka egyforma részvételével javul a két oldal szimmetrikus használata, a kihívást jelentő helyzeteket megélve javulnak a figyelmi, gondolkodási és emlékezeti folyamatok, a vízben való mozgás révén javul a keringés.
A koraszülöttségből eredő rizikófaktorok csökkentésére, a megkésett vagy eltérő
mozgás-, beszéd - és értelmi fejlődés, figyelemzavar, eltérő aktivitás, érzelmi, kötődési és beilleszkedési problémák kezelésére, kezdeti tartási hibák korrigálására
alkalmas mozgásterápia. Ajánlott logopédiai foglalkozások kiegészítő terápiájaként, vízhez szoktatás, vagy úszástanulás előkészítésére.
A HRG terápiát „gyógyúszás” foglalkozás címén az OEP támogatja. Felírása szakorvosi javaslatra (gyermekneurológus, -kardiológus, -ortopéd és -rehabilitációs
szakorvos, pulmonológus, allergológus) történik.

Zirc, Balatonalmádi
Idrisz-Majbó Adrienn
+36-20/438-2345
majbofatime@gmail.com
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INPP egyéni fejlesztés
Az INPP módszert mintegy 40 éve a Dr. Peter Blythe pszichológus vezetése alatt
álló Institute for Neuro-Physiological Psychology (Neuro-Fiziológiai Pszichológia
Intézet) dolgozta ki az angliai Chesterben. A kutatók eredetileg felnőttek neurotikus jellegű panaszainak (szorongás, tériszony, pánikbetegség, dezorientáció,
tömegiszony, fóbiák, stb.) fizikai hátterét keresték.
Arra a következtetésre jutottak, hogy a felnőttek fenti problémáinak gyökere azonos az egyre növekvő számú, tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak eredetével, s az nem más, mint az idegrendszeri éretlenség.
Nyilvánvalóvá vált minden esetben a vesztibuláris (egyensúlyi) rendszer alulműködése és a reflexrendszer éretlensége is.
E fizikai problémák feltárására kidolgoztak egy tudományosan megalapozott,
minden működési területre kiterjedő vizsgálati módszert, a kezelésre pedig egy
holisztikus szemléletű, minden működési területre kiterjedő, reflex-stimuláló és reflex-gátló, szenzomotoros programot.
Az intézet igazgatója, Sally Goddard Blythe szerint:
„A reflexek az idegrendszeri fejlődés mérföldkövei”
„A reflexreakciók mindig megmutatják az idegrendszer aktuális fejlődési szintjét.”.
Az INPP célja e problémák megsegítése, egy speciálisan kifejlesztett, kronológiai
sorrendben haladó, ”Reflex-korrekciós mozgásprogram” során. A program gyermekek és felnőttek kezelésére egyaránt alkalmas.
Alkalmazható egyéni formában (napi, otthoni 5-10 perces gyakorlással. Tevékenység végzésének helye (város): Balatonfüred
Al-Shatti Zsuzsanna INPP Egyéni fejlesztő
inppfured@gmail.com
www.inpp.hu
Saját, sós vizű medencékben tartunk kiscsoportos baba- és úszásoktatást. Célunk a víz, mint közeg megszerettetése, beillesztése mindennapi életünkbe és
jótékony hatásának kihasználása a jó közérzetet és fittség eléréséhez. Továbbá
szeretnénk segítséget nyújtani mindazoknak, akik hagyományos oktatáson vagy
edzésen valamilyen oknál fogva nem tudnak vagy nem akarnak rész venni, hogy
ők is kellemesebbé, élvezetesebbé tehessék napjaikat. Ugyancsak szeretnénk
segítő kezet nyújtani rehabilitációban és a mindennapi stressz oldásában.
Balatonfüred
Aquaclub Balatonfüred
Al-Shatti Zsuzsanna,
+36-30/377-2816
www.aquaclub.hu
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NHT Neuro-Hidroterápia
A kádúszás pozitív ingerterápiát nyújt a koraszülött vagy születési sérült babáknak otthoni környezetben. A Neuro-hidroterápia kádas programja a köldökcsonk
leesésétől kb 3-4-5 hónapos korig végezhető, míg a gyermek ki nem növi a fürdőkádat. A program terápiás céllal vagy otthoni időtöltésnek is kíválóan alkalmas:
Veszélyeztetett fejlődésmenet esetén (problémás terhességből született gyermekek, koraszülöttek, Korai adaptációs problémák, hosszú kórházi kezelések, anyai
okok) Eltérő fejlődésmenetű kórképek, mozgásszervi elváltozások esetén egészséges újszülötteknek
Hatásai:
• Növeli a táplálás hatékonyságát, ezáltal gyorsabb súlygyarapodást
eredményez
• A gyermek kifáradása miatt hatékonyabb alvást biztosít
• Felidézi a méhen belüli időszak emlékei
• Megerősíti a szülői (apai) kompetenciát
• Harmonikussá teszi a szülő-gyermek viszonyt
• Normalizálja az izomtónust
• Növeli az izomerőt
• A vesztibuláris rendszeren keresztül pozitív hatást gyakorol az
idegrendszer fejlődésére
• Fejleszti a kognitív funkciókat
Tel: +36 30 22-44-050,
pollyuszoiskola@gmail.com
http://www.polly.hu/kaduszas
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ÁLLAT-ASSZISZTÁLT,
ÉLMÉNY- ÉS MUNKATERÁPIÁS
FOGLALKOZÁSOK
Gyermekekkel a Kutyákért – Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány
A 2015-ben alapított Gyermekekkel a Kutyákért – Kutyákkal a Gyermekekért
Alapítvány kutyákkal asszisztált terápiás tevékenységekkel foglalkozik, mely
széles körűen variábilis habilitációs és rehabilitációs, pedagógiai, fejlesztő lehetőségekkel kínál rendszeres, alternatív kiegészítő és komplementer programokat a gyermekek számára.
Alapítványunk fontosnak tartja olyan lehetőségek és eszközök becsempészését
a hétköznapok oktató-nevelő munkájába, amelyek által a gyermekek különleges,
nem mindennapi módszerek segítségével fejlődnek.
A kutya, jelenlétével bármely nevelő, oktató,
fejlesztő és terápiás környezetben képes hidat
képezni a pedagógus/terapeuta és a gyermek
között. Motivációs jelentősége óriási. A kutyának nincsenek elvárásai a gyermek irányába, a
gyermeket úgy és olyannak fogadja el, amilyen
teljes valójában, így olyan bizalmi kapcsolat
képes kialakulni közöttük, mely alapvetően nyitottabbá, befogadóbbá tudja tenni a gyermeket.
A fejlesztési programok átszármaztatásával lehetőségünk van ráerősíteni a pedagógus, gyógypedagógus kollégák munkájára, s a kutyával
történő játékélmény útján megvalósuló tanulás
és készség- képességfejlesztés hatványozottan
képes lehet beépülni. Minden kutyával asszisztált terápia alapja az élmény központú pedagógia, ahol a kutya, mint motivációs tényező, és
mint egyenrangú kommunikációs partner jelenik
meg. Jelenléte stresszoldó hatású, a vele való
feladatok sikeres megoldása növeli az önbizalmat, a sikerélmény fokozza az aktivitást, a játszva tanulás élménye stabilabbá teszi az elsajátítandó ismereteket.
A gyermek motiváltabb a csoportfoglalkozásban való részvételre, az együttműködésre, ezáltal fejlődik a szociális és kommunikációs készség, gyakrabban és
szívesebben veszi fel a kapcsolatot csoporttársaival, gyakrabban, világosabban,
egyértelműbben juttatja kifejezésre aktuális érzéseit, benyomásait, szándékait, sikeresebb a környezettel való interakciók egésze.
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Kutyás terápiás helyzetben a gyermekek úgy dolgoznak, hogy nem érzik feladathelyzetben magukat, több a sikerélményük, nem szorongnak, az állat jelenlétének
köszönhetően jól motiváltak, és magabiztosabbakká válnak. A terápia folyamán
sokkal magasabb a motivációs szintjük a kutya jelenlétében, így kedvvel, örömmel
vesznek részt a foglalkozásokon, szívesebben végeznek feladatokat, melyeket a
kutyával való játéknak tekintenek. A terápiás kutya sokoldalú hatást fejthet ki a
gyermekek fejlesztésében. A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással
van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a társas kapcsolatok
kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyermekek önértékelését. A kutya motiváló erő a gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való
figyelmének összpontosítását, így a tanulásra jobban motivált gyermek nagyobb
előrehaladást ér el.
Célzottan fejleszthető a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék, az izomerő,
a nagymozgások, a taktilis és kinesztétikus készségek, szem kéz koordináció,
szem láb koordináció, a térbeli és síkbeli tájékozódás, a saját testen való tájékozódás, a testséma, az önmagunkhoz való viszonyítás képessége, mely által
jobban tudunk tájékozódni.
A kutyával való közvetlen érintkezés stressz-csökkentő hatása révén, normalizálódik a vérmérséklet, a vérnyomás, a szívfrekvencia, a légzés és a pulzus�szám, így oldottabb és a nyugodtabb állapotba kerül a gyermek. A görcsös izmok ellazulnak, a figyelem fejlődik. Olyan élményekkel gazdagodnak, melyeket
a hétköznapi helyzetben nem élhetnének át. A kutyával asszisztált fejlesztő élmény-terápia változatos és egyedi, olyan érzelmi töltést hordoz magában, hogy
szinte elő sem fordul olyan, hogy ne idézne elő pozitív fejlődést, elmozdulást a
gyermekek fejlődésében.
Alapítványunk tevékenységének fókuszában a korai fejlesztő programokba vont,
valamint az óvodás és iskoláskorú gyermekek állnak: ép intellektusú gyermekek,
valamint értelmileg akadályozott, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, zavarokkal, elmaradással küzdő gyermekek, testi, szellemi
fogyatékossággal élők, halmozottan sérült, down-szindrómás, autista gyermekek.
Fejlesztő, oktató, nevelő és prevenciós programjaink egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretein belül valósulnak meg.
Alapítványunk veszprémi székhellyel, s további két telephellyel három megyében,
Veszprém, Fejér és Somogy megyében tevékenykedik. Jelenleg 12 vizsgázott terápiás kutya – felvezető párosunk aktív. Felvezetőink a felvezető képzések mellett
foglalkozásvezetői képzéseken is részt vettek annak érdekében, hogy a lehető
leghatékonyabb szakmaisággal tudják segíteni és asszisztálni a terápiás foglalkozásokat vezető pedagógus munkáját.
Vizsgázott kutyusaink között kis és nagyobb testű kutyus egyaránt van, s
változatos a csapat a fajták vonatkozásában is. Az esetlegesen kutyaszőrre
(bőrről leváló hámsejtekre) allergiás gyermekekre is gondolva szükség szerint un.
„anti-allergén” kutyus programba történő bevonása is lehetséges.
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Felvezetőink attitűdje, mentalitása, hozzáállása, gyermekszeretete és kitartása,
kreativitása és maximális megbízhatósága teszi szervezetünket stabillá és a programok tervezhetőségét, lebonyolítását hosszú távúvá. Csapatunk változatos összetétele alkalmassá tesz minket arra, hogy a lehető legtágabb értelemben vett
rugalmassággal alkalmazkodjunk a különböző pedagógiai módszerekhez, célkitűzésekhez és korosztályhoz. Minden foglalkozás esetében a legfontosabbnak a
rendszerességet tartjuk, és annak a biztonságérzetnek a garantálását, melyet a
gyermek által jól megszokott kutya, és egy hatékonyan együttműködni tudó, összehangolt felvezető – foglalkozásvezető páros tud csak biztosítani.
Munkánkat pedagógusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, gyermekpszichológus, iskola- és óvodapedagógusok segítik, de felvezetőink között is szép számban vannak szakképzett, és szakképzésben, főiskolai képzésben jelenleg részt
vevő kollégák, továbbá szorgalmazzuk a TEAM – munkát.
Csoportos programjaink elérhetők a szervezetünket kutyás terápiára felkérő óvodákban, iskolákban, módszertani intézményekben, klubokban, könyvtárakban,
kollégiumokban, egyéni fejlesztéseket saját, erre a célra fenntartott játszószobában van lehetőségünk lebonyolítani. Bárhol is dolgozzunk, célunk a gyermekek
fejlesztéséhez történő aktív és hatékony segítségnyújtás.

Elérhetőségeink:
Telefonszám: 06 20 923 8001,
E-mail cím: gyermekeskutya@gmail.com,
Web: www.gyermekeskutya.com
További információk találhatók: www.facebook.com/gyermekeskutya/
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ÁLLAT-ASSZISZTÁLT,
ÉLMÉNY- ÉS MUNKATERÁPIÁS
FOGLALKOZÁSOK
Tel.: +36-20/923-8001
Katica Udvar
8227 Felsőörs, Hóvirág u. 26.,
Tel: +36-30/912-3574
www.katicaudvar.hu
Patent Lovas Oktatási Központ
8233 Balatonszőlős,
Tel: +36-20/970-1535
www.patentlovarda.hu
Kutya-Go-Ló Fejlesztő Egyesület
Tótvázsony, Csárda-Major
Tel:+36-70/345-3375,
www.gyogytornalovon.hu
Sárközi Mária,
Veszprém,
+36-70/210-0370
Mozgásterápia és gerinctorna
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EGYESÜLETEK ÉS FEJLESZTŐ
KÖZPONTOK VESZPRÉM MEGYÉBEN
A bemutatott leírások a fejlesztő központok által
rendelkezésünkre bocsátott információkat tartalmazzák.
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AUTISPEKTRUM EGYESÜLET
Alakulás

2013 januárja óta működik önsegítő csoportunk, melynek 17 tagjával 2013.
márciusában egyesületet alapítottunk.

Tagok

Jelenleg több, mint 90 tagunk van, többségében gyermekük által érintett szülők.
Folyamatosan kapunk új megkereséseket.

Eddigi tevékenységek

• Csillagbusz: létrejöttét kezdeményeztük és kiadtuk, majd eljuttattuk az ország
több ezer iskolájába, óvodájába és könyvtárába (térítésmentesen) Dr. Stefanik
Krisztina – Bartos Erika: Csillagbusz című szemléletformáló könyvét.
A Csillagbusz elnyerte Az év gyerekkönyve díj 2016 Innováció díját Lehet
könnyebb! – Útmutató integráló intézménybe járó autista gyermeket nevelő pedagógusok számára című kiadvány elkészíttetése. Az Útmutató honlapunkról ingyenesen letölthető.
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• Szülőcsoport havi rendszerességgel
• Fejlesztő foglalkozások autizmussal élő gyermekeknek
• Zárt levelezőlista működtetése
• Szemléletformálás iskolákban
• Facebook oldal, honlap működtetése
• Szülőképzések szervezése és lebonyolítása
• Közös szabadidős programok szervezése
• Nyári fejlesztő tábor szervezése autizmussal élő gyermekeink részére
• Információs stand működtetése nyilvános rendezvényeken
(szemléletformálás)
• Részt vettünk az Esély Napi konferenciákon, bemutatkoztunk a Civil
Napokon
• 2014 óta az április 2-i autizmus világnaphoz kapcsolódóan zenésés
gyermekprogramokat, kék lufis szimpátia felvonulást, előadásokat,
kirándulást szerveztünk
• Segítettük a tapolcai szülőcsoport indulását
• Autizmus témájú kiskönyvtárat hoztunk létre
• Felújítottuk a veszprémi önkormányzattól használatra kapott helyiségeket,
ahol fejlesztő foglalkozások, szülőcsoportok zajlanak
• 2016. októbere óta az ország 6, AOSZ által támogatott vidéki Info-Pont
irodájának egyikeként is segítjük a hozzánk fordulókat
• Érdekvédelem
• „Orvosnál” című kisfilmsorozat elkészítése és nyilvánosságra hozása
(youtube)
• Felnőtt önsegítő csoport működtetése

Főbb céljaink

• A megkezdett munka folytatása és kibővítése
• Képzési lehetőségek megteremtése a szülők, fejlesztési lehetőségek
biztosítása a gyermekek számára
• Komplex információs- és fejlesztési központ létrehozása
• Az autizmus társadalmi elfogadottságának növelése, fellépés az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében
• Hiteles információnyújtás, reális kép kialakítása az autizmus
spektrumzavarról
AutiSpektrum Egyesület a Veszprém megyei autista gyermekekért
Tel.: +3670/670-1716
e-mail: auticsop@gmail.com
8200 Veszprém Stromfeld A. u. 9/F
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Balaton-felvidéki Mozgásműhely
Korai fejlesztés gyerekeknek-neurohabilitáció (Katona-módszer)

Ha a baba mozgásának fejlődése az átlagostól lassabb, vagy eltérő-például bizonyos végtagjait jobban, másokat kevésbé használ, vagy hátrafeszíti magát, mikor
szeretnénk megölelni

Kinek ajánlott?

0-6 éves korú gyerekek számára nehéz, elhúzódó szülés, koraszülés következményeinek megelőzésére, gyógyítására

Egyéni mozgásfejlesztés gyerekeknek

Az életkornak megfelelő játékos torna speciális lengő- és egyéb eszközökkel mozgásszervi és idegrendszeri problémák fejlesztésére. Pl: gyenge izomzat, koordinációs zavarok.

Kinek ajánlott?

Minden gyereknek, mert az iskolaérettséghez és az iskolai sikerélményekhez a
koordinált, megfelelő izomzattal történő mozgás alapfeltétel. Megelőzésre is ajánlott.

Csoportos mozgásfejlesztés gyerekeknek

Kreatív torna sok eszközzel, mondókával, énekkel a különböző problémák fejlesztésére kiscsoportos formában. Pl: lúdtalp, enyhe gerincferdülés, hanyagtartás,
koordinációs zavarok.

Kinek ajánlott?

Minden gyereknek, akár megelőzésre is ajánlott. A csoportban történő vezetett
mozgásélmény a gyerekek mentális, szociális és pszichés funkcióit is fejleszti.

Baba-Mama torna

Ahol a baba és a mama is jól érzi magát. Nem kell babysitter, ha újra változatos
edzésre vágysz. Itt a kicsi és a nagy is tesileg és lelkileg is épül. Az együtt tornázás élménye közben fejlődik az anya-gyerek kötődés. A gyakorlatok mindkét fél
izomrendszerét és koordinációját fejlesztik.
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3D gerincterápia Schroth módszerrel

3 dimenziós korrekciós gyakorlatok teljesen egyénre szabottan a gerinc görbületeinek megfelelően. A terápia során a gerincferdülést, a Scheuermann kórból
eredő megváltozott gerincegyensúlyt, tartáshibákat és a felborult izomegyensúlyt
személyre szabottan korrigáljuk.

Kinesiotape -sporttape

A kinesiotape/sporttape kémiai anyagoktól mentes, rugalmas, lég- és vízáteresztő
színes pamutszalag, így mellékhatása sincs.
Mozgásszervi problémák és intenzív mozgás esetén kiegészítő terápiaként és
megelőzésként rendkívül hatékony.
A tape által az ízület megfelelően rögzítve van, ám (ellentétben a gipsz és egyéb
merevebb rögzítési formákkal) anélkül lazít vagy épp stabilizál, hogy akadályozná
a a szabad mozgást.
Hatása: fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, tehermentesítő, izomlazító, stabilizáló, vérkeringés fokozó, korrigáló

Mc Kenzie terápia a derékfájás és a nyak-és vállfájdalmak ellen
A McKenzie módszer a gerinc és a végtagízületek speciális, mozgással történő
vizsgálati és kezelési rendszere, mely az egyik legismertebb és leghatékonyabb
kezelési eljárás. Alkalmas gerinc esetében a gerincfájdalmak és a kisugárzó fájdalmak csökkentésére, gyakran megszüntetésére is. Végtagízületeknél a porckopás fájdalmának csökkentésére, illetve meghatározott mozdulatokra kialakuló,
majd megszűnő fájdalmak elmulasztására.

Kinek ajánlott?

Aki gerincpanaszaira, vagy ízületi panaszaira hatékony konzervatív, mozgással
történő kezelést szeretne.
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BÚZAVIRÁG GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET
Várpalotán 2017 óta aktívan működő egyesületként a helyi és környező települések fejlődési zavarral élő gyermekeinek és szüleinek nyújtunk segítséget.
2020 júliustól Várpalotán, a Bakony utca 2. szám alatt saját helyiségünkben tudjuk
biztosítani a fejlesztéseket, terápiákat.

Elérhető fejlesztések, terápiák
• Dévény terápia
• Logopédia
• Állatasszisztált terápiák: Kutyás terápia, lovasterápia
• Alapozó terápia
• TSMT: Tervezett szenzomotoros tréning
• Ayres terápia
• Babzsákos foglalkozás
• SEED: Társas-érzelmi nevelés és fejlesztés 0-4 éves korban
• DSZIT: Dinamikus szenzoros integrációs terápia
• Kulcsár Mozgásterápia
• Szomatopedagógia
• Olvasási, írási, számolási, tanulási problémák terápiája
• Tartásjavító torna gyerekeknek
• Zeneterápia
• Játékos kutyás foglalkozás

A terápiákról bővebb információt a weboldalunkon olvashatnak.
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Fejlesztőházunk

Várpalotán, a Bakony utca 2. szám alatti fejlesztőházunk 2 nagy teremmel és egy
kisebb helyiséggel várja a gyerekeket, ahol folyamatosan bővülő fejlesztő eszközállománnyal a lehető leghatékonyabb terápiát tudják gyógypedagógusaink nyújtani.

Gyerek klub

Kezdetek óta havi rendszerességgel a gyermekek számára gyógypedagógus segítségével tematikus klubot tartunk.

Szülőcsoport

Szülőknek tanácsadást, és havi rendszerességgel szülőcsoportot tartunk, ahol
aktuális témát beszélünk át, illetve alkalmanként pszichológus is segít a szülőknek, iránymutatást ad számukra problémájukkal kapcsolatban

Programjaink

Közösségépítő programjainkon nem csak érintett családokat várunk, hanem minden érdeklődőt szívesen fogadunk. Minden évben megtartjuk a Mikulás ünnepséget, farsangot, Húsvétot, családi napot, illetve tábort is szervezünk minden nyáron.
Évente a „Ragyogj Kéken” Autizmus világnapon, illetve a „Mindannyian MÁSok
vagyunk” című előadásainkon az a célunk, hogy közelebb hozzuk a MÁS embertársainkat és a normál fejlődésűeket. Autista fiatallal folytatott interaktív beszélgetések során bepillantást nyerhetünk a mindennapjaiba, a hétköznapok nehézségeibe. Előadásaink során fontos szerepet kapott az elfogadás kihangsúlyozása,
folyamata, megélése.

Búzavirág Gyermekekért Egyesület
Elnök: Szöllősi Eszter Tel.: +36-30/441-1854
Elnökhelyettes: Majoros Zsuzsa Tel.: +36-30/275-6239
Weboldal: https://buzaviragegyesulet.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1091382847656749/

53

CSODASZARVAS
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT
Kiket várunk?
•
•
•
•
•

minden mozogni vágyó gyerkőcöt 0-11 éves korig
fejlődésében megkésett (pl. beszéd, mozgás)
beilleszkedési, tanulási, magatartási gondokkal küzdő
figyelemzavarral, ADHD-val, szorongással küzdő
mozgássérült vagy mozgásában akadályozott gyermekeket

Felméréseink:

• Komplex fejlődésvizsgálat LongiKid© vizsgáló eljárással (3 hótól 11
éves korig)
• Iskolaérettségi vizsgálat
• Konduktív állapotfelmérés
• Babavizsgálat 3 hónapos kortól

Fejlesztő foglalkozásaink:
•
•
•
•
•
•

Csoportos TSMT
Egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztés
Konduktív pedagógia
Pfaffenrot-féle manuális technika
Dynamic Tape
Iskola előkészítő foglalkozás

•
•
•
•
•

babatorna
kúszó-mászó torna
tipegő torna
bölcsis torna
Így tedd rá! komplex néptánc (1-6 éves korig)

Egyéb csoportos foglalkozásaink:

Helyszín: 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 4.
Elérhetőségek: www.csodaszarvasok.hu
info@csodaszarvasok.hu
Kántás Kata		
Gyógypedagógus		
+3620/2648781		
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Sudár Alexandra
Konduktor
+3620/218-5129

ÉSZFORGATÓK MOZGÁSFEJLESZTŐ STÚDIÓ
Tervezett Szenzomotoros Tréning -mozgató és érzékelő szervek összehangolásával
való fejlesztés. Egyéni Tsmt-Terápia 6 hónapos kortól-10 éves korig. Neuro-szenzo
motoros vizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat, ADHD Figyelemzavar Viselkedésterápia

Ajánlott:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koraszülött babák
Mozgásuk megkésett
Izomtónus problémáik vannak
Mozgáskoordinációjuk gyenge
Megkésett-eltérő beszédfejlődés
Nehezen irányíthatóak, nem működnek együtt
Fokozott a mozgásigényük, hiperaktívak
Feladattudatuk és feladattartásuk nem megfelelő
A sportágak elsajátításában nincs sikerélménye: úszás, korcsolyázás,
síelés, küzdősportok
Finommotorikájuk és grafomotorikájuk gyenge
Rossz térbeli tájékozódás
Impulzív, agresszív vagy túlzottan csendes, visszahúzódó
Magatartásproblémái vannak
Autisztikus viselkedésűek

•
•
•
•
•
•
•
•

Megkésett beszédfejlődés
Megkésett pszichomotoros fejlődés
Hiperaktivitás, figyelemzavar
Beilleszkedési nehézségek
Részképesség gyengeség, tanulási problémák
Mozgáskoordinációs nehézségek
Izomtónus eloszlási zavar
Autizmus spektrumzavar

Leggyakoribb tünetek, diagnózisok:

Célunk a gyors felzárkóztatás!

Várjuk a gyerekeket, akik szeretnének jó hangulatban mozogni, fejlődni, ügyesedni,
okosodni! A játékos TSMT torna mozgásos gyakorlatai során behozhatják esetleges lemaradásaikat, felkészülhetnek az óvodára, iskolára. Rendeződhet figyelmük,
egyensúlyuk, nagymozgásuk, kézügyességük, emlékezetük, beszédértésük, szókincsük, önbizalmuk, és a magatartásproblémáik is.
Gábor Dorottya
Cím: 8230 Balatonfüred, Petőfi S. út 80.
Telefon: +36-70/555-3325

Web: www.eszforgatok.hu
E-mail: tsmtbalatonfuredkp@gmail.com
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Akiket, amire várunk:

FANNI HÁZ

• várandóság alatti tanácsadásra, felkészítésre
• akik koraszülöttként látták meg a világot
• szülésnél problémák adódtak
• izomtónus problémák, nem megfelelő mozgásfejlődés, „kognitív” fejlődés,
beszédfejlődés esetén,
• ha ijedősek, „furcsák”
• konkrét szindrómát diagnosztizáltak náluk (pl: Down, Williams…)
• tanulási, figyelmi nehézségekkel küzdenek
• magatartási zavarokkal küzdenek, ADHD
• autizmus spektrum zavar esetén, vagy ha ráutaló jeleik vannak
• központi idegrendszeri sérültek (cerebral paresis)
• ügyetlenek, mindent levernek, leejtenek, állandóan megütik magukat,
„baleseteket” szenvednek
• hamar elszédülnek, nem szeretnek hintázni
• vagy állandóan pörögnének, hintáznának, nem tudnak elszédülni
• túl gyorsak, vagy túl lassúak
• túlérzékenyek a látási ingerekre (pl. fények); hangokra; ízekre; szagokra
• szoronganak, önbizalomhiányban szenvednek
• állandóan maszatolnak, mindenbe belenyúlnak, belemásznak…
• túlságosan félnek hozzányúlni bármihez, azonnal törlik kezüket, arcukat,
nem szeretnek fésülködni, fogat mosni, homokozni, mezítláb járkálni
homokban, fűben …
• problémáik adódnak az étkezéssel. Különböző készség- és
képességterületek feltérképezése, fejlesztése:
• nagymozgás-készségek, finommotorika
• kommunikációs és nyelvi készségek
• kognitív terület
• önellátás és szociális készségek
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továbbá:

• családot érintő nevelési problémák
• Trükkök, praktikák a mindennapi élethelyzetekben
• egyéb döntési helyzetekben, elakadásoknál
• Szülőklubbok, közös programok

Az elérhető terápiák:

• Pfaffenrot - féle manuálterápia ( szinergetikus reflexterápia vagyis SZRT)
• NHT (neurohydroterápia)
• DSGM gyógytorna (Dévény torna)
• Konduktív pedagógiai ellátás (Pető módszer)
• DSZIT (Dinamikus szenzoros integrációs terápia)
• Logopédia (AAK)
• Gyógypedagógiai fejlesztés

Fanni Házat Támogató Alapítvány
Cím: 8460 Devecser, Homok utca 37
E-mail: fannihaz@fannihaz.hu
Telefon:
+36-30/268-3471, +36-30/446-6701
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GYERMEKBOLYGÓ
GYERMEKFEJLESZTŐ KÖZPONT
A Gyermekbolygó Gyermekfejlesztő Központ egy olyan, gyermekeknek létrehozott komplexum, ahol a gyermekek számára hasznos és örömteli programok
széles skáláját állítottuk össze. Legyen az mozgás vagy játék, tanulás vagy képességfejlesztés, gyermekfelügyelet vagy nyelvtanulás, minden egy helyen várja
a gyermekeket! Gyermekbolygó Gyermekfejlesztő Központ korai fejlesztéssel,
képességfejlesztéssel, tanulási zavarok, részképesség zavarok, kiszűrésével és
kezelésével foglalkozik. Korai fejlesztés (A foglalkozásokat Böröczky Attiláné gyógypedagógus végzi.)
Minden emberi lény egyszeri, megismételhetetlen csoda! A gyermekkori fejlődés
állomásainak elérése nem minden kisgyermek számára zökkenőmentes. A korai
fejlesztés célja az eltérő fejlődésű kisgyermek és családjuk megsegítése.
Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyermek egy vagy több területen eltér
a vele azonos korúakétól. Ez az eltérés lehet mozgásfejlődés, értelmi fejlődés,
beszédfejlődés, nyelvi- kommunikációfejlődés, látás-hallásfejlődés, valamint a
szociális viselkedés területén.
A gyógypedagógiai fejlesztés során, tervszerűen felépített komplex fejlesztést
kapnak a gyermekek 5 éves korig. A fejlesztések játékosan, egyénileg történnek.
Az órák 60 percesek, ahol a szülői konzultálás és szaktanácsadás is történik.
Fejlesztési területek: nagy és finommozgás, megismerő tevékenység, figyelem,
emlékezet, kommunikáció, beszédindítás, a játékok adekvát használata.
A gyerekek, ha szakértői véleménnyel érkeznek, akkor az abban leírtak alapján
részesülnek a fejlesztésben. De szívesen fogadjuk azokat a kisgyermekeket is
akiknek nincs szakértői véleményük, de segítségre szorulnak. Ha korán felismerjük a problémát és megfelelő fejlesztést kap a gyermek, annál nagyobb esélye van
arra, hogy a lemaradást behozza.
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A korai fejlesztést segíti a szenzoros integrációs terápia (DSZIT). Szenzoros integráció az, amikor különböző érzékelési csatornából befolyó információkat képesek
vagyunk összerendezni és ennek eredményeképpen könnyedén tudunk alkalmazkodni a környezetünkhöz és megfelelően reagálunk annak változásaira. Öt fő
érzékelési terület (látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés) összehangolását jelenti,
ami kiegészül a nehézségi erő, a mozgás és a saját testhelyzet állapotáról érkező
információkkal. Ez az állapot általában nem tudatos, hanem automatikus. A szenzoros integráció az anyaméhben elkezdődik, ezért a terápia során a két legősibb
területet ingereljük először, az egyensúlyi és a tapintási (taktilis)érzékelést. A tornaszobában felkínált színes, érdekes, változatos játékok, hinták, nagylabdák, gördeszkák, golyófürdő, csúszda, billenő pad, cseppháló,stb. lehetővé teszik, hogy a
gyermekek szinte „önmagukat fejlesztik”. Nincsenek felesleges szabályok, csak
ami épségüket megvédi. Itt lehetnek a gyermekek gyorsak, lassúak, vidámak,
mérgesek stb. Mindig a gyermek adott idegállapotához alkalmazkodik a terápia.
Cél a vidám boldog játékos foglalkozás, ami a gyermek fejlődését szolgálja!

Kinek ajánljuk:

• akik koraszülöttként jöttek a világra
• akiknek valamilyen elmaradásuk van a fejlődésükben
• megkésett beszédfejlődésűek
• megkésett idegrendszeri fejlődésűek
• akik ügyetlenek, állandóan elesnek, nekimennek valaminek, minden
leejtenek
• hamar elszédülnek, nem szeretnek hintázni, vagy állandóan hintáznak,
pörögnének
• túl érzékenyek a hangokra, fényekre, ízekre, szagokra
• Szoronganak, önbizalomhiányban szenvednek
• Állandóan maszatosak, vagy túlságosan tiszták, félnek hozzányúlni
különböző anyagokhoz
• Nem szeretnek mezítláb lenni a fűben, homokban
• Nem szeretik a fésülést, hajvágást, körömvágást

Mindez problémák előfordulhatnak okos, magas intellektusú gyermekeknél, de
előfordulhat értelmileg akadályozott gyermekeknél is

Gyermekbolygó Gyermekfejlesztő Központ
8200 Veszprém, Fecske u. 12.
www.gyermekfejlesztoveszprem.hu
info@gyermekfejlesztoveszprem.hu
+36-30/920-0492 /+36-88/781-724
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IGAZGYÖNGY MŰHELY
Az Igazgyöngy Fejlesztő és Tehetséggondozó Műhely 2010-ben jött létre, segítséget nyújtva a Balatonalmádiban és környékén élő családoknak. A terápiák sikere az időben megkezdett célirányos fejlesztésben rejlik, hiszen minél korábban
figyelünk fel az apró, ám jelentőségteljes tünetekre, annál több lehetőségünk van
a szenzitív időszakban az érési folyamatok támogatására.

Az Igazgyöngy Műhelyben alkalmazott vizsgálatok:
• SEED fejlődési skála

• Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid) 3 hó-11 év
• Állapot és Mozgásvizsgálat (ÁMV) 5 éves kortól
• Iskolaérettségi vizsgálat
• AIT/FST (hallási figyelem) vizsgálat
• Komplex képességvizsgálat
• Beszédészlelés vizsgálata (GMP)

Mozgásos fejlesztések:
• Korai fejlesztés

• Egyéni és csoportos Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT I-II.)
• Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG-módszer)
• Ayres Terápia
• Egyéni és csoportos gyógytestnevelés foglalkozás

Kongnitív fejlesztések:
GMP: A beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája 3-13
éves korig.
Hallási figyelem Tréning (AIT/FSH): Egy speciális zeneterápia, mely beszédindításra, hallási túlérzékenység, olvasási, írási, szövegértési nehézség, beszédértési, beszédészlelési nehézség, memória gyengeség , figyelem és magatartási problémák oldására, logopédiai foglalkozások megalapozására szolgál.
NILD Tanulási terápia: Egy olyan komplex kognitív tanulási terápia, amely a
nyelvi, matematikai, és tanulás-módszertani területeket úgy fejleszti, hogy közben a gyermek pszicho-szociális körülményeit is szem előtt tartja.
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Fejlesztő foglalkozásainkra, vizsgálatainkra, konzultációra
szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik:
• újszülöttkori alkalmazkodási nehézségekkel küzdenek
(alvás, szoptatás, megnyugtathatóság)
• életkoruknak megfelelően fejlődnek, de szüleik szeretnének mélyebb
információt kapni, milyen területen tehetségesek, milyen készségekre
tudnak építeni, illetve mire érdemes jobban odafigyelni.
• magzati fejlődésükkor, születésük alatt vagy újszülöttkorban
problémákkal küzdöttek (rizikófaktorok, pl. koraszülöttség)
• egyes képességterületen nem kiegyensúlyozottan fejlődnek
(pl. beszéd, mozgás)
• mindennapjaikra jellemző, hogy hárítanak bizonyos
tevékenységformákat (pl. nem szeretnek rajzolni, építőjátékokkal
játszani, nem köti le őket a mesék hallgatása, kerülik a mászókát,
hintázást, kerékpározást)
• logopédiai nehézséggel küzdenek
• nehezen tudnak egy helyben ülni, figyelmük gyakran elkalandozik
• idősebb testvérük tanulási nehézséggel küzd
• nehézséget okoz a szabályok betartása, nehezen viseli a
kudarcot, szorongásra hajlamosak

Az Igazgyöngy Műhely alapítói:
Kunné Solti Éva: +36-70/775-5387
testnevelő és gyógytestnevelő tanár, TSMT terapeuta
Nagyné Farkas Andrea: +36-70/320-1688
óvodapedagógus, gyógypedagógus, NILD-terapeuta
Idrisz-Majbó Adrienn: +36-20/438-2345
szociál-és családpedagógus, gyógypedagógus, HRG-terapeuta
www.igazgyongymuhely.com - igazgyongymuhely@gmail.com
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POLLY ÚSZÓ ISKOLA
Babaúszás: úszóiskolánk 3 hónapos kortól és 6 kg-os súlyhatár elérése után várja az
egészséges és sérült babákat és szüleiket a foglalkozásokra. Speciális módszertannal
dolgozunk, melynek alapja az ANGOLNA Babaúszás és születési károsodott csecsemők oktatásának módszere, illetve a Gézengúz alapítvány által jegyzett Neuro-hidroterápia a koragyermekkori intervencióban. A búvárreflex kihasználása nélkül tartjuk a
foglalkozásokat, így bármely életkorban lehet csatlakozni a programhoz.
Gyógyúszás: Ajkán OEP által finanszírozott gyógyúszást is tartunk, melyen szakorvosi javaslatra vehetnek részt az arra jogosultak. A kezeléseket 26 hétig, heti két alkalommal lehet igénybe venni, azonban a szakorvos, folyamatosan, a gyermek 18 éves
koráig adhat javaslatot a kezelésekre, melyek így megszakítás nélkül folytathatók.
Leggyakoribb betegségtípusok, mellyel OEP finanszírozott gyógyúszásra jogosult valaki, zárójelben a javaslatot tevő szakorvos (5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet alapján)
Szív- és keringési eredetű megbetegedések (gyermekkardiológus szakorvos).
Chronicus obstruktiv légzészavarok (gyermekpulmonológus szakorvos, klinikai
immunológus és allergológus szakorvos).
Gerinc- és mellkasdeformitások (gyermeksebész, ortopéd szakorvos vagy rehabilitációs szakorvos).
Ízületi megbetegedések (reumatológus, ortopéd, hematológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos).
Obesitas és szövődményei (gyermekendokrinológus vagy ortopéd szakorvos).
Központi és perifériás idegrendszeri károsodások (gyermekneurológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos) Veleszületett és szerzett végtaghiányos állapotok
(gyermeksebész, ortopéd vagy rehabilitációs szakorvos).
Úszásoktatás: módszertanunkat speciálisan a félős, víziszonyos, lassabb ütemben haladó gyermekek számára fejlesztettük ki. Rekreációs úszóiskola vagyunk,
így számunkra az az elsődleges, hogy a gyermekek a saját tempójukban, örömmel sajátítsák el az úszás helyes technikáját.
A foglalkozások során növekszik a gyermekek önbizalma,
Mozgáskoordinációjuk fejlődik és az idegrendszer érésére is pozitív hatással vannak a feladatok.

Ajka, Balatonfüred
Nemes Molnár Margaréta
+36-30/426-1268
pollyuszoiskola@gmail.com
http://www.polly.hu
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TÓTÁGAS MOZGÁSFEJLESZTŐ STÚDIÓ
Szolgáltatások:
•
•
•
•
•

Állapot és Mozgásvizsgálat
Iskolaérettségi felmérés
Mozgás és képességfejlesztő foglalkozás
Iskolára felkészítő foglalkozások
Csoportos TSMT (tervezett szenzomotoros terápia)

Állapot és Mozgásvizsgálat:

A felmérés lehetővé teszi az idegrendszeri funkciók éretlenségének korai kimutatását. Öt területre irányul a felmérés: Idegrendszer érettségének vizsgálata, mozgásvizsgálat, testvázlat, térbeli tájékozodás , lateralitás, taktilis érzékelés, ritmus
érzékelés

Iskolaérettségi vizsgálat:

Tíz területre irányul a felmérés: Idegrendszer érettségének vizsgálata, mozgásvizsgálat, testvázlat, térbeli tájékozódás , lateralitás, szem-kéz mozgás koordinációja, figyelem, vizuomotoros koordináció, monotónia, matematikai képességek,
taktilis érzékelés, ritmus érzékelés

Csoportos TSMT (tervezett szenzomotoros terápia):

Kiscsoportban 8 -10 kisgyermek tornázik együtt, nagyobb csoportokban 10-12 fő.
A csoportban a szenzoros fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a gyerekek viselkedés szervezésének fejlesztése: fontos, hogy elfogadják a terapeuta utasításait, értsék és betartsák a szabályokat, kontrollálni tudják saját viselkedésüket,
képesek legyenek önszabályozásra. A társakra való odafigyelés illetve a páros és
csoportos feladatok végzése segíti a gyerekek társas készségeinek fejlődését is.
Ellentétben más szenzoros terápiákkal itt nagy hangsúlyt kap a tréning tervezettsége. Nem a gyermek választásán alapul a feladatok elvégzése, hanem előre
meghatározott sorrendben és mennyiségben a terapeuta állapítja meg a szükséges feladatokat, mindig a gyermek állapotához igazítva. A tréningeken használt
gyakorlatokkal egy olyan érzékelési csatornát ingerlünk, amely a mozgásfejlődésben már a magzati kortól meghatározó. Kiterjedt agyi kapcsolatai révén a vesztibuláris rendszer „tornáztatásával” tudunk hatni a gyerekek figyelmére, emlékezetükre, beszédük fejlődésére, kommunikációjukra. Segíti a szabályozási funkciók
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fejlődését, az alvás-ébrenlét szabályozását, a külvilágból érkező információk felfogását és feldolgozását, a szem-kéz koordinációt, a célzó mozgások alakulását.
A gyakorlatok rendszeres végzésével alakul feladattudatuk, együttműködésük, viselkedésük, alkalmazkodási képességük. Természetesen az elvárható változások
a kisgyermek életkorától is függenek.
Cél: minél több területen fejleszteni a gyermeket.

Mozgás és képességfejlesztő foglalkozás

A foglalkozás segít abban, hogy a gyermekek nemcsak a mozgásban ügyesedjenek, hanem az egyéb képességeik is jobban fejlődjenek. Széleskörű fejlesztésben van részük, ami az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve épül fel. Mindezt olyan környezetben ,ami örömet nyújt és fejlesztő tevékenységre motiválja
őket. A mozgás javításával az agyféltekék összehangolásával az alapképességek
fejlődése felgyorsulhat. Javul az egyensúlyérzék, viselkedés, monotóniatűrés, beszéd, finommotorika a közösségbe való beilleszkedés. A „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” – alapelvet követve, a Montessori módszert figyelembe véve
épülnek fel a foglalkozások. Célunk, hogy minden gyerek elérje a fejlődésének azt
a fokát ami a korának megfelelő.

Iskolára felkészítő foglalkozás

A foglalkozások segítik a gyermekeket abban,
hogy megfelelően fejlett képességekkel és erős
alapokkal kezdje az első osztályt és sikeres
legyen az iskolabeválása. Az óvodáskorban elkezdett rendszeres iskola előkészítő foglalkozásokkal elkerülhetők a tanulási zavarok. Színes,
változatos és egyénre szabott komplex program
zajlik annak érdekében, hogy zökkenőmentesen kezdhessék meg iskolai életüket. A 45 perc
mozgásfejlesztést követően 45 perc okosítás
következik : figyelem, emlékezet, írás előkészítés, beszédértés, beszédészlelés ,finommotorika , grafomotoros, matematikai, szövegértési
képességek fejlesztése.

A foglalkozásokat vezeti:
Gálné Lendvai Erika óvodapedagógus- TSMT terapeuta
06-30-7497198
www-totagastsmt.hu
Balatonfüred Petőfi S út .80
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VARÁZSSZŐNYEG FEJLESZTŐKÖZPONT
VESZPRÉM
„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle”
(Hamvas Béla)

Amivel foglakozunk:

• DSGM és gyógytorna
• Mozgásterápiák
• TSMT, Pfaffenrot manuálterápia
• Kognitív képességfejlesztő terápiák óvodások, kisiskolások részére
(Sindelar, NILD terápiák
• Iskolaelőkészítő foglakozások nagycsoportos óvodásoknak
megkönnyítve ezzel az iskolában való teljesítést
• Logopédia,beszédfejlesztés
• Gerinctorna és jóga foglakozások (NMPT, Bene Máté által kidolgozott
természetes mozgásminta tréning)
• Ingyenes szakember közvetítés

Ha egy kisgyermek az alábbiak közül több tünetet egyszerre produkál, érdemes
szakemberhez fordulni:
későn tanul meg beszélni,ágyba pisil 5 éves kora után,ujját szopja 5 éves kora
fölött is, felfordul a gyomra autóban,repülön,hajón,tériszonya-egyensúlyi problémái vannak,nehezen tanul meg biciklizni,úszni,sok orr-fül gége és torokprobléma, gyulladás, gyenge immunrendszer, túl lanyha vagy éppen túl feszes izomzat,
fényre hangra érintésre túlérzékeny…
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A Team 2020-ban:
• Régensperger Andrea – DSGM, gyógytorna
• Bogár Valéria – alapozó mozgásfejlesztés
• Rektor Dóra – alapozó mozgásfejlesztés
• Budai Marján Ágnes – Kulcsár-féle mozgásfejlesztés, kognitív fejlesztés
• Soos Judit – TSMT, Pfaffenrot manuálterápia
• Iváncsik Veronika – Kulcsár-féle mozgásfejlesztés , kognitív fejlesztés
• Józsáné Simák Gyöngyi – rekreációs szakember, szertorna szakedző
• Csáti-Ersók Marietta – rekreációs sportoktató, jógaoktató, NMPT oktató(
Bene Máté által kidolgozott természetes mozgásminta tréning)
• Kovács Bernadett – sportedző, gerinctréner, NMPT oktató ( Bene Máté
által kidolgozott természetes mozgásminta tréning)
• Horváth Bianka - gyógytorna
• Czabuláné Nagy Andrea – Kulcsár-féle mozgásfejlesztés, NILD terápia

Czabuláné Nagy Andrea
www.mozgasfejlesztok.hu
https://www.facebook.com/fejlesztokozpont.varazsszonyeg
+36-70/339-5009
Veszprém,József A.u.9.
Balatonalmádi, Endre u.13
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ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK

ÉFOÉSZ

Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
http://efoesz.hu/kapcsolat/

Sinosz

Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége
https://sinosz.hu/

MEOSZ

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége
http://www.meosz.hu/

Vakok és Gyengénlátók
Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége
http://www.mvgyosz.hu/

AOSZ

Autisták Országos Szövetsége
www.aosz.hu

DOWN Alapítvány

http://www.downalapitvany.hu/
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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KÖSZÖNET
Szakmai támogatóink:

• Csolnoky Ferenc Kórház - Dr Mátay Lilla - főorvos, PIC
• Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
• Katona módszer - Prof. dr. Berényi Marianne
• DSGM módszer - Hubikné Klein Margit, Dévény Alapítvány
• Konduktív Pedagógia - Semmelweis Egyetem Pető András Kar
• TSMT, HRG - BHRG Alapítvány
• Pfaffenrot manuális terápia - Bősenbacher Tímea,www.epkezlab.hu
• Szenzoros Integrációs Terápia (Ayres terápia) - DSZIT műhely

Az Ön támogatásával Egyesületünk még többet tehet az eltérő fejlődésmenetű
gyermekekért!
Anyagi támogatásukat erre az ERSTE bankszámlaszámra is elutalhatják:
Voluntas Egyesület

11600006-00000000-80905879
Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó
rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli engedélyezéséhez van kötve.

Szerkesztette:

• Voluntas Egyesület
• Az eltérő fejlődésmenetű és speciális nevelési igényű gyermekeket
nevelő családokért
• Szepessy Árpádné
• Tóthné Óbányai Zsuzsanna

Felelős Kiadó:

• Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém, 2020.

Kérjük támogassa adója 1%-val
a Bébi Koraszülött Mentő Alapítványt!
Adószám: 18933943-2-19
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-85280872
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A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma CsaládbarátSzülészet
Pályázati Program 2019 támogatásával készült

