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A szimpózium szervezője a

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
1138 Budapest, Váci út 184.
Telefon: 06 1 236- 0833
E-mail: transalap@acenet.hu
www.transalap.hu

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Cserháti Péter PhD
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, főigazgató, miniszteri biztos

Helyszín:
Hotel Visegrád
2025 Visegrád, Rév u. 15.
www.hotelvisegrad.hu

Szerkesztők:
Szalamanov Georginé
Böcskei Virág
Fellner Márta

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért, Budapest, 2014
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BEVEZETŐ
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú
civilszervezet 12 éve foglalkozik a szervátültetett és szervre váró
gyermekek és családjaik rehabilitációjával.
Ezen területen végzett tevékenységünk középpontjában különféle
gyermekprogramok állnak, amelyek célja a szervátültetett gyermekek
testi-lelki rehabilitációja, valamint társadalmi reintegrációja. A
szervátültetést követően, a gyermekek közösségi életbe való sikeres
visszatérését komplex élményterápiás programokkal segítjük.
Fontosnak tartjuk, hogy az érintett családok minél előbb felismerjék,
hogy gyermekeik, a súlyos és gyakran hosszú évekig tartó betegség
után, a sikeres szervátültetésnek köszönhetően, újra teljes értékű
életet élhetnek.
Ezen szimpózium célja a transzplantált gyermekek rehabilitációja
vonatkozásában történő nemzetközi szakmai tapasztalatcsere.
Bízunk benne, hogy egymás tevékenységének megismerése,
tapasztalataink megosztása, a bennünket foglalkoztató kérdések közös
megválaszolása a jövőben európai szintű együttműködést és
együttgondolkodást eredményez, amely minden szinten a
szervátültetett gyermekek és családjaik ügyét szolgálja.

Tartalmas időtöltést kívánunk!
Szalamanov Zsuzsa
kuratóriumi elnök
Tel.: (30) 242-8558

Böcskei Virág
kurátor
Tel.: (30) 445-8761
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SZERDA
szept. 3.

RÉSZLETES PROGRAM
19.30
20.00

Welcome
Vacsora és borkóstoló a szálloda éttermében

10.00-11.20
10.00-10.20

SZEKCIÓ I. Üléselnök: Prof. Dr. Reusz György
MEGNYITÓ | MI IS NYARALUNK – MI IS SPORTOLUNK
Szalamanov Zsuzsa, Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért, kuratóriumi elnök
A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY REHABILITÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGE A CSALÁDOK SZEMSZÖGÉBŐL (film)
Fellner Márta, a Transzplantációs Alapítvány kurátora és
önkéntese, szülő, élődonor
SZERVÁTÜLTETETT GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA
Dr. Szőnyi László, SE I. sz. Gyermekklinika, egyetemi
docens
SZÍVTRANSZPLANTÁLT GYERMEKEK FIZIOTERÁPIÁJA
SORÁN NYERT TAPASZTALATOK
Lacsni-Deutsch Katalin, Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ,
gyógytornász; a Transzplantációs Alapítvány önkéntese
MILYEN SZEREPET JÁTSZHAT ÉS MEDDIG TERJEDHET EGY
GYÓGYSZERGYÁR LEHETŐSÉGE A BETEGEK SEGÍTÉSÉBEN
Dr. Grózli Csaba, Astellas Pharma Kft., Business Unit
Manager
KÁVÉSZÜNET
SZEKCIÓ II. Üléselnök: Dr. Szőnyi László
UTAZÁS AZ ISMERETLENBE
Prof. Dr. Reusz György, SE I. sz. Gyermekklinika,
egyetemi tanár, a Magyar Nephrológiai Társaság elnöke,
a Nemzeti Vese Program szakmai igazgatója, a
Transzplantációs Alapítvány gyerekprogramjainak
orvosigazgatója

10.20-10.40

CSÜTÖRTÖK
szeptember 4.

10.40-11.00

11.00-11.20

11.20-11.40

11.40-12.00
12.00-13.00
12.00-12.20
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12.20-12.40 EGY FELNÖVŐBEN LÉVŐ SZERVÁTÜLTETETT GYEREK
VALLOMÁSAI
Jakab Ivett, Transzplantációs Alapítvány a Megújított
Életekért, TRAPPANCS Egyesület, önkéntes,
májtranszplantált
12.40-13.00 CSAK ÁLLJ MELLÉNK! (film)
Feszt Tímea, a TRAPPANCS Egyesület elnöke,
szociológus, a Transzplantációs Alapítvány önkéntese
13.00-15.00 EBÉDSZÜNET
15.00-16.00 SZEKCIÓ III.
Üléselnök: Prof. Dr. Reusz György és Dr. Szőnyi László
15.00-15.20 A PSZICHOLÓGUS SZEREPE A TRANSZPLANTÁLT
GYERMEKEK ÉS CSALÁDJAIK ÉLETÉBEN
Dr. Szekeres Ágota, ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar, az Atipikus Viselkedés és Kogníció
Gyógypedagógiai Intézet vezetője, adjunktus
15.20-15.40 KRÓNIKUS VESEBETEG GYERMEKEK ÉS FIATALOK
MEGISMERŐ FUNKCIÓINAK, HANGULATI ÉLETÉNEK
JELLEMZŐI
Vargáné Dr. Molnár Márta, ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció
Gyógypedagógiai Intézet, adjunktus
15.40-16.00 "NEM MONDHATOM EL SENKINEK, ELMONDOM HÁT
MINDENKINEK...", de el tudom-e mondani legalább a
sorstársaimnak?
Gallusné Szabó Edit, Wesley János Lelkészképző
Főiskola, családterapeuta, a Transzplantációs Alapítvány
önkéntese
16.00-16. 20 KÁVÉSZÜNET
16.20-17.50 SZEKCIÓ IV. Moderátor: Böcskei Virág
16.20-16.40 A SPORT ÉS A REHABILITÁCIÓ KAPCSOLATA A
SZERVÁTÜLTETÉSSEL
Káldi-Szendi Mónika, testnevelőtanár, a
Transzplantációs Alapítvány önkéntese
16.40-17.00 A Transzplantációs Alapítvány gyermekrehabilitációs
programjainak bemutatása (film)
17.00-17.50 Kérdések és válaszok
7
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19.30-21.00 Vacsora a szálloda éttermében
21.00-22.30 Bowling
10.00-13.00 WORKSHOP | A nemzetközi programok bemutatása
Moderátor: Böcskei Virág
10.00-10.20 TANULJ REPÜLNI TACKERS-SZAL
Liz Schick - Ben Gateley, TACKERS, Svájc
10.20-10.40 SPORTPROGRAMOK A 18 ÉVEN ALULI
TRANSZPLANTÁLTAKNAK ÉS DIALIZÁLTAKNAK
Colin White, Irish Kidney Association, Írország
10.40-11.00 BEMUTATJUK A KIO-T
Eva Volger - Antje Gutsche, Kinderhilfe
Organtransplantation, Németország
11.00-11.20 ÍGY KEZDŐDÖTT
Lynne Holt - Lisa Beaumont, Transplant Sport UK,
Egyesült Királyság
11.20-11.40 KÁVÉSZÜNET
11.40-12.00 TRANSZPLANTÁLT GYEREKEK TÁBORA
TÖRÖKORSZÁGBAN
Seval Kökcen - Hilal Gedikli, Transplant Coordinators
Association (ONKOD), Törökország
12.00-12.20 A TRANSZPLANTÁLT FINN GYEREKEK REHABILITÁCIÓJA –
A REHABILITÁCIÓTÓL AZ AKTÍV ÉLETMÓDIG
Antti Pollari - Teemu Lakkasuo, Suomen Vammaisurheilu
ja –liikunta VAU ry, Finnország
12.20-13.00 Kérdések és válaszok
13.00-15.00 EBÉDSZÜNET
15.00-18.30 Szabadprogram
18.30-19.30 Sétahajókázás a gyönyörű Dunakanyarban
20.00
Vacsora a szálloda éttermében
Az Astellas Családi Napok kapcsán a magyar modell
gyakorlati bemutatása
10.00
Lovagi torna a Salamon toronyban, Játszópark, a
Mesterségek udvarának megtekintése
Hazautazás
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AZ ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI
MEGNYITÓ | MI IS NYARALUNK – MI IS SPORTOLUNK ................................... 10
A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A
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MEGNYITÓ | MI IS NYARALUNK – MI IS SPORTOLUNK
Szalamanov Zsuzsa
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
kuratóriumi elnök
1991 óta működő alapítványunk 2003-ban eszmélt rá arra a sajnálatos tényre,
hogy a szervátültetett felnőtteknek már számtalan egyesülete, lehetősége van
a rehabilitációra, de a gyermekekkel nem törődik senki. Transzplantálták őket,
rendszeres kontrollra jártak, de sem az állami betegellátás keretében, sem
civil-kezdeményezésben nem kaptak olyan ellátást, mely a rehabilitációjukat
segítette volna.
2004-ben szerveztük meg az első MI IS NYARALUNK tábort, melyen 25
gyermek és 27 szülő, valamint önkéntes segítő vett részt. Következő évben ez
a szám megkétszereződött, és az idei táborban már 91 gyermek, 82 szülő és
24 önkéntes segítő vett részt. A második évben bevezettük a „MI IS
SPORTOLUNK” jelszót, mert mind a fizikai, mind a lelki rehabilitáció
legcélravezetőbb eszközének a sportolást tartjuk. Az is világossá vált
számunkra már az első tábor után, hogy nem csak a szervátültetett
gyerekeknek van szüksége a rehabilitációra, hanem legalább annyira az
egészséges testvéreknek és a szülőknek.
A mára komoly szakmai alapokon nyugvó tábor önkéntes segítői – orvosok,
gyógypedagógusok, gyógytornászok, pszichológusok, családterapeuták,
sportoktatók, szociológusok, óvodapedagógusok, színészek, festőművészek –
mind azon fáradoznak, hogy a gyerekeknek és szüleiknek olyan
élményterápiát nyújtsanak, amely hozzásegíti mindnyájukat a traumák
feldolgozásához, a társadalmi re-integrációhoz, az újra teljes, minőségi élet
megéléséhez.
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A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY REHABILITÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGE A CSALÁDOK SZEMSZÖGÉBŐL
(esettanulmány)
Fellner Márta
a Transzplantációs Alapítvány kurátora és önkéntese
szülő, élődonor
1. A közösség ereje: a Mi is nyaralunk táborban és őszi, téli hétvégéken
sorstársakkal találkozhatunk. Egymás tapasztalataiból, példájából rengeteget
tanulunk és erőt gyűjtünk. A hasonló problémák által tartós barátságok
szövődnek.
2. Esélyegyenlőség: az Alapítvány szakember önkénteseinek – testnevelő
tanárok, pszichológus, gyógytornász, családterapeuta - munkája szükséges
ahhoz, hogy a sikeres műtét után gyerekeink és a család többi tagja megkapja
az esélyt ahhoz, hogy sikeresen reintegrálódjanak az óvodába, iskolába,
munkába.
3. Védőháló: A betegség kapcsán felmerülő összes problémánkkal – jogi,
egészségügyi,
anyagi
fordulhatunk
az
Alapítványhoz,
aki
kapcsolatrendszerével, tapasztalataival mindannyiunk rendelkezésére áll, és
minden kérdésben igyekszik megtalálni a megoldást.
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SZERVÁTÜLTETETT GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA
Dr. Szőnyi László, Jantek Gy.
Előadó:
Dr. Szőnyi László
SE I. sz. Gyermekklinika
egyetemi docens
Az utóbbi három évtizedben a transzplantáció elfogadott és elérhető kezelési
móddá vált a világ gazdaságilag fejlettebb országaiban, végállapotú
szervelégtelenségben szenvedőknek. A veseátültetés kivételével a többi szerv
esetében nem rendelkezünk hosszabb távra elfogadható szervpótló
kezeléssel, ezért valamennyi család rendelkezik „halálközeli élménnyel”.
A társadalom, az oktatási rendszer, sőt az egészségügyi ellátórendszer
szereplőinek ismerete korlátozott ezen a téren. Mindez megnehezíti a
szervátültetett gyermeket nevelő családok életét. A gyógyító tevékenység
célja megfelelő minőségű élet biztosítása. Ennek a célnak megfelelően
kezdtük el a szervátültetett gyermekek és családjaik életminőségének
keresztmetszeti és longitudinális vizsgálatát. A kutatás eredménye segítséget
nyújt abban a tekintetben, hogy miben segíthetünk szakszerűen a
családoknak.
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SZÍVTRANSZPLANTÁLT GYERMEKEK FIZIOTERÁPIÁJA
SORÁN NYERT TAPASZTALATOK
Lacsni-Deutsch Katalin
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Gyermekszív Központ
gyógytornász, a Transzplantációs Alapítvány önkéntese
Az első magyarországi gyermek-szívtranszplantáció (2007) óta összesen 27
gyermek kapott új szívet. 2008-ban pedig bevezetésre került a mechanikus
keringéstámogató eszköz, műszív (Berlin Heart) alkalmazása gyermekeknél.
Ezidáig 7 gyermek részesült a transzplantációt megelőzően műszívkezelésben.
Az előadás célja bemutatni a szívtranszplantáción átesett gyermekek
fizioterápiás kezelésének főbb irányvonalait. Részletesen ismerteti a
gyógytorna szerepét a pre-, illetve a közvetlen és késői poszttranszplantációs
időszakban. Bemutatja a mechanikus keringéstámogató eszközön töltött
időszakban alkalmazott fizioterápiás technikákat.
Hangsúlyozza, hogy ezeknek a betegeknek a kezelése komplex fizioterápiás
feladat, ami nem ér véget a transzplantációval, hanem feladatunk a
gyermekek utánkövetése, helyes életmóddal való megismertetése is, a kapott
új szerv minél hosszabb távú jó működése érdekében.
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MILYEN SZEREPET JÁTSZHAT ÉS MEDDIG TERJEDHET EGY
GYÓGYSZERGYÁR LEHETŐSÉGE A BETEGEK SEGÍTÉSÉBEN?
Dr. Grózli Csaba
Astellas Pharma Kft.
Business Unit Manager
Bár a gyógyszergyártókat sokan manapság csak profitorientált cégekként
ismerik, számtalan betegeknek segítő programot
fejlesztenek ki,
működtetnek és támogatnak. A szervátültetés különösen fontos terület az
Astellas Magyarország számára, ahol vezető szerepet tölt be a
szervátültetettek életminőségét javító programokban.
Hitvallásunk szerint egy gyógyszergyár szerepe és felelőssége több annál, mint
gyógyszert fejleszteni a betegek gyógyítására. Keresnie kell a megoldásokat
arra is, hogy a szervátültetés előnyét a beteg minél tovább élvezhesse. A
beteg együttműködésének a hiánya az egyik vezető oka a graftvesztésnek,
amelyet betegedukációs programokkal drámaian lehet javítani. A
transzplantált gyermekek különleges csoportot alkotnak: az egész család
érintetté válik, így valamennyien profitálhatnak a betegedukációs, életmód és
együttműködést javító programokból. A betegszervezetekkel szorosan
együttműködve nemcsak anyagi támogatóként, hanem a programok
megtervezője, kidolgozója és megvalósítójaként is jelen vagyunk.
A mi filozófiánk: felfedni a beteg rehabilitáció szempontjából problémás
területeket, megoldást keresni és elindítani a megfelelő programokat. A
sikeresen futó programokhoz már könnyebben csatlakoznak más támogatók
is, így újabb megoldandó feladat projektjén kezdhetünk dolgozni.
A szervátültetés hatalmas erőfeszítés mind a beteg, mind a finanszírozó
részéről, de ez csak a kezdő lépés. A szervátültetést követő rehabilitációt
fontos és integráns résznek kell tekinteni annak érdekében, hogy mindazon
előnyök, amit a szervátültetés nyújthat, hosszútávon érvényesüljenek és a
szervátültetettek az “egészségesek” életet élhessék. A szervátültetés azon
különleges területek egyike, ahol a beteg és szervtúlélés eredményességéért a
finanszírozó, a szakmai szervezet, a betegszervezet és a gyógyszergyártók
hosszútávú együttműködésére van szükség.
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UTAZÁS AZ ISMERETLENBE
1,2
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Reusz György , Kelen Kata , Sallay Péter , Szabó Attila

1

Előadó:
Prof. Dr. Reusz György
SE I. sz. Gyermekklinika
egyetemi tanár
a Magyar Nephrológiai Társaság elnöke
a Nemzeti Vese Program szakmai igazgatója
a Transzplantációs Alapítvány gyerekprogramjainak orvosigazgatója
A gyermekkori veseátültetések számának növekedésével a gondozott
gyermekek száma is drámaian nő. A gyermekgyógyászok kezdettől fogva
tisztában vannak azzal, hogy a betegek gondozása csapatmunka, egyebek
mellett a nephrológus, a pszichológus, a pedagógus és a szociális munkás
szoros együttműködését igényli. A betegek szoros ellenőrzésében a szülők
aktív szerepet játszanak.
A pubertás idején és az azt követő periódusban nemcsak a mélyreható
hormonális változások veszélyei leselkednek az átültetett vese működésére.
Az erre a korra jellemző pszichés instabilitás súlyosan veszélyeztetetheti a
beteg együttműködési hajlamát (compliance). További veszélyforrás lehet, ha
a beteget hirtelen, előkészítés nélkül – pl. adminisztratív okok (nagykorúság)
miatt – kell átadni a felnőttgondozásba. A sokkal lazább kapcsolat miatt ez az
átmenet gyakran nem sikeres. A váratlan kilökődések száma mintegy 35%-kal
nő meg ebben az időszakban.
A tanulási fázisban vagyunk, de az ígéretes helyi kezdeményezéseknek és
nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően lényeges javulás várható a
gondozás ezen területén is.
A gyermek- és felnőtt nephrológusok, szakmai és civil szervezetek közös
erőfeszítésére van szükség ahhoz, hogy ez az átmeneti időszak minél
zökkenőmentesebb legyen, a veseműködés stabil maradjon és ezáltal is
megvalósulhasson a végső cél: a betegeink felnőtt társadalomba való
integrálása.
1: SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest
2: Magyar Nephrologiai Társaság
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EGY FELNÖVŐBEN LÉVŐ SZERVÁTÜLTETETT GYEREK
VALLOMÁSAI
Jakab Ivett
Transzplantációs Alapítvány, TRAPPANCS Egyesület
önkéntes, májtranszplantált
Milyen gyermekként, tinédzserként átesni a szervátültetésen? Mennyi
információt akarunk tudni a donorunkról? Miért félelmetes átkerülni az
intenzív osztályról egy „sima” osztályra? Melyik gyógyszernek van a
legrosszabb íze? Milyen érzés tükörbe nézni, és nem felismerni az arcunkat?
Mik a legjobb – és legrosszabb – velejárói egy szervátültetett gyerekeknek
tartott rehabilitációs tábornak? Hogyan tudnak segíteni a sorstársaink? Az
„egy gyógyszer egy nap” kevés vagy sok? Elfelejtjük-e valaha bevenni a
gyógyszerünket? Melyek azok a dolgok, amik miatt nem érezzük magunkat
átlagos, egészséges embernek? Miért érdemes, és mik a buktatói a
szervátültetés után elkezdett sportnak? Eljuthatunk-e valaha egy egészséges,
profi sportoló szintjére?
Mennyit akarunk tudni azokról az egészségügyi problémákról, amelyek
valószínűleg jelentkeznek nálunk a jövőben? Mi a helyzet a gyógyszereink
mellékhatásaival? Élhetünk normális életet? Vajon a normális élet jó?
Ezeket a ritkán feltett, mégis fontos kérdéseket kíséreli meg megválaszolni az
előadás, remélve, hogy ez segít megérteni, mi minden zajlik egy felnövőben
lévő szervátültetett gyerek fejében.
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CSAK ÁLLJ MELLÉNK!
Feszt Tímea, Jakab Ivett, Dr. Szabó József, Dr. Szekeres Ágota
Előadó:
Feszt Tímea
a TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete
elnöke, szociológus, a Transzplantációs Alapítvány önkéntese
A szervátültetett tinédzserek átkísérése a gyermekkorból a felnőtté válásig
komplex rehabilitációs feladat. A program sikeres véghez vitele orvosi
szempontból nézve megelőző hatású a kamaszkorban tudatosuló és súlyosan
átélt, hátrányos helyzetből adódó, jellemzően a szervátültetés miatt szükséges
gyógyszerek szedésének elhanyagolásával járó és emiatt szervkilökődéshez
vezető lázadó attitűdök fellépésére.
A hagyományos közösségből akár évekre is kiszakadt fiatalok itt olyan
kortársaik közé kerülnek, akik tudják min mentek keresztül, toleránsak,
elfogadóak, a tréningek hatása lehetővé teszi az egyéni teljesítmény
fejlődését, és az együttműködési készség kialakulását, erősödését is. A
szervátültetett tinédzserek hasonló helyzete megkönnyíti, hogy megnyíljanak
a csoport s így önmaguk előtt, és felszínre hozzák, ezzel tudatosítsák
félelmeiket, érzéseiket. A csoportüléseken megtapasztalják, hogy hasonló
problémákkal küzdenek, nincsenek egyedül, így elfogadóbbak és
toleránsabbak lesznek önmagukkal szemben is. A személyiségfejlődéshez
fontosak a tréningek, az önismereti foglalkozások: fontos, hogy ne érezzék
magukat a krónikus betegség miatt csökkent értékűnek, hiszen csak
egészséges személyiséggel érhető el a folytonosság, azaz hogy a programon
résztvevőket elindítjuk egy olyan úton, ahonnan már képesek önállóan tovább
menni, hogy a társadalom hasznos és teljes értékű tagjaiként önállóan
fejlődjenek tovább, és az iskolai tanulmányaik befejezése után sikeresek
legyenek a munkaerőpiacon.
Szociológus szemmel azokat tekintjük fiatalnak, akik „már nem gyerekek, de
még nem felnőttek, vagyis nem kezdték el a rendszeres kereső munkát, nem
alapítottak családot, vagy egyszerűbben nem rendelkeznek a felnőttek összes
jogával (Andorka, 2003). Ezeknek a fiataloknak a státusza már nem gyerek, de
még nem is felnőttek, egy köztes életformában élnek. Ez egy rendkívül fontos
életkori szegmens az egészséges társadalomban is, a szervátültetés előtt/után
kiemelten szükséges foglalkozni velük.
Jelen előadásunkban az elmúlt években végzett munkánk számunkra
legfontosabb pillanatait mutatjuk meg Önöknek.
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A PSZICHOLÓGUS SZEREPE A TRANSZPLANTÁLT
GYERMEKEK ÉS CSALÁDJAIK ÉLETÉBEN
Dr. Szekeres Ágota
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet vezetője,
adjunktus
A krónikus betegség egy gyermek életében jelentősen befolyásolja az
érzelmeit, hiszen meg kell birkózni a betegség elfogadásával, a
kiszolgáltatottság állapotával. Kutatások kimutatták, hogy a krónikus
betegséget rizikófaktornak tekinthetjük a pszichés problémák kialakulásához,
például: a szorongás, a depresszió, vagy a viselkedészavarok esetén
(Gortmaker, 1990 idézi Vargáné Molnár, 2011; Aldridge, 2008 idézi Vargáné
Molnár, 2011; Vargáné Molnár, 2011). Fontos emellett megemlíteni a
gyógyszerek mellékhatásait is, amelyek szintén okozhatnak nehézséget a
gyermekek számára.
Mindez nemcsak a gyermekre, hanem annak családjára is hatással van. A
gyermek betegsége hat a családra, s annak reakciói visszahatnak a gyermek
további fejlődésére. A családban ahhoz hasonló gyászreakció játszódik le, mint
amikor fogyatékos gyermek születik a családban. Ez a feldolgozási folyamat a
bizonytalanság fázisával kezdődik, majd pedig következik a magány, tagadás,
bűnbak-képzés, harag, alku időszaka. Ideális esetben ez az elfogadással
fejeződik be (Kálmán, 2004). A krónikus betegség általában függő viszonyt hoz
létre a gyermek és a szülő között, amelynek általában „túlféltés” az
eredménye. Ez az állapot sokszor a transzplantációt követően is fennmarad,
bár akkor már nem tekinthető indokoltnak.
Mindezen családoknak és mindezen problémákra keresett megoldást a
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért szervezet, amely 2004 óta
szervezi a transzplantált gyermekek nyári egy hetes táborát. A tábor célja a
szervátültetett gyermekek és családjaik részére pszichoszociális támogatás
nyújtása. Ebbe a munkába kapcsolódtam be önkéntes pszichológusként 2006
és 2012 között. Előadásomban szeretném felvázolni azt a folyamatot, amelyre
önkéntesként lehetőségem volt. Egyes esetek részleteinek bemutatásával
szeretnék rávilágítani azokra a jellegzetes nehézségekre, amelyeken a
gyermekek és szüleik átmennek.
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KRÓNIKUS VESEBETEG GYERMEKEK ÉS FIATALOK
MEGISMERŐ FUNKCIÓINAK, HANGULATI ÉLETÉNEK
JELLEMZŐI
Vargáné Dr. Molnár Márta
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
adjunktus
Nemzetközi irodalmi adatok ismertek a krónikus vesebeteg gyermekek és
fiatalok pszichoszociális problémáinak különböző területeiről. Jelen előadás a
komplex problémarendszer ismertetésén túl a gyermekek és fiatalok
neurokognitív eltéréseinek jellemzőit igyekszik bemutatni, s két magyar
vizsgálat eredményeinek tükrében a rehabilitációs lehetőségeket, igényeket
felvázolni.
Az első vizsgálat eredményei alapján bemutatjuk 70, 6-17 év közötti
transzplantált
gyermek
intellektuális
képességprofilját
és
ezek
összefüggésrendszerét a hangulati élettel, viselkedészavarokkal.
A második - napjainkban zajló - kutatás előzetes eredményei mentén a
betegek neurokognitív funkcióinak jellemzőit ismerhetjük meg 20, 12-21 év
közötti KVE gyermek adatai alapján. A vizsgálat során e népességcsoport
esetében teljesen új technológiai eljárást alkalmazunk a betegek végrehajtó
működésének mélyebb megismerése érdekében, mellyel az ellátást,
gyógypedagógiai fejlesztést, rehabilitációt hatékonyabbá tehetjük.
Fenti eredmények a családi működéssel, más pszichoszociális markerek
figyelembevételével a komplex rehabilitáció egyik alappillére lehet. Az előadás
kitér külföldi modellek rövid ismertetésére, a hazai ellátás fejlesztési
javaslataira.
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„NEM MONDHATOM EL SENKINEK, ELMONDOM, HÁT
MINDENKINEK”,
de el tudom-e mondani legalább a sorstársaimnak?
(Hat év tapasztalata a „MI IS NYARALUNK” tábor szülőcsoportjáról)
Gallusné Szabó Edit
Wesley János Lelkészképző Főiskola
családterapeuta, a Transzplantációs Alapítvány önkéntese
Amikor egy gyerek szervre vár, vagy azt már megkapta, akkor a családi
rendszer, a rendszert jellemző határok, szerepek, kommunikációs sémák is
megváltoznak. A szülőkben, a beteg gyerekekben, és az egészséges
testvéreikben egyaránt megjelennek különböző érzések: félelem, bűntudat,
féltékenység, szorongás és megannyi más. Ezeket nehezen ismerik fel, és még
nehezebben tudják megosztani környezetükkel, gyakran még a közvetlen
családtagjaikkal is.
Ezt tapasztaltam én is, amikor csatlakoztam a tábori önkéntesekhez 2009-ben.
Akkor már évek óta jól működött a tábor, a gyerekeknek igazi Kánaán volt,
azonban a szülőkkel szervezetten senki nem foglalkozott. Ebben az évben kért
meg Szalamanov Zsuzsa arra, hogy csatlakozzam a csapathoz, - egyrészt, mint
aki saját maga is szervátültetett, másrészt, mint családterapeuta – hogy
indítsak egy csoportot a szülők megsegítésére. Így született meg a „családi
kör” elnevezésű szülőcsoport.
Az első évben, első nap 9 fő vett részt, az utolsón 26-an jelentek meg ezen a
csoportfoglalkozáson, ami hűen bizonyította, hogy milyen nagy szükségük volt
a szülőknek arra, hogy együtt, közösen tudjanak beszélni nehézségeikről,
érzéseikről. A csoportos foglalkozásokat mindig rövid elmélet ismertetésével
kezdtem, ami megkönnyítette számukra, hogy őszintén elmondják, megosszák
érzéseiket, félelmeiket. A szülők együtt tudtak fájdalmukban, örömeikben
osztozni, ezzel sok segítséget nyújtottak egymásnak.
Előadásomban szeretném bemutatni, - visszautalva Karinthy soraira - hogy
hogyan lett a senkinek „nem beszélésből”, mindenkinek „elmondás”.
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A SPORT ÉS A REHABILITÁCIÓ KAPCSOLATA A
SZERVÁTÜLTETÉSSEL
Káldi-Szendi Mónika
testnevelőtanár, a Transzplantációs Alapítvány önkéntese


A rehabilitáció fogalma, területei



A sport fogalma



Miért jó a sport?



A sport élettani hatásai általánosságban és szervátültetett/szervre
váró emberek tekintetében



A sport pszichikai hatásai általánosságban és szervátültetett/szervre
váró emberek tekintetében



Magyar szervátültetett sportolók



Világjátékok



A Transzplantációs Alapítvány és a Trappancs Egyesület munkája a
sport és a rehabilitáció területén
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