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A súlyosan, halmozottan sérült személyek több mint 90%-nál kell a napi életet is megnehezítő kommunikációs
zavarral számolnunk. Ez azt jelenti, hogy sem alapszükségleteik közlésére, sem pedig intellektuális, érzelmi és
szociális igényeik kielégítésére nem rendelkeznek megfelelően hatékony kommunikációs csatornákkal. S még ha
meg is tanítjuk őket kommunikálni speciális beszédpótló, kiegészítő módszerekkel – ún. augmentatív és alternatív
kommunikációs módszerek, rövidítve AAK –, a használat nehézségei és/vagy a környezet gyakorlatlansága kö-
vetkeztében gyakran éri kudarc a sérült embert a vágyott kommunikációs siker helyett. 

A magyar gyógypedagógia és a hazai rehabilitáció történelme során először jelenik meg olyan képzés, amely-
nek eredményeképpen a segítő szakma a kommunikációsérült személyek életminőségét komoly mértékben javító
szakemberekkel gazdagodik. Azáltal, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben a kommunikációsérült személy
sajátos kommunikációs módjait és technikáit jól ismerő és értő segítő áll rendelkezésre, leomolhatnak a kommu-
nikációs akadályokból épült, a sérült embert körülvevő és elszigetelő falak. Azokban az országokban, ahol az
augmentatív és alternatív kommunikáció már hosszabb, negyven-ötven éves múltra tekint vissza, a kommuni-
kációs segítő (a továbbiakban KS) vagy kommunikációs asszisztens szerepköre jól ismert: Svédországban, Ka-
nadában, Nagy-Britanniában s más fejlett országokban a KS a támogató szolgálatok elmaradhatatlan szereplője.
Magyarországon azonban nincsenek előzményei, így mind a képzés kezdeményezői, mind a tananyag összeál-
lítói új utakon járnak. Az első próbálkozás tapasztalatai később nyilván beépülnek majd a további képzések anya-
gába, ezért minden visszajelzésnek súlya van!

Éppen azért, mert ilyen foglalkozás Magyarországon még nem ismert, elég nehéz a maga tiszta formájában el-
helyezni azt a segítő szakmák palettáján. Előreláthatóan nálunk a KS feladatai több területre is kiterjednek majd,
s mindenütt kell segítenie, ahol munkájára, tudására szükség van. Így várható feladatai között szerepel a kliens
melletti tevékenység, amely elsősorban a kommunikációs akadályok leküzdését szolgálja; a személyi kísérő, sze-
mélyi segítő szerepkörben a kliens kísérése különböző ügyeinek intézése és/vagy magánjellegű programjai során;
s végül az AAK-t oktató szakember munkájának segítése a gyógypedagógiai asszisztensnek megfelelő szerep-
körben. (Ezen utóbbival kapcsolatban már itt fontos megjegyezni, hogy a KS a jelen képzés során nem szerez ké-
pesítést iskolai tanórák, speciális oktatások megtervezésére és/vagy levezetésére, sem pedig egyéni és/vagy cso-
portos terápiás foglalkozások előkészítésére vagy megtartására.)

E felsorolás sorrendje tükrözi az elérni kívánt, ideális funkciómegoszlást, noha ma Magyarországon várha-
tóan elsősorban a második, ill. a harmadik részterületre fog szorítkozni a KS munkája. Hangsúlyozni kívánjuk
azonban, hogy – a realitások tiszteletben tartása mellett – a KA helye a kliens mellett van: elsősorban a kliens
közvetlen érdekeit kell szolgálnia az önálló életvitel, a társadalmi szerepvállalás, az integrált életút kialakításá-
nak elősegítésével! 

Ugyancsak tekintettel e terület újdonságára, elég széles az a kör, amelynek számára e képzés javasolható (pl.
pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztens, személyi segítő, gyermekfelügyelő, gyermekgondozó, középis-
kolát végzett, még nem szakképzett, a segítő szakmák iránt érdeklődő, esetleg ebben az irányban továbbtanulni
szándékozó személy). Biztosak vagyunk azonban abban is, hogy mindazok, akik súlyosan, halmozottan sérült (a
továbbiakban SHS) személyekkel élnek vagy dolgoznak, jó hasznát vehetik ennek az ismeretanyagnak (pl. SHS
személy szülője, más közeli családtagja, jó barát, közeli ismerős, egyéb segítő szakmabeliek). Természetesen elő-
fordulhat, hogy egyéni érdeklődésből vagy a teammunka követelményeiből adódóan a gyógypedagógia vagy
rehabilitáció terén dolgozó más szakember is (pl. fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, diakónus stb.) érdek-
lődik a téma iránt, s a képzés nyilván a számukra is nyitva áll majd.

A képzés két részre osztható. Némi elméleti alapozás kihagyhatatlan a fogyatékosság, a kommunikáció és 
a segítő szakmák területéről, másrészt viszont, a feladat természetéből adódóan, jelentős számú gyakorlati 
óra szükséges a jó segítői eszköztár kialakításához. Ennek lényeges eleme az empátiás készségek növelése, az 

Bevezető 
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akadályozott kommunikáció természetének belülről való megismerése, valamint a kompenzációs technikák
(AAK) megértése és használatuk elsajátítása. Így a képzés alapvetően gyakorlati szemléletű, s megfelelő hát-
tértudással rendelkező, ám elsősorban a kliens érdekeire és igényeire érzékeny, ahhoz rugalmasan alkalmaz-
kodni képes segítők kibocsátását célozza.

De hogy mindeme tudás mellett mégis milyennek kellene lennie egy igazi kommunikációs segítőnek, hadd fo-
galmazza meg valaki, aki egész életében óriási csatákat vívott saját megértetése érdekében. Kollár Zoltán, a jelen
tanfolyam tematikáját kidolgozó munkacsoport egyik tagja, az alábbiakat írta:

„Ki a jó segítő?
– Aki akkor segít, amikor szükségem van rá!
– Aki hagyja, hogy amit meg tudok csinálni egyedül, azt megcsinálhassam.
– Aki önmaga minél önállóbb személy! 
– Olyan ember, akivel mindenről lehet beszélni és aki mindig kivárja a válaszomat.
– Megvárja, ha én szeretnék mondani valamit, és végig figyel a mondanivalómra.
– Figyelmen kívül tudja hagyni, hogy sérült vagyok.”

Nos, mindennek nem könnyű megfelelni, de reméljük, hogy bizonyos eszköztárral hozzá tudunk járulni az első
kommunikációs segítők szakmai és emberi sikereihez!

A szerkesztő
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1.1. A FOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATOS 
TÁRSADALMI GONDOLKODÁS FEJLőDÉSE
A fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi gondolkodás évezredeken keresztül változott, fejlődött, mire elérte
a mai szintet. Lehet, hogy néhány száz év múlva erre is éppen olyan borzadállyal tekintenek majd az emberek,
mint mi gondolunk vissza ma már barbárnak tartott megoldásokra. Tény azonban, hogy a fogyatékosság rend-
kívüli módon összetett kérdés, amely a történelem során egyetlen korban sem hagyta érintetlenül a közgon-
dolkodást.

1.1.1. A fogyatékosság komplexitása
A fogyatékosság az emberi létezés egyik variációja, az élet számos területét érintő, komplex jelenség. Tárgyalá-
sakor többek között az alábbi szempontok bukkannak fel: 
– orvos-biológiai (fogyatékosságok eredete, genetika, gyógyítás, orvosi rehabilitáció), 
– jogi  (a fogyatékos személy emberi jogainak védelme, egészségügyi, oktatási, szociális és foglalkoztatási szük-

ségleteinek törvényi biztosítása, munkaügyi rehabilitáció), 
– pszichológiai (a fogyatékossági helyzethez való alkalmazkodás a környezet, a család, ill. az egyén részéről,

pszichés rehabilitáció), 
– szociológiai (a társadalmi szerep változása az egyén és a család szempontjából, az integráció és szeparáció kér-

dései, társadalmi részvételi rehabilitáció), 
– pedagógiai (korai fejlesztés, speciális oktatási szükségletek, életkori és állapotbeli változásokat követő oktatás), 
– technikai (segédeszközipar, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés, rehabilitációs technológiák)

Éppen ezért mindig úgy kell rá tekinteni, mint egymással szoros összefüggésben lévő jelenségek, problémák és
kihívások láncolatára. Ennek megfelelően a fogyatékosság következményei sem csak az egyénre hatnak, hanem
szűkebb és tágabb környezete mellett érintik a teljes társadalmat is. A felmerülő problémák megoldása érdeké-
ben a legszorosabb tárcaközi együttműködésre van szükség az egészségügy, az oktatás, az igazságügy, a szoci-
ális ellátás, a foglalkoztatás és a pénzügyi illetékesek részéről.

1.1.2. Társadalmi hozzáállás
A változó társadalmak koronként és kultúránként különböző módon viszonyultak saját fogyatékos polgáraikhoz
(Könczei, 2002, 33-62). Sok ókori kultúrában a veleszületett vagy szerzett fogyatékosság isteni büntetésnek szá-
mított, másutt viszont papok, sámánok, jósok válhattak az epilepsziás, vak, púpos vagy más módon sérült em-
berekből. Egyiptomban a törpékkel kapcsolatban maradtak fenn adatok, ahol némelyikük egész magas pozícióba
került egy-egy fáraó mellett. A régi zsidó társadalmakban a láthatóan sérült, fogyatékos, beteg embereket távol-
tartották a templomoktól, akik így papok sem lehettek, de a közösség köteles volt megfelelőképpen gondoskodni
róluk. Az ókori Spártában olyannyira nem tűrték meg sem a beteg, sem a fogyatékos személyeket, hogy tevőle-
gesen elpusztították őket. 

„A csecsemőt édesapja karjába vette és elvitte a Leszkhé nevű helyre, ahol a törzsek vénei összegyülekeztek és
megvizsgálták a kisdedet. Ha egészséges alkatú és erőteljes csecsemő volt, utasították az apát, hogy nevelje fel, egy-
ben pedig kijelöltek neki egyet a kilencezer spártai parcellából. De ha idétlen vagy nyomorék volt, bedobták a Tai-
getosz Apothetai nevű szakadékába – azzal a meggyőződéssel, hogy nem előnyös sem a gyermeknek, sem az ál-
lamnak, ha egy születésétől kezdve gyenge és életképtelen ember életben marad. Ezért fürdették meg az asszonyok
az újszülöttet borban és nem vízben, hogy kipróbálják szervezete életképességét” (Plutarkhosz: Párhuzamos élet-
rajzok. I. kötet, 107; id. Könczei uo., 40). 

Tehát a történelem során az elpusztítástól egészen a kiválasztottságig mindenféle megközelítéssel találkozhattunk. 

1.
A fogyatékosság mint komplex 

társadalmi jelenség – dr. Kálmán Zsófia
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Amint e rövid visszapillantásból is érzékelhető, az évszázadok során jelentős változások következtek be a fo-
gyatékos emberekkel kapcsolatos társadalmi viselkedésben. Ennek számos oka közül az egyik nyilván a javuló
gazdasági helyzet volt, amely a szétosztható javak gyarapodását is jelentette: egy-egy közösség már megenged-
hette magának, hogy ne csak azokat tartsa el, akik maguk is aktívan hozzá tudnak járulni e javak megtermelésé-
hez. A társadalmi munkamegosztás is kiszélesedett, több olyan munkafolyamat, munkarészlet jelent meg, ame-
lyet fogyatékos emberek is végezhettek. Így megjelentek az egyes fogyatékossági csoportokhoz kötődő munkák,
pl. vakoknál a kosárfonás vagy gyógymasszőrség, később a telefonközpontkezelés, mozgássérülteknél az apróbb
boltokban (pl. dohánybolt) történő árusítás (ami onnan fakadt, hogy a háborús rokkantak gyakran ún. trafik-
jogot kaptak az akkoriban még nem létező rokkantnyugdíj helyett), siketeknél a nagyobb kézügyességet igénylő
tevékenységek, pl. fogtechnikusság, hímzés, műszövés. Eleinte ezek a lehetőségek jelentős életszínvonalválto-
zást hoztak az érintettek és családjaik számára, később azonban olyan sztereotíp zsákutcákká váltak, amelyekből
a mai napig nehéz kitörni (pl. néhány éve egy igen tehetséges, vak programozófiúnak nem sikerült bekerülnie fő-
iskolára, mert anyagi támogatást csak a kosárfonó szakma kitanulásához kapott). 

Segítette a társadalmi elfogadási folyamatot a toleránsabb gondolkodás és a sokkal humánusabbá váló vallási
parancsok felbukkanása is. A valódi áttörést azonban az emberi jogok fogalmának felbukkanása jelentette. 

1.1.3. A fogyatékosság közvetlen hatása az egyénre és a családra
Attól függően, hogy az egyént milyen életkorban éri a fogyatékossághoz vezető biológiai károsodás, változhat
meg egész fejlődésmenete vagy addigi életútja. 

1.1.3.1. Az egyénre gyakorolt hatás
A magzati életkorban, a születés körüli időszakban vagy a kisdedkorban (a mozgás és beszéd stabil kialakulása
előtt) elszenvedett károsodások a megszokottól teljesen eltérő életútra terelik a gyermeket, legyen szó a mozgás-
vagy érzékszervek, illetőleg az értelmi/akarati/viselkedési megnyilvánulások fejlődéséről. A normálistól eltérő
életút más és más lesz ugyan attól függően, hogy egy gyermek siket, vak, mozgássérült, értelmileg akadályozott
stb., de az eltérésnek vannak közös vonásai. Így például a korai szegregáció, a magasabb képzettséget megelőző-
feltételező oktatási formák hiánya, a továbbtanulás lehetetlenségei, az ebből adódó elhelyezkedési, munkaválla-
lási nehézségek, s a következményképpen kialakuló szegénység, rossz életminőség és társadalmi kirekesztettség
egyformán sújthatja őket.

A későbbi életkorban kialakuló károsodások esetében kevésbé beszélünk fogyatékosságról, hiszen ez utóbbi-
val inkább a veleszületett formákra utalunk. Nincs azonban jobb kifejezés arra, amikor valaki rokkanttá válik, pl.
mert elveszíti egy vagy több végtagját, megvakul, megsiketül, megbénul vagy egy agyvérzést követően beszéd-
képtelenné válik. Az életút ilyenkor gyökeres fordulatot vesz: az esetek túlnyomó részében az egyén kiesik a
munka világából, amely addig többnyire keretet, értelmet és anyagi biztonságot jelentett az életében. Pl. balese-
tet követő, maradandó mozgás- és beszédsérülésnél a gyermekeket nem veszik vissza az iskolába, a felnőtteket
pedig munkahelyükre. A sérülést követő, közvetlen orvosi rehabilitáció befejeztével ezek az emberek program
és kilátások nélkül maradnak, napi huszonnégy órán át, hét nap egy héten. 

1.1.3.2. A családra gyakorolt hatás
A hátrányok nem korlátozódnak az egyénre. Kétségtelen, hogy a biológiai hátrány, a fizikai veszteség, a fájdal-
mak, a gyógykezelések kínjai, a segédeszközök használatával járó nehézségek közvetlenül az egyént terhelik, de
környezete – s ez az esetek túlnyomó részében a család –, sem marad érintetlen. Ennek egyik oka, amint azt Virág
Teréz, a sajnos azóta meghalt nagy pszichológus gyakran megfogalmazta, hogy a traumát sem elfelejteni, sem fel-
dolgozni nem lehet, hiszen a sérült ember minden áldott nap, a puszta létével emlékeztet arra. 

Minden család egyedi, és éppen ezért mindegyikük másképp küzd meg a fogyatékosság következtében kialakult
helyzettel. A család problémafeldolgozó képességét számos tényező befolyásolja (Kálmán, 2004, 35–44). Így pél-
dául szerephez jut: 
– a sérülés/károsodás természete (egy vagy több funkciót érint), 
– a sérülés/károsodás bekövetkeztének időpontja (újszülött vagy normál, ép gyermeket vagy felnőttet ér),
– a sérülés/károsodás súlyossága (pl. aliglátó vagy vak, önálló mozgásra képes mozgássérült vagy kerekesszékre

szorul), 
– a kimenetel (végleges, lassan javuló, előrehaladó állapot: pl. újszülöttkori károsodásnál rendszerint végleges

állapot alakul ki, amelyhez, ha nehezen is, de hozzá lehet szokni, míg előrehaladó betegségnél állandóan ott
lebeg a súlyosbodás és végső soron a halál réme),

– a szükséges kezelés, ápolás és felügyelet mennyisége, minősége (elegendő-e pl. utcai kísérés, egy fehér bot,
egy hallókészülék, egy utcai elektromos szék, vagy huszonnégy órás felügyeletre, lélegeztetőgépre stb. szorul-
e az illető), 

– a szülők életkora mellett a család struktúrája és létszáma (aktív korú, nagy létszámú, több gyermeket nevelő
család rendszerint jobban viseli a következményeket, a magcsalád, amelyben minden remény az egyetlen gyer-
meken van, igen nehezen birkózik meg a helyzettel, különösen a szülők idősödésének előrehaladtával), 

1. A fogyatékosság mint komplex társadalmi jelenség – dr. Kálmán Zsófia
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– a családot körülvevő támaszrendszer, valamint saját lelki erőforrásai (széles rokonság, kulturális, vallási vagy
kisebbségi közösség sokat segíthet), 

– a család iskolázottsági foka és általános értékrendje (az iskolázottabb emberek könnyebben jutnak informáci-
óhoz, l. internet, az egyszerűbb családok viszont lényegesen természetesebben tudnak viszonyulni a kialakult
helyzethez),

– a család anyagi háttere (mint tudjuk, a pénz nem boldogít, de alaposan megkönnyíti az életet…; amelyik csa-
ládnak nagyobbak az anyagi lehetőségei, több és jobb rehabilitációs szolgáltatás, kényelmesebb és hatéko-
nyabb segédeszköz megvásárlására képes). 

Sajnos igen gyakran tapasztalható a családi egyensúly felborulása is. Ennek középpontjában rendszerint az
áll, hogy az anya és a sérült gyermek között kiépülő kapocs szinte kizárja a család többi tagját. Ez a kapocs a
gyermek felnőttkorúvá válásával sem lazul. Kialakul ez a segítésen és a gondozás anyai ösztönén alapuló roppant
erős kötődés akkor is, ha valaki már felnőttkorában sérül meg. Nem egyszer látjuk, hogy a családot ellátni kép-
telen nő vagy férfi saját szüleihez kerül vissza gondozásra, míg férje/felesége és gyermekei tőle független életet
alakítanak ki. 

Az egyensúly felborulásának másik mutatója a házastársak közötti kapcsolat megváltozása. A legtöbb esetben
az apa felvállalja a kenyérkereset – gyakran napi 14-16 órás távolléttel járó – feladatait és gyakorlatilag megszű-
nik az eleven kapcsolata nemcsak a sérült gyermekkel, hanem többi gyermekével és feleségével is. Ha a házas-
társi kapcsolat nem elég erős, akkor számítani lehet arra is, hogy a házasság előbb-utóbb válással végződik. Ter-
mészetesen vannak ellenpéldák is, amikor a baj éppen összekovácsolja az egész családot és közösen oldanak meg
minden felmerülő problémát. A legpozitívabb esetben a sérült családtagot nem egyszerűen problémának tekin-
tik, hanem csak egynek a többi családtag közül, akinek speciális igényeire ugyan mindig odafigyelnek, de ez az
életvitelüket – munka, tanulás, utazás, családi és baráti kapcsolatok ápolása, kulturális élet stb. – csak az elen-
gedhetetlenül szükséges mértékig befolyásolja. 

Természetesen, ha a családdinamika eltorzul (munkába menekülő, elérhetetlen apa, szülők közötti normál
kommunikáció hiánya, a sérült személynek és igényeinek túlzott középpontba kerülése stb.), azt a sérült személy
mellett élő testvérek is alaposan megsínylik. Gyakoriak az ezeknél a testvéreknél észlelt problémák mind gyer-
mekkorban (étkezési, alvási zavarok, bevizelés, iskolai teljesítési és viselkedési zavarok, kamaszkori lázadás szo-
ciálisan nem elfogadható formája, mint pl. a droghoz vagy csavargáshoz menekülés, stb.), mind pedig felnőtt-
korban (párválasztási zavarok, idős szülők elutasítása, önértékelési zavarok, saját élet feladása stb.). 

A családot általában komoly mértékben sújtja a szociális izoláció, amelynek egyik megnyilvánulási formája,
hogy megváltozik az őket körülvevő szociális háló, és bizony akadnak olyan rokonok, barátok és munkatársak, akik
elmaradnak a körükből. Sokszor kell magányosan megküzdeniük azzal, hogy megtalálják a megfelelő szolgálta-
tásokat, előteremtsék a pénzt, normális életet éljenek annak ellenére, hogy a gyermeket rendre nem sikerül böl-
csődébe, óvodába, iskolába bejuttatni. Kétségtelen azonban az is, hogy a legtöbb család arról számol be, hogy azok
helyett, akik elmaradtak mellőlük a bajban, olyan új kapcsolatokra tettek szert, amelyek létezéséről korábban nem
is tudtak. Igen sok magas színvonalon dolgozó segítő szakember, az érintett családok által létrehozott klubok, ta-
nácsadó testületek és érdekvédelmi szervezetek építenek olyan aranyhidakat e családok számára, amelyeken azok
nem egyszerűen visszatalálhatnak a társadalomba, de emberi kapcsolataik minősége is megemelkedhet.

A szociális izoláció melletti másik súlyos probléma a diszkrimináció számos formája, amellyel e családok na-
ponta szembetalálkoznak. Érheti őket direkt módon is (pl. az iskolai felvétel elutasítása vagy munkalehetőség
megtagadása a fogyatékosság miatt, ám annak kimondása nélkül), de mindennapos a társadalmi részvétel aka-
dályozottsága a közvetett diszkrimináció következtében (pl. nem akadálymentes épületek, segédeszközök hoz-
záférhetetlensége, közszolgáltatások elérhetetlensége stb.).

A családokkal kapcsolatos, fent említett problémák kialakulása megelőzhető részint a jog eszközeivel (l. a kö-
vetkező pontban), részint pedig a körültekintőbb, empatikusabb hozzáállással. Ha a sérült személy ellátása köz-
ben tudatosan figyelünk a körülötte élő többi személy igényeire és a családot egységes egészként kezelve, első-
sorban annak mentálhigiénés épségét igyekszünk megőrizni, sok keserű tapasztalattól óvhatjuk meg a családot.

1.2. EMBERI JOGOK ÉS FOGYATÉKOSSÁGÜGY, 
A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM JOGI LEHETőSÉGEI
A civilizáltabb társadalmakban a XX. meghozta a fogyatékos emberekről való állami gondoskodás általánossá vá-
lását. Az elfogadott szemlélet értelmében e gondoskodás mindenre kiterjedt, ami az érintettek fizikai biztonsá-
gát és jólétét illette, azaz elsősorban az egészségügynek kellett biztosítani lakhatásuk, étkezésük, gyógyításuk fel-
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tételeit. S mivel az egészségügy – az alapprobléma megállapításán, lehetőségek szerinti gyógyításán és az állapot
romlásának kívánatos megelőzésén túl – valójában nem sokat tehet egy fogyatékos emberért, ezért az ún. para-
medicalis szakmák (pl. gyógytorna, logopédia, fizikoterápiák, neuropszichológia, ergoterápia, foglalkoztató te-
rápia) felbukkanása előtt ezek az emberek inkább csak vegetáltak az ún. egészségügyi otthonokban. 

A második világháború borzalmaira reakcióképpen megszületett általános emberi jogok (l. az 1948. december
10-én kihirdetett ENSZ Egyezményt, az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát) azonban jelentős változást hoz-
tak ezen a területen is. A fogyatékosság többé nem mint egészségügyi probléma jelent meg, hanem olyan komp-
lex emberi jelenséggé nőtt, amely új társadalmi szerződések megszületését hozta magával. Az emberi jogi meg-
közelítés átalakította a hagyományos orvos-beteg, ellátó-kliens kapcsolatot is. E változás a partnerszintű kom-
munikáció iránti igényben is megjelent: egyre kevésbé volt helye az információt visszatartó, atyáskodó, a kiszol-
gáltatott ember személyiségét és jogos igényeit semmibe vevő, a szakembert hatalmi pozícióba helyező döntés-
hozatalnak és kommunikációnak.

Az azonban, hogy az ENSZ különböző egyezményeiben rögzített általános és elidegeníthetetlen emberi jogok
(pl. jog a lakó- és munkahely megválasztásához, a családban való élethez, az oktatáshoz, házasodáshoz, infor-
mációhoz jutáshoz stb.) a fogyatékos emberekre is éppen úgy vonatkoznak, mint bárki másra, lényegében csak
a XX. század utolsó harmadára vált világszerte elfogadottá. Ezt a hatalmas változást tükrözik azok a nemzetközi
és nemzeti jogszabályok, amelyek immár hangsúlyozottan védik a fogyatékos ember jogait. Ezekben a jogszabá-
lyokban felbukkan néhány olyan új fogalom, amely immár elidegeníthetetlenül beletartozik a modern törvény-
alkotás szótárába.

1.2.1. A társadalmi részvétel /participáció/ modellje
A társadalom teljes jogú résztvevője kifejezés sajátos értelmezést nyert a fogyatékosságok korszerű osztályozá-
sában, amelyben előkelő helyen szerepel az ún. participációs megközelítés. Ennek lényege, hogy nem a hiányzó
vagy tökéletlen funkciókra tevődik a hangsúly, nem arra terelődik a figyelem, hogy mi mindenre képtelen, mi
mindent nem tud az illető, hanem arra, hogy egyrészt milyen képességek rejtőznek a fogyatékosság mögött, más-
részt mi szükséges ahhoz, hogy az életkornak és társadalmi helyzetnek megfelelő, átlagos tevékenységekben
részt tudjon venni.   

Ahhoz, hogy felfedhessük a fogyatékosság mindent eltakaró jelensége mögött megbúvó képességeket, először
is az embert kell felfedeznünk: nem szabad megengedni, hogy ember és ember között mindig ott meredezzék a
fogyatékosság, mint valami megálljt parancsoló őr. Egy ember elsősorban ember és csak utána jön minden egyéb,
a neme, a kora, a milyenségei, hovatartozásai, jellemzői és természetesen, hogy épen vagy fogyatékossággal sú-
lyosbítva éli-e az életét. Hiszen azt senki nem akarja eltagadni, hogy egy funkció hiánya vagy elveszítése – a vak-
ság, siketség, értelmi sérülés stb. – biológiai hátrányba sodorja az embert, az állítás csak arra vonatkozik, hogy
ennek nem kell egyszersmind társadalmi hátrányként is jelentkeznie. Ez utóbbira vonatkozik a participációs meg-
közelítés: az lett a fő kérdés, hogy a társadalmi munkamegosztásban való részvétel érdekében milyen mennyi-
ségű és minőségű kiegészítő, ill. kompenzáló lépésekre van szükség, legyen szó akár segédeszközről, akár sze-
mélyi segítségről.

Ha egy négyéves gyermeket veszünk például, akkor az érvényes társadalmi norma értelmében e gyermeknek óvo-
dában van a helye, hasonló korú gyermekek között. Ideális esetben kb. reggel 9-től délután 3-ig játszik, tanul, gya-
korolja a szociális együttélés szabályait, modelleket szerez a problémamegoldásra, konfliktuskezelésre, kisebbek-
kel-nagyobbakkal való együttműködésre, a környezetével való kommunikációra. Megtanul elfogadni idegen felnőt-
teket, barátokat szerez, akikkel új, izgalmas közös élményekre tesz szert, mint amilyen a bábszínház vagy a cirkusz,
s akikkel kölcsönösen elmennek majd egymás születésnapjára. Tehát szépen belesimul a négyéves gyermekek tár-
sadalmába, kitapasztalva e korosztály táguló világát. Egy súlyosan, halmozottan sérült gyermek azonban az első
perctől kezdve más utat jár be. Amikor elutasítják az átlagos gyermekek átlagos intézményeiből, fel sem merül, hogy
elsősorban éppen olyan gyermek, mint a többi, az egyetlen és fő szempont, hogy „fogyatékos”, hogy nem való a
többi közé, hogy nincs rá külön szakember, hogy a többi szülő tiltakozni fog, hogy hátrányosan fogja befolyásolni
a többi fejlődését és a többi, hasonlóan komisz, elutasító, diszkriminatív és ostoba kifogás. Tehát ez a gyermek a par-
ticipációs modell szerint hátrányos helyzetbe kerül, hisz nem kapta meg azt a segítséget – pl. egy gyógypedagógiai
asszsisztenst, egy személyi segítőt, egy kicsit rugalmasabb programtervezést –, amelynek révén az óvodán belül jut-
hatna hozzá a szükséges fejlesztésekhez. 
Ha másik például egy – történetesen kerekesszéket használó – három nyelvet beszélő, ügyes és gyors fordítót ve-
szünk, akit álláshirdetésre való jelentkezése nyomán alkalmasnak találtak a munka betöltésére, akkor egy más
megközelítésből vizsgálhatjuk a participációs modell működését. Mi kell ahhoz, hogy a fordító élhessen a lehető-
séggel? Naponta el kell jutnia a munkahelyére: ehhez vagy speciális szállítószolgálatra vagy saját, mozgássérül-
tek számára alkalmassá tett járműre lenne szüksége. Mivel autója nincs, nagy nehezen és sok pénzért elintézi,
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hogy egy szállítószolgálat hozza-vigye. Ám a szolgálat rendszertelen, hol késnek reggel, hol már két órával a mun-
kaidő vége előtt megjelennek, hogy elvigyék, ami természetesen a munkáltató számára nem elfogadható. Adhat
ugyan kedvezményeket, de abba nem egyezhet bele, hogy az egyik fordító napi nyolc órát dolgozik, a másik meg
hol hetet, hol ötöt, a szállítószolgálat diszpécserének és sofőrjének kedve szerint. S nem elég e bizonytalanság,
de a munkahely sem akadálymentes: tizenkét, elég magas lépcső vezet fel a gangos udvarból a földszinti mű-
helybe, méghozzá díszes ráccsal keretezett, ívelt lépcsősor. Nem műemlék ugyan, ám a lakóközösség mégsem
járul hozzá, hogy valamelyik oldalához rámpát illesszenek. Így marad a napi izgalom, hogy lesz-e valaki, aki reg-
gel felviszi, délután pedig lehozza a lépcsőn a fordítót. A kérdés nem egyszerű, mert a sofőrnek ez nem köteles-
sége, különben is a dereka miatt nem emelhet, a többi fordító között pedig többségben vannak a nők, akik elég ne-
hezen vonszolják a meglehetősen nagytestű férfit a nehéz székkel együtt. A főnök pedig egyáltalán nincs elra-
gadtatva a munkafolyamatot félórákra megszakító, naponkénti húzom-vonom jelenetektől. A fordító kétségbee-
setten küzd az állásért, de amikor beáll a tél és a lépcsőkön megfagy a hó, feladja. Nagyon szerette a munkát: em-
berek között volt, érdekes munkát végzett, jól megfizették, értelmesen teltek a napjai, mégis belebukott a próbál-
kozásba. Ki vett volna az ő kedvéért lépcsőnjáró liftet vagy más hasonló szerkezetet? Ki biztosított volna a szá-
mára megbízható, megfizethető szállítószolgálatot? A fordító társadalmi részvétele megbukott a fizikai és morá-
lis akadálymentesség hiányán. 

1.2.2. A társadalmi részvétel feltételei
Amint a fenti példákból is látható, ahhoz, hogy a fogyatékos emberek a társadalom teljes értékű résztvevőivé vál-
hassanak, bizonyos feltételek teljesülése szükséges. 

Ezek három fogalom köré csoportosíthatók:
– normalizáció
– akadálymentesítés 
– esélyegyenlőség

1.2.2.1. A normalizáció fogalma
A normalizáció fogalma az 1940-es évek végén bukkant fel Skandináviában (Bank-Mikkelsen, 1969; Grunewald,
1987; Nirje, 1969; Wolfensberger, 1975). Eredetileg arra a törekvésre utalt, amellyel az óriási intézményekben élő
felnőtt értelmi sérültek életvitelét igyekeztek közelíteni a társadalom megszokott normáihoz. Ezek az emberek
ugyanis nem azzal osztották meg hálószobáikat, akiket maguk választottak, nem akkor és azt ettek, amit szeret-
tek volna, szabad idejük eltöltése a gondozók kedélyállapotától függött, a külvilággal való kapcsolattartásukat
alapvetően az intézeti szabályok határozták meg stb. A kutatók e méltatlan élethelyzeten igyekeztek változtatni
akkor, amikor javasolták a körülmények olyan jellegű megváltoztatását, amely közelebb áll a „normális” életvi-
telhez. Ennek eredményeképpen alakultak ki a lényegesen kisebb létszámú embert befogadó csoportotthonok és
lakóotthonok, ahol a lakók védett körülmények között és a megfelelő támogatással ugyan, de maguk dönthettek
a személyüket érintő mindennapi kérdésekről. 

Így a normalizáció lényegében azt jelenti, hogy valaki az életkorának, nemének, társadalmi csoportjának
megfelelő normák szerint él, lakását, életvitelét, munkáját, partnerét stb. maga választja, anyagi javaival maga
gazdálkodik, szabad idejét kedve szerint tölti, azaz úgy él, mint bárki más… Ez viszont már a teljes társadalmi
integrációt, más kifejezéssel inklúziót jelenti, amelynek keretei között fogyatékossággal összefüggő korlátozás
csak önmaga vagy a társadalom védelmében képzelhető el. E törekvésnek egyaránt vannak emberi jogi és gaz-
dasági vonatkozásai is: a társadalomból való kirekesztés emberi jogi sérelemmel jár, amit ma már egyetlen ci-
vilizált állam sem engedhet meg magának. Ugyanakkor minél inkább úgy tanulhat és dolgozhat valaki, mint
a többség, annál kevesebb gazdasági terhet jelent az adott állam részére. Óriási a különbség a között, hogy va-
laki rokkantnyugdíjból, segélyekből és fogyatékossági járadékokból próbál-e megélni, vagy adófizető állam-
polgárként keresi meg kenyerét. Természetesen minél humánusabb és jómódúbb egy társadalom, annál in-
kább igyekszik szociális hálóját sűrűre szőni és a fogyatékos emberek hátrányait anyagi kompenzációkkal csök-
kenteni. Ez azonban nem azonos azzal, amikor az élet feltételei csak a társadalmi jóindulaton és jótékonyságon
múlnak. 

1.2.2.2. Az akadálymentesítés fogalma
Az akadálymentesítés viszonylag új fogalom a magyar nyelvben. A kilencvenes években még nem sokan tudták,
mit jelent, s aki hallott róla valamit, az is könnyen azonosította azt a rámpákkal. Holott az akadálymentesítés
nem merül ki a jól-rosszul összetákolt rámpákban, hanem a legszélesebb értelemben vonatkozik mindenféle, a fo-
gyatékosság miatt leküzdhetetlen akadály fizikai elhárítására. Mást és más jelent az akadálymentesség egy ép
felsőtestű, kerekesszékét önállóan irányító fiatal férfi, egy siket óvodás, egy vak egyetemista, egy értelmi sérült
középkorú férfi, egy halmozottan sérült asszony vagy egy siket-vak kisiskolás részére. Mindegyiküknek másutt
vannak a mínuszai, másképp szorulnak a környezet akadálymentesítésére. 
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– Mozgássérült személyek szükségletei: lépcsőmentes bejáratok, széles, küszöbmentes ajtók, alacsonyan elhe-
lyezett villanykapcsolók és kilincsek, tágas mosdók, amelyekben elég hely van a vécéhez való odaforduláshoz,
személyi segítő, az utcán megfelelően lankás rámpák a lépcsők helyett, lekerekített járdaszél, alacsony peremű,
süllyeszthető peronú buszok, széles parkolók stb.

– Vak személyek szükségletei: hangos visszajelzést adó közlekedési lámpák, eltérő anyagból készült, jól kita-
pintható vezetősávok, vakvezető kutya, sok hangzó információ, beszélő szoftverrel és esetleg Braille-printer-
rel ellátott számítógép stb.

– Siket személyek szükségletei: elsősorban jól olvasható információk a közlekedésben, hivatalokban, iskolák-
ban, feliratos filmek, jeltolmács, jó hallókészülék stb.

– Értelmi sérült személyek szükségletei: egyértelmű jelzésekkel ellátott, jól áttekinthető környezet, sok képpel il-
lusztrált, egyszerű nyelvre „lefordított” tájékoztatóanyagok, személyi segítő stb.

– Beszédképtelen vagy súlyos beszédzavarral élő személyek szükségletei, azaz az infokommunikációs aka-
dálymentesítés eszközei: beszédpótlás valamilyen kiegészítő kommunikációs módszerrel tárgyak, képek vagy
jelek segítségével, megfelelően átalakított számítógépek, speciális billentyűzet és kapcsolók, hangos beszédet
produkáló ún. beszélőgép stb.; 

– Halmozottan sérült személyek szükségletei: a sérülések halmozódásától függően lehet szükség az érzékszervi
és/vagy mozgásos akadályok enyhítésére.

A fizikai akadálymentesítésnek jogszabályokban meghatározott műszaki paraméterei vannak, amelyeket az ún
OTÉK foglal össze (253/1997. Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről). Ha
valamilyen új létesítményt (középület, bevásárlóközpont, közlekedési csomópont, orvosi rendelő, iskola, lakás,
kórház stb.) eleve akadálymentesre terveznek és építenek, akkor lényegesen olcsóbb, mint amikor utólag kell azt
átalakítani. 

1.2.2.3. Az esélyegyenlőség fogalma 
A Magyar Köztársaságban minden ember, a születésétől a haláláig jogképes, azaz a saját jogán jogokat és köte-
lezettségeket vállalhat. A jog előtt mindenki egyenlő, tekintet nélkül korra, nemre, fizikai vagy szellemi állapotra,
bőrszínre, vallásra, anyagi helyzetre, politikai hovátartozásra stb. 

Bár laikus számára nehezen hihető, de a gyermek jogképessége is teljes körű: ugyanúgy és ugyanannyi joga és kö-
telezettsége lehet, mint a többi állampolgárnak (Bíró, 1998, 15–35). A cselekvőképességhez, tehát életkorhoz kötött
korlátozások (pl. házasságkötés, örökbefogadás, választójog, munkaviszony teremtése, büntethetőség) csak kivé-
telek, ezektől függetlenül a gyermeket a törvény előtt állampolgári jogegyenlőség illeti meg. A gyermek korlátozott-
sága ugyanis nem a jogok tartalmában, hanem pusztán azok érvényesítési módjában jelenik meg: életkora miatt
jogai egy részét csak képviselője útján tudja gyakorolni. Ugyanez igaz az értelmi sérült, siket-vak, pszichiátriai beteg,
autista, beszédképtelen vagy halmozottan sérült személyekre is: jogképességük nem csorbul, de annak érvényesí-
téséhez törvényben meghatározott módon segítségre van szükségük.

A jogegyenlőség azonban sajnos nem azonos az esélyegyenlőséggel, hiszen ez utóbbi nem teremtődik meg auto-
matikusan a jogszabály megszületésével. Attól, hogy egy jogszabály kimondja, hogy a fogyatékos embernek joga van
az akadálymentes és biztonságos környezethez (mint pl. az 1998. évi XXVI. törvény), a környezet nem válik azzá.
Csak az képes élni a jogaival, akinek módjában áll azt gyakorolni. Hiába vesznek fel valakit egy iskolába, ha a kere-
kesszékével nem képes bejutni a mosdóba, esetleg már magába az épületbe sem. Hiába igyekszik valaki a lehető leg-
több és legjobb munkát végezni, ha nem jutnak el hozzá a szükséges információk (egy fiatal vak köztisztviselő pl.
hónapokig képtelen volt a munkáját rendesen végezni, mert a munkáltatója nem biztosított számára speciális, beszélő
szoftvert a számítógépéhez). Nem egyenlők az esélyei a tanárrá, újságíróvá, közszereplővé, politikussá válás során
valakinek, aki fogyatékossággal él, még akkor sem, ha e fogyatékosságnak történetesen semmi jelentősége nincs a
választott szereppel való összefüggésben. Nem véletlenek a példák: egy társadalom gondolkodása akkor kezd meg-
változni a fogyatékosság vonatkozásában, ha a közvéleményformálás és a döntéshozatal magasabb szintjein meg-
jelennek a különböző fogyatékossággal élő emberek. Ám mivel esélyük vagy nincs, vagy nagyon csekély az odaju-
tásra, szavukat nem hallathatják, így nem születnek meg az adott csoport esélyeit növelő jogszabályok. A kör bezá-
rul, s minden marad a régiben. 

Az esélyegyenlőség záloga a valódi, fizikai és morális értelemben egyaránt teljes akadálymentesség: akadálymen-
tesség a tereken – akadálymentesség a szívekben… S míg az előbbi, tehát a speciális joggyakorláshoz szükséges
feltételek (pl. feliratozás a televízióban, hangos jelzőlámpák, akadálymentes parkolók, Braille-könyvtárak stb.) jog-
szabályokkal előbb-utóbb megteremthetők, az utóbbit kikényszeríteni lehetetlen. Sok ember következetes, elszánt,
évtizedeken át tartó harcai teremthetik csak meg az esélyeket egyenlő kézzel mérő, befogadó társadalom alapjait. 
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1.2.3. Jogalkotás és fogyatékosságügy
A jogok érvényesítése és az esélyegyenlőség közötti szoros összefüggés olyannyira nyilvánvaló, hogy még a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmánya is lehetővé teszi, hogy az esélyegyenlőség feltételeit külön jogszabályokkal te-
remtsék meg.  Ezek többsége a diszkrimináció valamely válfajára vonatkozik (Kálmán és Könczei, 2002, 142–151).

1.2.3.1. A diszkrimináció fajtái
A diszkrimináció önmagában pusztán megkülönböztetést jelent, a mai szóhasználatban azonban e megkülön-
böztetés mindig hátrányos. Lényege, hogy a megkülönböztetésnek nincs logikai kapcsolata azzal a területtel,
amit érint, jogi szaknyelven „a különbségtétel ésszerűtlen”.

Pl. nem vesznek fel rádióbemondónak valakit, mert kerekesszéke van, noha a hangja kellemes, a beszéde hibátlan,
stílusa kifogástalan; egy siket diák nem juthat be az egyetemre, mert a szóbeli vizsgáit csak jeltolmács segítségével
tudná letenni, s bár igen tehetséges és remek eredményei vannak, eleve feltételezik róla, hogy a vizsgákon majd
csal a jeltolmács segítségével; egy értelmes, kitűnő beszédképességgel és bámulatos memóriával megáldott vak le-
ányt azzal utasítanak el csak szóbeli kommunikációt igénylő, információs ügyfélszolgálati munkától, hogy az ügyfe-
lekre rossz hatással lenne a vakvezető kutya. Egy közepesen értelmi sérült férfit, annak ellenére, hogy speciális se-
gítő hosszan betanította az adott munkára (szennyesválogatás színek szerint) és a munkahelyi viselkedés szabá-
lyaira, s több hónapon át már sikerrel gyakorolta ezeket, elutasítottak egy kórházi mosodából azzal, hogy a többnyire
női dolgozók félnek egy fogyatékos férfitól, mert lehet, hogy szexuális viselkedéssel zaklatná őket (l. az előítélet tár-
gyalásánál is). 

E jelenségek közös lényege, hogy valakit hátrány ér, de nem azért mert ügyetlen, rossz, alkalmatlan valamire,
hanem azért, mert valamilyen fogyatékossággal éli az életét. Maga a fogyatékosság ténye az, amely alapot ad a
feltételezett alkalmatlanságra. 

Tehát összefoglalva elmondhatjuk, hogy a diszkrimináció negatív hatással van arra, akit érint, s alapja mindig
valamely indokolatlan és indokolhatatlan, tehát ésszerűtlen különbségtételből ered. A diszkrimináció elutasítást
szül, amely hátrányos helyzetbe hozza az azt elszenvedő embert. Az elutasításban nyilván benne van az ép ember
ódzkodása és rejtett szorongása is mindentől, ami számára ismeretlen és ezért egyben félelmetes, ez azonban
nem mentség a diszkriminatív gyakorlatra. 

Jogi szempontból a diszkriminációnak alapvetően három fajtáját különböztetjük meg:
– direkt diszkrimináció: a jogszabály alkotmányellenes, mert önmagában hátrányos megkülönböztetést alkalmaz

(pl. jogot megtagad vagy túlzott kötelezettséget ró valakire/valakikre);
– indirekt vagy más kifejezéssel burkolt diszkrimináció: direkt hátrányos megkülönböztetés ugyan nincs, de ki-

maradnak azok a többletjogok vagy a jogok érvényesítését biztosító kötelezettségek, amelyek megszüntethet-
nék a hátrányos helyzetet (pl. van egy jogszabály, amely biztosítja a vakokat segítő, hangos közlekedési lám-
pák telepítését, de sem meg nem nevezik a megvalósításra kötelezetteket, sem anyagi fedezetet nem biztosí-
tanak a megvalósításhoz); 

– társadalmi diszkrimináció: sem direkt, sem burkolt diszkrimináció nem lelhető fel, azonban a társadalmi kör-
nyezet és közhangulat maga szül hátrányos helyzetet, amelyben lehetetlenné válik valaki jogainak érvényesí-
tése (jó példa erre annak az anyának a tapasztalata, akinek fogyatékos gyermekét azért nem vették fel az óvo-
dába, mert a többi szülő ellenezte). 

1.2.3.2. A diszkrimináció tiltásának jogi lehetőségei
Az alábbiakban megemlítjük azokat a lehetséges jogi eszközöket, amelyekkel a társadalom védi tagjait a disz-
krimináció okozta kirekesztés ellen. Ezek a jogi eszközök nem csodafegyverek, hisz minden jogszabály csak
annyit ér, amennyit betartanak belőle. A jog eszközei különben is végesek: megtilthat valamit (pl. tilos engedély
nélkül építkezni), büntetheti, azaz szankcionálhatja, ha valaki a tiltás ellenére cselekszik (pl. bírságot fizet, aki ti-
losban parkol) vagy előírhat egy adott viselkedést (pl. meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltéte-
leit). Ennek megfelelően a jog a diszkriminációval kapcsolatban is csak ezeket az eszközöket alkalmazhatja.

– Tilt: törvény mondja ki a negatív diszkrimináció tilalmát (l. Alkotmány) és ugyancsak törvény tiltja, hogy al-
sóbb (pl. minisztériumi vagy önkormányzati) szinten diszkriminatív jogszabályokat alkossanak. Ha ez mégis
megtörténik, a diszkriminatív jogszabály alkotmányellenesnek minősül, és így azonnal visszavonatható.

– Szankcionál: törvény írja elő, hogy ha valaki mégis megsérti a diszkrimináció tilalmára vonatkozó törvénye-
ket, milyen büntetésben részesül (polgári vagy munkajogi per során kártérítést fizet, helyreigazítást közöl,
vissza kell vennie a munkahelyre a panaszost stb.)

– Előír: törvény fogalmazza meg a fogyatékos ember jogait (pl. jog az egyenlő esélyű egészségügyi ellátáshoz, a
kölcsönösen érthető kommunikációhoz stb.)

1. A fogyatékosság mint komplex társadalmi jelenség – dr. Kálmán Zsófia

17

IV_SHS NYOMDAI_Layout 1  2011.02.04.  14:54  Page 17



A jogkövetés a diszkriminációs esetekben gyakran nem automatikus, nem természetes, mert a diszkriminatív vi-
selkedés sokszor olyan mélyen gyökerező előítéleteken és sztereotípiákon alapul, hogy elkövetője nincs is tuda-
tában saját reakcióinak. A jog határait emellett az is megszabja, hogy van, amit kell és érdemes jogi úton szabá-
lyozni, de van, amit teljesen értelmetlen. Nem lehet törvényben előírni, hogy valaki ne gondolkozzék ostoba szte-
reotípiákban vagy hogy ne undorodjék egy jelenségtől. Az azonban joggal elvárható, hogy legalább az írott tör-
vényeket mindenki tartsa tiszteletben. 

1.2.3.3. A pozitív diszkrimináció jelentősége és ellentmondásai
A jog arra törekszik, hogy a negatív diszkrimináció tilalmát egy másik oldalról is megerősítse. Ezért azzal pár-
huzamosan, olykor attól függetlenül is él az ún. pozitív diszkrimináció eszközeivel. Minden olyan országban,
ahol eddig alkalmazták, nagy viharokat kavart. Lényege, hogy egy korábban diszkrimináció által hátrányos hely-
zetbe kényszerített csoportot jogszabályi úton előnyben részesít. Ilyen megsegített csoportok voltak a nők, a szí-
nesbőrűek, különböző nyelvi, etnikai vagy vallási kisebbségek és több országban a fogyatékos emberek. A pozi-
tív diszkrimináció, más megfogalmazásban előnyben részesítés megnyilvánulhat ún. kvótában (pl. a svéd parla-
mentben 50% nőnek kell lenni, másutt meghatározott arányban kell színesbőrű diákot felvenni az egyetemre)
vagy egyéb rásegítő szabályozásban (pl. nem kell felvételi vizsgát tenni; ha ugyanarra a munkahelyre pozitív
diszkriminációval védett ember jelentkezik, őt kell felvenni; lakáskiutalásnál plusz pontot jelent az adott cso-
porthoz tartozás stb.).  

A pozitív diszkriminációt azonban, elismert előnyei mellett, többnyire kétélű fegyvernek tartják (Sowell, 1991).
Aki a kötelezősége mellett érvel, azt mondja, hogy morális kötelezettség az elszenvedett hátrányok kompenzá-
lása. E gondolatmenetben benne van az, hogy mintegy „szégyellje magát” a társadalom azért, amit egy-egy nép-
csoporttal tett (pl. fekete rabszolgákkal, fogyatékos emberekkel) és fizessen e korábbi bűnökért azzal, hogy kár-
pótolja e csoportok napjainkban élő tagjait. Azt is felhozzák, hogy bármilyen eltűrt hátrány bomlasztja a társa-
dalmat: ha te eltűröd, hogy ma én kerüljek hátrányos helyzetbe, holnap mások fogják eltűrni, amikor veled tör-
ténik ugyanez… Tehát úgy vélik, a társadalmi önvédelem parancsa, hogy éljünk a pozitív diszkriminációval. 

Sokan akadnak azonban, akik azt mondják, hogy a pozitív diszkrimináció minden előnyös hatása ellenére sem
jó, mert a társadalmat kivételezettek és nem kivételezettek csoportjába sorolja, tehát önmagában megosztó hatású.
Azt is állítják, hogy sérti az antidiszkrimináció elvét, magának a diszkrimináció tiltásának törvényeit, hiszen akár
pozitív, akár negatív, a diszkrimináció diszkrimináció marad. Valós érvnek tűnik az is, hogy csökkenti az egyéni
erőfeszítések értékét, és tegyük hozzá, csökkentheti azok mértékét is. Valaki, aki nagy tehetséggel és szorgalom-
mal ért el valamit, joggal tarthat tőle, hogy egyéni teljesítményeit semmibe véve, azt fogják mondani, a pozitív
diszkrimináció juttatta jelenlegi pozíciójába. Ennek ellentéte is megtörténhet: valaki semmilyen erőfeszítést nem
tesz, hisz a pozitív diszkrimináció révén úgyis bekerülhet egy adott iskolába, munkahelyre, pozícióba. 

A pozitív diszkrimináció kettősségét mutatja, hogy részint rendkívül komoly esélyegyenlősítést sikerült vele
elérni azokban az országokban, ahol tudatosan, évtizedeken keresztül alkalmazták, másrészt viszont épp azok
szólnak ellene a leghangosabban, akik élvezték annak előnyeit. 

Érdekes példája volt ennek egy fekete sztárügyvéd a kilencvenes évek elején Amerikában, aki korábban soha nem
juthatott volna be azokra az egyetemekre, amelyek hallgatói után kapkodtak a neves ügyvédi irodák, vagy az egyik
európai ország többszörösen fogyatékos parlamenti képviselője, aki a legkisebb mértékben sem volt hajlandó fel-
vállalni fogyatékosságát annak érdekében, hogy legalább ily módon segítse előre sorstársai ügyét. 

1.2.4. A fogyatékos emberek jogait védő nemzetközi egyezmények
Az emberi jogokat általánosságban megalapozó legjelentősebb, és az aláíró országok számára kötelező érvényű
egyezmény az ENSZ Közgyűlés 1948-ban kiadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Valamennyi ezt követő
egyezmény vagy nemzeti törvény ennek valamely részletét emeli ki és/vagy erősíti meg. Igen jelentős volt az
1975-ös Nyilatkozat a fogyatékos személyek jogairól, az 1982-es A Fogyatékos Személyekre Vonatkozó Világ-
program vagy a nevezetes, 1993-ban elfogadott s a sérült emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályait ösz-
szefoglaló Standard Rules. 

Jelentősek az Európai Unió fogyatékos embereket védő jogszabályai, nyilatkozatai és egyezményei is. 2002
májusában például az Európai Fogyatékosügyi Kongresszuson az ún. Madridi Nyilatkozatban kimondták, hogy
„a befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés”, ami a fogyatékosság-
gal kapcsolatos legkorszerűbb gondolkodást tükrözi. Már nem tartják elegendőnek a diszkriminációt pusztán
megtiltó korábbi szabályozást, hanem továbblépnek az aktív társadalmi befogadás irányában. A társadalom nem-
csak nem tűrheti a diszkriminációt, de tennie kell a megelőzéséért is, pl. akadálymentes munkahelyek kialakítá-
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sával, a szegregált oktatás megszüntetésével s általában a fizikai és morális akadályok eltávolításával annak út-
jából, hogy a fogyatékos emberek is a társadalom teljes jogú résztvevőivé válhassanak. 2007. az Egyenlő Esélyek
Mindenki Számára Európai Éve volt, ám ebben az évben az európaiak 79%-a gondolta úgy, hogy a fogyatékoso-
kat diszkriminálják Európában!

Legjelentősebb a fogyatékosság szempontjából az ENSZ Közgyűlés, 2006. december 6-án, New Yorkban meg-
hozott, A fogyatékos személyek jogairól szóló egyezménye. Ez összefoglalva, a legapróbb részletekre is figye-
lemmel foglalja össze mindazokat az emberi és polgári jogokat, amelyek minden fogyatékos embert megilletnek
a földön.

1.2.5. A fogyatékos emberek érdekeit szolgáló mai magyar jogszabályok
Mivel az Alkotmány csak kimond (deklarál) bizonyos jogokat, ezért lehetővé teszi, hogy alacsonyabb szintű jog-
szabályok pontosítsák, részletezzék ezen jogok végrehajtásának körülményeit és feltételeit. Szinte minden jog-
szabályban van olyan paragrafus, amely vonatkoztatható fogyatékos emberekre, az alábbiakban azonban konk-
rétan találunk az ő érdekeiket védő és jogaikat kiemelő szabályozást.
– 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról: kimondja a diszkriminációmentes élethez és bá-

násmódhoz való jogot, s biztosítja valamennyi magyar állampolgár részére az összes alapvető emberi és pol-
gári szabadságjogot.

– 1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet átalakításáról és védelméről: kimondja az akadálymentes és
biztonságos környezethez való jogot, amelyben biztosítottak a kölcsönös tájékozódás feltételei.

– 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról: ún. deklaratív
törvény, amely összefoglalja a fogyatékos emberek esélyegyenlősítését kívánó területeket (pl. oktatás, foglal-
koztatás, kommunikáció, sport stb.), kimondja a kapcsolódó jogokat, azonban nem nevezi meg a megvalósí-
tásukra kötelezetteket. Sajnos, a megvalósítása is akadozik, pl. az akadálymentesítésre kitűzött határidő egyre
kitolódik.

– 2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról: népszerű nevén ez
az ún. antidiszkriminációs törvény, amely a különösen veszélyeztetett csoportokat (pl. nők, kisebbségek, fo-
gyatékos személyek) védi mindennémű kirekesztés, bántalmazás, zaklatás és üldöztetés ellen.

– 2007. évi LXXXVII. törvény, amely az 1993-as közoktatási törvényt egészíti ki a fejlesztő iskolai oktatás fogal-
mával, megteremtve így a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek közoktatásának feltételeit.

– 2007. évi XCII. Törvény, amely a 2006-os ENSZ Egyezmény magyarországi ratifikálását követően született A
fogyatékos személyek jogairól. Büszkék lehetünk rá, hogy a világon másodikként fogadta el a magyar Parla-
ment, 2007. június 25-én 337 igen szavazattal. Manapság ez a 2008. május 3-án életbe lépett törvény határozza
meg a legaprólékosabban és leggondosabban a fogyatékos ember életében felmerülő speciális szükségletek ki-
elégítésének jogi feltételeit.

A törvényalkotást tekintve, e fenti törvények a világ élvonalába emelik Magyarországot a fogyatékos ember-
eket védő jogszabályok vonatkozásában, ami azonban a végrehajtást illeti, elég hátul kullogunk: ha e törvé-
nyeknek csak a felét betartanák, már az is százszázalékos javulást jelentene e téren…

1.2.6. Példa a kommunikációsérült emberek érdekeit védő speciális szabályozásra
A TASH, a beszédképtelen emberek érdekeit védő társadalmi szervezet az Egyesült Államokban már 1992-ben
közzétette állásfoglalását, amelyben akkor még csak egyszerűen leszögezte, hogy „a kommunikáció nem egy-
szerűen alapvető emberi jog, hanem egyben valamennyi egyéb jog realizálódásának az eszköze. Ezért az, hogy
valaki maga választotta, hatékony, a minél teljesebb társadalmi részvételt megengedő, általánosan elfogadott
kommunikációs eszközt használhasson, azonos a szabad véleménynyilvánítás jogának tiszteletben tartásával.”
(TASH állásfoglalás*). A fejlettebb országokban mára külön törvények védik azok jogait, akik a megszokott
módon, tehát hagyományos beszéddel nem képesek hatékonyan kifejezni magukat, s elsősorban emiatt nem tud-
ják saját életüket megfelelően irányítani. Több országban (pl. Svédország, Finnország, Ausztrália, Egyesült Álla-
mok stb.) is ismert a kommunikációhoz való jogot biztosító törvény. Kanadában törvény garantálja azt is, hogy
mindenki hozzájuthasson ne pusztán a megfelelő kommunikációs segítséghez, hanem konkrétan az AAK-tanu-
láshoz, bármilyen kommunikációs segédeszközhöz, valamint kommunikációs segítőhöz is. Nagy-Britanniában az
ún. Communication Bill of Rights (magyarul leginkább a kommunikációhoz való emberi jognak fordítható) alap-
ján járnak el**. Ezt a törvényjavaslatot már 1992-ben benyújtották, tehát ugyanabban az évben, amikor a TASH
közzé tette nevezetes állásfoglalását. 
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A Communication Bill of Rights többek között leszögezi, hogy minden személynek:
– joga van kifejezni valamely tárggyal, cselekvéssel, eseménnyel, emberekkel kapcsolatos kérését, kívánságát,

óhaját, 
– joga van visszautasítani a számára nem kívánatos tárgyakat, cselekvéseket, eseményeket,
– joga van közölni személyes érzelmeit és preferenciáit,
– joga van ahhoz, hogy választási lehetőségeket kapjon (kiválaszthassa a számára kedvező alternatívát),
– joga van visszautasítani a felajánlott választási lehetőségeket,
– joga van a programjaival, ill. azok változásaival kapcsolatos információkat megkérni és megkapni,
– joga van kérni és megkapni egy másik személy figyelmét, s hasonlóképpen joga van interakciók kérésére is,
– joga van reakciót kapni bármilyen, általa kezdeményezett kommunikációra, abban az esetben is, ha a partner

nem képes a kivánságát teljesíteni,
– joga van a kommunikációs képességeit fejlesztő terápiákra, AAK- vagy egyéb segítő technológiákat (ST) nyújtó

szolgáltatások, ill. eszközök bármikor, ill. folyamatosan történő igénybevételére,
– joga van folyamatosan működő, állandóan rendelkezésre álló AAK- vagy egyéb ST-eszközökhöz,
– joga van olyan környezethez, amely teljes értékű partnerként kezeli, biztosítva és fejlesztve kommunikációját

más személyekkel, beleértve a kortársakat is, 
– joga van a tiszteletteljes, udvarias bánásmódhoz és beszédhez,
– joga van arra, hogy közvetlenül vele beszéljenek és hozzá szóljanak, s ne kezeljék nem jelenlévő harmadik sze-

mélyként,
– joga van a tiszta, érthető, kulturálisan és nyelvileg megfelelő, adekvát kommunikációhoz.

Ha Magyarországon még távol is vagyunk tőle, hogy a kommunikációsérült emberek igényei ilyen mélységig
részletezett jogokként jelenhessenek meg, jelen program sokat tehet az ügyük érdekében.

1.3. A FOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATOS ATTITŰD KIALAKULÁSA 

Nem mindig tudjuk, hogy valamely személy vagy helyzet miért épp az adott reakciót váltotta/váltja ki belőlünk.
Benne van egész múltunk, neveltetésünk, családunk üzenetei, saját tapasztalataink, a társadalmi közhangulat,
egyszóval egész életünk. Így igen nehéz kibogozni, hogy valaki egy jelenséggel, esetünkben a fogyatékossággal
kapcsolatban miért az adott módon gondolkodik, viselkedik. Lehetetlen az attitűdöt befolyásoló valamennyi ösz-
szetevő ismertetése, így az alábbiakban csak néhány jellemző, fontos tényezőt emelünk ki. Ezek közül kétségte-
lenül a legnagyobb hatású az előítélet, amelyet éppen ezért kiemelve, külön tárgyalunk.

1.3.1. Az attitűdöt befolyásoló tényezők
1.3.1.1. A küllem
Sajátos módon a társadalmi elfogadás-befogadás egyik alapja mindig is a küllem volt. Gondoljunk csak a mesék
boszorkányaira: egy hagyományos mesében ki látott már kellemes, harmonikus küllemű boszorkányt? Vagy
megfordítva: akadt-e olyan jó tündér, aki botra görnyedve vonszolta púpját és biborcsókos orra alól, fogatlan
szájjal mormolta a csodálatos varázsigéket? Az emberi gondolkodás ebben mindig is egysíkú volt: akinek a teste
vagy vonásai szabálytalanok, az egyben gonosz is. Mintha az ép testben ép lélek aforizmáját úgy értelmezték
volna, hogy szép testben szép lélek – torz testben torz lélek… Mindig is könnyebb volt elfogadni az egyértel-
műen fogyatékosságot sugalló, de nem „visszataszító” külsőt (pl. kerekesszék, fehér bot), mint az átlagtól túlsá-
gosan eltérő küllemet (pl. erősen torzult test vagy égés után elváltozott arc). Ugyanakkor a nem látható fogyaté-
kosságra (pl. értelmi akadályozottság, pszichiátriai betegségek, autizmus) általában ingerültséggel reagálnak:
pedig nem is látszik rajta… Mintha a külső és a belső adottságok elválaszthatatlan, egymást feltételező egység-
ben léteznének, nem pedig a biológia csodáiként fellépő ezer meg ezer variációban.

1.3.1.2. A sztereotípiák szerepe
A sztereotípiák felszínes megfigyelésekből, hamis előfeltevésekből és az azokból levont hibás következtetésekből
összegyúrt, kényelmes gondolkodási sémák. Megkímélik az embert az önálló gondolkodás nehézségeitől, s eleve
felmentik a sztereotíp viselkedés következményei alól: hiszen mindenki úgy gondolja, úgy csinálja… Kicsit ha-
sonlítanak ahhoz, amikor az iskolás azzal védi ki az intőjét, hogy a többiek is kaptak. Könnyebb készpénzként el-
fogadni egy népcsoportról, vallásról, fogyatékossági vagy egyéb csoportról vallott, sematikus véleményt, mint ön-
álló erőfeszítést tenni annak igazságtartalma kiderítésére. Ki ne hallott volna szinte naponta olyan sommás meg-
állapításokat, hogy „a nők nem tudnak vezetni”, „a romák bűnöznek”, „az írek alkoholisták”, „az értelmi fogya-
tékosok szexuálisan túlfűtöttek” és a többi ostobaság. Ezek az ítéletek mindig a távolságot is hangsúlyozzák a cím-
kéző és a címkézett között. Mintha egy torzító tükörben próbálná lemérni a saját épségét: ÉN szerencsére nem
olyan vagyok, mint ŐK… S ha ez a távolság megszületett, már nagyon könnyű levonni a logikusnak látszó kö-
vetkeztetéseket: az ilyenekért nem kár… legjobb ezeket elkerülni… aki közéjük tartozik, azt a rendes emberek vé-
delmében legjobb lenne elkülöníteni, intézetbe zárni, kiirtani…

1. A fogyatékosság mint komplex társadalmi jelenség – dr. Kálmán Zsófia

20

IV_SHS NYOMDAI_Layout 1  2011.02.04.  14:54  Page 20



A baj az, hogy a sztereotípiákban, ezekben a hamis mítoszokban mindig benne van az igazság egy morzsája is,
amely azonban rég eltűnt a rárakódott hibás következtetések, csúsztatások és helytelen általánosítások alatt. Rá-
adásul a hamis mítoszok mindig sajátosan egymásra épülnek, egymásból táplálkoznak, egymást erősítik. Ha csak
egy meginog, összeomlik a teljes hazugságpiramis.

1.3.2. A fogyatékos emberek énképének változása
A hazugságpiramis összeomlásához erősen hozzájárulnak a fogyatékos emberek saját harcai is. A társadalmi at-
titűd módosulásához legerőteljesebben az járul hozzá, amikor a fogyatékos emberek maguk kezdenek küzdeni
a róluk kialakult kép megváltoztatásáért. A hatvanas-hetvenes évektől kezdve az egész világon fokozatosan csat-
lakoznak a fogyatékossági mozgalmakhoz újabb és újabb országok. A cél az, hogy megváltoztassák a kiszolgál-
tatott, jótékonykodásra szoruló, gyámoltalan ember képét, s helyébe egy öntudatos, saját mínuszaival és értéke-
ivel egyaránt tisztában lévő, tevékeny, önmagáért tenni akaró és képes ember képe kerüljön. A társadalom in-
formálásával, látványos demonstrációkkal, civil szervezetekbe tömörülve egyre hatékonyabban alakítják a tár-
sadalmi gondolkodást azok az emberek, akik kiállnak a jogaikért, az akadálymentesítésért, egyenlő esélyeik meg-
teremtéséért. Elutasítják a sajnálkozást, a szánalmat, a jótékonyságot, ehelyett tanulni és dolgozni szeretnének.
Nem akarnak mások lenni, csak annyit kívánnak az élettől, mint bárki más… Egyre több olyan fogyatékos nő
van, aki nem tűri, hogy lebeszéljék a gyermekvállalásról, egyre több fiatal, aki elszántan küzd az egyetemi ta-
nulmányait nehezítő akadályokkal, s egyre gyakrabban bizonyítják munkájukkal, hogy teljes jogú tagjai a társa-
dalomnak.

A fenti folyamat egyik legfontosabb eleme az információ, a társadalom felvilágosítása a fogyatékosságokkal
kapcsolatos valós tényekről, hisz a tudás mindig csökkenti a sztereotípiák fennmaradását. A másik jelentős lépés
az énformálás, azaz a fogyatékos ember saját attitűdjének megváltoztatása, tudásszintjének növelése és a társa-
dalmi párbeszéd folytatásár alkalmas készségeinek tudatos fejlesztése. Nemcsak kérni kell tudni, hanem elfogadni
is, és nem elég mindig azt kérdezni, hogy mit adhat a társadalom, hanem fel kell tenni azt a kérdést is, hogy ki-ki
maga mit adhat a társadalomnak. S a fogyatékos emberek egy új, fiatal generációja már ezen az úton jár. 

1.4. AZ ELőÍTÉLET

Nem cigány, nem zsidó, nem arab, nem néger és mégis… A fogyatékos ember, legyen nő vagy férfi, gyermek vagy
felnőtt, éljen púpos törpeként vagy egy birkózó felsőtestével, de kerekesszékben, tapogassa az útját fehér bottal
vagy beszélgessen a két kezével, mind a mai napig a társadalom peremén érezheti magát. Néha megbámulják,
de gyakrabban elkapják róla a pillantásukat, beszélnek a jelenlétében, róla, de nélküle, mindennapjaiban folya-
matosan megéli az akadályozottság legváltozatosabb formáit. Csak aránytalan erőfeszítések árán tud iskolákat
végezni, többnyire értéketelen a munkaerőpiacon, szegényen, iskolázatlanul, kilátások és illúziók nélkül él egy
közönyös vagy ellenséges, rossz esetben ellenségesen közönyös társadalomban. Abban, hogy a társadalom egy
embercsoportot nem fogad be, annak igényeire a vonatkozó törvények ellenére is csak igen kis mértékben haj-
landó odafigyelni, a társadalmi attitűdöt komolyan befolyásoló, előítéletes gondolkodásmódnak igen nagy sze-
repe van. Az előítéletes gondolkodásmód legnagyobb veszélye pedig az, hogy a szóbeli előítélet gyakorta átcsap
aktív diszkriminációba: a szülők tiltakozó ülést szerveznek, mert fogyatékos gyerek került az óvodába; a fogya-
tékos gyermeket nem veszik fel az iskolába, mert úgyis csak kudarc éri az épek között; a fogyatékos munkavál-
laló számára nem adnak esélyt, mert úgysem bírná a munkát, stb.

Az előítéletnek óriási szakirodalma van (l. pl. Allport, 1977, Goffmann, 1981, Aronson, 1987), lehetetlen kiala-
kulását, gyökereit, fajtáit, megnyilvánulásait stb. részletesen ismertetni. Az alábbiakban csupán egy-két lényeges
elemet emelünk ki. 

1.4.1. A fogyatékossággal kapcsolatos előítéletek gyökerei
Az állatvilágban a sérült egyed az esetek túlnyomó részében elpusztul, vagy azért, mert képtelen részt venni a
fennmaradásért folyatott folyamatos küzdelemben, vagy az esetek jó részében a saját társai pusztítják el. A fo-
gyatékos emberekkel kapcsolatos máig elutasító társadalmi attitűd egyik gyökere feltehetően éppen ez az ősi
ösztön, amely szelidített formában ugyan, de átüt a kultúra parancsolta viselkedésen. 

Egy másik forrás lehet a fogyatékosság érthetetlensége, eredetének homálya. Amint korábban említettük, a
kultúrhistóriai emlékek jól mutatják, hogy a különböző korokban, a különböző népeknél a fogyatékosság gyak-
ran összekapcsolódott a transzcendentálissal: a fogyatékosságot hol isteni ajándéknak, hol éppen büntetésnek
tekintették. Ez a gondolkodás ma sem megy ritkaságszámba: nem egy értelmi sérült gyermeket tekint szülője
isteni ajándéknak, amelyet azért kapott, mert „odafent tudták”, hogy nála jó helye lesz. Ugyanakkor ennek az
embernek a szomszédja azt gondolhatja róla, hogy valamikor, valahol ő csinált valamit rosszul, azért lett „ilyen”
a gyereke. Ráadásul az „ilyen” ritkán felel meg a valóságnak: keveredik a hasonló problémával élőkről hallott,
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anekdotikus, meglehetősen kiszínezett és eltúlzott képekkel, s végül kevés köze marad a realitáshoz. Sajnos sok
esetben az okok ismeretének hiánya valós: pl. sok elmebetegség, értelmi fogyatékosság, autizmus, egyes gene-
tikai kórképek esetében ma sem tudjuk, hogy pontosan mi idézte elő a súlyos fizikai vagy szellemi károsodást.
A világos, tiszta magyarázatok hiánya mindig kedvez az azokat pótló, kényelmes, sztereotíp előítéletek kiala-
kulásának. 

Harmadik forrás lehet a nemzedékek közötti információáramlás, amelynek következtében az előítéletek több
generáción keresztül fennmaradnak, hisz áthagyományozódásuk folyamatosan megtörténik. Aki a kész gondo-
lati sémát kapja, az, mint a sztereotíp gondolkodásnál említettük, egyszersmind szemléletet és értékrendet is örö-
köl, anélkül, hogy megkérdőjelezné annak értelmét és tartalmát. Jó példa erre a szinte naponta észlelhető játszó-
téri, utcai jelenet, amikor a még előítéletmentes kisgyermek megkérdezi az anyjától vagy magától az érintett em-
bertől, hogy „Miért ül a bácsi olyan furcsa székben?”, vagy „Te miért kopogsz azzal a hosszú bottal?”, esetleg
„Miért folyik a nyála annak a nagyfiúnak?”. Szinte soha nem kap a gyermek értelmes, épkézláb, korának és kí-
váncsiságának megfelelő magyarázatot, csak a lehalkított, mérges hangot hallani, az indulatos mozdulatot látni,
ahogy az anya elrántja a gyereket: „Ne nézz oda! Hallgass! Nem illik ilyet kérdezni!” Íme a fogyatékossággal
kapcsolatos előítélet továbbélésének garanciája: ha ilyet látsz, fordulj el, tégy úgy, mintha az illető nem is létezne,
ezt kell tenned, ez a helyes, ez a jó…

1.4.2. A különbözőség mint negatívum
Ha a különbözőség fogalmától indulunk el, tudjuk, hogy a többségtől túlzottan különbözni nem jó. Ugyanakkor,
ha valaki az adott társadalomban vagy környezetben különbözőnek számító csoport tagja – pl. cigány, zsidó, tö-
rökországi kurd, észak-ír katolikus, stb. –, rendszerint beleszületik ebbe a különbözőségbe. Szülei, testvérei, ro-
konsága, a szülők baráti és ismeretségi köre, a játszó-és iskolatársak rendszerint ugyanúgy különböznek a több-
ségi társadalomtól, mint ő, s az összetartozásukat az erős mi-tudat húzza alá. Egyedül  különbözni azonban egész
más helyzetet jelent. Aki sérülten, fogyatékosan jön a világra, vagy betegség, baleset folytán hirtelen átkerül a túl-
oldalra, nem élvezheti a csoporttal való „együtt különbözés” olykor felemelő érzését, annak nincs erőt és tartást
biztosító közös történelme a csoportjával. Annak a személynek egyik legelemibb élménye, hogy ő önmaga kü-
lönbözik. S a sérült személynek nemcsak a világ előítéletes bánásmódjával, hanem a saját szülei – sőt, ha az illető
az élete későbbi szakaszában kerül át a fogyatékossággal élők közé –, esetleg saját korábbi előítéleteivel is meg
kell küzdenie. 

Ezt a magányt hangsúlyozza a követhető modellek hiánya. A fogyatékos gyermek környezetében ugyanis
rendszerint nincs olyan szereplő, akivel azonosulhatna, akinek életútját, szerepeit modellként maga elé tűzhetné.
Nincs olyan mesekönyvi figura, filmhős vagy divatos sztár sem, aki olyan lenne, mint ő, s így a fogyatékos gyer-
mek felnövésének egyik legalapvetőbb élménye a különbözőség, amely eltávolítja mindenkitől. Ennek termé-
szetesen igen súlyos pszichés és szocializációs következményei vannak, amelyek közül az egyik, hogy kiszol-
gáltatottá válik az előítéletes gondolkodásmódnak. Nem sajátít el eszközöket arra vonatkozóan, hogy tiltakozzék,
hogy küzdjön ellene. Nem alakul ki pozitív énképe, mint ahogy nyilván azoknak sem alakult ki, akik nem ön-
maguk értékei mentén fogalmazzák meg önmagukat, hanem egy másik, náluk kevésbé szerencsés ember külön-
bözőségébe kapaszkodva. 

1.4.3. A média szerepe 
Az előítéletes gondolkodásmód kialakulásánál lényeges az az üzenet, amit az emberek a mássággal kapcsolat-
ban érzékelnek maguk körül. Az üzenet pedig általában az, hogy mindenki „normális”, aki belesimul az át-
lagba: nem túl nagy, nem túl kicsi, nem homoszexuális, nem fogyatékos, nem beteg, nem hajléktalan, nem zseni,
s mindenki abnormális, aki belecsúszik a szokatlanságot jelző bármelyik kategóriába. A médiumok sem segítik
a fizikai vagy szellemi másság elfogadását, hisz nemcsak tükrözik, hanem alapvetően maguk alakítják a mai
társadalom jellemző szocializációs útját. Ma az épség és a szépség fogyasztási cikk, s az emberek korán arra szo-
cializálódnak, hogy ezt megszerezhessék. Ez a belépőjegy a sikerhez, az elfogadáshoz, a társadalomba való be-
lesimuláshoz. A reklámokban parádézó, hibátlan testű és mérhetetlen önbizalmú emberek hamis képének azon-
ban kevesen felelnek meg, ha belegondolunk, tulajdonképpen senki. Mekkora százalékban élnek emberek ki-
sebb-nagyobb tökéletlenséggel közöttünk? Szemüveget hordanak, lúdtalpbetétjük, fogszabályozójuk, protézi-
sük van, műkonttyal, szivacsos melltartóval, fűzőkkel leplezik hiányosságaikat, titokban székrekedéssel, visz-
ketéssel, egy kis nagyothallással küzdenek… Csakis a sminkes, a stylist, a fotós, a jó kamera, a jó világító együtt-
működésének eredménye a teljes tökéletesség, a makulátlan bőr, az elképesztően sűrű és fényes haj, a hónál is
fehérebb fog, s csak a reklámban múlik el egy pillanat alatt minden jaj és baj, legyen szó fejfájásról, székreke-
désről, prostatamegnagyobbodásról vagy borzasztó gerincfájdalmakról. A kép, amit látunk, hallunk, olvasunk,
kétségtelenül hamis, de a hamis ideál és az átlagember között még mindig kisebb a távolság, mint az átlagem-
ber és a sérült ember között. Így alakul társadalmi ideállá a követhetetlen médiaszépség, amelynek elérésére az
átlagember esélye is kicsi, de a fogyatékos emberénél minden bizonnyal nagyobb. 
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Sok országban az előítéletek elleni küzdelem akkor vált hatékonnyá, akkor kezdődött meg a társadalmi attitűd
módosulása, amikor a nyilvánosság előtt úgy jelentek meg a fogyatékos szereplők, hogy a médiumok nem tud-
tak nem tudomást venni róluk: egy Pulitzer-díjas, tényfeltáró újságíró kerekesszékben, egy többszörösen vég-
taghiányos, zseniális és gyönyörű táncosnő vagy a diszkriminációs pert nyert, tehetséges vak jogásznő. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos előítéletek egy részét mintegy kódolva hordoz-
zuk magunkban, ősi félelmek és szorongások atavisztikus maradványaiként, anélkül, hogy ennek tudatában len-
nénk. Másik részüket szocializálódásunk során a környezet plántálja belénk kényelmes kapaszkodót nyújtó sztere-
otípiákként. Legújabbkori előítéleteinket pedig a médiának nevezett új hatalom sugallja, az épség-szépség hamis il-
lúziójával taszítva ki az életből mindent és mindenkit, aki annak nem felel meg. Mintha az öregedés, a betegség, a
halál nem lenne többé az élet része. S ezen összekapaszkodó előítéletek hálójában az épek társadalma arról feled-
kezik meg a legkönnyebben, hogy a sérült ember elsősorban ember, s mint ilyen, a mindenkire érvényes jogok őrá
is vonatkoznak. 

Közös a világunk: nincs külön világ az épek és a kevésbé épek számára…
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W. (eds.): Changing patterns in residential services for the mentally retarded. President’s Committee on Men-
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Sok tanulságos és érdekes cikk, könyv és tanulmány íródott már a sérült személy családjáról és helyzetéről, ezen
belül az egyéni és családi krízishelyzetekről s azok feldolgozási módjairól. Felmerülhet a kérdés, hogy egy olyan
munkában, amely a segítő kommunikációval, s nem lelki gondozással vagy pszichológiával foglalkozik, vajon mi
keresnivalója lehet e témának. Ha azonban arra gondolunk, hogy a kapcsolatteremtés, a kommunikáció alapja a
partner elfogadása, akkor ez nem mást jelent, mint a másik ember múltjának, mozgatórugóinak megismerését és
megértését. Aki el akarja kerülni az előítéletek vagy a gyors ítéletalkotás csapdáit, annak többet kell megtudnia
a felszín alatt rejlő mélységekről, az adott személy hátteréről. A kommunikációs segítő (KS) elsődleges céljául a
kiegészítő kommunikációra, azaz AAK-ra (l. az 5. fejezetben) szoruló ember segítését, elfogadását és aktív, ön-
álló életre serkentését kell kitűznünk, s ennek alapfeltétele a jó, személyes és tiszteletteljes kapcsolat kialakítása.
Ehhez pedig szükség van az előbb említett megismerésre. Ennek a megismerési, megértési törekvésnek fontos
eleme a fogyatékos ember életében elkerülhetetlen krízisállapotok ismerete, azok minden, a személyiségre gya-
korolt pszichés következményével egyetemben. Tehát mindenképpen indokolt a krízisállapotok, válsághelyze-
tek tárgyalása, hiszen ezek hatása akár a múltban, akár a jelenben alaposan formálhatta a kliens céljait, amelyek
őszinte és empatikus elfogadása is könnyebb e háttér ismeretében.

Így a fentiek értelmében mindenképpen érdemes részletesen foglalkozni a krízis lefolyásával és a személyt, va-
lamint környezetét érintő következményeivel. 

2.1. A KRÍZIS MEGHATÁROZÁSA

A görög eredetű krízis szónak több jelentése ismert, ám akár magánéleti, akár orvosi vagy közgazdaságtani ér-
telemben nézzük, valamennyinek közös lényege a fordulat, a fordulópont. Egy válságos, végletekig kiélezett
helyzetben kell eldőlnie, hogy egy adott folyamat milyen irányban halad tovább: élet vagy halál, teljes összeom-
lás vagy újrakezdés az út vége. Így a krízis önmagában nem feltétlenül rossz, hisz a helyzetben egyaránt benne
van a jobbra vagy a rosszabbra fordulás lehetősége. Ha sikerült jó döntést hozni, az érintett személy akár gazda-
godhat is és új lehetőségekre tehet szert. Rossz döntés esetén azonban a probléma nem, vagy nem jól oldódik
meg, s a személyiség súlyos károkat szenvedhet. A probléma akár valós, akár képzelt, akit érint, az valóban úgy
érzi a krízisben, hogy az élete válságba került, zsákutcába jutott, amelyből nincs kiút. 

Minden olyan váratlan vagy hosszantartó válságállapot, amire nem lehetett vagy nem tudtak felkészülni, erő-
sen befolyásolhatja az egyén reakcióit, személyiségét. Gyakran erős érzelmi kitöréseket provokál, pl. sírás, düh,
harag, vádaskodás, keserűség formájában, máskor depresszióba, mély apátiába süpped az ember. A külvilág
gyakran megtorpan e rossz viselkedésminták láttán, s könnyen félreértelmezi azokat. Holott nem tudhatjuk, min
ment keresztül a másik ember, mit hordoz magában, s éppen a krízishelyzet nem a megfelelő valaki megítélésére.

A válság okozta változások nemcsak a sérült embert érintik, hanem annak családját is. A környezet megértése
nélkül sem tudunk előbbre lépni. Mindannyiunk élete szorosan kapcsolódik a családhoz, akár közel vannak, akár
messze. Meghatározzák életünket és mi is az övékét. Tudjuk, hogy egyetlen ember sem él egymagában, még ha
magányos is. Mindenki körül ott van a szűkebb családi, baráti, munkatársi kör és a tág világ: a szomszéd, az utca,
a hivatalok, az orvosok és mások. 

Így ha a krízisről és annak feldolgozási módjairól beszélünk, figyelembe kell vennünk az érintett személy tel-
jes világát is. A krízis vagy válság és feldolgozásának megismerése nélkül szegényebbek lennénk, s kevesebb em-
pátiával tudnánk segítséget nyújtani. 

2.2. A LELKI VÁLSÁGOK, KRÍZISEK OKAI ÉS 
A KIMENETELÜKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZőK
A válság okai sokfélék lehetnek. Legtöbbször olyan előre nem látott események következtében lépnek fel, mint
pl. betegség, halál, válás, baleset, munkanélkülivé válás.

2.
A válság és feldolgozása
Bartókné Luthár Barbara
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Ma a pszichológiában a válsággal, krízissel kapcsolatban sok-sok elmélet látott napvilágot. Jelentős eredménye-
ket értek el Gerald Caplan és munkatársai egy mentálhigiénés program keretei között (id. Hézser, 2002, 119-140).
Ezen elmélet abból indul ki, hogy a személy és környezete között stabil egyensúly áll fenn, amelynek birtokában
az egyén képessé válik a fellépő feszültségek legyőzésére, kiegyensúlyozására. Ha a személy életében azonban,
fontos céljai elérése közben, olyan akadályok lépnek fel, amelyekkel a szokásos módon, a meglévő tapasztalata-
ival nem tud megbirkózni, krízis következik be. Megnő a feszültség, az egyéni tűrőképesség határát meghaladó
módon fokozódik a frusztráció, és bűntudat, szégyenérzet tölti el az egyént. Amennyiben nem sikerül saját ere-
jéből és élettapasztalatain alapuló megoldási technikáival megszüntetni ezt a helyzetet, a tovább fokozódó fe-
szültség pszichés összeomláshoz vezethet. Tán ellentmondásosnak tűnhet, de ez a veszélyeztető helyzet akár a
személyiség fejlődéséhez is vezethet. A kimenetel mindig attól függ, kap-e a krízishelyzetben lévő személy idő-
ben megfelelő, szakszerű segítséget, ám a krízis legyőzése számos további tényezőtől is függ. Ezek között szere-
pel pl. a reális veszélyeztetettség mértéke, a krízisben lévő személy életkora, a megelőző krízishelyzetek megol-
dásával szerzett tapasztalatok sikere vagy kudarca, a korábbi sikertelen megoldások mennyisége, az egyén sze-
mélyisége, problémamegoldási módjai, konfliktustűrő- és kezelő képessége, s nem utolsó sorban a közösségi,
kulturális, vallási és társadalmi normáktól való függőség mértéke.

2.3. A LELKI VÁLSÁGOK, KRÍZISEK LEFOLYÁSA

Caplan (l. uo.) szerint a lelki válságok tipikus lefolyása esetén négy szakasz különböztethető meg:
– A helyzet megoldására tett sikertelen kísérletek növelik a feszültséget, az elégedetlenséget, az elbizonytala-

nodást.
– A krízisbe jutott személy beismeri, hogy megoldási kísérletei hatástalanok maradtak, amely tovább növeli a fe-

szültséget.
– Vészreakciók indulnak meg, s így az utolsó erőfeszítésekkel új, szokatlan megoldásokat keres az illető. Ha

ezek sem vezetnek eredményre, akkor rezignáció, passzivitás lép fel. Kialakul a „mókuskerék-szindróma”, a
feszültség tovább nő, a lelki egyensúly elérhetetlenné válik.

– A látszólagos külső nyugalom elfojtást takar, s nem más, mint végső, kétségbeesett próbálkozás a látszat fenn-
tartására. Az elfojtás pedig pszichoszomatikus betegségek megjelenéséhez, majd összeomláshoz vezethet.

Mindezeket érdemes végiggondolnunk a sérült személy és családtagjai szemszögéből, mert hozzásegíthetnek
ahhoz, hogy jobban megértsük az illető reakcióit, magatartását, kommunikációs problémáit. A felszín alatt ott van
a tenger mélysége.

Egy másik szerző, Erika Schuchard (id. Baumgartner, 2003, 153-187) súlyos betegséggel és fogyatékossággal
szembesülő emberek krízistapasztalataira alapozta a krízis szakaszait és a feldolgozás fázisait összefoglaló mo-
delljét. Véleménye szerint ezek a fázisok általánosan is érvényesek az emberi válsághelyzetekre, ugyanakkor a fel-
dolgozást elsajátítható tanulási folyamatnak tekinti. Az e modellben leírt folyamat három szakaszban és azon
belül nyolc fázisban megy végbe.

2.3.1. Bemeneti szakasz
Jellemzője eleinte a bizonytalanság (1. fázis), amely a kritikus esemény (szülési sérülés, fogyatékosság észrevé-
tele, baleset, betegség stb.) bekövetkeztét követően azonnal fellép: „Tulajdonképpen mi van?...” Ezt az érzést az
eleinte bizonytalan diagnózisok is táplálják, s ez elzárkózást, bűntudatot és mások elutasítását eredményezi.

A bizonytalanságot a bizonyosság (2. fázis) követi, amely azonban csak a tények racionális tudomásulvételét
jelenti: „Igen, de ez mégsem lehetséges…?” A társuló érzelmi elhárítás tagadáshoz vezet, ami akár egy életen át
is tarthat.

2.3.2. Átmeneti szakasz
E szakasz legmeghatározóbb érzelme az agresszió (3. fázis), a „Miért éppen én…?” kínzó érzése. Ekkor már ér-
zelmileg is tudatosul a rossz hír. Ez indulatkitörésekhez vezethet, s a kitörő agresszió önmaga és mások felé is irá-
nyulhat. Ezt a környezet igen gyakran félreérti, s ez újabb haragot és bűntudatot szül.

Az agresszió lecsillapultával megjelenik az alkudozás (4. fázis): „Ha…, de akkor kell..?” Megkezdődik az al-
kudozás Istennel, a sorssal, az élettel, orvosokkal, szakemberekkel. Az alku jellemzője a csodavárás is. Minden
energia a sérültre megy el, így másokat elhanyagolnak, s minden mást feladnak a remény érdekében. Végső kö-
vetkezmény a lelki csőd lehet, amely sokszor anyagi csőddel is párosul.

Az alku, a csodavárás érdekében tett számtalan lépést, az energiákat felemésztő megoldáskeresést követi 
a depresszió (5. fázis): „Minek…minden értelmetlen…!” Az előző heves aktivitást felváltja a gyász, a mély
depresszió ideje, amelyben minden kísérlet értelmetlennek tűnik. Nem segített az alkudozás, a lemondás, az ön-
feláldozás, s nem marad más, mint mindennek, barátoknak, életcéloknak, álmoknak a feladása. 

2. A válság és feldolgozása – Bartókné Luthár Barbara
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2.3.3. Célszakasz
Az új szakasz új érzéseket hoz magával: megszületik az elfogadás  (6. fázis): „Csak most ismerem fel…!” Ebben
a szakaszban merül fel a kérdés, hogy „Mit lehet tenni azzal, ami van?”  Az idő segít a fájdalom elcsitulásában.
A szülő elfogadja és megszereti a sérült gyermekét, elfogadja a helyzetet. Kiderül, hogy a „maradékok” még min-
dig sok lehetőséget hordoznak magukban, felismerik, hogy számtalan más érték is akad, ami örömöt adhat.

Az elfogadás vezet egy újfajta, immár nem csodaváró aktivitáshoz (7. fázis): „Ezt én csinálom…!” Amikor az
életnek ezt az aktív oldalát választják, akkor már a pozitív megoldásokat keresik. Tevékenyek, nyitottak az együtt-
működésre. Ilyenkor szoktak bekapcsolódni öntevékeny csoportokba, szervezetekbe is. 

S éppen a hasonló problémákkal küzdők csoportjaihoz, szervezeteihez való csatlakozás szüli meg a szolidari-
tás  (8. fázis) igényét: „Cselekszünk…!” Ekkorra érkezik el a saját átélt tapasztalatok átadásának igénye, a má-
soknak való segítségnyújtás ideje. A saját bánatban való elmerülés helyett megjelenik a másokért való felelős-
ségvállalás.

Mint látható, a nyolc fázis végigjárása elvezethet a tevékeny elfogadásig. Sajnos bárki, bármelyik szakasznál
megállhat, és egy életen át ott is maradhat. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a többség a második, az 
átmeneti szakasz végén megáll a feldolgozásban, s nem jut el a tanulási folyamatban a termékeny megoldásokat
hozó célszakaszig.

E fázisok lényegében megfelelnek az ún. gyászmunka fázisainak, hiszen a sérült gyermek vagy a későbbiek-
ben megsérült személy szülei, társa is gyászol: gyászolja az elveszített „ideális” gyermeket, társat és önmagát is.
Csak a gyászmunka elvégzése, a fenti út végigjárása hozza meg a megnyugvást. A kihagyott lépcsőfokok egy stá-
ción való megrögzüléshez vezetnek. Verena Kast (id. Baumgartner, 2003, 153-187) azt írja, hogy a gyászban nem-
csak az a nehéz, hogy el kell engedni, szabadon kell bocsátani a szeretett személyt, hanem a gyászolónak szaba-
don kell engednie saját magát az élet vagy egy másik ember számára. S ebben nagy szerepe lehet annak, hogy ha
valakit egy megfelelő szakember tud kisegíteni az alagútból.

2.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A sérült ember és családja életében igen gyakori krízis, az ismétlődő vagy elhúzódó válsághelyzetek természe-
tének, lefolyásának és következményeinek ismerete sokat segíthet abban, hogy jobban megértsük valaki kom-
munikációs stratégiáit, szokatlan, olykor nem is mindig kellemes megnyilvánulásait, pozitív vagy negatív reak-
cióit. S ez igaz nemcsak magára a sérült személyre, hanem családtagjaira is. Ha tudjuk, hogy bizonyos jelenségeket
milyen feszültségek szülnek, milyen érzelmek dúlnak mögöttük, könnyebb lesz megértő és empatikus  módon
közelíteni a kommunikációs segítségre szoruló emberekhez.

Irodalom
– Baumgartner, I. 2003. Pasztorálpszichológia, Semmelweis Egyetem TF. Budapest. 153-187.
– Dr. Hézser Gábor, 2002. Pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, Kálvin Kiadó, Budapest. 119-140.
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„Nem értem én az emberi beszédet,
és nem beszélem a te nyelvedet.

Hazátlanabb az én szavam a szónál!
Nincs is szavam.”

(Pilinszky)

A súlyosan, halmozottan sérült (a továbbiakban SHS) személyek abban az esetben, ha nem kapnak megfelelő
kommunikációs segítséget, olyan helyzetben kénytelenek leélni életüket, amely Pilinszky sorai alapján könnyen
átérezhető. Minden ember képes a kommunikációra saját gondolkodása szintjén, csak a megfelelő kommuniká-
ciós módszert, illetve csatornát kell megtalálni számára. A kiejtett szavak hiánya nem a gondolatok hiányát jelenti,
arra viszont felhívja a figyelmet, hogy az illető segítségre szorul. Igaz ez a SHS személyekre is. Ha biztosított szá-
mukra a megfelelő kommunikációs módszer, eszköz és partner, képessé válnak gondolataik közlésére, környe-
zetük megértésére. Még a SHS személyek között is különösen nehéz helyzetben vannak a veleszületett érzék-
szervi sérüléssel élő emberek, akik gyakran spontán nem, vagy csak részlegesen képesek környezetük kommu-
nikációs mintáiból kialakítani saját kommunikációjukat. A fejlesztő szakembereknek kell megtalálniuk és meg-
tanítaniuk azt a módszert, amely számukra legalkalmasabb az önkifejezésre és a környezet üzeneteinek értel-
mezésére. Ehhez nyújtanak sok esetben segítséget a kiegészítő kommunikáció (továbbiakban AAK) eszközei,
módszerei. 

Az alábbi fejezet célja, hogy olvasójának általános képe alakuljon ki az érzékszervi sérüléssel élő SHS szemé-
lyekről és kommunikációjukról. Nem kerül említésre sem minden kommunikációs eszköz, sem minden haszná-
lati mód, mint ahogy nem esik szó a hallásjavító és az optikai segédeszközökről sem. A kommunikációs segítő-
nek (továbbiakban KS) nem kell sem segédeszközöket kiválasztania, sem kommunikációs módszereket megta-
nítania. Mégis fontos, hogy alapvető ismeretei legyenek e tárgykörben, mert előfordulhat, hogy együtt kell dol-
goznia olyan érzékszervi sérüléssel élő SHS személyekkel, akik viszont ezeket használják. 

Így az érzékszervi sérüléssel élő SHS személyek kommunikációja témakörben az alábbi három területről esik szó:
– súlyos fokban látássérült SHS személyek kommunikációja,
– súlyos fokban hallássérült SHS személyek kommunikációja,
– siketvak SHS személyek kommunikációja.

3.1. KOMMUNIKÁCIÓ SÚLYOS LÁTÁSSÉRÜLÉSSEL TÁRSULÓ, 
HALMOZOTT SÉRÜLÉS ESETÉN 
Akinek „pusztán” a látásával van probléma, nem kerül a SHS csoportba. Ahhoz, hogy valakit ide soroljunk, kettő
vagy annál több terület érintettsége szükséges. Ennek megfelelően az alábbi területeken számolhatunk problé-
mákkal.

3.1.1. Látás
Azokat a személyeket soroljuk ide, akiknek látásteljesítménye a síkírás olvasására nem elegendő. Ide tartoznak
a gyakorlatilag vak személyek, akiknek maximum fényérzékelésük van, és az aliglátók, akik alakokat, körvo-
nalakat, esetleg kontrasztos felületeket képesek érzékelni. Ezen belül a látássérülés természete és eredete is el-
térő lehet. 

3.
Kommunikáció érzékszervi sérüléssel társuló, 

súlyos, halmozott sérülés esetén
(Királyhidi Dorottya)

27

IV_SHS NYOMDAI_Layout 1  2011.02.04.  14:54  Page 27



3.1.1.1. Veleszületett látássérült állapot 
A veleszületett látássérült állapot szerepelhet egyszeres fogyatékosságként. Veleszületett súlyos fokú látássérü-
lésről akkor beszélünk, ha az érintett személy születéskor vagy röviddel születése után már súlyos fokban látás-
sérültté válik. Ez leggyakrabban a koraszülöttséggel járó szövődmények következménye. Az érintett személy
számára természetes állapot, hogy nem lát, önmagában ezt a tényt nem érzi gátnak, akadálynak. Ezekben az ese-
tekben a fejlesztés már a kezdetekkor a vizualitást nélkülöző megismerési stratégiák és a kompenzációs techni-
kák fejlesztésére irányul. A látássérülés nem akadálya a teljes értékű életnek.

A veleszületett látássérülés lehet azonban súlyos, halmozott sérülés részjelensége is. Ebben az esetben is ter-
mészetes állapot a súlyos fokú látássérülés, de a kommunikációs akadályozottság soha nem válik azzá. Az ilyen
SHS személyeknél is a kezdetektől fogva a vizualitást nélkülöző megismerési stratégiák és a kompenzációs tech-
nikák fejlesztése a cél, de mindehhez megfelelő kommunikációfejlesztésnek is kell társulnia. Amennyiben nem
kapnak megfelelő segítséget, helyzetük évről évre rosszabbodik, kommunikációfejlesztés nélkül éppen olyan,
mintha magánzárkára ítélnénk őket. Életüket elsősorban az nehezíti, hogy érzik, vannak körülöttük, de sem őket
nem értik meg, sem pedig  ők nem értik a körülöttük történő dolgokat. Az élet első tíz-tizenöt évében kimaradt
fejlesztést, ill. a kimaradás okozta elmaradást már nem lehet behozni.

3.1.1.2. Szerzett látássérült állapot
Súlyosfokú szerzett látássérülésről akkor beszélünk, ha az érintett személy látása életének egy későbbi szaka-
szában sérül. Erre az állapotra jellemző, hogy az érintett személy a látássérülés bekövetkezése előtt már megta-
nult vizuális információk útján tájékozódni, élni. A látássérülés és az akadályozott kommunikáció halmozódá-
sakor felléphet mindkét állapot egyszerre, egyidőben, vagy egyik követheti a másikat. Mindkét esetben közös,
hogy a látás elveszítése után az addigi életforma helyett teljesen újat kell elsajátítani. Nehézséget jelenthet a lá-
tásvesztés feldolgozásának fájdalmas folyamata, ami alatt az érintett személy – gyógyulásában reménykedve –
még sokáig elzárkózhat a fejlesztés elől. A kommunikáció rehabilitációs folyamata során viszont építhetünk
azokra az alapokra, ismeretekre, amelyeket élethelyzetének megváltozása előtt szerzett.

3.1.2. Beszéd
E csoport tagjai a beszédet közlési céllal nem tudják használni. Vannak közöttük olyanok, akik mindent megér-
tenek, csak beszélni nem tudnak, akadnak azonban olyanok is, akiknek központi idegrendszeri sérülésük követ-
keztében a beszédértésük is sérült, annak ellenére, hogy sem nem siketek, sem pedig értelmi képességeik nem sé-
rültek súlyosan. Nehézségeiken éppen a megfelelő kommunikációs módszer megválasztásával lehet segíteni. 

3.1.3. Értelmi képességek
Az e csoportba tartozó emberek részint ép értelműek, részint értelmileg csak enyhén akadályozottak. Az értelmi
sérülés egyik következménye az ok-okozati összefüggések felismerésének nehézsége. Ha azonban a számukra
megfelelően érzékelhető és értelmezhető kommunikációs módszerrel közelítünk feléjük, megérthetik az őket kö-
rülvevő világ ok-okozati összefüggéseit és kommunikációjuk is megfelelő ütemben fejlődhet. 

3.1.4. Mozgásképesség
A halmozott sérülés további összetevője lehet a mozgássérülés, amely az alig észrevehető koordinációzavartól
egészen a kerekesszék használatát igénylő, súlyos mozgáskorlátozottságig terjedhet.

3.1.5. Viselkedés
A kommunikációs lehetőség hiánya és a súlyos látássérülés következtében, ezeknél a személyeknél gyakran ta-
pasztalhatók szokatlan, bizarr, olykor riasztó magatartásformák, amelyek tovább ronthatják megítélésüket (Rig-
gio és Miles, 1999). Ilyen bizarr megnyilvánulások lehetnek például az autoagresszió, az agresszió vagy a szte-
reotip viselkedésminták megjelenése. Nem ritka a depresszió, a teljes apátia, és sajátos jelenség az ún. taktilis há-
rítás is (nem szívesen érintenek meg tárgyakat, gyakran testük érintését is nehezen viselik). Minél tovább kény-
telenek kommunikációfejlesztést nélkülöző közegben élni, annál inkább rögzülnek e viselkedészavarok. Éppen
a nem kívánatos viselkedésjegyek miatt e személyeket gyakran autisztikusnak vagy autistának tartják, holott vi-
selkedésük hátterében csak a kommunikációs lehetőség hiánya áll. Az autista spektrumban kétségtelenül észlel-
hető hasonló jelenségek ellenére állítható, hogy e csoportba sorolásuk téves: időben megkezdett kommunikáció-
fejlesztéssel ugyanis képessé válnak a szociális kapcsolatok felvételére, a teljes kinyílásra. Ha hozzájutnak a le-
hetőséghez, szívesen kommunikálnak, s a kifejezett öröm, amit a kommunikáció jelent számukra, nyilvánvalóvá
teszi problémáik másfajta gyökerét.

3.1.6. Kommunikációs nehézségek 
3.1.6.1. A közlések produkciójának és befogadásának nehézségei
A kommunikációs nehézségek jelentkezhetnek mind a közlések produkciója, mind pedig azok befogadása terén.
A szerzett látássérüléssel, de különösen a veleszületett látássérüléssel élő SHS személyeknek, az expresszív (ki-
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fejezési, produkció) területen nehézséget jelent, nemcsak a kommunikációs módszer hatékony alkalmazása,
hanem a kommunikációs helyzet felismerése, kialakítása is. Nehezen ismerik fel, hogy mikor van a közelükben
valaki, akivel kommunikációt kezdeményezhetnek, hogyan hívjanak oda bárkit, akivel beszélhetnek. Hallásukra
ugyan támaszkodhatnak, de ezek alapján sokszor nehéz megítélni, hogy milyen messze van és éppen mit csinál
az, akivel beszélhetnének. Ugyancsak képtelenek a szokásos nonverbális visszajelzések (fintor, ásítás, mimikai
játék, gesztusok stb.) leolvasására. Ilyenkor a kommunikációs módszer megválasztásánál az auditív ingerekre, a
tapintásra és, ha van, a minimális látásmaradványra is támaszkodva található meg a leghatékonyabban működő
kommunikációs módszer.

A kommunikációs nehézségek a receptív (befogadó) területen abból adódnak, hogy veleszületett látássérü-
léssel élők esetében minden egyes fogalom kialakulásához szó szerint kézközelbe kell vinni az információkat.
Nem támaszkodhatnak pusztán magukra az elhangzott szavakra, hanem a szavak értelmezéséhez fontos, hogy
saját élményük, tapasztalatuk legyen azok jelentésével kapcsolatban. Így töltődik meg tartalommal minden egyes
szó. Közléseink során ezt figyelembe kell vennünk. Tehát fontos, hogy tudjuk, mi módon fogalmazzuk meg mon-
dandónkat. Például, ha a látássérült személy keres valamit, lehet, hogy hiába mondjuk: „Ott van a szék mellett”.
Valószínű, hogy jobban követhető az informácó, ha így mondjuk: „Menj előre, ott a szék, a jobb oldalán van a ...”
Csak az utóbbi esetben adtunk számára is értelmezhető instrukciókat.

3.1.6.2. A kommunikációs segítő speciális feladatai
Éppen a fenti problémák miatt a súlyos fokú látássérült SHS személyek kommunikációs segítőinek tisztában kell
lenniük a látássérültek ismeretszerzésének, tájékozódásának és közlekedésének módjával. Ismerniük kell a látó
fél vezetőtechnikáit, amelyekkel úgy tudják segíteni a látássérült személyt, hogy az mindkettőjük számára ké-
nyelmes és hasznos legyen: pl. meghatározott módon kell a karunkat nyújtani közlekedéskor, megmutatni az
ülőhelyet vagy egy tárgyat, s meg kell tanulni olyan, látók számára magától értetődő dolgokat is, mint hogyan
menjünk be együtt egy ajtón, vagy hogyan közlekedjünk szűk helyen. 

Meg kell tanulnunk minden helyzetet a látássérült személy szemszögéből látni, és ennek alapján  megfogal-
mazni az információkat. Készülni kell arra is, hogy szükség lehet a verbális üzeneteken túl a nonverbális közlé-
sek közvetítésére is. 

3.1.7. Az AAK módszereinek alkalmazási lehetőségei
Augmentatív és alternatív kommunikációra (továbbiakban AAK), a modern gyógypedagógia egyik legifjabb
ágára azoknak az embereknek van szükségük, akiknek beszédprodukciójuk és/vagy beszédértésük nem elégíti
ki kommunikációs igényeiket. Valamilyen veleszületett vagy szerzett ok miatt nem rendelkeznek a legáltaláno-
sabb, leggyorsabb, legrugalmasabb emberi kommunikációs formával, a beszéddel, ezért a hagyományos úton
önmagukat sem kifejezni nem képesek, sem pedig mások kommunikációs aktusait nem tudják teljes egészében
felfogni. Ezért augmentatív, azaz kiegészítő, illetve alternatív, azaz a beszédtől eltérő kommunikációs csatornák,
módszerek használatára szorulnak (Kálmán, 2006, 11–12). Ezeket azonban mindig tanítani kell, hiszen e mester-
séges kommunikációs módok olyan jellegű elsajátítására, mint ahogy a kisgyermek modellálja környezete kom-
munikációs aktusait, nincsen lehetőség.

Az AAK-rendszereket sokféle módon lehet felosztani, gyakorlati szempontokból talán a segédeszköz igény
alapján történő felosztás a legkézenfekvőbb: szüksége van-e az AAK-használónak valamilyen eszközre (papír, 
ceruza, tábla, gép) ahhoz, hogy kifejezhesse mondanivalóját, vagy elegendők a saját maga által létrehozott, pro-
dukált, azaz segédeszközt nem igénylő jelek.

3.1.7.1. Segédeszközt nem igénylő rendszerek
E csoportba elsősorban a gesztusok, gesztusnyelvek (Erdélyi, 2005) és a természetes jelnyelvek sorolhatók. Al-
kalmazásuk egyik legnagyobb előnye, hogy használatukhoz nincs szükség segédeszközre: kezünk mindig „kéz-
közelben” van, szinte bármilyen helyzetben alkalmazható, de látássérültek esetében használata akadályozott
(éppen úgy, mint ahogy a felső végtagra kiterjedő mozgássérülés is korlátozza a kézzel produkált jelek hasz-
nálatát). 

Veleszületett látássérültek spontán, természetes gesztusokat nem használnak. Esetükben a testséma kiala-
kulása is hosszabb időt vesz igénybe (Kovács, 2000). Ezeket ugyanis az ember normál körülmények között a
látás útján tanulja meg, ami látássérülés esetén értelemszerűen lehetetlen. Még az igen jelzésére sem használják
spontán a fejbólintást, vagy a nem jelzésére a fejrázást. Éppen ezért a gesztusok, gesztusnyelv és jelnyelv alkal-
mazása csak akkor lehetséges, ha kommunikáció-fejlesztésük során erre jelenként megtanítják őket. A vizuális
visszacsatolás hiánya miatt azonban ezeknek a jeleknek az elsajátítása hosszadalmas, ami pedig kivitelezésüket
illeti, szintén a látási kontroll hiánya miatt merevebb, darabosabb lehet. Szerepük elsősorban a gyors, rövid jel-
zések továbbításában van. 
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A veleszületett látássérültekkel ellentétben a szerzett látássérültek ismerik a természetes gesztusokat, így szá-
mukra könnyebb a tanult gesztusok, jelek, jelnyelv alkalmazása.

A kéz koordinációját is érintő mozgássérülés esetén e módszerek csak részlegesen vagy nem használhatók.

3.1.7.1.1. Betűjelölő rendszerek
Számos betűjelölő rendszer ismert világszerte, amelyek közül az alábbiakban csupán néhány jelentősebb kerül
rövid ismertetésre. 

– Daktil és fonomimikai jelek
E rendszereken belül minden betűnek külön-külön kézjele van. A daktil jelek inkább a betűk formáira, a fono-
mimikai jelek inkább a kiejtésük módjára utalnak. Alkalmazása során minden egyes szót betűről betűre mutatunk.
E miatt tempója lassú, azonban ez megfelelő gyakorlással majdnem a beszédtempó szintjére hozható. Lehetőség
van rövidítések, tömörítések alkalmazására is, mely szintén gyorsíthatja a tempót. Az egyes betűk jelzése nem
nehéz látássérültek számára, de közülük csak azok esetében alkalmazható, akik megfelelő szinten tudnak írni, ol-
vasni. Használatukhoz bizonyos szintű kézkoordinációs képesség szükséges, de a kivitelezés a jelek statikussága
miatt mozgás szempontjából könnyebb, mint a gesztus- vagy jelnyelveknél. Ugyancsak célszerűbben lehet az
egyénre adaptálni, mint az előzőket. Komolyabb kézkoordinációs probléma esetén e módszert alkalmazhatjuk
csupán egy-egy gyors üzenet közvetítésére, pl. vécé, szomjúság, kérek még, elég, menjünk jelzése. E jelzések
száma egyénenként bővíthető (3/1. ábra) 

- Kézjelek
Ezek közé tartozik a LORM-ábécé, a síkírás és a Braille-ábécé. Mivel szintén betűjelölő rendszerek, alkalmazásuk
előfeltétele a megfelelő szintű írásbeliség. Rövidítések, tömörítések alkalmazására ezeknél a módszereknél is le-
hetőség van. 

A LORM-ábécé alkalmazásakor a tenyér különböző pontjainak érintése jelöl egy-egy betűt. A módszer inkább
alkalmas szerzett látássérüléssel élő személyek számára, mert testképük általában pontosabb, könnyebb szá-
mukra egy másik személy tenyerén való orientáció. 

A síkírás betűit használó módszerek szintén inkább szerzett látássérültek számára alkalmazhatók, mivel ve-
leszületett látássérültek gyakran nem ismerik azokat. A síkírás betűinek alkalmazásával többféleképpen módon
kommunikálhatunk. A SHS személy megfoghatja beszélő partnerének ujját, és azzal, mintha egy bottal rajzolna,
formálja a betűket. Ugyanezt teheti úgy is, hogy beszélgetőpartnerének tenyerébe ír ujjával.

A Braille-ábécé használata nagymértékben hasonlít a síkírás alkalmazásához, de használata kötöttebb. A Bra-
ille-írás alapjai a dominó hat pontjának megfelelően elhelyezett pontok. Ebben a rendszerben minden egyes betűt
más-más pontkonstelláció jelöl (3/2. ábra). A Braille-írás alapvetően kétféle megközelítéssel alkalmazható segé-
deszköz nélkül, súlyos fokban látássérült SHS személyek kommunikációjában. Az egyiknek alapja az a mód,
ahogy a Braille-írógépen elhelyezi a személy az ujjait. Ugyanígy helyezheti el ujjait kommunikációs partnerének
ujjain és mintha az írógépen írna, ugyanúgy ír kommunikációs partnerének kezén. A másik megközelítés a Bra-
ille-írás betűképének letérképezésén alapul. Ekkor a betűket a kommunikációs partner ujjain jelöli a személy. Ezt
megteheti a mutató, középső és gyűrűsujj ujjpercein. Fontos, hogy a hat pont minden egyes pontjának meghatá-
rozott helye legyen a tenyéren, így kerülhető el a betűtévesztés, félreértés. A Braille-írás alapú kommunikáció
hátránya, hogy mindkét félnek ismerni kell a Braille-betűket és írásuk módját. A második esetben leírt módszer
pedig csak közös gyakorlat után használható hatékonyan.

A kézkoordinációt is érintő mozgássérülés esetén e módszerek alkalmazása nehéz vagy lehetetlen.

3.1.7.1.2. Egyéb kódok
Speciális jelzések – pl. légzésritmus vagy valamilyen hangadás – kódként való alkalmazása leggyakrabban azok-
ban a legsúlyosabb esetekben képzelhető el, amikor a súlyos fokú látássérülés mellé beszédképtelenség és súlyos
fokú mozgássérülés is társul. Ezekben az esetekben értelmi sérülés vagy nem áll fenn, vagy csak igen enyhe fokú.
A kód azt jelenti, hogy egy-egy adott módon vett levegővételhez, sóhajtáshoz vagy hangadási módhoz értelme-
zést társítunk. Az így kialakított kódrendszer alapján azonban a gondolatok közlése igen szűk területre, rend-
szerint pusztán a legalapvetőbb szükségletek jelzésére korlátozódik.

3.1.7.2. Segédeszközt igénylő rendszerek
Az AAK-rendszerek másik nagy csoportjában a kommunikációs célú közléshez segédeszköz igénybevételére van
szükség.
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3.1.7.2.1. Tárgyak, tárgyrészletek, tárgyszimbólumok 
A tárgyak alkalmazása legtöbbször a veleszületetten súlyos fokú látássérült SHS személyek elsődleges, leg-
könnyebben értelmezhető és elsajátítható kommunikációs módszere. Használata azok számára is egyszerű, akik-
nél központi feldolgozási zavar következtében a beszédértés is akadályozott. Hátrányuk, hogy bizonyos szám föl-
ött rendszerezésük, tárolásuk, kezelésük bonyolulttá válik. 

Kommunikációra alkalmas a teljes tárgy, a kicsinyített tárgy, a tárgyrészlet vagy a tárgyszimbólum is. Teljes
tárgyak használatakor például egy kanál az éhség, étkezési idő, egy cipő pedig a séta jelzése lehet. Kicsinyített
tárgy az előbb említett tárgyak kicsinyített változata. Veleszületett látássérültek esetében minden olyan tárgy ki-
csinyített változatának felismerése, azonosítása nehéz, amely tárgy eredetije nem fér el két kézben (pl. ház vagy
autó). Egy autóról alkotott összképük pl. úgy áll össze, hogy a tapintás útján szerzett részinformációkat (kerék,
ajtó, fogantyú, biztonsági öv, kormány stb.) egységesítik egy összképben. E részletek pedig nem biztos, hogy
könnyen felismerhetők egy miniatürizált járművön. Számukra egy biztonsági öv darabja sokkal inkább repre-
zentál egy autót, mint egy kis játékautó. A tárgyszimbólumok használatakor a tárgyak által szimbolizált tevé-
kenységek kiemelése történik. Szimbólum lehet egy buszjegy, egy ékszer vagy karika, bármi, amit egy tevé-
kenységhez, tárgyhoz, szóhoz köthetünk. A tárgyak, tárgyrészletek, tárgyszimbólumok önmagukban is hasz-
nálhatók, de felragaszthatók kemény alapra vagy segédeszközökre, például kommunikátorra is. 

A tárgyak csak pl. napirend, egyszerű kívánságok, alapszintű közlések megosztására alkalmasak, magasabb
absztrakciót kívánó, bonyolultabb információk átadását, események pontos leírását már nem engedik meg, így
használatuk a közlési lehetőségeket nagyon leszűkíti. Segítségükkel csak egyszerű szóösszetételek alkothatók,
összetett mondatok kifejezése nagyon nehézkes. Ha a kicsinyített tárgyakat, tárgyszimbólumokat kemény alapra
ragasztjuk, ebben a képi formában – tapintható képek – már lehetőséget adnak események leírására is, noha abszt-
rakt fogalmak kifejezése (pl. időbeliség, múlt vagy jövő, vágyak, érzések) ilymódon lehetetlen.

A következő beszélgetés tárgyak segítségével az alábbi módon képzelhető el:
– SHS: Enni, túrórudi /Szeretnék enni túrórudit. 

(Alkalmazott tárgyak: tálka=enni, túrórudi csomagolópapírja kartonra vagy falapra felragasztva)
– KS: Elfogyott, el kell menni venni.
– SHS: Venni, túrórudi, keksz, busz /Vegyünk túrórudit és kekszet is. Menjünk busszal. 

(Alkalmazott tárgyak: pénzérme=venni, túrórudi papír kartonra vagy falapra felragasztva, keksz, buszjegy
kartonra vagy falapra felragasztva = menjünk busszal)

– KS: Rendben van, készülődjünk.

3.1.7.2.2. Képek, képrendszerek, képi szimbólumrendszerek
A képek alkalmazási módja leginkább a tárgyaknál leírt módon, kemény alapra ragasztott, tapinthatóvá tett képek
használatával képzelhető el. Egyszerűbb szimbólumokat tapinthatóvá tudunk tenni hőre domborodó festékkel
vagy speciális nyomtatóval. Az ilyen eljárással készült képek esetében szakember segíthet a helyes méretezésben.
A túl nagy kép tapintása lassú, sok apró tapintásrészletből kell összerakni fejben az egészet, ami akadályozza a
kép értelmezhetőségét.. A túl kicsin pedig egyes részletek tapintásosan összemosódhatnak, vagy nehezen diffe-
renciálhatóvá válnak. Akinek van némi látásmaradványa, lehet, hogy kontrasztos, egyszerű formák érzékelésére
képes lesz: ennek alapján minimálisan orientálódhat szűk környezetében, vagy egy-egy kommunikációs kártyát
ennek alapján megkülönböztethet a többitől. 

3.1.7.2.3. Betűjelölő eszközök 
Ezen mechanikus vagy elektromos vezérlésű eszközök  használatának feltétele az írásbeliség. 
Az egyszerű mechanikus betűtábla tulajdonképpen nem más, mint egy tapintható Braille-táblázat, amelyen be-
tűről betűre mutatja mondandóját az ezt az írást ismerő személy. A táblázatban a Braille- betűk mellett ott van a
síkírásos megfelelője, így használata azok számára is értelmezhető, akik nem ismerik a Braille-írást.  

A Braille-írásra használható speciális tábla pontozóval, Braille-írógép, melynek hat billentyűje szolgál a betűk
írására, egy pedig a szóköz jelölésére, valamint létezik Braille-kijelző is, melyet számítógéphez lehet csatlakoztatni.

Szerzett látássérüléssel élő személyek képesek tapintható síkírásos betűkből is táblázat használatára is. Mivel
a táblázatban a betűk helye állandó, így gyakorlattal a közlések sebessége jelentősen felgyorsulhat. Elképzelhető
olyan megoldás is, hogy egy táblára vagy papírra ír a kommunikációjában akadályozott szerzett látássérüléssel
élő személy. 

Az optacon is a síkírás olvasására alkotott készülék. A szerkezet két részből áll. Az egyik egy kis kamera, ami
az alá kerülő betűket érzékeli, a másik része egy kis kijelző, melyen a betű érzékelhetővé válik. Az érzékelő ré-
szen kis tüskék emelkednek ki, és kicsit rezegnek. Tehát itt a konkrét síkírásos betűformát teszi érzékelhetővé az
eszköz. Megtanulható a használata, de elég nagy kitartás kell hozzá, és még ezután is, ha pl. egy újabb betűtípus
jelenik meg, értelmezhetetlenné válik a szöveg.
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Léteznek felolvasóprogramok, amelyek a számítógép monitorán megjelenő szöveget olvassák fel. Magyarorszá-
gon a Jaws program a legelterjedtebb. Amennyiben a látássérült személy ennek segítségével szeretne kommuni-
kálni, a klaviatúrát kell jól ismernie, akár a teljes betűkészletet vagy csak a Braille-írásra használható billentyű-
ket. Utóbbi esetben külön Braille-konvertáló szoftver is szükséges.

A fent vázolt módszerekből kitűnik, hogy nem lehet egységesen gondolni a súlyosan látássérült SHS szemé-
lyek kommunikációjára. Leggyakrabban nem csak egyetlen módszert használnak, hanem kommunikációs rend-
szerük több módszer párhuzamos alkalmazásával hatékony. Mindig azt a módszert alkalmazzák, amelyik az
adott helyzetben a legkézenfekvőbb.  Külön nehézséget jelent azoknak a személyeknek a kommunikációs meg-
segítése, akik SHS állapotban vesztik el látásukat. Ilyenkor a korábban jól működő kommunikációs módszer
adaptálása a nagy feladat mind az érintett személy, mind a kommunikációfejlesztő szakember számára. 

3.2. KOMMUNIKÁCIÓ SÚLYOS HALLÁSSÉRÜLÉSSEL TÁRSULÓ, 
HALMOZOTT SÉRÜLÉS ESETÉN 
Az alábbiakban azon személyek kommunikációjáról lesz szó, akiknek még hallókészülékkel sem korrigálható a
hallásuk olyan mértékig, hogy képessé váljanak beszédértésre. Általánosan elmondható, hogy a súlyos fokú hal-
lássérültek információ-felvételének elsődleges módszere a vizualitáson alapul. A veleszületett, súlyos hallássé-
rüléssel társuló, halmozott sérülés esetén az érintett személyek állapotának hátterében leggyakrabban központi
idegrendszeri sérülés áll. A halmozott sérülés vonatkozhat a társuló látás-, értelmi és/vagy mozgássérülésre.

3.2.1. Hallás
Az e csoportba tartozó személyek a beszédet hallás útján nem tudják értelmezni. Ugyan ma már nagyon jó mi-
nőségű hallókészülékek is elérhetők, de sokak számára ezek nem jelentenek segítséget. Akik hallókészülékkel
beszédértésre képesek, gyakorlatilag hallónak tekinthetők. Természetes, hogy figyelni kell hallókészülékük álla-
potára, s tisztában kell lenni hallókészülékes hallásuk minőségével és korlátaival, de ezek figyelembevételével
lehet kommunikálni velük beszéd útján. Ha a beszédértésre hallókészülékkel is képtelenek, információ-felvéte-
lük nagymértékben akadályozott. 

A hallássérülés kialakulása szempontjából különbség van a súlyos fokú hallássérülés veleszületett, ill. szerzett for-
mája között. 

3.2.1.1. Veleszületett hallássérült állapot
Ebben az esetben beszédtanulás előtt válik hallássérültté az érintett személy. A veleszületett súlyos fokú hallás-
sérülés a gondolkodásra is hat. Esetükben is külön oda kell figyelni minden egyes fogalom tartalommal való
megtöltésére. Nehezen értik a szóvicceket, a kétértelmű szavakat és a legújabb divatú szlenget. Az árnyaltabb ki-
fejezések értelmezése is nehézséget jelent. Nem azért, mert értelmi képességeikkel baj van, hanem mert nyelvünk
dinamikusan fejlődő, állandóan változó rendszer, amiben hónapról hónapra újabb és újabb kifejezések jelennek
meg. Bizonyos típusú hallássérüléseknél (ún. diszfáziás állapot) nehézséget jelent a fogalmak nyelvi rendszerben
történő alkalmazása. Ez a nehézségük minden kommunikációs módszer alkalmazása során gondot okoz, hiszen
minden esetben gondolataikat rendszerben kell közölni. Egy másik típusú idegrendszeri zavarnál a szavak kiej-
tése okoz gondot (diszpraxiás hallássérültek). Az agy meghatározott területének sérülése következtében kialakuló
nyelvi zavar (afázia) a nyelvfejlődés és a beszédfejlődés területén is jelentkezik (Gósy, 2000).

3.2.1.2. Szerzett hallássérült állapot
Ebben az állapotban a hallás a beszédtanulást követő időszakban sérül. Könnyebbséget jelent, hogy egy nyelvi
rendszerben gondolkozó személlyel állunk szemben, aki számára csak kommunikációs módszert, kommuniká-
ciós eszköz használatát kell megtanítani, mert a nyelvnek már birtokában van. A speciális kommunikációs mód-
szer vagy eszköz használatának megtanítását gyakran a hallássérülés tényének elhúzódó elfogadása akadályozza.

3.2.2. Beszéd
Önmagában a hallássérülés nem akadálya a beszédtanulásnak, de most csak azokról szólunk, akik valamilyen
okból a beszédet közlési céllal nem képesek használni. Vannak olyan siket személyek, akik nem akarnak beszéd
útján kommunikálni, arra hivatkozva, hogy az ő nyelvük a jelnyelv. Mivel ők elvileg képesek lennének a be-
szédtanulásra, nem tekinthetők SHS személynek.  Vannak esetek, amikor a beszédtanulásra csak részlegesen ké-
pesek a hallássérültek. A súlyosabb diszfáziás vagy diszpraxiás hallássérült személyek is az SHS csoporba tar-
toznak. 

3.2.3. Értelmi képességek
Amennyiben lehetőséget kapnak, kommunikációjuk szépen fejlődik. Képesek értelmezni az őket körülvevő vi-
lágot és kifejezni gondolataikat, csak a megfelelő módszert kell megtalálni számukra.
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3.2.4. Mozgásképesség
Csatlakozó sérülésük lehet mozgássérülés, amely az enyhe koordinációs zavartól a kerekesszék használatot
igénylő mozgáskorlátozottságig terjedhet. 

3.2.5. Kommunikációs nehézségek
3.2.5.1. A közlések produkciójának és befogadásának nehézségei
Hamozottan sérült hallássérültek esetében a beszédképtelenség hátterében nem egyszerűen a siketség, a hallás
súlyos fokú sérülése áll, hanem valamilyen egyéb ok, ami legtöbbször magát a nyelvfejlődést is akadályozza. Ez
a tény megnyilvánul minden kommunikációs módszer használata során. Akármilyen módszert is választunk
kommunikációra, csak annak tudjuk megtanítani, aki a nyelvet, nyelvtani szabályokat legalább alapszinten ismeri.
Tudja, hogy az egyes fogalmaknak mi a tartalma, és azokat milyen rendszerbe kell csoportosítani ahhoz, hogy
mondatokká alakuljanak. Azoknak a hallássérülteknek, akiknek ezen a szinten akadályozott a kommunikációjuk,
nagyon nehéz bármilyen kommunikációs módszerrel megnyilvánulniuk. Külön, speciális képzésre szorulnak,
melynek elsődleges célja a nyelvfejlesztés (Uden, 1990).

Ami a receptív (befogadó) területen fellépő kommunikációs nehézségeket illeti, annak ellenére, hogy világunk
alapvetően vizuális beállítottságú, mégis nagyon sok esetben okoz súlyos problémát a kommunikációs helyzet,
üzenet értelmezése siket, SHS személyek számára. Nehéz egyszerre figyelni az üzenet tárgyára, az üzenet köz-
vetítőjére és az üzenetközvetítő módszerre/eszközre. Különösen nehéz akkor, ha a kommunikációs helyzetnek
több szereplője van. Még egyszeresen sérült hallássérültek is számtalan történetet tudnának elmesélni, amikor le-
intették őket, vagy közölték velük, hogy „jó, majd később elmondom”, vagy amikor nem is törődtek vele, hogy
értik-e, vagy nem, amiről szó van. Ha a beszélő partner csak kicsit is, akár csak két-három másodpercet is képes
lassítani, s időt hagy az üzenetek közvetítése között, gyakran már ez is elég ahhoz, hogy az érthetetlen környe-
zet érthetővé váljék. 

3.2.5.2. A kommunikációs segítő speciális feladatai
Elsődleges, és legfontosabb a vizuális információfelvétel akadálymentesítése. Mindig legyen jól látható a kom-
munikáció tárgya, az üzenetközvetítő személy és eszköze. Amennyiben több szereplője is van a kommunikációs
helyzetnek, nem elég mindenkinek láthatónak, hanem jól láthatónak kell lennie. Ehhez meg kell tanulni a helyes
pozícionálást. Amennyiben egy kommunikációs helyzet nem megfelelő a SHS személynek, a KS-nek fel kell vál-
lalnia, hogy azt úgy alakítsa át, hogy megfelelő legyen. 

A kommunikáció akadálymentesítésének másik igen fontos kritériuma a megfelelő hosszúságú idő biztosí-
tása. Nagyon sok esetben azért válik lehetetlenné a kommunikáció, mert rohanó világunkban nem biztosítják azt
a plusz néhány másodpercet, ami elegendő lenne a kommunikációs akadály oldására.

3.2.6. Az AAK módszereinek alkalmazási lehetőségei
Amennyiben figyelembe vesszük a súlyos hallássérült SHS személyek speciális igényeit, az AAK módszerei közül
több is nagyon jól használható kommunikációs nehézségeik megoldására.

3.2.6.1. Segédeszközt nem igénylő rendszerek
3.2.6.1.1. Gesztusok, gesztusnyelv, jelnyelv alkalmazási lehetőségei
A természetes gesztusok alkalmazása siket személyek esetében spontán kialakul. A fejrázás, a fej elfordítása, vagy
a bólogatás értelmezhető és könnyen elsajátítható számukra. Nehezebb viszont az elvont és az árnyalt fogalmak
megértése, ami miatt ezeknek a jeleknek az értelmezése is nehézségbe ütközik: pl. a vigasztal vagy eseményte-
len jeleket könnyen utánozzák motorikusan, csak tartalmuk felfogás jelent nehézséget számukra.

Bár hallássérültek részére ezek a módszerek tűnnek a legkézenfekvőbbnek, a SHS populáció számára ez gyak-
ran nem elegendő az akadálymentes kommunikációhoz. Sokszor az információ átadását más módszerekkel (raj-
zokkal, képekkel) is meg kell támogatni, hogy a közlések valóban értelmezhetők legyenek. Azoknál a SHS sze-
mélyeknél, akiknél a beszédképtelenség hátterében nyelvfejlődési zavar húzódik meg, ugyanaz a nehézség a
gesztusnyelv, jelnyelv alkalmazása során is megjelenik. 

Veleszületett siket SHS személyek számára a jelnyelv alkalmazása csak akkor hatékony, ha a kommunikáció
megfelelően strukturált, pozícionált és megfelelő mennyiségű időt biztosítanak rá. A megfelelő strukturáltság
azt jelenti, hogy a jelnyelv szabályainak megfelelő, rövidebb mondategységekre bontott módon adjuk át az in-
formációt. Szerzett siketségű SHS személyek esetében a jelesített magyar nyelv használata nyújthat segítséget, de
ebben az esetben is figyelnünk kell a megfelelő strukturáltságra, pozicionálásra és időre. Kezdetben, amíg nem
áll rendelkezésre kellő gyakorlat és tapasztalat, a kommunikációs idő rendkívüli módon meghosszabbodhat.

3.2.6.1.2. Daktil és fonomimikai jelek  
E jelek nagyon jól használhatók kiegészítő kommunikációs eszközként egyes fogalmak pontosítására vagy rövi-
dítésekre. Azok számára jelenthetnek nagy segítséget, akiknél a jelnyelv gyakran igen finom motoros koordiná-
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ciót igénylő jeleinek kivitelezése mozgásproblémák miatt akadályozott. Önmagukban ezek a módszerek csak
megfelelő írásbeliségi szinten használhatók, ami miatt a veleszületett siket SHS személyek számára ritkán, de
szerzett siketség esetén könnyebben elsajátíthatók lehetnek. 

3.2.6.1.3. Kézjelek
Akár a LORM, akár a síkírás csak megfelelő írásbeliséggel használható, így inkább szerzett siketség esetén lehet
megfelelő. 

3.2.6.1.4. Egyéb kódok
A fényjelek vagy a légzésritmushoz kapcsolható jelzések súlyos esetekben alapinformációk átadására használ-
hatók. Segítségkérésre, az igen, nem, elég, még, fáj jelzésére alkalmasak lehetnek, de hosszabb gondolatok köz-
lése ezekkel a módszerekkel már nagyon nehezen elképzelhető. 

3.2.6.2. Segédeszközt igénylő rendszerek
3.2.6.2.1. Tárgyak, tárgyrészletek, tárgyszimbólumok 
Veleszületetten siketek számára a tárgyak alkalmazása során nehézséget jelenthet annak megértése, hogy a tár-
gyak tulajdonképpen igéket, cselekvéseket is reprezentálhatnak. Nehezebben kapcsolják össze gondolatban a
tárgyakat a megfelelő igékkel, ezért a képek alkalmazása esetükben hatékonyabb. 

3.2.6.2.2. Képek, képrendszerek, képi szimbólumrendszerek
Mindenképpen megjelenik ez a módszer a siket SHS személyek kommunikációjában. Legtöbbször ez lehet az
alap, ami kiegészül például a gesztusjelekkel vagy jelnyelvvel. A képek lehetőséget teremtenek fogalmak ábrá-
zolására, fogalmak pontosítására, egész eseménysor leírására. Képek segítségével könnyen elmesélhető egy-egy
esemény, vagy felkészíthető bárki egy jövőben bekövetkező alkalomra. A képek minősége, tartalma igazodik az
egyéni igényekhez, szükségletekhez. Vannak, akik számára csak a saját fotók, mások számára a sematikus rajzok
is megfelelők. Megfelelő szimbolikus gondolkodás, jó receptív nyelvtudás mellett elvontabb jelképrendszerek is
alkalmazhatók (pl. Bliss-nyelv). Bármilyen kép hangadó gépen, ún. kommunikátoron is elhelyezhető, ám ennek
célszerűségét a használó hangos beszédhez való viszonya szabja meg. 

3.2.6.2.3. Betűjelölő eszközök 
Megfelelő nyelvi szinten a betűtáblák, írógépek, számítógép is hatékony, amit inkább szerzett siket SHS szemé-
lyek használhatnak sikeresen. Veleszületett SHS siketek írás- és olvasási szintje ritkán éri el azt a szintet, hogy ezen
a módon könnyedén lehessen kommunikálni velük.

Összességében a siket SHS személyekről is elmondható, hogy legtöbbször több kommunikációs módszer ötvözése
a leghatékonyabb. Veleszületett siketség esetében a képi kommunikáció és a jelnyelv a leghatékonyabb, ami kiegé-
szülhet daktil vagy fonomimikai jelekkel, kézjelekkel is. Szerzett siketség esetében, ha elég magas a nyelvtudás
szintje, a betűjelölő módszerek közül választhatunk. Ezek ötvözése gesztusjelekkel vagy jelnyelvi jelekkel a tempó
fokozása miatt lehet hasznos.

3.3. KOMMUNIKÁCIÓ SIKETVAKSÁGGAL TÁRSULÓ, HALMOZOTT SÉRÜLÉS ESETÉN 

A siketvak állapot nem egyszerűen a siketség és a vakság összegyúrt állapota. Ha meggondoljuk, hogy a siketek
alapvetően vizuálisan, a vakok pedig hallás alapján tájékozódnak, szereznek ismereteket, akkor könnyen elkép-
zelhető, hogy mindkét állapot együttes fennállása esetén teljesen ellehetetlenül az információszerzés. Ilyenkor
az ismeretszerzés teljesen új módját kell megtalálni.

Siketvaknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll, és ezért csak
speciális módszerekkel lehet velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt kialakítani, fenntartani. Oktatásuk-
ban is sajátos módszereket kell alkalmazni. A siketvak kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen
siket és teljesen vak, hanem ide soroljuk azokat is, akiknek ugyan van látás- vagy hallásmaradványa, de támo-
gatásuk, fejlesztésük és kommunikációjuk csak a két sérülés együttes jelenlétének figyelembevételével képzelhető
el. A velük való foglalkozás során a számukra szervezett segítségnyújtás (tolmácsolás, kísérés, személyi segítés)
is csak a kettős sérülés figyelembevételével szervezhető meg.

Nem minden siketvak személy SHS is egyben. Az alábbiakban azonban csak azokról esik szó a siketvakok
közül, akik egyben SHS személynek is számítanak a társuló értelmi és/vagy mozgásszervi problémák miatt. 
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3.3.1. Látás és hallás 
A siketvak SHS személynek látás- és hallássérülése minden esetben van. A két érzékszerv egyidejű sérülése olyan
helyzetet teremt, hogy a sérülések hatása együttesen sokkal inkább gyengíti az ismeretszerzés hatékonyságát
külön-külön is mindkét érzékszerven. Teljes siketség mellett egy viszonylag jó látásteljesítmény is kevésbé haté-
kony a csak vizuális ismeretszerzésre, mint ugyanez a látásteljesítmény ép hallás mellett.  

3.3.1.1. Veleszületetten siketvak személy
A siketvak állapot kialakulása szempontjából veleszületett és szerzett siketvakságról beszélünk. A veleszületett
állapotokban már születésekor olyan mértékű látás- és hallássérülés áll fenn, amely azonnali speciális, kifejezet-
ten siketvakok számára kialakított gondozást, fejlesztést, kommunikációs megközelítést tesz szükségessé.

3.3.1.2. Szerzett siketvaksággal élő személy
A már meglévő látás- vagy hallássérüléshez a későbbi életkorban társul a másik érzékszerv súlyos fokú károso-
dása.

3.3.2. Beszéd
A siketvak SHS személyek a beszédet közlési céllal nem tudják használni. Önmagában a siketvak állapot nem aka-
dálya a beszédtanulásnak. Amennyiben ez a terület sérül, az azt jelzi, hogy ennek hátterében a látás- és hallás or-
ganikus sérülésén túl egyéb társuló probléma is fennáll. Azok a veleszületetten siket személyek, akik csak jel-
nyelven tanulnak meg kommunikálni és későbbi életkorukban a látásukat is elvesztik, SHS személynek tekint-
hetők.

3.3.3. Értelmi képességek
A veleszületett siketvakok között sokaknak az értelmi képességei is súlyosan sérültek, de itt a SHS csoporton
belül, csak azoknak a kommunikációs lehetőségeiről esik szó, akiknek értelmi képességeik nem, vagy csak eny-
hén sérültek. Többségük a szerzett siketvaksággal élők közé tartozik.. 

3.3.4. Mozgásképesség
További csatlakozó sérülésük lehet mozgássérülés

3.3.5. Kommunikációs nehézségek
A veleszületett siketvakok alapvető kommunikációs nehézsége, hogy önmaguktól képtelenek kommunikációs
technika, módszer elsajátítására (Crook, 1992). Amennyiben nem kapnak megfelelő segítséget, önmaguk börtö-
nébe zárva kénytelenek élni. Siketvakok számára nehézséget jelent a kommunikációs helyzet felismerése és a
kommunikációs folyamat akadálymentes követése is. Kommunikációs akadályozottságuk miatt nagyon gyako-
riak bizarr megnyilvánulásaik, amelyek alapján értelmi képességeiket is sokkal rosszabbnak ítélik a valóságos-
nál. A szerzett siketvakság esetében pedig az alapvető információs csatorna sérül meg, és emiatt különösen ne-
hezen tudják elfogadni megváltozott élethelyzetüket, gyakran elutasítva bármilyen új kommunikációs módszer
elsajátítását is. 

3.3.5.1. A közlések produkciójának és befogadásának nehézségei
Legnagyobb nehézségük a kommunikációs folyamatokban való részvétel. Nehéz felmérniük, hogy pontosan me-
lyik pillanatban és hogyan kommunikáljanak. Megfelelő információ hiányában, vagy az információátadás nagy
fáziskésései miatt előfordulhat, hogy nem akkor reagálnak egy közlésre, amikor az odaillő. Ha nem ismerik a
kommunikációs környezet vizuális információit, mekkora térben, hány ember jelenlétében, milyen hangulatban
lévő emberekkel kell kommunikálniuk, nagyon könnyen kisiklik a kommunikációs folyamat. Amennyiben meg-
találták a számukra jól működő kommunikációs módszert, és van mellettük olyan személy, aki közvetítőként se-
gíti az információcserét, az önkifejezés nem okoz nehézséget.

A receptív (befogadó) területen tapasztalható, hogy a kommunikáció értelmezésének minősége függ egyrészt
attól a gyakorlattól, amelyet az érintett személy az adott  kommunikációs módszer alkalmazása során szerzett,
másrészt pedig a tolmácsként dolgozó, közvetítő KS ügyességétől.   

3.3.5.2. A kommunikációs segítő speciális feladatai
Az auditív és a vizuális információ-felvétel hiánya vagy részlegessége miatt a siketvak SHS személyek nagyon ki-
szolgáltatottak segítőiknek. Amellett, hogy a KS-nek jól kell ismernie a siketvak személy által preferált kommu-
nikációs módszert, a személyi segítés alapvető módszereivel is tisztában kell lennie. A látó vezetőtechnikák is-
merete elengedhetetlen ahhoz, hogy együttműködésük hatékony legyen. A KS-nek azzal is tisztában kell lennie,
hogy mi módon adhatja át hatékonyan a vizuális információkat. A KS-nek képesnek kell lenni annak elfogadá-
sára, hogy a legtöbb kommunikációs módszer alkalmazása során direkt testkontaktusba kell kerülnie a siketvak
személlyel. 

3. Kommunikáció érzékszervi sérüléssel társuló, súlyos, halmozott sérülés esetén – Királyhidi Dorottya

37

IV_SHS NYOMDAI_Layout 1  2011.02.04.  14:54  Page 37



3.3.6. Az AAK módszereinek alkalmazási lehetőségei
3.3.6.1. Segédeszközt nem igénylő rendszerek
3.3.6.1.1. Gesztusok, gesztusnyelv, jelnyelv alkalmazási lehetőségei
Ezek a módszerek legtöbb esetben jól használhatók,  de vannak olyan emberek, akiknek a számára igen hosszú
alapozási idő szükséges. Gesztusjelek értelmezése nemcsak azért okozhat gondot, mert eltűnő jelként viszonylag
rövid ideig érzékelhetők, hanem a jel kivitelezését sok esetben befolyásolja a jel mutatójának temperamentuma,
stílusa. Lehet lágyan vagy keményen, dinamikusan vagy elnyújtottabban, lassabban vagy gyorsabban stb. jelelni,
ami miatt maga a jel is kicsit változik. Azoknak a veleszületetten siketvak gyerekeknek különösen nehéz ezeket
értelmezni, akik még a jeltanulás, a kommunikációtanulás elején vannak, ezért tapasztalatlanok, s a legapróbb vál-
tozás is zavart okoz az értelmezésben. Különösen igaz ez a taktilis jelelésre. 

Súlyos fokú látássérültek esetében fontos, hogy testképük fejlett legyen és el tudják viselni az érintést. Ekkor
a gesztusnyelv és a jelnyelv átadása taktilis módon történik.  A taktilis jelelés a jelnyelv vagy gesztusnyelv spe-
ciális alkalmazási módja, amikor a „beszélő” és a  „hallgató” egymás keze alatt jelel. Van egykezes és kétkezes
változata is. Taktilis jeleléskor több jel adaptációja szükséges ahhoz, hogy kéz a kézben könnyen mutatható le-
gyen. Ezek a jelek kiegészülhetnek haptikus jelekkel is, amikor a test különböző pontjainak érintése hordozza az
üzenetet. Irányok megjelölése, tér leírása, emócionális üzenetek gyors átadása lehetséges a módszerrel.

Látásmaradványnál a megfelelő fényviszonyok biztosítása és a látótér figyelembevétele lényeges. 

3.3.6.1.2. Daktil és fonomimikai jelek  
Ezek a módszerek megjelenhetnek kiegészítő módszerként, vagy önmagukban is, s alkalmazhatók vizuálisan
vagy taktilisan.  Szerzett siketvakság esetén e módszerek alkalmazása sokkal elterjedtebb, különösen azoknál,
akik a jelnyelvet nem ismerik, de nyelvi szintjük magas, írni, olvasni tudnak.

3.3.6.1.3. Kézjelek
A LORM ábécé (3/3. ábra), a síkírás betűinek tenyérbe írása és a Braille-írás tenyérben történő alkalmazása mind
elterjedt módszer a siketvakok között. A látássérülteknél leírtak érvényesek siketvakokra is.

3.3.6.1.4. Vibrotaktilis jelek
Ezek közül a legismertebb a Tadoma-módszer: ekkor a beszélő arcán elhelyezett kéz „olvassa” le az üzeneteket.
A „hallgató” kéz elhelyezése az arcon a következő: a hüvelykujj a szájnál, a mutatóujj az arccsonton, a középső
ujj az állkapocscsonton, a gyűrűs és kisujj pedig a gégefőnél helyezkedik el. Bármilyen elképzelhetetlen ezzel a
módszerrel a folyamatos kommunikáció, a gyakorlott emberek valóban képesek folyamatos kommunikációra:
mind megértik a közléseket, mind pedig adekvátan válaszolni is tudnak azokra. Alkalmazásához a két fél szo-
ros összeszokása és az arc érintésének elfogadása szükséges. 

Azok, akik ezt a módszert képesek jól használni, általában már beszédtanulás után, de még kiskorban veszí-
tették el hallásukat és látásukat, s röviddel ezt követően kezdődött meg ilyen irányú fejlesztésük. Akik ezt a mód-
szert hatékonyan tudják alkalmazni jó nyelvi szinten vannak. Ez a módszer azonban ma már a legtöbbször csak
kiegészítő módszerként használatos, egy-egy rövid üzenet megerősítésére,s akkor is  leginkább a tanulási folya-
mat során.

3.3.6.1.5. Egyéb kódok
A vibrációs jelzések, a testjelek, a légzésritmus, a fényjelek mind alkalmasak lehetnek a legsúlyosabb állapotú si-
ketvak személyek kommunikációjára, de ezekkel csak az alapszükségleteiket képesek jelezni. 

3.3.6.2.Segédeszközt igénylő rendszerek
3.3.6.2.1. Tárgyak, tárgyrészletek, tárgyszimbólumok 
Ahhoz, hogy a tárgyakat kommunikációs céllal tudjuk használni, a siketvak személynek a tárgyat egy esemény-
hez kell tudnia kötni, a tárgy segítségével elővételezni kell tudnia egy jövőbeli eseményt. Veleszületett siketvak-
ság esetében leggyakrabban ez az elsődleges kommunikációs eszköz, amit hatékonyan tudnak használni. Előnye,
hogy a tárgy mint állandó jel, addig tartható a kézben, amíg arra az információfeldolgozás érdekében szükség van,
és minimálisan sem függ az egyéni interpretációtól. Napirendet, hetirendet, tábori programot, eseményeket lehet
ábrázolni velük. A tárgyak kicsinyítésének szabályai hasonlók a vak személyek tárgykommunikációjánál említet-
tekhez. A tárgyszimbólumok használata a gondolkozás-fejlődés ütemétől függ. Amennyiben a tárgyakkal való
kommunikáció hatásosnak bizonyul, azok felragasztásával egy kartonlapra, egész történetet, eseménysort va-
gyunk képesek rögzíteni, ami tapintható képként már átmenetet képezhet a képi kommunikációhoz.

A tárgyak használata szerzett siketvakság esetében is jól használható elsődleges kommunikációs mód-
szerként. 
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Egy ízben egy gyors ütemben kifejlődött agydaganat miatt kialakult siketvak és beszédképtelen állapot esetén a tár-
gyakkal történő kommunikáció segített a családnak, hogy alapszinten kommunikálni tudjanak egymással. Poharat
a szomjúság, kanalat az éhség, gyógyszeres flakont a fájdalom, szivacsot a fürdés, WC papír gurigát a WC haszná-
lat,  gézdarabot az orvos jelzésére használtak. A családtagok is kitaláltak maguknak saját jeleket. Az összes tárgy-
jel bekerült egy kis kosárba az ágy mellé. Amikor egy-egy új igény felmerült, csak meg kellett találni rá az alkalmas
tárgyszimbólumot és betenni a kosárba. A család megnyugodott, a beteg biztonságban érezte magát. Két hétig élt
még, de nyugodtan és békében, mert tudta, mi történik körülötte, s jelezni tudta legfontosabb alapszükségleteit. 

A tárgyak, tárgyrészletek, kicsinyített tárgyak, tárgyszimbólumok összeállítása szakember feladata. Alkalmazá-
suk függ a siketvak személy tapintásától és gondolkozásának szintjétől. Tárgyak esetben a kicsinyítés és a tárgy-
szimbólumok alkalmazása nem egyszerűen azért cél, mert magasabb szintű gondolkozást feltételez, hanem egész
közönséges gyakorlati oka is van: konkrét tárgyak kommunikációs céllal történő alkalmazása során nagyon gyor-
san megtelik egy bőrönd, ami praktikusan nehezen használható a mindennapos kommunikáció során.

3.3.6.2.2. Képek, képrendszerek, képi szimbólumrendszerek
A képeknek a tárgyakhoz hasonlóan előnyük, hogy állandó jelek, sem az interpretációjuk módja,  sem a kinéze-
tük nem függ az üzenet közvetítőjétől. Azok számára, akiknek az információk feldolgozására hosszabb időre van
szükségük, használatuk kifejezetten előnyös. 

Tapintható képek a lapra ragasztott kicsinyített tárgyak vagy tárgyszimbólumok. A képek, képrendszerek és
képi szimbólumrendszerek alkalmazásának lehetősége a siketvak személy látásteljesítményétől és gondolkozá-
sának szintjétől függ. Képekkel, képrendszerekkel gyakorlatilag minden elmondható. A képek tartalma lehet
egészen konkrét, például fotók az érintett személyről tevékenység közben, vagy sematikus ábrák, de a daktil
vagy a gesztusjelek ábrái is megjelenhetnek képen. A tartalmat mindig az egyén képességei és szükségletei ha-
tározzák meg.  Képek esetén (pl. fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, vonalas ábra, szimbólum) bizonyos kép-
mennyiség után külön gondot okoz a praktikus tárolás úgy, hogy azért a képeket használni is lehessen. A képek
rátehetők kommunikátorra vagy megfelelő látásmaradvány esetén számítógépes programok segítségével, érin-
tőképernyővel is használhatók, bár ez utóbbi mindennapi kommunikációs helyzetben nehezen alkalmazható.

3.3.6.2.3. Betűjelölő eszközök 
Azok számára használhatók, akik megfelelő szinten tudnak írni, olvasni. A látássérülteknél leírt módszerek, esz-
közök használhatók siketvakok esetében is. Ezeket a módszereket leginkább szerzett állapotokban használják si-
keresen, elsősorban azok, akik vagy látássérültként születtek és később vesztették el a hallásukat, vagy akiknek
mindkét érzékszerve felnőtt korban sérült.

Összefoglalva elmondható, hogy azok a halmozott sérülések, amelyeknél a halmozódás egyik eleme az érzékszervi
károsodás, kommunikációs szempontból is kiemelten összetett, gondosan egyénre szabott módszerek megtanítá-
sát, alkalmazását és használatát követelik. Jól képzett oktatók és a megtanultak alkalmazását a gyakorlatban haté-
konyan elősegítő KS-k nélkül e SHS személyek kommunikációja megoldhatatlan.
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Tanárképző Főiskola Szurdopedagógiai Tanszék,  Budapest. 8–10.
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A legtöbb ember számára az evés, így a nyelés is, olyan magától értetődő tevékenység, amely nem igényel külö-
nösebb tudatosságot. Az étkezés szociális esemény is, örömet okozó, kellemes élmény, amely, túl a táplálkozási
célokon, érzelmi, viselkedési, sőt kommunikatív készségeink megalapozását is szolgálja. Táplálkozási szokása-
ink gyermekkorban alakulnak ki. A gyermek ilyenkor tanulja meg a helyes ételválasztást, az étkezés higiénés és
kulturális szabályait, a kívánatos étkezési módokat, ekkor rögzülnek a táplálkozási minták és formálódik az ízlés,
tehát ilyenkor alapozódik meg az egész életre szóló táplálkozási magatartás. 

Azoknak a számára azonban, akiknél az étkezés biológiai vagy pszichés okokból akadályozott, az evés öröm-
forrás helyett, számos nehézséggel, félelemmel járó, bonyolult és ijesztő feladattá válik. Ilyen esetekben az étke-
zésnél speciális tudást és ismereteket igénylő segítségre van szükség. Az étkezésnél történő segítségnyújtás igen
érzékeny terület érintett és segítő számára egyaránt, hiszen idegen személy ritkán hatolhat ennél mélyebben egy
másik ember intim szférájába.

4.1. ÉTKEZÉSI ZAVAROK

Étkezési zavarról akkor beszélünk, ha a gyermek/felnőtt nem képes bizonyos ételeket elfogyasztani, illetve azo-
kat visszautasítja. A visszautasítást okozhatja valamilyen genetikai eltérés okozta anyagcserezavar, enzimhiány
(pl. gyakran észleljük, hogy egy olyan gyermeknél, aki nem hajlandó tejet fogyasztani, a háttérben a tej feldol-
gozását lehetővé tévő enzim hiánya húzódik meg). Az okok hátterében előfordulhat továbbá izombetegség (pl.
az ételnek a szájberendezés izmainak renyhesége vagy túlzott feszessége miatti visszautasítása nem magának az
ételnek szól, hanem inkább a táplálkozással járó nehézségeknek), vagy pszichoszociális funkciózavar (pl. kis-
gyerekek gyakran „büntetik” a szülőt az étkezés megtagadásával, komoly súlyproblémához is vezető váloga-
tással). Végül de nem utolsó sorban étkezési zavar kialakulhat komolyabb pszichés eltérés miatt (pl. az autista
spektrum bizonyos formáiban a gyermek következetesen elutasíthatja egy-két kiválasztott étel kivételével az ösz-
szes többit). 

Az étkezési zavarok legtöbbször nem önálló kórképként jelentkeznek, hanem más környezeti, egészségügyi,
szociális és táplálkozási tényezők együttesében. Vannak azonban olyan kórképek, amelyek általában magukban
foglalják az étkezési rendellenességeket. Ilyen lehet a központi idegrendszeri károsodás (CP – cerebrális paré-
zis), a súlyos értelmi fogyatékosság, vagy bármely más, komoly központi idegrendszeri sérüléssel járó állapot
(pl. súlyos agyhártyagyulladás /meningitisz/, vízfejűség /hidrokefalusz/, az agy veleszületett fejlődési rendel-
lenessége, koraszülöttség, agydaganat stb.).

Az étkezési zavarok mielőbbi kezelése elengedhetetlen. Ilyenkor nemcsak a táplálkozási akadályok leküzdé-
séről van szó, hanem fontos izmok működésének a kiépítéséről is. A táplálkozásban résztvevő izmok egy része
később a beszéd kialakulásában is szerepet játszik (Subosits, 1988, Dombainé, 2000). Éppen ezért nem meglepő,
hogy a veleszületett agykárosodás és/vagy agyfejlődési zavar következtében kialakult súlyos táplálkozás-ma-
gatartási zavar a beszédfejlődés hiányának vagy elégtelenségének  előhírnöke is lehet (Katona, 1979, 83). Ezért is
fontos az összetett étkezési zavarok mielőbbi kezelése, mert ezzel megelőzhető vagy enyhíthető lehet a későbbi
súlyos beszédfejlődési probléma. 

4.1.1. Az ép fejlődés állomásai 
A következőkben az ép gyermek étkezésének fejlődési állomásait követjük nyomon, hogy azt a későbbiekben
összevethessük a SHS gyermekeknél észlelhető etetési sajátosságokkal (Müller, 1986, 113-132).
– Az anya és csecsemő kapcsolatának egyik legelső és legfontosabb mozzanata a szopás. Az élet első hónapjai-

ban a csecsemő a meglehetősen összetett szopó-nyelőreflex technikájával jut táplálékhoz. A szopási technika
legfontosabb összetevői a száj zárása, a nyelv mozgatása és szívóhatás keltése (Katona, 1979, 76). A tej a nye-
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lés első szakaszában a szájüregből a garatba, második szakaszában a garatból a nyelőcsőbe, végül a harmadik
szakaszban a nyelőcsőből a gyomorba jut. A csecsemő nyelőreflexe automatikus hullámokban zajlik le.

– A csecsemő pár hónaposan már képes kiskanálról leszopogatni a pépes ételt. Megtanulja száját nyitni és zárni,
hogy a táplálék ne folyjék ki. A száj és a nyelv 4 - 6 hónapos korban a legfontosabb érzékszervek közé tarto-
zik. 

– 6 hónapos kora körül, illetve amikor már meg tud ülni, az ép gyermek képes a folyadékot vagy az ételt ajká-
val levenni a kanálról és a szájüregben a garat felé továbbítani. Ez a folyamat hamarosan szintén automatikussá
válik.

– 7 hónapos kora körül elkezd rágni. Ehhez már tudnia kell zárni a száját, megtanulni a falatok képzését s a falat
továbbítását a garat felé. A garatreflex (nyelési reflex) kiváltása a szilárd ételek evésénél is hamar automatikussá
válik. A szájkontroll folyamatosan fejlődik, egyre ritkábban nyel félre az ép gyermek, nyálfolyás is legfeljebb
a fogzás időszakában észlelhető.

– 8 hónaposan ülőhelyzetben elkezd az ép gyermek a pohár után érdeklődni, s ugyan még koordinálatlan az
ivása, de gyorsan tanul. 

4.1.2. A SHS gyermekek jellemző étkezési nehézségei
A SHS gyermekek táplálkozási problémái összetettek. A központi idegrendszer károsodása már újszülött korban
táplálási nehézséget okozhat. A károsodás az étkezés technikai kivitelezését nehezítő kóros reflexek megjelené-
sét, eltérő, túlzott vagy túl renyhe izomtónust, a szopás, a nyelés, az ajakzárás s a rágás idegi szabályozásának za-
varát okozhatja.

Ha a SHS kisgyermek étkezését összevetjük az ép fejlődés állomásaival, az alábbi eltéréseket észlelhetjük (Mül-
ler, 1986, 113-132):
– Súlyos idegrendszeri sérült csecsemőnél gyakran előfordul, hogy nem alakul ki a szopási és nyelési reflex. Az

elégtelen működés következtében anya és gyermeke egyaránt ingerült és feszült. A csecsemő éhes, az anya szo-
rong a táplálás elégtelensége miatt. Megoldásként gyakran az anya nagyobb nyílást vág a cumira, hátradönti
gyermekét, és lecsurgatja torkán a folyadékot. Ez a passzív etetés nemcsak gyakori félrenyelést okoz, hanem
a szájizmok funkciójának javulását sem segíti elő.

– Míg az ép csecsemő 6 hónaposan már leveszi az ételt a kanálról, sőt lassan harapni is megtanul, addig a sérült
SHS csecsemő, bár ő is próbálkozik szájának nyitásával és zárásával, ilyen irányú kísérletei nem hatékonyak.
A szopási és nyelési reflexek továbbra is kóros működést mutatnak, s az étel könnyen kifolyik a szájából. Ilyen-
kor sűrűbb folyadékot könnyebben le tud húzni egy kiskanálról, mint szilárd ételt, de az anyának még min-
dig a legegyszerűbb lecsorgatni a táplálékot a gyermek torkán.

– A SHS gyermek nem képes rágni. Jellemző a túlzott harapóreflex, nyelvét a szopásnál szokott módon előre lök-
dösi, ezáltal az ételt vagy kilöki a szájüregből, vagy feltapasztja a szájpadlására. Az ételt nem rágja meg, és nem
kontrollált mozgás következménye, hanem csupán a véletlen műve, ha a táplálék eléri a szájüreg hátsó részét.
A megrágatlan étel garatba kerülése általában öklendezéshez, félrenyeléshez vezet.

– A következő akadály a nehezített nyelés, nem ritkán a félrenyelés. Aspirációnak nevezzük a táplálék, a rágás
közben termelődő nyál vagy a nyállal már elkevert falat hangszalagok alatti légutakba kerülését, amely bekö-
vetkezhet a nyelés előtt, alatt vagy után. A szervezet köhögéssel, öklendezéssel szabadul meg a légutakba ke-
rült idegen anyagoktól. Az aspiráció a következményei miatt veszélyes: az étel légutakba szippantása nyo-
mán akár fulladást is előidéző légúti elzáródás következhet be, kisebb mennyiségű idegen anyag ismételt lég-
útba kerülése pedig tüdőgyulladáshoz és ennek szövődményeihez vezethet. 

– Az ivás is komoly nehézséget jelent a sérült gyermek számára. A kóros szopó- és nyelőreflexeket már a cu-
misüvegből történő itatás során is megfigyelhetjük, később pedig a nyelv gyakran előretolódik a pohár pe-
reme felett vagy alatt. A száj ugyanazokat a sikertelen nyitó- és zárómozdulatokat végzi, mint az evésnél, és a
nyelv folyamatosan előrelökődik. Ezek a kóros mozgásformák megegyeznek a rágásnál leírtakkal. Mivel álta-
lában külön felhívják a figyelmet a megfelelő folyadékbevitel fontosságára, nem marad más hátra, mint hogy
az anya a folyadékot is passzívan leöntse a gyermek torkán.

E fenti nyelési-rágási eltéréseken túlmenően a SHS gyermekek etetését a mozgászavar – pl. atetótikus, azaz túl-
mozgásos motoros funkciózavar vagy erősen spasztikus, azaz túlságosan feszes izomzat – is nehezíti. A fej- és
törzskontroll, az ülésegyensúly hiánya, a csípő megfelelő hajlításának képtelensége lehetetlenné teszi, hogy kar-
ját előre nyújtsa és fogjon, a fogást függetlenítse a kar mozgásaitól s szájához emelje a kezét (4/1. ábra). Hiány-
zik a megfelelő szem-kéz koordináció is, s az étkezés során nem ritkán fellépő légzési nehézségek tovább sú-
lyosbítják a helyzetet. 

Mindezen fenti okok következtében a sérült gyermekeknél gyakran alakul ki rossz tápláltsági állapot, szoma-
tikus fejlődésük rendre elmarad a kívánatostól. A gyors kifáradás és az aluszékonyság is nehezíti a megfelelő
táplálékfelvételt. A túl lassú, fárasztó étkezés, elégtelen rágás, megzavart nyelési folyamat miatt szükségképpen
kevesebb a bevitt tápanyag, amelynek hasznosulását tovább csökkenti a nem ritka hányás, de még inkább a fel-
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szívódási zavarok gyakori jelenléte. Ráadásul az étkezési „ügyetlenségek” miatt az elfogyasztásra szánt étel és fo-
lyadék egy része még igen jól begyakorolt, személyre szabott etetési módszerrel is veszendőbe megy. E hosszan
elhúzódó, naponta több órát is igénybe vevő étkezések az örömforrás helyett szülő és gyermek számára egyaránt
visszatérő stresszt, kudarcot, kimerítő fizikai és lelki megpróbáltatást jelentenek. Időben elkezdett, szakszerű te-
rápiás segítség nélkül felnőttkorra az étkezési nehézségek nemcsak fokozódhatnak, hanem komoly egészségügyi
problémákat (pl. az emésztőrendszer súlyos megbetegedései, befolyásolhatatlan székrekedés) is okozhatnak.

4.1.3. A táplálkozási zavar korai tüneteinek összefoglalása 
A fentieken alapuló összefoglaló segítséget nyújthat a probléma korai felismeréséhez. A gazdag és változatos tü-
netek miatt nem állíthatjuk, hogy a felsoroltakon kívül nem fordulhat elő egyéb jelzésértékű jelenség, azonban,
ha körültekintően, figyelmesen kezeljük az esetleges eltéréseket, az alábbiak észlelésének mindenképpen gyanút
kell ébresztenie (Vekerdy és Oláh, 1999). 

Tehát amennyiben a felsoroltak közül egy vagy több tünet előfordul, mindenképpen táplálkozási zavarra kell
gondolni:
– korábban nem jelenlévő, újonnan jelentkező evési nehézségek,
– rossz koordináció szopás, nyelés és légzés során,
– gyenge, erőtlen szopómozgások,
– evés közben erős öklendezés vagy gyakori köhögés,
– étkezés közben kialakuló hirtelen légzésleállás (apnoe),
– gyakran visszatérő tüdőgyulladás és etetési nehézség közös előfordulása,
– aggodalom a lehetséges félrenyelés miatt,
– álmosság, érdektelenség etetés alatt,
– az etetési idő 30-40 percnél is tovább tart,
– az étel megmagyarázhatatlan visszautasítása, gyarapodás hiánya,
– túl érzékeny reakciók vagy viselkedési problémák etetés közben. 
– a nehézségek akkor kezdődnek, amikor a reflex-időszakbeli, problémamentes evés után az akaratlagos moz-

gások átveszik a reflex helyét,
– diagnosztizált alapbetegségek, amelyek tünetei között szerepel a nyelési probléma vagy a gyarapodás hiánya

(Pl. Down-szindróma, szájpadhasadék, cerebrális parézis).

4.2. AZ EVÉSTERÁPIA 

Az evésterápia során célunk az egyénre szabott, a gyermek sajátos étkezési zavarát kompenzáló, fizikai és ér-
telmi fejlődését biztosító, optimális táplálás elérése. Hangsúlyozni kell, hogy csak a gyermek képességeinek és ne-
hézségeinek alapos megfigyelése és elemzése nyújthat alapot a hatékony segítségre. E terápiás tevékenység sok-
rétű, s nem csupán konkrétan magára az etetésre szorítkozik. Igen nagy szerepe van az étkezést megelőző elő-
készületeknek, a megfelelő izmok kilazításának, mobilizálásának, a megfelelő környezet kialakításának, vala-
mint az ideális testhelyzet megtalálásának, az ún. pozícionálásnak (Müller, 1986, 113-132). Megjegyezni kívánjuk,
hogy bár a problémák és az ismertetett terápiás megoldások elsősorban gyermekekre vonatkoznak, azok lénye-
gében nem különböznek a felnőtteknél alkalmazható módszerektől. Az alapvető különbség, hogy míg gyermek
esetében mindenképpen szem előtt kell tartanunk a fejlődés biztosításának szempontjait, felnőttnél elsősorban a
kiegyensúlyozott kalória-bevitel, az egészséges táplálkozás és a szociális elvárások szem előtt tartása a cél.

4.2.1. Az étkezéshez szükséges szervek izomzatának koordinálása, előkészítése
Mivel a SHS gyermek mozgáskorlátozottsága többnyire meghatározza mind az evési rendellenességeket, mind
a későbbi beszédhibák megjelenési formáit, ezért az etetésterápia kiindulópontja is a mozgásterápia. A fejlesztésre
mindig úgy tekintünk, mint komplex folyamatra, melynek főszereplője a gyermek. Optimális esetben heti 2- 3 al-
kalommal végezhetünk mozgásnevelés órákon, logopédiai foglalkozásokon, kommunikáció-fejlesztésen evéste-
rápiát előkészítő gyakorlatokat is, és természetesen a sérülés súlyossága és típusa határozza meg, hogy az alább
leírt lépésekből mennyiségi és minőségi tekintetben mennyit alkalmazhatunk (Dombainé, 2000).

– A nagymozgások koordinálása: lazítás, egyensúlyfejlesztés, szenzoros stimuláció a Bobath-terápia elvei alap-
ján, vállöv ellazítása, fejkontroll kialakítása. (A Bobath házaspár által kidolgozott és az egész világon elterjedt
ún. Bobath-módszer a korai agykárosodás okozta mozgási rendellenességek esetében alkalmazott mozgáste-
rápiás eljárás; részletesebben l. Csávás, 1976).

– A beszédszervek izomzatának masszírozással történő lazítása, harmonizálása.
– Simításokat, ütögetéseket, vibrációt alkalmazhatunk a mimikai izmokon. A simítás nyújtja az izmokat, az ütö-

getés fokozza, a vibráció csökkenti a tónust. (Ne feledjük, hogy ezeket a technikákat csak arra kiképzett szak-
emberek végezhetik!)
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– Terápiás fogmosást is végezhetünk szivacs fogkefével, a fentiek kiegészítéseként.
– A SHS gyermekekre jellemző préselt vagy kapkodó levegővétel gyakran akadályozza az evést. Lazító, koor-

dináló gyakorlatokkal azonban ez is javítható (pl. masszírozás, szívás-fúvás gyakorlása, indikált mozgásos
gyakorlatok, hidroterápia).

4.2.2. A környezet szerepe
A sikeres evésterápiához nélkülözhetetlen a megfelelő környezet kialakítása, amely személyre szabott körülmé-
nyeket (színek, világítás), egyedi étkezési eszközöket (módosított fogantyúval ellátott poharak, kanalak, tányé-
rok stb.) s a maximális figyelem-összpontosítást lehetővé tévő feltételek biztosítását (csend vagy zene, társaság
vagy egyedüllét) jelenti.

Hipotóniás (csökkent izomtónus) gyermekek esetében például serkentő ingerekre van szükség, amelyekkel a
figyelem folyamatosan fenntartható. Erre a célra jól használhatók a színes terítők, tányérok, evőeszközök, rit-
musos zene hallgatása étkezés közben. Fontos szerep jut a taktilis ingereknek is, az etetést végző személy enyhe,
nem hirtelen érintéseinek, energikusabb hangerejének. Hipertóniás (fokozott izomtónus) gyermek etetésénél
éppen az előbbiek ellenkezőjére van szükség: nyugodt környezetet kell teremteni az étkezés sikeressége érdeké-
ben. Kerüljük az éles fényeket, a hirtelen zajhatásokat, ne érintsük a gyermek arcát hideg tárgyakkal, mert ezek
mind fokozhatják az amúgy is emelkedett izomtónust. 

4.2.3. Pozícionálás
A megfelelő evési környezet megteremtése után a helyes testhelyzet kialakítása, a megfelelő pozícionálás a kö-
vetkező lépés. Ennek elsősorban súlyos mozgáskorlátozottság esetén van jelentősége, amikor a test célszerű hely-
zetben való megtartásához segítségre és/vagy segédeszközökre (pl. különféle hengerek, párnák, hevederek) is
szükség lehet (4/1. ábra). Ültetéskor ügyeljünk arra, hogy a csípőizület a törzshöz képest 90 fokos hajlításban
(flexióban) legyen, a fej és a nyak a törzs egyenes meghosszabbításaként kerüljön megtámasztásra, az állat pedig
igyekezzünk semleges (neutrális) pozícióba, ún. középállásba hozni (4/2. ábra). 

Csökkent izomtónusú gyermekeknél használjunk erős háttámlájú, magas karfájú széket, valamint csúszás-
gátlót, mellyel megakadályozhatjuk, hogy a gyermek lecsússzék a székről. Fokozott izomtónusú személyeknél a
törzshajlítás és nyújtás közötti egyensúlyi helyzetét kell megtalálni. Ennek érdekében a térd alá pl. hengert tehe-
tünk, amely elősegítheti a kívánatos pozíció megtartását.
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Ha az ülés során a fejkontroll hiánya miatt a fej kezdene közelíteni a mellkashoz, azaz előrebukik, akkor gyako-
roljunk gyenge nyomást a mellkasra, melynek hatására a törzs és a nyak kiegyenesedik, és az áll újból neutrális
helyzetbe kerül. 

Fontos, hogy az ételt úgy helyezzük el az asztalon, hogy az étkező személy lássa, honnan érkezik, honnan vár-
hatja a következő falatot. Ellenkező esetben figyelme elterelődhet, izomzata megfeszülhet vagy ellazulhat, s az
addigi pozícionálás értelmét veszíti.

4.2.4. Az etetés
A megfelelő testhelyzet kialakítását követően megkezdhetjük az etetést azzal a technikával, amely a leginkább
megfelel az adott sérülés típusának. 

Az etetés során elengedhetetlen a gyermek/felnőtt és segítője közötti harmonikus, jó kapcsolat. Mivel az ete-
tés a segített személy intim szférájába való igen mély beavatkozást jelent, ezért különösen fontos, hogy a segítő
ismerje és tiszteletben tartsa az általa segített személyt. A technikai szabályok betartása mellett legyünk mindig
türelmesek, etetéskor ne mutassunk undort, sose tegyünk kellemetlen vagy kelletlen megjegyzéseket. Fontos,
hogy az étkezéseket a nehézségek ellenére is megpróbáljuk örömtelibbé tenni! Az étkezési helyzet legyen min-
dig kiszámítható, történjék megszokott időben, békességben, kapkodás és rögtönzések nélkül, minden lépésre időt
szánva. Ez elengedhetetlen annak a biztonságérzésnek a kialakulásához, amely az evésterápia egyik legfonto-
sabb feltétele.

4.2.4.1. Az állkapocskontroll szerepe
Az idegrendszeri sérült személyek egy részénél hiányzik a szájkörüli izmok megfelelő, akaratlagos kontrollja,
amellyel normál körülmények között a leharapott falatot bent tudjuk tartani a szájüregben. Ezt pótolja az áll-
kapocskontroll, amelynek működésbe lépését különböző módokon segíthetjük elő (Müller, 1986, 113-132; 4/3.
ábra). 

Ha oldalról történik az állkapocskontroll kiváltása, tegyük hüvelykujjunkat az állkapocs ízületére, a mutató-
ujjunkat az alsó ajak és az állcsúcs körüli részre, a középső ujjat pedig az áll alá, és így gyakoroljunk folyamatos,
erős nyomást. Ha a elölről tűnik célszerűbbnek a segítés, az ujjak helyzete a következő: a hüvelykujj az alsó ajak
és az állcsúcs között legyen, a mutatóujj az állkapocs ízületen, a középső ujj pedig erős nyomást gyakorolva az
állcsúcs mögött helyezkedjék el. Az ilyen módon kiváltott inger lehetővé teszi a nyelvmozgások közvetett kont-
rollját és segíti a nyelés helyes végrehajtását.
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Az állkapocskontroll alkalmazása segítségünkre lehet a
kanállal történő etetés megtanításában is. Kiemelkedő
jelentősége van a megfelelő kanálválasztásnak, amellyel
megkönnyíthetjük az etetést. A kanál legyen fémből,
mert a műanyag eltörhet, s szájsérülést okozhat. Ne le-
gyen túl mély, sem pedig hegyes vagy hosszú. Az etetés
során, amennyiben az állkapocskontroll nem elegendő,
akkor a kanál szájba helyezésekor gyakoroljunk a
nyelvre lefelé ható, erőteljes nyomást. A kanalat mindig
elölről kell közelíteni, és a középvonalban kell az etetett
személy szájába helyezni. Ha erősen rányomtuk a ka-
nalat a nyelvre, úgy húzzuk ki, hogy ne súroljuk sem a
felső fogsorhoz, sem az ajakhoz. Ezzel egyidőben hagy-
juk, hogy az illető megpróbálja maga lehúzni az ételt a
kanálról a felső ajkával, mialatt mi erősen nyomjuk le-
felé a nyelvét (4/4. ábra). Ez egyrészt megakadályozza
a zavaró nyelvöltögetést, másrészt provokálja az ajkak
spontán használatát, így az étkező személy önállóan, a
felső ajkával le tudja húzni az ételt a kanálról. A rend-
szerint szopómozgással társuló nyelvöltögetés azért je-
lent problémát, mert miatta a falat, ahelyett, hogy a
garat felé haladna hátrafelé, újból és újból kilökődik a
szájból, így, amint már mondottuk, az elfogyasztásra
szánt táplálék jó része kárba vész.

4.2.4.2. A harapás és a rágás
A következő lépés a harapás és a rágás facilitálása. Az étkező száját enyhe szájmasszázs segítségével készíthet-
jük elő e folyamatokra. Ezt nem szükséges minden alkalommal alkalmazni, hiszen túl sok ingerlés sem célrave-
zető, elég hetente a két-háromszori, étkezés előtti terápiás masszázs (l. 4.2.1.).

Mindig problémát jelent a harapás hiánya. A ráharapást úgy válthatjuk ki, hogy tegyünk szilárd ételdarabot
(kenyér, hús) kézzel a szájba, oldalra az őrlőfogak közé, és állkapocskontrollal segítsük elő a szájzárást. Ügyel-
jünk arra is, hogy az ételdarabot enyhén húzzuk végig a fogak oldalán, mielőtt azok közé helyeznénk. Amikor
megtörtént a ráharapás, akkor állkapocskontrollt alkalmazva erős nyomást adunk, így elérhetjük, hogy a száj
zárva maradjon és kiváltódjanak a rágómozgások. Középső ujjunk folyamatos erős nyomásával kell a zárt hely-
zetet biztosítani, mert csupán mindez együttesen váltja ki a rágómozgásokat. Ne mozgassuk magát az állkapcsot,
ne nyissuk-csukjuk a szájat a harapást imitálva, és ne adjunk szakaszos nyomást sem: ezek ugyanis csak a kóros
mozgásminták újbóli megjelenését okozzák!

A rágás kialakulását elősegíti, ha gézbe ételdarabot teszünk és felváltva mindkét oldalról behelyezzük a szá-
jába, mert ezzel rágómozgást tudunk kiváltani. Amennyiben az illető már képes arra, hogy elkezdje a rágást, kap-
jon szilárd, ropogós ételt. Ebben az esetben használjuk ki a sós íz rágást elősegítő tulajdonságát, amely azon ala-
pul, hogy a sót a nyelv széleivel érzékeljük az őrlőfogak mentén. Kerüljük a rágás közben darabokra széteső éte-
leket (pl. alma). A széteső étel a száj különböző részeire kerül, melynek továbbításához ezen izmok összehangolt
működésére lenne szükség. Egy tömbben maradó ételeket könnyebb megrágni. 

4.2.4.3. A nyelés – félrenyelés problémája
Az evésterápia során számolni kell a félrenyelés lehetőségével is (l. 4.2.1.). A félrenyelést fokozza a nagyobb
mennyiségű nyálzás, az elnyomott köhögési reflex, a gégefedő rossz záródásából adódó működési zavar. A fő ok
azonban a rosszul működő orális nyelési fázis (nyelvöltögetés, elhúzódó, túlzott harapási reflex, öklendezés, tak-
tilis túlérzékenység, a száj izomzatának koordinálatlansága). A folyékony ételek, folyadékok félrenyelése gya-
koribb, mint a szilárd tápláléké, ezért is célszerűtlen a híg levesek erőltetése (nem szólva arról, hogy a híg leves
nyeldeklésében annyira kifárad az étkező személy, hogy más, tartalmasabb étel elfogyasztására már nem marad
energiája). Általában legkönnyebb a mártás-, szószsűrűségű ételek nyelése. Ha sűrűbb konzisztenciájú ételeknél
is gyakori az aspiráció, ez a nyelészavar súlyos formáját jelenti. Atetózis esetében a nyelészavar súlyosabb, mint
spasztikus izomzatú személyeknél. 

A félrenyelést provokáló nagy mennyiségű nyálzás nem szűnik meg attól, hogy folyamatosan arra figyel-
meztetünk valakit, hogy csukja be a száját, nyelje le a nyálát. Sokkal többet segítünk, ha napközben, bizonyos
rendszerességgel, ujjunkat hosszában a felsőajak és az orr közötti részre fektetjük erős és folyamatos nyomás
adása kíséretében. Mindezt csendben, minden magyarázkodás nélkül tesszük, hogy ne zavarjuk meg az éppen
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végzett tevékenységeket. Természetesen csak megfelelő felkészítés után, nagyfokú tapintattal és kellő diszkréci-
óval végezhető ez a beavatkozás. Mivel az egész evésterápia feltétele a bizalmon alapuló, meghitt és folyamatos
terápiás kapcsolat az etetést végző terapeuta és a SHS személy között, így az ilyenfajta „odanyúlás” nem tekint-
hető tolakodásnak, a SHS személy emberi méltósága semmibevételének. Inkább abban a hitben végezzük ezt a
fajta segítést, hogy előbb vagy utóbb segít csökkenteni a kellemetlen nyálzást, amely éppen a szociális beillesz-
kedés egyik akadálya lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindenképpen számíthatunk lassú és fokozatos ja-
vulásra, sőt, a legpozitívabb esetben e beavatkozás elhagyhatóvá válik. 

4.2.4.4. Az ivás
Amint arról már szó esett, az ivás is bonyodalmakat, nehézségeket okoz. Az iváshoz is szükséges az egész test,
a fej és az állkapocs kontrollját biztosítani, hiszen az orális zavarok miatt a folyadék elfogyasztása éppen olyan
akadályokba ütközik, mint az étkezés. Emiatt fontos a helyes tartás, az előrenyújtott nyak. Használjunk kifelé
hajló peremű műanyag poharat. Szükség esetén nyílást vághatunk az egyik oldalon az orrnak (vigyázzunk, hogy
nehogy éles maradjon a vágás helye!), így jobban meg tudjuk dönteni a poharat, s nem kell feltétlenül a fejet hát-
rahajtásba kényszeríteni. A poharat helyezzük az alsó ajakra, tartsuk ott, de mindig várjuk meg az előző korty le-
nyelését.

4.2.5. Az evésterápia főbb lépéseinek összefoglalása
– Megfelelő testhelyzet megválasztása (étkezőé és segítőé egyaránt),
– a kóros reflexeket gátló fogásmódok megtalálása, az állkapocskontroll alkalmazása,
– a szopóreflex kontrollálása és a helyes nyelés kialakítása,
– a harapás facilitálása, a túlzott harapóreflex leépítése,
– a rágás kialakítása,
– az ivás megtanítása,
– a nyál lenyelésének serkentése.

4.3. A CSAPATMUNKA 

Az előzőekben láthattuk, hogy milyen komoly nehézségek merülhetnek fel egy SHS személy étkezésekor, ezért
lényeges, hogy a problémák megoldását, az evésterápia lépéseit és a kivitelezés megtervezését jól működő team
koordinálja. Sajnos Magyarországon az evésterapeuta foglalkozás még nem ismert, így a team számos szakma
képviselőjéből tevődik össze. Az ergoterapeuta és logopédus/gyógypedagógus mellett célszerű a mozgáshoz és
pozícionáláshoz értő szakemberek, rehabilitációs technikus, gasztroenterológus szakorvos, dietetikus szerepvál-
lalása, de a szülő/családtag mellett nem utolsó sorban jelen kell lennie valamennyi olyan személyi segítőnek is,
aki a SHS személy mellett és vele dolgozik.

Irodalom
– Csávás Dezsőné, 1976. A Bobath – módszer. ELTE BGGYTFK, Budapest
– Dombainé Esztergomi Anna, 2000. Beszédterápia. Gyógypedagógiai Szemle. Különszám. 69–78. 
– Katona Ferenc, 1979. Az öntudat ébredése. Medicina Kiadó, Budapest, 71–83. 
– Müller, H. 1986. Feeding. In N. R. Finnie (szerk.): Handling the Young Cerebral
– Palsied Child at Home. William Heinemann Medical Books Ltd., London, 113–132.  
– Subosits István, 1988. Szemelvénygyűjtemény a klinikai beszédzavarok köréből. Tankönyvkiadó, Budapest
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tosságai. PRRO Bt., Magánkiadás
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Azt biztosan állíthatjuk, hogy ma Magyarországon a kommunikációs segítő (KS) szakmának, jóllehet létjogosult-
sága lenne, azonban gyökerei nincsenek a múltban, gyakorlata pedig a jelenben korántsem fellelhető. Léteznek
szakmák, amelyek hasonlíthatók a KS szerepköréhez, például a személyi segítő, diakónus, gondozó vagy a gyógy-
pedagógiai asszisztens. Valódi, ezt a szakmát hivatásból gyakorló kommunikációs asszisztenssel azonban, aki hét-
köznapi helyzetekben – így akár az oktatás bármely színterén – segítőként, tolmácsként, mintegy „kommunikációs
segédeszközként” szolgálná egy halmozottan sérült, kommunikációjában is akadályozott személy igényeit, nem
találkozhatunk. Bízhatunk azonban abban, hogy az elmúlt évtizedek gazdag szakmai tapasztalatai biztos háttér-
ként szolgálhatnak, s hogy nyitott, befogadó szemléletmóddal hazánkban is elterjedhet a kommunikációs segítői
szakma, amelynek számos lehetséges területe közül az alábbiakban csak az oktatással foglalkozunk. 

Bár tudjuk, hogy a KS feladatkörébe nem tartozik szorosan az oktatási és pedagógiai folyamatokban való köz-
reműködés, vagyis a KS nem veheti át sem a kommunikációt oktató tanár, sem pedig a  gyógypedagógiai asz-
szisztens szerepét, mégis elengedhetetlen, hogy ismerje és átlássa a kommunikációban akadályozott személyek
augmentatív és alternatív kommunikáció (továbbiakban AAK) oktatásának lényeges célkitűzéseit, állomásait,
valamint azokat a színtereket, ahol ilyen oktatás folyik az országban. 

5.1. A KS SZEREPKÖRE, LEHETSÉGES FELADATAI AZ OKTATÁSBAN

A kommunikációs segítő szerep az oktatásban több szempont szerint is körülírható. Bár nehéz meghatározni a
KS feladatkörét és reális helyét az oktatás során, de azt biztosan állíthatjuk, hogy elsősorban a rászoruló személy
kommunikációs akadályai leküzdésében kell segédkeznie, az oktatási helyzetekben történő kommunikációs rész-
vételt szükséges elősegítenie. Ideális az lenne, ha egy iskolában, intézményben a gyógypedagógiai asszisztensek
mellett egy-egy KS is segíthetné a tanárok és diákok életét. Ezen szerepkörben a kommunikációsérült diákok
mellett egész nap dolgozna egy KS, aki minden foglalkozásra, terápiára, órára és egyéb tevékenységekre is elkí-
sérné a klienseket.

A kommunikációs segítés során a KS jelen van kliense mindennapjaiban, célja, hogy segítse őt a minél haté-
konyabb kommunikáció elérésében, gyakorlati támogatást nyújtson az oktatás során is, következésképpen ál-
landó tolmácsként tevékenykedjék kliense mellett a feladathelyzetekben, kezelje speciális segédeszközeit, gon-
dozza kommunikációs füzetét. Mivel azonban tiszta formájában KS szerepkör még nem létezik, ezért előfordul-
hat, hogy a klasszikusan értelmezett kommunikációs segítés összevegyül a személyi segítés feladataival. Így a pe-
dagógiai foglalkozásokon kívüli időszakban a KS gondozási feladatokat láthat el, részt vehet az ápolási munká-
ban, felügyeletet kell vállalnia s olykor a terápiás etetésnél is aktívan kell közreműködnie. 

Úgy tűnik, legalábbis jelen körülmények között, elkerülhetetlen, hogy a KS egyszerre személyi és kommuni-
kációs segítő is legyen. Mindkét szerepkör betöltésére fel kell készülnie a gyakorlatban, szükséges, hogy rugal-
masan, empatikusan kezelje a különböző oktatási, gondozási, kommunikációs szituációkat. Annak érdekében
azonban, hogy a KS ne váljék az intézmény „mindenesévé”, hogy ne legyen teljesen kiszolgáltatva sem kliensé-
nek, sem pedig az iskolai és tanári elvárásoknak, szüksége van pontos, egyértelmű munkaköri leírásra (l. a KS le-
hetséges feladatait, szerepeiből adódó kötelezettségeit összefoglaló 6. fejezetet).

5.2. AZ AAK-OKTATÁS ALAPELVEI ÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI 

Az augmentatív és alternatív kommunikáció olyan kiegészítő vagy kisegítő kommunikációs módszerek, eszkö-
zök, technikák összessége, amelyek segítségével, a súlyos beszédzavarral küzdő személy kommunikációjának
lehetősége megteremthető, ill. az elégtelen eszköztár kibővíthető.

5.
A kommunikációs segítő szerepe az oktatásban
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5.2.1. A csapatmunka
Az egyik legfontosabb irányelv, amely nélkül nem valósulhat meg szakszerű és eredményes AAK-fejlesztés, az
a különböző szakemberek közötti kooperáció megteremtése. Az AAK-fejlesztésének mindig teammunkában kell
történnie, hiszen határterületi szakmáról van szó. A sokszoros határterület megköveteli, hogy a teamben részt ve-
gyenek a SHS személyt oktató tanárok és terapeuták: az AAK-oktató, a logopédus, a mozgásnevelők (szomato-
pedagógus, gyógytornász, konduktor, táncterapeuta), orvos, pszichológus, a személyi vagy gyógypedagógiai
asszisztens, valamint természetesen a szülő vagy más szoros családtag. Ha van KS, akkor értelem- és szükség-
szerűen ő is e team tagja. Továblépve e multidiszciplináris modellen, az ideális esetben transzdiszciplinárissá bő-
víthető, s ekkor a klienset érintő teammegbeszéléseken jelen van az összes olyan segítő szakember (pl. szociális
munkás, családvédelmi előadó, leki gondozó, rehabilitációs technikus, szállítási diszpécser, intézményvezető, la-
kóotthoni segítő stb.) és együtt élő vagy jelentős családtag, akinek szerepe van a kliens programjai összeállításá-
ban, életének megszervezésében és/vagy irányításában.

5.2.2. Az AAK-oktatás célja
Minden ember veleszületett, alapvető sajátossága a kommunikációs igény. Az emberi társadalom elsődleges kom-
munikációs csatornája a beszéd, amivel kapcsolatot teremtünk, információkat szerzünk, érzelmeket, indulatokat
fejezünk ki. Ha ez nincs, akkor a felsoroltak mind-mind beszűkülnek, elsorvadnak és hosszú távon elmaradás-
hoz vezetnek, agresszióba és apátiába torkollhatnak (Bartókné, 2000). A kommunikációs igények, vagyis a meg-
élt közlési vágy és a közlési lehetőségek között egyre növekszik a távolság, kialakul a kommunikatív diszkre-
pancia (Kálmán, 2006, 15. és 303). Éppen ezért az AKK-oktatás egyik legfontosabb célja e távolság csökkentése, a
kommunikációs hatékonyság növelése. A SHS személy/gyermek beszédképtelensége lehet átmeneti (pl. meg-
késett beszédfejlődés) vagy végleges (pl. akadályozott beszédfejlődés), de mindkét esetben AAK-eszközre, spe-
ciális fejlesztésre van szüksége ahhoz, hogy csökkenjen a kommunikatív diszkrepancia és lehetővé váljék a szük-
ségleteknek megfelelő és az adottságokhoz képest legteljesebb önkifejezés. 

A fentiek értelmében megfogalmazhatjuk, hogy az AAK-oktatás további lényeges célja a SHS gyermek sze-
mélyiségének kibontakoztatása, az aktív és önálló kommunikáció kialakítása különböző módszerek és eszközök
segítségével, amelyek biztosíthatják, hogy a gyermek szűkebb és tágabb környezete cselekvő részesévé váljék. 

5.3. AZ AAK-OKTATÁS KEZDETEI ÉS A FEJLESZTÉS MENETE

Az AAK oktatása éppen összetettsége miatt gondos előkészületeket igénylő folyamat. Szerepet kap benne az igen
alapos diagnosztikai megfigyelés sorozat és az oktatás tematikájának és didaktikus lépéseinek előzetes megter-
vezése.

5.3.1. Az AAK-fejlesztést megalapozó általános megfigyelési szempontok, 
a rehabilitációs terv jelentősége
Az AAK-oktatást minden esetben megelőzi a képességek alapos feltérképezése. Ez számos elemből tevődik össze.
Ilyen a szülőkkel való beszélgetés, amelynek során tájékoztatást kaphatunk élethelyzetükről, a családstruktúra
és családi élet jellemzőiről, napi életük, szabadidejük eltöltési módjairól, s magáról a kommunikációs képessé-
geiben akadályozott családtagról is, pl. melyek a kedvenc tevékenységei, félelmei, szokásos reakciómódjai. Lé-
nyeges, hogy megismerjük a család kommunikáció-fejlesztéssel kapcsolatos igényeit, elvárásait. 

Ezen előzetes tájékozódást követi az illető alapos megfigyelése, mind egyénileg, mind pedig csoportos hely-
zetben (játék vagy egyéb tevékenység jellemzői, érdeklődés, kapcsolatteremtési próbálkozások, kedvelt vagy
visszautasított helyzetek, jelenleg használt jelzései, a válaszok megfelelő vagy nem megfelelő volta stb.). Ugyan-
csak fel kell térképeznünk a motoros, tanulási, nyelvi (kommunikáció iránti igény) és szociális készségeket s egé-
szében véve valamennyi meglévő képességét. Bizonyos pszichológiai előképzettséget igényel a kognitív funkciók
(pl. figyelem, koncentráció, emlékezet) megfigyelése. A mozgásfejlesztésben járatos szakember pedig a megfelelő,
stabil, biztonságos ültetés kialakításában, a mutatásra alkalmas testrész megtalálásával vehet részt a diagnoszti-
kai folyamatban.

A következő lépés a diagnosztikai tanítás. Ez lehetőséget teremt a további részképességek megismerésére.
Mindez megteremti az alapot az eltervezett rendszer tanulásának megkezdéséhez, a kommunikációhoz szüksé-
ges alapok megteremtéséhez, és ahhoz, hogy szükség esetén rugalmasan lehessen változtatni, tovább keresve a
legmegfelelőbb kifejezési formákat és eszközöket (Bartókné, 2000). A diagnosztikus tanítás szerepe, példaértéke
a fejlesztés során meghatározó lehet. Az optimális diagnosztikus folyamat egyben modellként is szolgálhat a csa-
lád számára a kívánatos kommunikációs módról és stílusról, a használható stratégiákról.

A terápiás célokat, feladatokat, a rehabilitációs tervet mindenkor gondosan szükséges adminisztrálni, rögzí-
teni. Munkánk egész ívét meghatározza a tudatosság, a precíz nyomon követés és a stratégiai gondolkodásmód.
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Fontos, hogy úgy tekintsünk a beszédképtelen személyre, mint aki valóban képes a változásra, tanulásra, akiben
sokkal több képesség és lehetőség rejlik, mint azt akadályozottsága következtében kimutathatná. Így fejlesztési
tervünknek a jelen állapot lehetőségei mellett tükröznie kell a jövőbeli elvárásokat is. 

A fejlesztési terv (dokumentáció) legfőbb elemei ennek megfelelően az alábbiak:
– rövid távú célok pontos megfogalmazása,
– hosszú távú célok, tervek meghatározása,
– a lehetséges kommunikációs partnerek feltárása a célok megfogalmazása során,
– jól átgondolt és dokumentált oktatási folyamatok és stratégiák lefektetése,
– a számonkérhetőség biztosítása, a következetesség megjelenítése.

5.3.2. A totális kommunikáció
Ahhoz, hogy egy SHS személy képes legyen funkcionálisan kommunikálni, tudatos és igen összetett, jól felépí-
tett fejlesztésre, terápiára van szükség. A komplex (vagy totális) kommunikációoktatás lényege abban rejlik, hogy
igen korai életkortól kezdve az összes létező kommunikációs csatornát fel kell ajánlani a sérült gyermeknek, hogy
idővel maga dönthesse el, számára melyik a leghatékonyabb csatorna, s ezen csatorna használatával valódi dön-
téseket hozhasson saját életével kapcsolatban (Kálmán, 2006, 42. és 200). Ez azt jelenti, hogy a hatékonyabb kom-
munikáció érdekében, egyidejűleg több módot, lehetőséget, rendszert ajánlunk fel a gyermeknek, amelyek közül
rugalmasan választhat kedve, képessége és az aktuális szükségletek szerint. Tehát egy helyzeten belül a multi-
modális (vagyis több elemből álló) kommunikációs forma használata a legcélszerűbb. Tartalmazza a jelek-jelelés
alkalmazását, szimbólumhasználatot, a kimondott szót, a mutatás többféle módját, a témának és szituációnak
megfelelő eszköz (táblák, kommunikátorok) vagy eszközök használatát, s e komplexitásban természetesen ott
rejlik a mi magatartásunk, a kommunikációs helyzethez való viszonyulásunk is (Bartókné, 2000).

Andris, 6 éves kisfiú, kommunikációs képességeiben súlyosan sérült, tanulásban akadályozott, ám nagyon jól
mozgó diák, akinek manipulációja is megfelelő. A kommunikáció iránti igénye, vágya igen erős, aktívan részt vesz
a foglalkozásokon, motivált, és társainál sokkal nyitottabb a kapcsolatfelvételre, kommunikációra. Saját jeleken, va-
lamint egy-két szótagon kívül azonban semmilyen kommunikációs rendszerrel nem rendelkezett, amikor isko-
lába került. A komplex terápiás fejlesztés keretein belül logopédiai és AAK-fejlesztésben egyaránt részesült. Isko-
lába kerülésekor gyakran nehéz volt megfejteni saját, kialakult kommunikációs „nyelvét”, jeleit, nem ritkán elő-
fordult, hogy rámutatással volt képes csupán megértetni magát. Idővel azonban Andris olyan komplex kommu-
nikációs táblát használt, amely alkalmas volt arra, hogy bármilyen helyzetben, tevékenységben kifejezze magát.
Szótára PCS elemeket tartalmazott (a Mayer-Johnson-féle Picture Communication Symbols rendszer képszimbó-
lumait), és azoknak a saját jeleknek, valamint gesztusoknak a fotóját, amelyeket ismert és alkalmazott. Ugyanak-
kor ügyesen használt egy 32 üzenet közvetítésére alkalmas hangadó gépet, ún. kommunikátort is. Kommuniká-
ciós füzete folyamatosan bővült, és saját döntése alapján hol füzetét, hol a kommunikátorát használta, hol pedig
gesztusjelekkel kommunikált. Eközben a logopédiai foglalkozásokon is igen jó eredményeket ért el. Egyre több
adekvát hanggal rendelkezett, és kialakított magának egy sajátos módot arra, hogy verbális úton is kifejezze magát.
Elkezdte az ismert hangokat egymás mellé illeszteni úgy, hogy magát a hangsorból álló szót soha nem tudta egy-
ben kimondani, a legtöbb szó azonban érthetővé vált bárki számára, aki türelmesen figyelt rá.

Andris esete kiváló példa arra, hogy lássuk, a kommunikációs csatornák és lehetőségek mily széles tárháza áll
rendelkezésre egy hozzá hasonlóan, súlyosan sérült személy számára annak érdekében, hogy kommunikációja
kiteljesedhessen. 

5.4. AZ AAK-OKTATÁS MENETE

Az AAK-oktatás egy része egyéni foglalkozásokon valósul meg. Amit ezeken az órákon a gyermek elsajátít, azt
a csoportos órákon az osztályában, szabadidős tevékenységeken, kirándulásokon, spontán helyzetekben, valamint
otthoni környezetben alkalmazhatja. Ezen tanórákon kívüli helyzetekben juthat jelentős szerephez a KS. Erre a
további részekben még visszatérünk.

5.4.1. Az egyéni fejlesztés
Az egyéni foglalkozások mindig igazodnak a gyermek értelmi és egyéb képességeihez, valamint ahhoz a köve-
telményrendszerhez (tanmenethez), amelyhez a csoportos órák is illeszkednek. E foglalkozásokon a korábban
említetteknek megfelelően fontos a helyes pozícionálás, a megfelelő, stabil és biztonságos ülésmód megtalálása,
szükség esetén ezt elősegítő, megtartó segédeszközök (korzett, terápiás ültetőmodul, sín, támasz) alkalmazása. 

Az egyéni órák keretén belül három problémára kell választ találnunk: mi lesz az üzenetközvetítő, hogyan
történik az üzenet kiválasztása, ill. továbbítása. 

Így az egyéni órákon ismerkedik meg a gyermek a számára legmegfelelőbb üzenethordozókkal (betűk, képek,
fotók, jelképek, táblák, hangadókészülékek, elektronikus eszközök stb.), s itt kell megtalálnunk az üzenet kivá-
lasztásának legalkalmasabb módját, vagyis azt, hogy hogyan és/vagy mivel történjék az üzenet kiválasztása. Ez
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lehet rátekintés, valamilyen gesztus, mozdulat, hangadás, beszédkezdemény, de használhat segédeszközt is a
kiválasztáshoz, fejpálcát, vagy egyéb mechanikus eszközt, lábkapcsolót, fejkapcsolót, stb. E keretek közt kell el-
sajátítania az üzenettovábbítás számára leghatékonyabb módját is (direkt, ill. indirekt üzenetközvetítés, kom-
munikációs táblák, füzetek segítségével történő közvetítés), valamint a kommunikációs eszközök, az elektroni-
kus segédeszközök adekvát alkalmazását (Kálmán, 2006, 195–219). 

Az egyéni fejlesztés főbb állomásai közé tartozik a meglévő kommunikációs attitűdökkel való foglalkozás,
ugyanis a meglévő kommunikációs attitűdök szerepe nem elhanyagolható. Sok gyermek saját, speciális kialakí-
tott és használt nyelvvel, jelentéssel bíró jelzések és gesztusok sorával érkezik a fejlesztésre, amit nem ritkán csak
a közvetlen hozzátartozók értenek, de gyakran még ők sem. Ezeket teljesen leépíteni, illetve megvonni helytelen
lenne. Az AAK- oktató helyesen akkor jár el, ha adott esetben ezek helyett, vagy ezek mellett fokozatosan felkí-
nálja a megfelelő, szakszerű gesztusokat, képeket stb. Végül úgyis a gyermek választja ki a számára legmegfele-
lőbb eszközt, mutatási formát, jelet, annak kivitelezési módját, méghozzá a hatékonyság és egyszerűbb kivitele-
zés szempontjai alapján.

A fejlesztés során a preszimbolikus jelzésektől haladunk a szimbolikusabb kommunikáció irányába. Azért
szükséges a fejlesztés során a gyermek nem kívánatos viselkedési megnyilvánulásait kezelni, azok előfordulását
csökkenteni, mert gyakran éppen az áll a háttérben, hogy nem áll rendelkezésre más, szimbolikusabb kifejezési
eszköz, mint saját, inadekvát viselkedése. Például, ha egy gyermek az asztalán lévő számos játék közül az autót
választaná, akkor ezt ne úgy tegye, hogy minden mást lesöpör az asztalról, és közben sikítozik, hanem tanítsuk
meg arra, hogy e viselkedés következményeit hogyan kerülheti el. Így, ha lehetőséget kap a választásra, megta-
pasztalhatja, hogy kívánsága gyorsabban teljesül.

A kérés és visszautasítás megtanítása éppen a fentiek miatt az első olyan lépés, amely nemcsak azonnali po-
zitív élményhez juttatja a gyermeket, de ez a szimbolikusabb kifejezésmód felé haladás kezdete is (Kálmán, 2006,
320–326). Amikor a gyermeknek lehetősége nyílik választani, egyúttal közelebb kerül ahhoz is, hogy hatékonyan
kifejezze, mi az, amit szeretne, vagy elutasítana. Alapjog a gyermek akaratközlése, amelyet figyelembe kell ven-
nünk. El kell fogadnunk a kezdeményezést, s arra válaszolnunk is kell! Ennek egyik kis didaktikai trükkje a csuk-
lóra tett, színes textil „karkötő”, amelyet az igen-nem jelzés kialakításához is használhatunk. Amikor felmutatja,
vagyis jelzéssel kommunikál, figyelnünk kell rá, majd adekvátan válaszolni, cselekedni (Bartókné, 2000). 

Az adekvát igen-nem jelzés kialakítása az oktatás egyik buktatója. Gyakran tapasztaljuk ugyanis, hogy a gyer-
mekek jelentős részénél nincs megbízható, következetes igen-nem jelzés. Sokszor nem is tud különbséget tenni
az igen és nem szavak jelentése között, hiszen alig-alig került élete során olyan helyzetbe, ahol maga dönthetett
volna arról, hogy pl. mit szeretne játszani, enni, nézni, tanulni, stb. Az igen-nem jelzések kialakításához hosszú
és következetes munkára van szükség, amelytől eredményt csak akkor várhatunk, ha a környezetben együtt-
működő szülőkkel, tanárkollégákkal, kommunikációs segítővel találkozunk. A folyamatos motiválást, pozitív
megerősítést ne hanyagoljuk el, mert az igen megnöveli az oktatás hatékonyságát.

Az egyéni fejlesztés folyamatában jelentős szerep jut a kapcsolóval működtethető elemes játékoknak. Fontos
ugyanis, hogy a gyermek megtanuljon játszani, önállóan tevékenykedni a környezetében, felismerjen bizonyos
ok-okozati összefüggéseket és örömét lelhesse a maga által végrehajtott cselekvésekben. Így e játékok jól hasz-
nálhatók a diagnosztikus tanítás mellett a fejlesztés más területein, valamint a számítógéphasználat előkészíté-
sében is. 

5.4.2. Fejlesztés csoportos foglalkozás keretei között
Mindazt, amit a gyermekek megtanultak és elsajátítottak az egyéni órákon, a csoportos foglalkozások keretén
belül alkalmazzák, használják. A funkcionális kommunikáció végül a saját osztályukban, csoportjukban, a csa-
ládjukban és a hétköznapokban valósul meg. Az AAK-oktatóra ekkor is hárul feladat, hiszen jól megtervezett
stratégiák (játékszituációk, szerepjátékok, mesterséges kommunikációs helyzetek) gyakoroltatásával kell előse-
gítenie a hatékony kommunikációs részvételt. A gyakorlatban a KS egyik legfontosabb feladata lehet, hogy e stra-
tégiákat az életben, élesben gyakorolják, hiszen a használat lehetősége az, ami a leginkább megnöveli a kommu-
nikációs kedvet. 

Az egyéni fejlesztésen, vagy tanórán a gyermekek a gyümölcsökről tanulnak. A gyakorlatban a KS elkíséri a gyer-
meket a zöldségeshez, segít neki a zöldségessel való kapcsolatteremtésben, a megfelelő táblát, kommunikátort hasz-
nálni, lebonyolítani a vásárlást. 
Házi akadályversenyre készülnek a diákok. A KS előkészíti a gyermek megfelelő tábláját, maga is tájékozódik, hogy
milyen állomások lesznek, előre felveszik a kommunikátorra a lehetséges és előforduló kifejezéseket („Hajrá!”, „Te
jössz!”, „Győztem” stb.), kérdéseket, párbeszédpaneleket. Kísérőként a gyermek mellett marad, anélkül, hogy tény-
legesen résztvenne a versenyben, vagy bármilyen módon befolyásolni, irányítani akarná a gyermek részvételét.
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5.4.3. A technika szerepe az AAK oktatása és használata során 
Kommunikátorok (beszélő-, másképpen hangadó gépek) használata már rögtön kezdetekkor fontos lehet, mind
a kicsiknél, mind pedig a nagyon súlyosan mozgáskorlátozott fiataloknál. A könnyű használhatóság mellett a
gyors pozitív élményhez jutásnak van jelentősége használatuk során, amelynek serkentő, aktivizáló, figyelem-
felkeltő hatása sokat hozzáadhat a terápiás folyamat kezdeti sikeréhez. A hangadó gépeknek is több fajtája ismert.
Kiválasztásukat számos tényező befolyásolja, pl. a használó mozgása, életkora, értelmi szintje, érdeklődése, a fej-
lesztés iránya (Bartókné, 2000, Kálmán, 2006, 240–245).

A hangadó gépek kikövezik az utat a számítógép használathoz, tulajdonképpen annak előszobájának tekint-
hetők. A súlyosan mozgássérült személyek szinte csak speciális kiegészítőkkel (kapcsolókkal, egérkiváltóval, fe-
jegérrel, módosított klaviatúrával, stb.) felszerelt számítógép segítségével tudnak megtanulni írni, egyáltalán a
számítógépet használni. A korszerű szoftverek lehetővé teszik a SHS személyek számára, hogy a számítógép
egyben kommunikációs eszközként is szolgáljon. A számítógéphasználatra való felkészítés speciálisan és már az
oktatás első pillanataitól kezdve ajánlatos lenne.

5.5. TANÁRI ELVÁRÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA A KS SZEREPÉRőL

Amint az a fentiekből is látható, az AAK oktatása bonyolult, összetett feladat, amelynek során a KS-nek számos
lehetősége van mind az oktatói munka eredményeinek gyakorlati alkalmazására, mind pedig a kliens kommu-
nikációs törekvéseinek elősegítésére (a tanári elvárások általános szempontjaival kapcsolatban l. a 6. fejezet vo-
natkozó pontjait és a mellékletben található Etikai Kódexet). Itt összefoglalóan csak annyit jegyzünk meg, hogy
ideális esetben a KS kiforrott empatikus és kooperációs készséggel, segítő attitűddel dolgozik a tanár mellett.
Igyekszik ellenállni annak a nyomásnak, hogy az iskola „mindenese” legyen, és megkísérli szem előtt tartani a
rábízott kliensek érdekeit. Legyen tisztában saját tudásának korlátaival és lehetőségeivel, s mindenkoron tartsa
tiszteletben a kompetenciahatárokat. Fogadja el a „tolmács” szerepét, s ne akarjon a tanórákon vagy a gyakorló-
időkben a kliens helyett szerepelni, megszólalni, teljesíteni. Egyik legfontosabb feladata, hogy segítse elő a köz-
vetlen kommunikációt, képes legyen felismerni a kommunikációs helyzeteket, s az abban való önálló részvételre
bátorítani a rábízott klienst. Szerezzen meg minden szükséges információt a kliensről annak érdekében, hogy
alaposan megismerhesse szokásait, igényeit, szükségleteit. Tapintatosan tartsa a kapcsolatot a kliens környeze-
tében élő személyekkel, de ne tegye ezt a tanár akarata, tanácsa ellenére, vagy éppen a háta mögött. A munka-
megbeszéléseken nyíltan ossza meg tapasztalatait, a szerzett vagy tudomására jutott informácókat, amelyek a
kliens szempontjából fontosak lehetnek.

Ami az AAK-oktató tanárral való kapcsolatát illeti, tájékoztassa a kliens kommunikációs aktusai során esetleg
kialakuló problémákról, krízishelyzetekről. Azokat a változatos kommunikációs helyzeteket és stratégiákat gya-
korolja, ill. kövesse, amelyekre a kommunikációs szakembertől felszólítást kap. Ha a használó segédeszközt al-
kalmaz, a kommunikációs szakember instrukciói alapján vegyen részt a segédeszköz előkészítésében, a szótáre-
lemek kiválogatásában, az eszközök előlapjának elkészítésében, szöveg gépre mondásában stb. Amennyiben ő a
felelős egy eszközért, gondoskodnia kell annak elérhetőségéről és működőképességéről.

Ha az AAK-használó ügyeinek intézése során személyi kísérőként szerepel, akkor a fizikai kísérés mellett lé-
nyeges feladata a természetes élethelyzetekben adódó kommunikációs helyzetek kiaknázása, ill. a használó fi-
gyelmének erre való felhívása. 

5.6. AZ AAK-OKTATÁS INTÉZMÉNYES KERETEI

Ma Magyarországon még kevés olyan iskolát ismerünk, ahol a halmozottan sérült gyermekeket és fiatalokat a szá-
mukra legmegfelelőbb módszerekkel és eszközökkel oktatják. Szerencsére azonban több más olyan intézmény,
óvoda, egészségügyi otthon, habilitációs központ, korai fejlesztő állomás, alapítvány és nem utolsó sorban regi-
onális központ is működik országszerte, ahol az arra rászoruló SHS személyeknek kommunikációfejlesztést,
AAK-oktatást is biztosítanak.

Az SZMM által kiírt „AAK-t segítő eszközök kölcsönzésének támogatása” című pályázatán elnyert támogatás-
ból a következő intézmények létesítettek hazánk különböző régióiban AAK-eszközkölcsönzőt 2008-ban:
– Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központ, Budapest (a Bliss Alapítvány hazánk AAK-

centrumaként is működik). 
– Mozgásjavító Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon, Budapest
– Nagytemplomi Református Egyházközség IMMÁNUEL Otthona, Debrecen 
– Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Kaposvár
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5.6.1. Regionális AAK-központok és oktatási intézmények Magyarországon
Ezen kölcsönzőközpontok mellett számos olyan intézmény is akad az országban, amelyben AAK-oktatás folyik.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhányat:
– Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Fogyaté-

kosok Nappali Intézménye és Járóbeteg Szakrendelő, Budapest
– Budapesti Korai Fejlesztő Központ, Budapest
– Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, Budapest
– Mozgásjavító Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon, Súlyosan

Halmozottan Sérült Gyermekek „Csillagház” Tagozata, Budapest
– Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmé-

nye, Diákotthona és Gyermekotthona, Siket-vak tagozata, Budapest
– Nagytemplomi Református Egyházközség IMMÁNUEL Otthona, Debrecen
– „Maci” Alapítvány Óvoda és Fejlesztő Napközi Otthon, Jászberény
– Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Kaposvár
– Fekete István Általános Iskola és Konduktív Központ, Győr
– Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda, Szombathely
– Beszédjavító Általános Iskola, Kőszeg
– Kerek Világ Alapítvány, Pécs
– Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Eger

Ezeken kívül ismertek más budapesti intézményekben, valamint Békéscsabán, Kecskeméten, Nyíregyházán, 
Szegeden, Székesfehérvárott dolgozó kollégák is.

Irodalom
– Bartókné Luthár Barbara, 2000. Beszédképtelen gyermekek augmentatív és alternatív kommunikációfejlesztése.

Gyógypedagógiai Szemle. Különszám. 79–84. 
– Kálmán Zsófia, 2006. Mással – hangzók… Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. Bliss Alapít-

vány, Budapest
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Jelen fejezetben igen sok a kérdőjel, olyannyira, hogy némely esetben csupán a kérdések megfogalmazására vál-
lalkozhattunk. Ennek az az oka, hogy Magyarországon korábban nem képeztek és nem alkalmaztak kommuni-
kációs segítőt (KS), ezért sem magának a munkának a természete, sem a KS helye a segítők palettáján nem eléggé
ismert. A tisztánlátás érdekében szükség van ezen új szerepkör pontos meghatározására. Ehhez a KS lehetséges
feladatai és munkavégzési körülményei mellett fel kell térképeznünk a munkával kapcsolatos szakmai, etikai,
pszichés és társadalmi elvárásokat is. Ezek tárgyalása során némely esetben támaszkodhatunk nemzetközi vagy
rokonterületeken szerzett tapasztalatokra, a legtöbbször azonban marad az elvek puszta leszögezése és a kérdé-
sek megfogalmazása.

6.1. A KS SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK ELHÁRÍTÁSÁBAN

Torontóban már régebben működik egy szervezet, az ACCPC* (Augmentative Communication Community Part-
nerships CANADA), amely kifejezetten az AAK-használók emberi jogainak védelmét és társadalomba illeszke-
désük elősegítését tűzte ki célul. E szervezet indított elsőként igen sikeres KS-képző programot, azoknak az igé-
nyeknek az alapján, amelyeket a súlyosan sérült, beszédképtelen emberek fogalmaztak meg. E program ered-
ményességének vizsgálatakor újból készítettek interjúkat ugyanazokkal a személyekkel, megkérdezve, hogy mi-
lyen változást hozott az életükbe a KS felbukkanása**. Az alábbiakban néhány tipikus, kommunikációs akadályt
jelentő helyzetre hívjuk fel a figyelmet, ismertetve azokat a szempontokat és elvárásokat, amelyeket az érintet-
tek fontosnak találtak.

6.1.1. Kommunikációs akadályozottság a mindennapokban
Az ACCPC felmérése szerint a legtöbb AAK-használó arról panaszkodik, hogy az embereknek általában sem-
miféle információjuk sincsen az ő speciális kommunikációs módjaikról, ezért nem kezdeményeznek velük kap-
csolatot, vagy ha igen, csak azzal a személlyel, aki kísérőként van jelen. 
Általában úgy kezelik őket, mintha képtelenek lennének bárminek a felfogására, s ezért nem is adnak semmiféle
lehetőséget a kommunikációra. Külön hangsúlyozták, hogy még ha véletlenül ki is alakul egy-egy ritka kom-
munikációs helyzet, akkor sem adnak elég időt a számukra, sose várják ki a lassúbb kommunikációs reakciók
végét. Ebből aztán értelemszerűen komoly kommunikációs akadályok épülnek az élet minden területén, amint
arról a különböző kliensek beszámoltak.

6.1.1.1. Vásárlás, étterem
Anne betűtábla és testnyelv segítségével kommunikál. A minap egy boltban egy topot vásárolt. Amikor fizetni
akart, a pénztároslány teljesen kétségbeesett és hangosan kérdezte az egész bolttól: „Szent ég, hogy fogok vele
kommunikálni? Hogy mondjam el neki, mennyibe kerül?!” Mert nem beszél, úgy gondolta, egyszersmind siket
is. Egy másik alkalommal Anne szendvicset akart venni egy gyorsétteremben, de nem értették, milyet akar. Erre
megpróbálta a kirakott képek közül megmutatni, hogy melyiket szeretné. Még mindig nem értették, ezért azt
mondták, menjen el. Annyira dühös lett, hogy csak azért is maradt. Erre kihívták a rendőrséget. 

Ilyen helyzetekben Anne az alábbiakat várná el a KS-től:
– olvassa fel hangosan a betűket, ahogyan sorra Anne mutatja,
– rakja össze a betűket szavakká,
– ha a szövegösszefüggésből hamarabb rájön, mi a betűzni kívánt szó, mondja ki,
– közvetítse, hogy mit üzen Anne testnyelvvel egy-egy helyzetben, azaz fordítsa le a nonverbális üzeneteket is.

6.
A KS szerepe, feladatai és nehézségei

a gyakorlatban (dr. Kálmán Zsófia)
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6.1.1.2. Egészségügyi ellátás
Linda beszéddel kommunikál, azonban csak az érti, aki részint megszokta azt, részint ismeri a helyzetet, ame-
lyikben a közlés történik. Ha beszéde teljesen érthetetlen, akkor betűtáblán, ill. kommunikációs eszközön mu-
tatja/gépeli az adott szó első pár betűjét. Amikor egyszer kórházban volt, a nővér, aki kisegítette a vécére, rosszul
emelte meg, hiába próbálta magyarázni neki, hogy kellene tartani. Majdnem ki is fordította a csípőjét. Rögtön
azután, hogy kiléptek a vécéből, a KS odalépett a nővérhez és mondta neki, hogy Lindának valami komoly fáj-
dalma lehet.

Ezért Lindának nagyon fontos, hogy a KS:
– érthetően megismételjen minden kimondott szót vagy mondatot rögtön azután, hogy Linda befejezte, 
– figyelmeztesse rá, ha beszéde túl érthetelen mások számára,
– ha mutatásra kerül a sor, olvassa fel hangosan az első néhány betűt.

6.1.1.3. Ügyintézés bankban
Jean Lindához hasonlóan beszél, azaz csak az érti, aki ismeri. Ha valaki nem érti, lelassítja a beszédét és igyekszik
erősen artikulálni. Egyik nagy gondja, hogy amikor bankba megy, és elmondja, amit akar, az ügyintéző igen han-
gosan és szótagolva megismétli, hogy valóban jól értette-e, amit Jean mondott. Körülötte pedig az összes várakozó
aprólékosan értesül Jean pénzügyeiről, hogy mennyi pénzt akar felvenni, hogy mennyije marad a számlán stb.

Jean azt szeretné, ha ilyen helyzetekben egy KS lenne vele, aki:
– szemtől-szembe, normál hangon megismétli az ő közléseit
– vagy hasonló helyzetben közvetít a telefonon.

6.1.1.4. Jogsegélyhez jutás
Aaron tekintettel választ részekre osztott tábláján egy adott területet. Ezután a partner egyenként rámutat az
adott részben lévő szavakra, s ha a megfelelőhöz ért, Aaron  felfelé pillantva jelzi az igent. Egy időben jogi segít-
séget szeretett volna kapni ahhoz, hogy hozzájuthasson bizonyos egészségügyi szolgáltatásokhoz, amelyekre ál-
lapota miatt nem volt jogosult. Rendkívüli nehézséget okozott, hogy olyan kifejezéseket kellett használnia, ame-
lyek nem szerepeltek a tábláján.

Ahhoz, hogy máskor sikerrel juthasson jogi tanácshoz, az alábbi KS közreműködésre van szüksége:
– a KS pontosan értse, mit választ tekintetével a táblán,
– rendelkezzék róla annyi háttérinfomációval, hogy kitalálhassa, milyen, a táblán nem szereplő kifejezésre lenne

épp szükége, 
– rakja össze a kiválasztott szavakat értelmes mondatokká,
– segítse, amikor le akar írni szavakat vagy információkat kell elolvasnia.

6.1.1.5. Kapcsolatfelvétel ismeretlen személyekkel
John fejpálcával választ betűtáblán, de emellett nagyon eleven mimikával, testnyelvvel és beszédes pillantással
is próbálja eljuttatni üzeneteit. Több problémája is van. Ismeretlen személlyel a kommunikációfelvétel vagy meg
sem történik, vagy pillanatok alatt lezajlik, de  mindenképpen a beszélő személy uralja a helyzetet. Ettől John ke-
vésbé értelmesnek érzi magát, mint amilyen valójában.  Zavarja az a feltételezés is, hogy mivel nem beszél, ezért
biztos nincs mondanivalója sem. Hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsa, eleven szemkontaktussal igyekszik kom-
munikációt kezdeményezni. Sikerről nem beszélhet, mert aki nem ismeri a kommunikációs módját, az nem is
érti, mit akar, vagy a lassúság miatt türelmetlenné válik. 

A KS viszont nemcsak:
– hangosan elolvashatja a betűket,
– összeolvashatja azokat szavakká, 
– elmagyarázhatja, hogy mit jelentenek nonverbális üzenetei, hanem, s szinte ez a legfontosabb a számára,
– segít felhívni az emberek figyelmét arra, hogy interakciót szeretne kezdeményezni,
– s biztosítja, hogy megkapja a lehetőséget üzenetei közvetítésére.

6.1.1.6 A mindennapos kommunikációs akadályozottság következményei
A fenti és a hozzájuk hasonló számtalan más helyzet kimenetele olyannyira megalázó, és akár súlyos problé-
mákba is torkollhat, hogy egy ép emberben fel sem merül, hogy ilyen következményeket el kellene fogadnia. Az
ACCPC kutatásai szerint, ha az egyéni pszichés sérelmeket lefordítjuk a jog nyelvére, a kommunikációjukban
akadályozott és megakadályozott emberekkel az alábbi történik, mondhatni naponta.

– Csak rosszabb minőségű egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatásokhoz juthatnak, ami amellett, hogy ön-
magában is kifogásolható, alapvetően megsérti az egyenlő szolgáltatásokhoz való jog elvét.
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– Csökkennek lehetőségeik az oktatáshoz, majd később a munkához jutás terén.
– Kimaradnak az őket körülvevő szűkebb közösségből, szociális elszigetelődés és magány az osztályrészük.
– Érzelmi és mentális stresshelyzetek sorozata kíséri az életüket, amellyel szemben védtelennek, erőtlennek érzik

magukat. 
– Nem csoda, ha önértékelésük alaposan lecsökken, s ettől még sérülékenyebbé, még kiszolgáltatottabbá válnak.
– Mindezek csökkent autonómiához és a privácia elveszítéséhez vezetnek. 

A KS van abban a speciális helyzetben, hogy – természetesen a jog és a szakma megszabta keretek között – maga
is hozzájárulhasson ezen anomáliák megszüntetéséhez, s ezáltal a beszédképtelen kliens magánéletének és au-
tonómiájának biztosításához. Ebben komoly szerep jut annak, hogy mindenkoron tudatosítja a kommunikációs
partnerekkel, hogy az általa közvetített üzenetek szerzője maga az AAK-használó személy (l. 6.2.1.2.). Így segít-
heti őt közelebb jutni a társadalomban általában elvárt és gyakorolt kommunikációs lehetőségek kihasználásához
és élvezetéhez, azaz a mindennapos kommunikációs jogfosztottság felszámolásához. 

6.1.2. Ki mit vár el a KS-től?
Ha megkíséreljük összefoglalni, mit kértek-vártak volna el e nehéz helyzetekben a kliensek a KS-től, kiegészítve
a fent nem szereplő elvárásokkal, bizony elég terjedelmes listát állíthatunk össze. 

A KS:
– olvassa fel hangosan a kimutatott betűket, rakja össze azokat szavakká, illetőleg a kiválasztott szavakat értel-

mes mondatokká,
– ha a szövegösszefüggésből már a mutatás elején rájön, hogy mi a betűzni kívánt szó, mondja ki, ezzel is gyor-

sítva a folyamatot,
– írja le az ily módon összeállított gondolatokat, véleményeket, megjegyzéseket, hogy későbbi használatra be-

programozhassa a kommunikációra használt eszközbe, 
– hangosítsa ki, ismételje el a kliens által mondottakat szemtől-szembe, normálhangon, ha annak beszéde nem

elég érthető, ugyanakkor azonban segítse hozzá, hogy érthetőbben fejezze ki magát (pl. figyelmeztesse), 
– nyújtson segítséget telefonáláskor, íráskor, olvasáskor, üzenetek gépen való rögzítéséhez;
– közvetítse, hogy mit üzen testnyelvvel, egy-egy sajátos jelzéssel, hanggal, azaz fordítsa le nonverbális üzene-

teit, 
– ismerje annyira, hogy képes legyen pontosan felismerni, hova néz, mit választ tekintetével a táblán,
– rendelkezzék annyi háttérinfomációval, hogy kitalálhassa, milyen, a táblán nem szereplő kifejezésre lenne épp

szüksége a kliensnek, de ha nem tudja kitalálni, tegyen fel irányított, helyzethez és személyre szabott kérdé-
seket;

– segítsen felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a kliens interakciót szeretne kezdeményezni, s biztosítsa,
hogy megkapja a lehetőséget, a kellő időt és türelmet üzenetei közvetítésére.

6.1.2.1. Az elvárások fő csoportjai
Ha tematikusan nézzük a fenti elvárásokat, akkor három fő csoportra oszthatjuk őket: 
– Az első csoportba tartoznak a konkrét üzenetközvetítésre vonatkozó kívánságok (betűk, szavak felolvasása,

mondatok megismétlése, érthetővé tétele, üzenetek rögzítése stb.). Ehhez tartozik az üzenetközvetítés fizikai-
technikai feltételeinek értése, ismerete, alkalmazása. Bár nem a KS fogja az eszközt használni, nem tud segí-
teni annak célszerű használatában, ha nincs tisztában működésének módjaival.

– A második csoport elvárásai a személyes kapcsolatot érintik: azt várja el a kliens, hogy a KS valóban, mélyen,
a legapróbb részletekig ismerje részint fizikai megnyilvánulásait (pl. értse finom jelzéseit, rezdüléseit, szokat-
lan kommunikációs csatornái használatát), részint pedig érzelmi és akarati életét (pl. szükség esetén be tudjon
fejezni egy mondatot, rá tudjon kérdezni egy félbemaradt gondolatra).  Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy
azt várja, váljék a KS az ő saját személyének „szakértőjévé”. Tudjon, tanuljon meg róla mindent, ami az ő kom-
munikációs lehetőségeit és módjait illeti, s azt is, hogy ilyen jellegű igényeinek milyen gondolatok, vágyak, ér-
zelmek, ambíciók szolgálnak alapjául. 

– A harmadik csoport jelenti a világgal való kapcsolatot, a hidat, amelyen keresztül a beszédképtelenség börtö-
nébe zárt kliens kijuthat az emberek közé. Ha megfigyeljük, nem azt várják el, hogy a KS helyettük megnyil-
vánuljon, csupán segítséget ahhoz, hogy egy külső kapcsolat létrejöhessen. Ha mi valakit meg akarunk szólí-
tani, felé tekintünk, kezünkkel jelezzük, hogy mondandónk van, esetleg megérintjük a könyökét és azt mond-
juk: „Volna egy perce? Szeretnék valamit mondani vagy kérdezni.” Ha valaki e kezdeményezés fizikai kivite-
lezésére nem képes, nyilván nem jelenti azt, hogy arra nem is vágyik, s itt, e ponton jut nagy szerephez a KS. 

Tehát a képzés folyamán az elvárások e három fenti csoportjának való megfelelésre kell felkészíteni egy KS-t
annak érdekében, hogy képes legyen feladata hatékony és humánus végzésére. 
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6.1.3. Változások a KS tevékenysége nyomán
Korábban bepillantást nyerhettünk a KS nélküli élet nehézségeibe, majd megtudhattuk, milyen tevékenységeket
várnak el tőlük. Most arra igyekszünk választ kapni, vajon milyen változásokat hoz magával a KS felbukkanása
a kliens életében. Fontos kiemelni, hogy olyan KS-ekről beszélünk, akik előzőleg „rátanultak” klienseikre, ala-
posan megismerték őket, s akiknek a kiképzésében maguk a kliensek is résztvettek! Csakis így érhették el az em-
pátiának és a másik ember iránti érzékenységnek azt a szintjét, amely képessé tette őket a tapintatos, hatékony
segítségre, s megalapozta klienseik elégedettségét.

Volt egy ember, meséli Tony, aki előzőleg egyszerűen nem volt hajlandó még ránézni sem. Aztán egy alka-
lommal úgy találkoztak, hogy Tony a KS társaságában jelent meg. Az ezt követő napon a férfi nemcsak barátsá-
gosan üdvözölte Tonyt, hanem ő maga segített elővenni a fejpálcáját és a kommunikációs táblát, és élénken kez-
deményezte, hogy beszélgessenek. 

Ugyancsak Tonyval történt, hogy amikor be akart iratkozni egy fitneszklubba, a recepción azt hitték, kom-
munikátora csak játék. Az eszköz azt az üzenetet közvetítette, hogy Tony fejpálcát használ, amellyel egy táblán
mutat, s hogy mind a kettő a hátizsákjában van. Bólogattak, mosolyogtak, hogy milyen érdekes, de meg sem
moccantak. Nem volt más hátra, Tony duzzogva és sértett pillantásokat lövellve rájuk, eltávozott. Ám amikor a
KS kísérte, minden másképp játszódott le. Valódi beszélgetés alakult ki, amiben minden őt érdeklő információt
meg tudott szerezni.

Anne azt panaszolta, hogy az emberek annyira nem tudják, mit várhatnak tőle, hogy borzasztó zavarba jön-
nek. Amikor meg azt kéri, hogy kövessék és ismételjék, amit mutat, hülyének érzik magukat. De ha látják, amint
egy KS egy AAK-használóval kommunikál, rájönnek, hogy ez nem is annyira nehéz. Ilyenkor felbátorodnak, s oly-
kor már maguk is megpróbálják leolvasni a táblán mutatottakat. 

Don legkedvesebb időtöltése a beszélgetés, de önbizalom híján ritkán veszi a bátorságot hozzá. Ugyanis ko-
rábban gyakran került olyan helyzetbe, hogy emberek nem értették meg a kommunikátorát, idegenkedtek a
géptől, a géphangtól. Emiatt rendszerint bezárkózott, visszahúzódott, mint ő maga kifejezte, „felhúzta a cip-
zárt”. A KS ezt a nehézséget is áthidalta, hiszen amikor valaki nem értette a géphangot, információkkal és a
helyzet modellálásával szüntette meg a partnerek közt kialakult kommunikációs rövidzárlatot. Don a KS tár-
saságában rendszeresen látogatja a Másképp Kommunikálók egyesületi üléseit, aktívan kifejti a véleményét,
sőt, még egy ünnepi vacsorán is részt tudott venni, anélkül, hogy egész idő alatt szótlanul kellett volna guny-
nyasztania az asztal végén.

Összegezve ezeket a tapasztalatokat, az derül ki belőlük, hogy a jól képzett KS:
– elősegítette a részvételt és a kommunikációt a kliens szűkebb közösségében,
– jelenlétében megnőtt azoknak az új személyeknek a száma, akikkel a kliens kommunikációba bonyolódhatott,

s ez a kommunikáció egyszersmind hosszabb és megfelelőbb volt, mint a korábbi, KS nélküli próbálkozások, 
– hozzájárult ahhoz, hogy a kliens kevésbé érezze magát kiszolgáltatottnak, jobban megértsék az emberek és ne

fosszák meg a minden embert megillető tisztelettől,
– tevékenysége nyomán jobban érvényre jutott a kliensek önrendelkezési joga, autonómiája és sikeresebben har-

coltak a magánéletüket érintő döntésekért,
– hozzájárult az egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatások jobb eléréséhez. 

A kutatás során azok véleményét is kikérték, akik az asztal túlsó olodaláról érzékelték a KS működését, s min-
den megkérdezett – bolti eladó, szociális munkás, fogorvos, recepciós, jogtanácsadó stb. – egybehangzóan jelezte
pozitív tapasztalatait. A KS jelenléte csökkentette az ép ember ismeretlenségből adódó szorongását, kellemetlen
érzéseit, rövidre zárta a problémákat és közvetlenebb, hatékonyabb kommunikációs aktusokat eredményezett a
felkeresett szolgáltató és a beszédképtelen kliens között. 

Kétségtelen, hogy ezek a tapasztalatok egy szociálisan nagyon érzékeny, fejlett AAK-kultúrájú országban szü-
lettek. Ám ha rövid időn belül el nem is érhetjük ezt a szintet, azért világosan kirajzolódik az út, amerre haladni
érdemes.

6.2. A KS HELYE ÉS SZEREPE A SEGÍTő SZAKMÁKON BELÜL 

A segítőszakmák köre elég tágas. Képviselőikkel éppen úgy találkozunk a család- és gyermekvédelemben, mint
az egészségügyben, az oktatásban, a gyógypedagógiában vagy épp a rehabilitációban. Manapság már a változa-
tos célú és tematikájú szakmai összejöveteleken, s egyre gyakrabban a médiumokban is felbukkannak, amint azt
az örvendetesen növekvő számú jeltolmács jelenléte is bizonyítja.
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Nem véletlen a jeltolmács hasonlat, hiszen első közelítésben a KS szerepe a tolmácséhoz áll a legközelebb. Mint
ahogy a tolmács sem beszélhet a kliens helyett, nem kezdeményezhet helyette, nem másíthatja meg, nem torzít-
hatja el, nem értelmezheti annak üzeneteit, ugyanúgy a KA is elsősorban üzenetet közvetít, s a hangsúly az elő-
jel nélküli, tiszta közvetítésen van. Amint az később majd látható lesz, különbség adódik ugyan a tolmács, ill. jel-
tolmács és a KS tevékenysége között – nevezetesen az, hogy a kommunikációs akadályozottság leküzdése érde-
kében a KS segíthet a kommunikációs lehetőségek feltérképezésében és kiaknázásában –, ez azonban a lényegen
nem változtat: a KS úgy beszél valaki helyett, hogy nem helyette beszél... Gondolatainak csupán majdnem me-
chanikus közvetítője, nem pedig szülője, kitalálója vagy alakítója. 

Jelenléte, bár semmiképpen nem azonos azzal, még legközelebb a személyi asszisztensére emlékeztet. A szó
és a szakma eredeti értelmében ugyanis a személyi segítő nem egy adott munkahelyhez kötött, hanem a kliens-
hez. Ha a kliens iskolába, terápiára, munkahelyre, társaságba megy, a személyi segítő hűségesen követi. Termé-
szetesen a személyi és anyagi korlátok kialakították a helyhez kötött személyi segítőt is, aki csak akkor látja el a
klienst, ha annak az ő munkahelyén akad dolga (pl. óvodai, iskolai vagy egyéb napközi jellegű ellátásban ott tölti
a napot). Jó lenne azonban, ha a KS a kezdetektől személyhez kötötten dolgozna, hiszen, amint az később majd
látható lesz, a kliens megértéséhez, gondolatainak hű közvetítéséhez igen magas fokú személyességre, bizalomra,
nagyfokú egymásra hangolódásra van szükség.

Ideális körülmények között a KS több olyan teammel is együttműködik, amely az adott kliens rehabilitációs
programjával bármilyen szinten – oktatás, egészségügy, rehabilitációs technológia, szociális adaptációs progra-
mok stb. – kapcsolatban áll. 

6.2.1. A KS munkájának alapelvei
A KS feladata, hogy a kommunikációsérült ember mások számára nehezen érthető üzeneteit világossá, egyértel-
művé tegye annak kommunikációs partnerei számára. Ez feltételezi, hogy részint rendkívül alaposan ismeri kli-
ensét (l. később), részint pedig képes munkája során bizonyos szakmai és morális alapelveket követni. Ezek be-
tartása azért rendkívül fontos, mert a KS és kliense közti viszony meglehetősen érzékeny. A segítő ezért a mun-
káért kapja fizetését, ez biztosítja egzisztenciáját és szakmai lehetőségeit, ugyanakkor ez a fizetett szakember a kli-
ens „nyelvi mankója”: mintegy kihangosítja és formába önti a kliens akár legbizalmasabb, legbensőbb közléseit.
Szócső, amely egy másik személy gondolatait közvetíti a világ felé, s ez nem mindig egyszerű feladat. Az alábbi
alapelvek e komplex feladat ellátásához nyújtanak kapaszkodókat. 

6.2.1.1. Az üzenetközvetítés korrektsége
Talán a legnagyobb kihívást az üzenet pontos és objektív közvetítése jelenti. Rendkívüli szakmai tudatosságot,
önismeretet és önfegyelmet követel, hogy valaki még véletlenül se módosítsa sem az üzenet tartalmát, sem cél-
ját, ne irányítsa más felé, mint akinek küldője szánta, ne adjon nagyobb hangsúlyt neki a célzottnál, de ne is ki-
sebbítse fontosságát, ne adjon hozzá, ne vegyen el belőle, stb. S nem elég, hogy semmit nem módosíthat, ráadá-
sul nem is befolyásolhatja semmilyen változtatás irányában sem az üzenet küldőjét, sem annak fogadóját. Nem
dolga, hogy megítélje az üzenet tartalmát, sem pedig az, hogy az adott élethelyzetben kommunikációs technikákra
vagy „illemtudó” viselkedésre oktassa kliensét. Egyetlen dolga van: a tisztességes, pontos közvetítés.

Olga a közeli bevásárlóközpontba indul. Valójában egy nagy, csillogó díszekkel kirakott lepkeformájú haj-
csatra vágyik, már hetek óta nézegeti a kirakatban. Emma, a KS kíséri, kifejezetten abból a célból, hogy Olga
gördülékenyebben, önállóan bonyolíthassa a vásárlást kommunikációs táblája segítségével, amelyen be-
tűnként mutatja ki közléseit. Olga élvezettel köröz a boltok között. Végül megáll annál a kirakatnál, ahol elő-
ször látta meg a lepkeformájú csatot. Örömmel mutatja, hogy ma egy másik még itt, nem is láthattad!
Olga csak rázza a fejét és határozottan begördül a boltba. Tábláját Emma felé tartja és mutogatni kezd.is
van mellette, egy jókora papagájdísszel.
– Tök jó! – lelkesedik Emma. – Ez a papagáj tök jó. Szerintem sokkal cukibb, mint a lepke. Nem akarod in-

kább ezt venni?
Olga határozottan int, majd a táblájára mutat: R – É - G
– Rég akarod megvenni? – Olga bólint. – És akkor mi van? – értetlenkedik Emma. – A papagáj nem volt 
– Kérek … egy … lepkés … csatot – követi hangosan Emma Olga ujját. – Olyan lepkéset kér, mint ami a ki-

rakatban van – mondja az eladónak. – De lehet, hogy mégis a papagájt fogjuk választani. Az tök édi,
nem? – fordul vissza Olgához.

Nem véletlen, hogy Olga mindig húzza az orrát, valahányszor Emmát osztják be mellé KS-nek…

6.2.1.2. Az üzenet küldőjének egyértelműsítése
A KS egyik feladata, mindig éreztesse, tudatosítsa, demonstrálja, ki az üzenet valódi szerzője, küldője. Ha úgy
tűnik, ezt nem sikerül elég egyértelművé tenni, és az üzenet fogadója következetesen vele beszél, neki válaszol,
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hozzá intézi kérdéseit, ki kell mondania, hogy ő csak közvetít, mintegy „fordít”, s az üzenet teljes mértékben ma-
gától az AAK-használótól származik. Ha valami miatt feltétlenül szükséges a maga nevében megszólalnia, vagy
mindenképpen hozzá akarja tenni a mondottakhoz a saját véleményét – holott ez nem is dolga és nem is kívána-
tos! –, nagyon világossá kell tennie, hogy melyik üzenetben szól ő maga, s melyik az, amelyiknek csak közvetí-
tője. Soha nem keveredhet össze, hogy melyik közlés, kitől ered, hiszen ez eltorzítaná a kommunikációs labdajá-
tékot: nekem dobják a labdát, de nem én dobom vissza…

András gyakorlott KS. Szívesen dolgozik Ottóval, mert már alaposan kiismerte furcsa beszédmódját, s leg-
kisebb hangjait, fintorait is jól tudja értelmezni. Éppen új fogorvoshoz mennek. Ottó olyan sokat kínlódik a
fogaival, hogy elhatározta, kihúzat annyit, ahányat csak lehet. Hidat csináltatna, de a régi fogorvosa eddig
minden alkalommal lebeszélte róla. Ahányszor szóba kerül a dolog, András mindig mérges lesz. 
– Ez egy őrültség! Nekem azt mondták, a legrosszabb saját fog is jobb, mint a legjobb protézis. A dokinak

igaza van, én sem engedném semmi pénzért!
Ottó erre csak dörmög, neki a maga részéről elege volt a havonkénti fogorvososdiból. Így hát mennek az
újhoz. Az újról kiderül, hogy nem dörmögő bácsika, mint a régi volt, hanem csinos, fiatal nő. Kicsit rémül-
ten néz Ottóra, tán sose volt még ilyen kézzel-lábbal hadonászó betege. 
– Mi a probléma? – szedi össze magát és Andrásra mosolyog.
András Ottó felé int.
– Én csak kísérő vagyok, ő a beteg. Kérem, olvassa el a levelet.
Ottó előzőleg számítógépen leírta, hogy mi a kívánsága és miért, s most nagy igyekezettel nyújtogatja a pa-
pírt a doktornő felé, aki hitetlenkedve olvassa.
– Ezt ki írta? Ő? – fordul Andráshoz. – Ez egy őrültség! Nem szívesen húzunk ki fogakat mindaddig, amíg

egyáltalán megmenthetők!
András nem reagál, cseppet hátrébb lép és Ottóra néz. Ottó érthetetlen, szinte vinnyogásszerű hangon meg-
szólal, hosszan beszél, izgatottan kalimpál. András figyel, majd gyakori szemkontaktust teremtve Ottóval,
hogy érzékelje, jót mond-e, a következőket közvetíti:
– Túl gyakran rosszak a fogaim. A sok kezelés fáj. És drága. Döntöttem. Amit leírtam, azt szeretném. És nem

lehet lebeszélni.
A doktornő Andrásra mered. 
– Ezt ő mondta? És maga mit szól ehhez? 
András elneveti magát. Túl jól ismeri a helyzetet és segíteni is szeretne azoknak, akiknek a számára annyira
ismeretlen és riasztó ez az egész.
– Ottó, jól mondtam? Ezt akartad mondani? – Ottó nagyokat bólint. – Én csak a kommunikációs asszisz-

tense vagyok – fordul vissza a doktornőhöz András. – Segítek, hogy könnyebben értsék meg, amit mond.
A fogairól nincs véleményem – kacsint össze Ottóval.

6.2.1.3. A kommunikációs tapasztalatok átadása
A kommunikációs képességeiben sérült embernek hiányoznak a kommunikációs helyzetek felismeréséhez
szükséges képességei és az azok kihasználását lehetővé tévő tapasztalatok. Ezért a KS-nek szerepe van abban
is, hogy egyrészt törekedjék a kommunikációs helyzetek kialakítására, másrészt segítse hozzá az AAK-hasz-
nálót a spontán kommunikációs lehetőségek felismeréséhez. A KS feladatának ez az egyik legérzékenyebb
pontja, hiszen igen kényes az egyensúly az értelmes segítés és a valakire való rátelepedés között. Nem élhet
vissza azzal a helyzettel, hogy ő az, aki a legjobban megérti az AAK-használó klienst. Nem szerepelhet he-
lyette, nem állhat közé és a világ közé. Ellenkezőleg: törekednie kell rá, hogy az AAK-használó személy sza-
badon kommunikálhasson másokkal, igyekeznie kell szélesíteni a lehetséges kommunikációs partnerek körét.
Ezek azok a lépések, amelyek közelebb visznek az önálló életvitel, a társadalmi szerepvállalás és a valódi in-
tegráció útján.

Azokat a technikákat, amelyekkel egy KS fel tudja hívni a figyelmet egy kínálkozó kommunikációs lehető-
ségre, nagyon nehéz megtanítani. Ha egy beszélő ember részt akar venni egy társalgásban, szoros figyelemmel
követi azt, és az első alkalommal, amikor másodpercnyi szünet támad, a beszélő leengedi a hangját vagy befejező
gesztussal érzékelteti, hogy az adott közlés vége felé közeledik, közbevág, közbevet, beleszól, beugrik a keletke-
zett résen. Ám, hogy ez a rés mikor keletkezik s mekkora – azaz mi fér be rajta, egy aha, egy na, ugye, vagy egy
másik történet –, csak a kommunikációs modellek alapján szerzett és gyűjtött tapasztalat árulja el. S mivel ez
utóbbi hiányzik, elképzelhető, hogy a KS-nek kell „súgnia”, mikor nyílik alkalom a belépésre, mikor és kit érde-
mes, kell, lehet kommunikációba vonni. 

6.2.2. A megismerés mint a feladatvégzés alapfeltétele
A kommunikációs segítői munkakörrel kapcsolatos elvárások között előkelő helyen szerepel a kliens részéről,
hogy a KS alaposan ismerje meg sajátosságait. Talán egyetlen segítőnek sem kell annyira mélyen, majdnem intí-
men megismerni a kliensét, mint a KS-nek. Rá kell éreznie kommunikációs rezdüléseire, megérteni az apró mi-
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mikai jeleket, felismerni a szokatlan gesztusok, hangok, hangsúlyok, szótöredékek jelentőségét. Ez valódi egy-
másra hangolódást, összecsiszolódást feltételez. Így a KS felkészülésének két szinten kell történnie: az egyik a se-
gítői alaptanfolyam elvégzését, a másik a kliensre való rátanulást jelenti. A rátanulás fontos eleme a megismerés,
amelyhez több út is vezet. Esetünkben ez nagyjából három lényeges forrást jelent: a személyes kapcsolatot, a kli-
enssel élők tapasztalatainak kikérdezését és a kapcsolatos dokumentumok áttanulmányozását.

6.2.2.1. Információszerzés megfigyelés útján
A megfigyelés az információk gazdag tárházát nyújthatja, ha valaki jól tud figyelni. A jó figyelés elsősorban a nyi-
tottságot jelenti, azt, hogy valaki sem nem előre elhatározott véleménnyel (prekoncepció) ül le, sem nem címkézi
azonnal az észlelteket, hanem lehetőleg objektíven tekint a helyzetre. Konkrét jelenségeket ír le, anélkül, hogy be-
nyomásaival, gyorsan kialakuló véleményével megszínezné azokat, hiszen a szubjektivitás csökkenti a megfi-
gyelés értékét. Ha valaki az észlelt jelenségeket mindjárt értelmezi és megmagyarázza, majd hozzáteszi a saját ér-
zéseit, amelyek a folyamat során benne keletkeztek, akkor az így kialakult vélemény inkább szól a megfigyelő-
ről, mint a megfigyelt személyről. 

Óriási a különbség a között, hogy valaki azt mondja egy észlelt mozgásról, hogy „X. Y. izgatottan kaszált, handa-
bandázott a karjával”, vagy azt, hogy „X. Y. mindkét karját, érzékelhető cél nélkül, váltakozó irányban, hol nyújtva,
hol hajlítva mozgatja maga körül”. Szubjektív értelmezést takar az a megjegyzés is, hogy „X. Y. zavarban volt, nem
is nézett rám, úgy látszik, nem akart velem kapcsolatba lépni”, ahelyett, hogy azt mondaná „első találkozásunkkor
X. Y.-nal nem sikerült szemkontaktust teremtenem”. Ez utóbbinak ugyanis számos magyarázata lehet, pl. az illető
nem is tudja felemelni a fejét, ún. kóválygó szemmozgása van, igen rossz a látása, nehezen fókuszál, fáradt volt, nem
értette, mit várnak tőle, stb., stb.

Ugyan senki nem állítja, hogy könnyű feladat szétválasztani a megfigyelt jelenséget a róla alkotott véleménytől,
mégis elkerülhetetlen. Ha valaki valódi, hasznos, a jövőbeli kapcsolatot építő információkra akar szert tenni,
akkor tudatosan gyakorolnia kell a tárgyilagos megfigyelés készségét. Minél több életszerű helyzetben (családi
kör, iskola, szabadidő stb.) sikerül megfigyelni a leendő klienst, annál felkészültebben állhat a KS a különböző fel-
adatok elé.

6.2.2.2. Információszerzés kikérdezéssel
Az információk másik forrása a kliens körül élők kikérdezése. A kikérdezésnek minden apró, gyakorlati rész-
letre ki kell terjednie: életmód, napirend, étkezési, higiénés, öltözési szokások; egészségügyi állapot, figyelembe
veendő tények, gyógyszerelés, segédeszközök; játék, tanulás, szabadidő eltöltése; kedvtelések és nem szeretett
dolgok; kapcsolatrendszer, kedvelt és kevésbé kedvelt személyek, háziállat a környezetében; milyen zenét sze-
ret, kedvenc filmek, könyvek, magazinok, sztárok; sport vagy utazási tapasztalatok stb. A kérdezés egy másik vo-
nulata a kommunikációs jelzésekre vonatkozik: mit és hogyan fejez ki, milyen testrésszel, hanggal, szóval, írás-
sal, stb. Milyen üzenetközvetítőket használ, azokat hol tanulja, mi az üzenetközvetítés módja. Használ-e kom-
munikációs segédeszközt, hogyan, mikor, kivel, s ki tanítja annak használatát. Milyenek a kommunikációs szo-
kásai, kezdeményez-e vagy csak kivár, ha nem értik meg, milyen hamar adja fel, szokott-e agresszívvá válni a meg
nem értéstől stb.

A kérdésekre kapott válaszok nagyban függnek attól, hogy ki adja a választ. A szülők, bár valódi „szakértői”
a saját gyermeküknek, s még a gondolatait is ismerik, gyakran elfogultak és vagy sokkal többet, vagy sokkal ke-
vesebbet tulajdonítanak neki, mint a valóság. Nem ritkán észleljük, hogy míg kisgyerekek képességeit túlértéke-
lik, addig a felnőtt sérülteket alulbecsülik. A „gondolatolvasásnak” pedig megvan a maga veszélye: összemosó-
dik a sérült személy és a szülő, elválaszthatatlanná válik, kinek a gondolatait közvetíti, kinek a kívánságait va-
lósítja meg, a sajátját-e vagy valóban a sérült emberét. Pedagógusok, óvónők gyakran csak célzott szempontok
alapján gyűjtött ismereteiket tudják átadni, míg egy jó szemű dadus vagy gondozó az értékes ismeretek egész tár-
házával segítheti a KS munkáját.

6.2.2.3. Információszerzés dokumentumokból
A harmadik forrást a dokumentumok nyújtják. A dokumentáció alapvetően két forrásból tevődik össze, részint
egészségügyi, részint pedagógiai jellegű. Az egészségügyi dokumentáció nem mindig érthető és gyakran sem-
miféle gyakorlati következmény nem vonható le belőle a KS szempontjából. A pedagógiai, pszichológiai véle-
mények, felmérések, tesztek sokat elárulhatnak a kliensről, ám túlértékelésük tévútra is vezethet. Gyakran egy
vizsgálati helyzetben, egy szakértői bizottság előtt szinte semmit nem produkál az az ember, aki egy meghitt, bi-
zalmon alapuló, kétszemélyes kapcsolatban megnyílik és szinte csodákra képes. Ezek a dokumentumok mindig
ún. érzékeny adatokat tartalmaznak, így a bennük olvasottak senkivel nem oszthatók meg a kliens, ill. családja
beleegyezése nélkül. 
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6.3. A KS MUNKAVÉGÉZÉSÉNEK LEHETSÉGES CÉLJAI, SZÍNTEREI ÉS PARTNEREI

A megfelelő szakmai felkészülést követően a KS végezheti feladatait egyetlen kliens mellett, mindig ugyanott,
vagy kísérheti életének különböző helyszíneire. Dolgozhat mindig azonos közegben, egyszerre több kliens kom-
munikációját segítve. Előfordulhatnak e lehetőségek kombinációi is, azonban Magyarországon még egyik variá-
cióra sincs működő modell.

6.3.1. A KS lehetséges feladatai
A mai magyar realitásokat is figyelembe véve, s a kellő és való összevetésében a valót részesítve előnyben, a KS
feladatai három területre összpontosulhatnak: 
– Klasszikus kommunikációs segítés: ez mindig a kliens melletti tevékenységet jelenti – a magánéletben éppen

úgy, mint az oktatás, képzés, munka vagy egyéb elfoglaltság helyszínein –, s elsősorban a kommunikációs
akadályok leküzdését szolgálja. Mint említettük, e területen a KS tevékenysége a jeltolmács funkciójára emlé-
keztet, aki munkája során egyértelműen a kliensnek elkötelezett, elsősorban az ő érdekeit tartja szem előtt, s
munkáját akkor, ott, úgy és azon a szinten végzi, amikor és ahogy azt a kliens tőle megkívánja, elvárja;

– Kommunikációs segítés személyi kísérői feladatokkal párosítva: a kliens különböző ügyeinek és programjai-
nak  (pl. bevásárlás, fogorvosi vizit, önkormányzati vagy TB ügyintézés, barátokkal találkozó, kulturális prog-
ram, étterem) intézése során a KS egyszersmind a személyi kísérő, személyi segítő feladatait is ellátja. Ez ugyan
nem kívánatos átfedés – hiszen a személyi asszisztensi feladatok elsősorban a kliens fizikai jólétével, bizton-
ságával, étkezési és higiénés igényei kielégítésével stb. kapcsolatosak –, de mivel gyakorlati szempontokból
nyilván elkerülhetetlen, mindenképpen fel kell rá készülni. Ugyanakkor, ha ügyes a KS, ezeket a helyzetet a
fizikai kísérés mellett a kommunikációs akadályok legyőzésére és a spontán kommunikációs helyzetek ki-
használására fordíthatja; 

– Kommunikációs folyamatok feltételeinek megteremtése: ennek során a KS gyakorlati segítséget nyújt a kom-
munikáció oktatásával, gyakorlásával foglalkozó szakember számára, lényegében gyógypedagógiai asszisz-
tensi szerepkörben. Pl. közreműködik a használó segédeszközének el- vagy előkészítésében, naprakészen tar-
tásában, működtetésében, üzenethordozókat printel, vág, ragaszt, előlapokat rajzol, gesztusfényképeket gyárt,
albumokat, kommunikációs útleveleket készít, szöveget gépre mond. Ennek az a veszélye, hogy bár a KS fő
funkciója eredetileg a kliens kommunikációs nehézségeinek enyhítése közvetlen és konkrét üzenetközvetítés
révén, e funkcióváltással a kliens helyett a szakember elsődleges partnerévé válik; e szerep veszélye, hogy a
kliens személyes szempontjai és közvetlen segítése helyett maga az oktatási folyamat serkentése kerül előtérbe
a KS kötelezettségei sorában. 

E felsorolás sorrendje tükrözi az elérni kívánt, ideális funkciómegoszlást, noha, mint említettük, ma Magyaror-
szágon a kellő és a való még nem találkozik e területen. Szinte biztos, hogy, legalábbis kezdetben, elsősorban a
második, ill. a harmadik feladatkört kell majd a KS-nek betöltenie. Az ismétlés vádját is felvállalva hangsúlyozni
kívánjuk, hogy mindennek ellenére a KS valódi helye a kliens mellett lenne, s elsősorban az ő közvetlen kom-
munikációs érdekeit kellene szolgálnia. Bármelyik helyzetbe, feladatkörbe kerüljön is a KS, mindenkoron a 6.2.1.
pont alatt ismertetett alapelvek szellemében kell eljárnia. Ugyancsak mindegyik feladattípushoz hozzátartozik
annak folyamatos ellenőrzése, hogy vajon rendelkezésre állnak-e az akadálytalan kommunikáció feltételei (ott
van-e a szükséges eszköz, fel van-e töltve, nem hiányzik-e belőle az elem, megvannak-e a használni akart előla-
pok, támasztók, speciális kapcsolók stb.).

6.3.2. Konfliktuslehetőségek a munkavégzés során 
Bármennyire is változatosak legyenek a munkavégzés színterei, némely probléma alapvetően azonos mindenütt.
Az egyik a SHS-személyeket körülvevő idegenkedés, félelem azokon a helyeken, ahol eddig nem foglalkoztak
velük, a másik a kényelmes rutin ott, ahol már régebben beletartoznak a kliensi körbe. A tapasztalatok növeke-
désével szinte automatikusan csökken az idegenkedés, a bevált rutinon változtatni azonban mindig összetettebb
folyamat. Maga a tény, hogy egy eddig nem kommunikáló ember egyszer csak közölni kezd dolgokat, véleményt
nyilvánít, akaratot közöl, már önmagában ki szokta vívni a környezet ellenkezését. Új szereplő felbukkanását
sem fogadják mindig kellő nyitottsággal, s  ha e kettő összetalálkozik, azaz a kliens megnövekedett kommuni-
kációs aktivitásához társul az új ember, mindenképpen számítani kell a környezet és a KS közötti feszültségek je-
lentkezésére. Ezen utóbbi a családban is felbukkanhat, hiszen különböző érdekek feszülhetnek egymásnak. A
problémákat eltúlozni nem érdemes, hiszen az előbb-utóbb a munkakapcsolat megszakadásához vezethet, vi-
szont a rájuk való felkészülés nyilván megkönnyíti minden érintett fél részére az alkalmazkodást.

6.3.2.1.A kliens magánélete
Egy kliensnek vagy van magánélete, vagy nincs. Gyermek esetében gyakran semmiféle magánéletről nem be-
szélhetünk, hiszen az teljes egészében a családi élettel azonos. Lakóotthonban, más intézményben vagy akár csa-
ládban élő serdülőknek, felnőtteknek azonban már természetes igényük van magánéletre. Nekik már  bőven
akadhatnak közölnivalóik barátságról, szexualitásról, anyagiakról, szüleikhez fűződő viszonyukról, jövőképről,
őket feszítő vagy csak foglalkoztató egyéb kérdésekről. 
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Ezen a területen két fő problémával találkozhat a KS, az egyik a klienssel való kapcsolatra vonatkozik, a másik a
környezere. 

A KS abban a helyzetben van, hogy közvetítetnie kell a kliens üzeneteit, vonatkozzanak azok egy bevásárlásra,
az iskolai felelésre, egy klubbeli beszélgetésre vagy egy fontos személlyel való, legbizalmasabb együttlétre. Így a
KS könnyen olyan információk birtokába kerülhet, amelyek a klienst kiszolgáltatottá tehetik. Nem biztos, hogy va-
laki szeretné, ha minden bizalmas gondolata, kínzó kételye eljutna a szüleihez, ha bizonyos személyekkel való fe-
szültségeiről értesülne az intézmény vezetése, betekintést nyerhetnének terveibe olyanok, akik azokat megaka-
dályozhatják. Tehát a KS nem jogosult a bizalmas közlések továbbadására, és sem a szülő, sem az érintett szak-
ember nem kérdezheti ki arról, hogy egy-egy alkalommal miről volt szó. Bár a titoktartásra esküt nem, lakatot a
szájára mégis tennie kell… Érzékeny határ húzódik a titoktartás és a kliens érdekei között, s a KS felelőssége el-
dönteni, mikor kell a tudomására jutottakat mással is megosztani. Még ez sem jelenti azonban az egy az egyben
történő beszámolást, hanem csak annyit, hogy ha érzése szerint a kliens biztonsága, egészsége forog veszélyben,
javasolhatja a családnak, intézeti pszichológusnak, tanárnak, gondozónak stb., hogy beszéljenek a klienssel. Egy
létező problémára való figyelemfelhívás nem azonos a pletykálkodással, a bizalom szükségszerű eljátszásával. 

A bizalom amúgy is kényes kérdés, hiszen a KS szerepe nem tévesztendő össza a barátéval. Ha közben barát-
ság is szövődik kettőjük között, bár nem feltétlenül előnyös, de a helyzet kezelhető, azonban a kliens mellett más
egy barát és más a KS szerepe. Egy barát mondhatja, hogy „hagyj már békén, ne fárassz”, egy KS soha. Egy barát
kijelentheti, hogy „ezt a marhaságot nem fogom elmondani neki, mert halálra sértődik”, egy KS köteles közvetí-
teni a célzott személynek szóló üzenetet, akkor is, ha nem ért vele egyet. Tehát kár megkeverni a barát és  a mun-
káját végző segítő szerepét, mert hihetetlen emberi bonyodalmak, szívfájdalmak és örök sérelmek lehetetleníthetik
el a további együttműködést.

A magánélet szerves része a szexualitás is. A SHS személyek állapota önmagában nem jelenti azt, hogy nin-
csenek ép, normális szexuális igényeik és vágyaik, csak a társadalom nincs felkészülve ezek kezelésére. Ha a kli-
ens a saját szexuális problémáira keres megoldást (pl. fogamzásgátlás, szexuális zaklatás, önkielégítés stb.) baráttól
vagy szakembertől, a KS nem hivatkozhat arra, hogy ő ilyesmiről nem szokott vagy nem szeret beszélni. Ugyan-
akkor a KS munkakörébe nem tartozik bele a kliens szexuális életének gyakorlati elősegítése, az inkább a személyi
segítő esetében lehet feladat. A KS szerepe azzal, hogy a személyi segítő számára közvetíti a kliens kívánságait,
ebben a helyzetben véget ér. Ami a család hozzáállását illeti, semmiképpen nem javasolható, hogy a KS bevo-
nódjék a szabad – nem szabad – tilos körül forgó vitákba.

A kliens mellett a KS-nek a környezettel is ki kell alakítania valamiféle működő munkakapcsolatot. Családban
élő embereknél ez az a közeg, amelybe a KS belecsöppen. Éppen úgy elképzelhető, hogy a család örömmel fo-
gadja egy új segítő felbukkanását, mint ennek az ellenkezője. Ha úgy érzik, új harcostársat kaptak a SHS személy
ellátásával járó millió terhük megkönnyítéséhez, nyitottak lehetnek a KS fogadására. Ha az a meggyőződésük,
hogy a KS fölösleges, hisz ők amúgy is mindent értenek, amit a kliens közölni szeretne, s különben is, ha a KS már
annyira akar segíteni, jobban tenné, ha bevásárolna, takarítana vagy kicsit tornásztatná a gyereküket, igen komoly
csatákra lehet számítani. Nem ritka az eltérő értékrend, a prioritások megítélése, a hitgyakorlás, az ízlés- és meg-
győződésbeli különbségek miatti ellentét a család és a KS között. Ha nagyon jól dolgozik, még a rivalizáció sem
kizárt: a családnak hirtelen fontossá válik bebizonyítani, hogy beszédképtelen családtagjukkal ők bánnak szak-
szerűbben, ők értik meg legjobban, kizárólag ők képesek valamit elérni nála. Ha el is fogadják a KS jelenlétét,
hosszú időbe telhet, míg ténylegesen megértik, mi is a valódi szerepe. Természetesen a család hozzáállását a KS
jelenlétéhez az is alapvetően befolyásolja majd, hogy ki viseli a KS alkalmazásával járó anyagi terheket (l. később).

A sérült gyermeket nevelő, vagy ilyen felnőtt személyt gondozó családokban nem ritka a családi egyensúly fel-
borulása, s a KS felbukkanásával bármelyik szülőfél úgy érezheti, itt az alkalom, hogy erősítse a saját táborát.
Mind minden hasonló esetben, a KS számára itt is csak az javasolható, hogy maradjon ki a családi vitákból. Ud-
varias, de határozott távolságtartással kell közölnie, hogy sajnos a dologhoz nem tud hozzászólni, de nem is te-
hetné, mert az veszélyeztetné a klienshez fűződő kapcsolatát.

6.3.2.2. Oktatás, egészségügy, munka, ügyfélszolgálatok
Bárhova is kerül a KS, számítania kell rá, hogy eleinte ódzkodni fognak tőle. Egyrészt rá is kiterjesztik azt az ide-
genkedést, amivel a beszédképtelen embert fogadják, másrészt pedig az új szerepet nehezen tudják elhelyezni
saját hierarchiájukon belül, legyen szó kórházról vagy iskoláról. Nemcsak ezek a helyek, de az óvodák és mun-
kahelyek is igen rosszul tűrik egy meghatározatlan alá- vagy fölérendeltségben dolgozó személy felbukkanását.
Rögtön felmerül a kérdés, hogy pl. kiküldheti-e a tanár az óráról, kizavarhatja-e a kórteremből a nővér, dönt-
het-e úgy a munkahelyi főnök, hogy egy olyan személy jelenléte, aki nem vesz részt a munkában, rossz hatás-
sal van a munkafegyelemre. Tehát az ismeretlenség és a szerepkör tisztázatlansága mindenképpen a KS befo-
gadása ellen dolgozik.
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Oktatási helyszíneken tovább nehezíti a helyzetet, hogy a KS nem illeszkedik a tanári karba. Más a munkaideje,
más szakmai előírások vonatkoznak rá, mint az ott dolgozók többségére. Egészében véve nem kötik mindazok a
szabályok, célok, munkamódok, amelyek az oktatási intézményben dolgozók életét szigorú keretek közé szorít-
ják (tanterv, tanmenet, határidők, kötelező adminisztráció stb.). Feszültséget okozhat azon törekvése is, hogy ne
váljék belőle a tanár segédje. A tanárok arra is gyanakodhatnak, hogy titokban segít a növendéknek, tarthatnak
tőle, hogy kérdéseikre valójában nem a növendék, hanem a KS felel. Tehát az oktatási helyzeten belül mind mun-
kaügyi, mind pedagógiai jellegű problémák nehezíthetik a KS életét.

Az egészségügy is nehezen fogad be új szereplőt. Hosszú évekbe telt, mire polgárjogot nyert a kórházi pszi-
chológus, pedagógus, logopédus vagy épp a betegjogi képviselő. Nyilván hosszas magyarázatokra lesz szükség,
amikor az első KS-ek felbukkannak a beszédképtelen betegek mellett a rendelőkben vagy a kórházi osztályokon.
A hierarchián kívüliség miatt itt is nehézségekre lehet számítani: ki mondhatja meg egy KS-nek, hogy mikor és
ki felé közvetíthet, közvetítsen vagy ne közvetítsen üzenetet. Ki szabja meg, hogy milyen helyzetekben marad-
hat a kliens mellett és mikor kell elhagynia a helyiséget. Konfliktushoz vezethet, ha a KS meg van győződve róla,
hogy abban a helyzetben kellene a legtöbb segítséget nyújtania, amelyikből éppen eltávolítják. 

Bizonyos munkahelyeken még a házirend megváltoztatására is szükség lehet annak érdekében, hogy a KS jelen
lehessen a klienssel. Nagyon pontosan meg kell fogalmazni, mik a feladatok, kinek meddig terjed a hatásköre.

Egy Roland nevű, 39 éves férfival fordult elő, hogy nagy nehezen munkát kapott egy termékválogató üzemben. Csak
annyi volt a dolga, hogy az elé felhalmozott darabokból a nagyokat jobbra, a kicsiket pedig balra tolja bele az oda-
helyezett kosarakba. KS azért került mellé, mert senki nem értette beszédét, s ebből több probléma is eredt, pl. be-
vizelt, mert nem tudta elmagyarázni, hogy ki kell mennie, máskor meg rosszul végezte a feladatát, mert nem értették
meg tisztázó célú kérdéseit. A KS képbe kerülésével, ahelyett, hogy elcsitultak volna a viharok, újabbak keletkeztek.
Mivel nem volt egész napos tennivalója, a KS a kliens mögött üldögélt és olvasgatott, tanulgatott. A többiek ezért el-
kezdték megkérni apróbb szívességekre, hozzon egy pohár vizet, adja oda a zsebkendőt, menjen ki a büfébe, intéz-
zen el egy telefont, másoljon le valamit stb. Mielőtt észbe kapott volna, már naphosszat rohangált fel-alá, s intézte
az egész műhely ügyeit. Jelenlétét a főnökség annyira zavarónak ítélte, hogy rövid úton kitiltották.

Az ügyfélszolgálatokkal való találkozáskor, legyen szó TB-ről, szociális osztályról vagy jogsegélyszolgálat igény-
bevételéről, a KS-nek igyekeznie kell áttörni az ismeretlentől való félelem gátjait. Be kell mutatnia a klienst, a kli-
ens kommunikációs módjait, s világosan, egyszerűen, gyorsan el kell tudni magyaráznia, hogy neki mi a szerepe
az adott helyzetben. Az intézkedő személyt gyakran összekeverik a döntéshozóval, ezért világossá kell tenni azt
is, hogy a KS nem léphet, nem dönthet a kliens helyett. A feladat komplex: neki kell elfogadtatni a sérültet is, az
AAK-t is s magát a KS-funkciót is. Barátságtalan fogadtatással, elutasítással még ezek után is számolhat, megfe-
lelő információk nélkül azonban más típusú kapcsolat kialakulása  nem is várható. 

Valamennyi fenti helyzetben csak a szakmai felkészültség, a nyitottság, rugalmasság, a bőkezűen terjesztett in-
formáció hozhat megoldást. 

6.4. GYAKORLATI PROBLÉMÁK A MINDENNAPOKBAN

Valamennyien szinte naponta ütközünk apróbb-nagyobb akadályokba. Útunkat kis balszerencsék, „pechek” és
bosszúságok szegélyezik: elrakjuk valahová a szemüveget, orrunk előtt megy el a busz, nincs érménk a bevá-
sárló kocsiba, fél nap hívunk egy hivatalt, de egyre csak zenél a telefon, sorolhatnánk napestig. Pedig van ke-
zünk-lábunk, látunk, hallunk, beszélünk, önállóan intézzük dolgainkat, és mégis. Ha ezek a nehézségek ben-
nünket is utolérnek, gondoljunk rá, mennyire megsokszorozódhatnak egy SHS ember esetében. Hogy mi min-
denre kell számítani a KS-nek, felsorolhatatlan. Ha száz példát hozunk, az első alkalommal beleütközik a száze-
gyedikbe. Így az alábbi problémák csupán egy kifogyhatatlan zsákból kiemelt „mintapéldányoknak” tekinthetők. 

6.4.1. Közlekedés
A több funkcióban és változatos helyszíneken dolgozó KS feladatai ellátása közben nem egyszer kényszerül majd
arra, hogy kliensével közlekednie kelljen. Magyarországon az ún. paratranzit vagy egyéb speciális közlekedési
szolgáltatások még eléggé kezdeti fázisban vannak. A rendelkezésre álló akadálymentes járművek száma kevés,
a sofőrök sűrűn váltakoznak, s az sem ritkaság, hogy vagy a családnak nincs pénze a szállításra, vagy a szállító-
szolgáltatást működtető civil szervezetnek fogy el az üzemanyagra szánt kerete. Nem minden családnak van ko-
csija, ha van, az sem mindig elérhető, s ott is lehetnek anyagi gondok az üzemanyag, a javíttatás, gumi stb. terén.
Sok esetben egyetlen megoldásként marad a tömegközlekedés. 
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Amikor a KS valakit nyilvános járművön kísér, két fő problémával szembesülhet. Az egyik az akadálymentesség
hiánya, a másik az emberek reakciói. Kliense állapotától függően okoz több-kevesebb gondot, hogy juttatja fel a
járműre (képes-e a kliens fellépni, mechanikus vagy elektromos kerekesszéket használ-e, bottal vagy járókerettel
egyensúlyozik stb.). Ha egyszer fent vannak, ugyanolyan gond lesz a leszállás, beleértve azt is, hogy mind a sofő-
rök, mind pedig az utastársak hajlamosak a türelmetlenségre. A szűk ajtók, a hiányzó felvonók, az egyértelmű jel-
zések hiánya további fokozott terhet ró a kísérőre, ha balesetmentesen szeretné eljuttatni kliensét valahová. 

Nem kellemesebb probléma az emberek leplezett vagy leplezetlen elutasításával, szánakozó undorkodásával
való szembesülés sem. Nálunk a többség még mindig nem szocializált arra, hogy mára azért bárhol megfordul-
hatnak igen súlyosan sérült emberek is. Mind ők, mind kísérőik számíthatnak rá, hogy a mozgás furcsaságai, a
sajátos beszédmodor, esetleges nyálzás, az érzékszervi működés hiányosságai, valamint az ezek kompenzálá-
sára alkalmazott eszközök felkeltik a közönség érdeklődését és a tapintatlanság legváltozatosabb megnyilvánu-
lásaival fordulnak feléjük. Ám nem tudni, mi a jobb, a faragatlan megjegyzések, az otromba élcek, a szánakozó
tekintetek, vagy az, ha feltűnően keresztülnézve rajtuk, úgy tesznek, mintha ott sem lennének. 

Egy anya mesélte, hogy a mindennapos villamosozást egyfajta büntetésnek éli meg. Nehezen szállnak fel, a türel-
metlen morgás és siettetés már ekkor elkezdődik. A felnőtt lányt húzni-vonni kell, nehezen egyensúlyozik a billegő
kocsin. Kapaszkodni alig tud, ám helyet csak a legritkább esetben ajánlanak fel. Mivel folyik a nyála, állandóan tö-
rülgetni kell. Az anya négy kézről álmodik: eggyel ő kapaszkodna, eggyel a lányt fogná, a harmadikban a táskát tar-
taná, a negyedikkel pedig törülgetne… Nincs olyan reggel, hogy ne tennének megjegyzést, hogy ne kapna néhány
keresetlen tanácsot. A „Csak nálam volna, majd adnék neki két akkora egyenest, hogy egyből megtanulná becsukni
a száját” típusú megjegyzések még nem is a legrosszabbak közül valók. 

A KS-nek javasolható, hogy mielőtt elindulnak valahová, tájékozódjék az útvonalról, az akadálymentesség álla-
potáról. Szánjon sok időt mind az előkészületekre, mind magára az útra, hiszen az a szokásos háromszorosa is
lehet. Vegye fel testi-lelki vértjét, készüljön fel rá, hogy bár sok jó ember él körülöttünk, nem biztos, hogy épp
aznap utaznak, épp azon a buszon, mint mi… A humor, a józanság megőrzése, egy-két készenlétben tartott egy-
szerű magyarázó mondat segíthet a kialakuló kellemetlen helyzetek megelőzésében. 

6.4.2. Egészségügy
Egészségügyi szempontból két területtel szükséges külön foglalkozni. Az egyik a SHS-személyeknél különleges
figyelmet érdemlő egészségügyi problémákkal való találkozás lehetősége (epilepsia, krónikus köhögés, etetési,
ill. nyelési nehézségek, bőrfertőzések, gyakori el-, ill. kiesések, izomgörcsök, fájdalmak, fogászati problémák, ét-
vágyhiány, székrekedés stb.). A másik kifejezetten a balesetmegelőzésre vonatkozik, méghozzá mind a kliens,
mind pedig a KS vonatkozásában!

Az alábbi, olykor sajátosnak ható szabályok egyaránt védik a kliens és a KS érdekeit is.

6.4.2.1. SHS személyek jellemző egészségügyi problémái
Attól függően, hogy milyen elemekből tevődik össze a halmozott fogyatékosság, különböző egészségügyi rizi-
kótényezőkkel kell számolni, amelyek közül itt csak a leggyakoribbakat említjük meg.

– Epilepsia
Szinte a leggyakoribb kísérő állapot, amely váratlan időpontokban jelentkező, rövidebb-hosszabb eszméletvesz-
téssel járó rosszullétet jelent. Jelentkezhet látványos mozgásviharral, földrezuhanással, a négy végtag görcsös
rángatózásával (nagyroham), de megnyilvánulhat egy-két pillanatig tartó arc- vagy szájizomremegésben (kisro-
ham)  vagy szinte észrevehetetlen, „elbambulásnak” tűnő, pillanatnyi kihagyásban is (absence). A nagyroham és
a pillanatos kihagyás között a skála széles, azon belül bármilyen jelenség előfordulhat. Közös jellemzőjük az esz-
méletvesztés, az illető a roham alatt nem hozzáférhető, kontaktusba nem vonható. A roham lezajlása után arra
nem emlékszik. Bármilyen rohamtípust követhet mély alvás, s másnapi fáradékonyság, figyelemlassúbbodás. 

Tudni kell, hogy minden roham alatt csökken az agysejtek oxigénellátása és mikrosérülések keletkeznek az
idegsejtekben. Tehát a cél a rohamok megelőzése. Ennek érdekében igen pontosan kell követni az előírt gyógy-
szerelést, annak sem a mennyisége, sem az előírt időpontok gyakorisága nem változtatható. Mindig rá kell kér-
dezni, nem epilepsiás-e a kliens, ha igen, milyen formájú a rohama, hogyan kell alatta bánni vele, milyen gyógy-
szereket kell szednie.

A legjobban beállított gyógyszerelés mellett is előfordulhat roham. Ennek kezelése nem a KS feladata, csupán
arra kell ügyelnie, hogy nagyroham esetében a klienset lehetőleg a földre, egy pokrócra kell lefektetni, hogy ne
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essék le. Szájába valami textilt érdemes tenni oldalt (csomóba gyűrt zsebkendőt, konyharuhát, pelenkát stb.),
hogy ne harapja el a nyelvét. Szájába nyúlni tilos, mert az izomgörcs olyan erős lehet, hogy szinte bármit elha-
raphat! Nagyroham esetén mentőt kell hívni (112), kisroham esetén a család által elmondottak szerint kell csele-
kedni (lefektetés, szoba elsötétítés, megahtározott kúp beadása). ROHAM ALATT VIZET A SZÁJBA CSOR-
GATNI, IVÁSRA KÉSZTETNI A BETEGET A FULLADÁS VESZÉLYE MIATT TILOS.

– Rágási, nyelési nehézség, ételallergia, étvágyproblémák
Az étkezéssel járó problémákat a 4. fejezet taglalta, így itt csupán annyit említünk meg, hogy ezen a területen is
igen alaposan szükséges tájékozódni. Szigorúan az információs adatlapnak megfelelően kell eljárni (pl. csak pé-
peset ehet, csak szívószálon tud inni, apró magvasat, pl. rizs, tarhonya nem ehet). Nyelési nehézség esetén is a
leírt, kipróbált módszerhez kell ragaszkodni a félrenyelés megelőzésére. Félrenyelés esetén segíthet pl. egy mosdó
feletti előrehajoltatás, jobb oldalra fektetés úgy, hogy a fej kicsit lógjon. Itatni közben nem érdemes, de a hideg-
vizes arclemosás gyakran olyan reflexet indít be, ami megkönnyíti a köhögési roham elmúltát.

Az ételallergiára vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani, kísérletezni nem szabad! Ha valakinél pl.
olajosmag- vagy paradicsomallergiát jeleznek, nem kaphat olyan készítményt, amelyben mogyorómaradványok
lehetnek, de nem kaphat a pizzájára kecsöpöt sem, bármennyire ékesszólóan könyörögjön is. 

Ami az étvágyat illeti, nem a KS feladata, hogy krónikus étvágytalanság, túlzott evés vagy a válogatás zava-
raival foglalkozzék. Ha a klienst nevelő család, a vele foglalkozó intézmények ezt nem tudták a megelőző évek
alatt megoldani, akkor nem várható el, hogy a KS a klienssel töltött pár óra alatt ezt megtegye. Normál modellt
nyújthat ugyan, de a közös étkezéseknél arra az álláspontra érdemes helyezkedni, hogy az étkezés örömforrás,
az élet fenntartásának eszköze, de nem vitatéma. Ha valaki nem akar enni, akkor éhes marad, ha válogat, akkor
is, túl sokat pedig úgyis csak akkor ehet, ha erre a szülei pénzt vagy egyéb lehetőséget adnak neki. A KS beszél-
het erről  a családdal, megoszthatja észrevételeit, de az aktuális helyzetekben a rossz beidegzéseken változtatni
nem tud.

– Egyensúlyzavar
Mind mozgássérült, mind érzékszervi sérülésben szenvedő embernél gyakori az elesés, botlás, megbillenés. Ilyen-
kor a legfontosabb a nyugalomba helyezés és annak eldöntése, hogy történt-e sérülés. Megszédült, elesett embert
soha ne állítsunk vagy ültessünk fel. Helyezzük vízszintes helyzetbe, hogy megnyugodjék és kiderülhessen, hogy
az ijedtség a nagyobb-e, vagy szakmai segítséget kell kérni. A gyakran eső embereknél szoktak bukósisakot ja-
vasolni a fejsérülés megelőzése céljából. Hogy kell-e ilyen problémára számítani, azt az előzetes ismerkedés kap-
csán szükséges tisztázni. 

– Gyógyszerelés, élvezeti szerek
Mindenkivel előfordulhat, hogy megfájdul a feje, a foga, a füle, a dereka, a gyomra, izomgörcsök is felléphet-
nek váratlan pillanatokban. Gyermek esetében semmiféle más gyógyszer, kúp, kanalas orvosság nem adható,
mint amit a szülők, megfelelően felcímkézve, kézbe adnak. Felnőttek általában tudják, milyen gyógyszer hatá-
sos a számukra, s ennek felülbírálata nem lehet a KS felelőssége. Annyit érdemes tudni, hogy közönséges fáj-
dalomra általában közönséges, recept nélkül kapható gyógyszer is hatásos. Főszabályként érdemes arra figyelni,
hogy egy alkalommal, egyféle fájdalomcsillapítónál több, vagy 4 óránkéntinél gyakoribb beadáshoz KS ne nyújt-
son segítséget.

Az „idegesség”, feszültség, rossz közérzet, lehangoltság gyógyszerelése mindenképpen kívülesik a KS fele-
lősségi körein, célszerű, ha ilyen gyógyszerek beszerzésére csak orvosi recept birtokában vállalkozik, beadásuk-
hoz pedig nem nyújt fizikai segítséget. Ismertek igen rossz gyógyszerszedési szokások, s a KS nem kerülhet abba
a helyzetbe, hogy jogilag felelősségre vonhatóvá váljék nem kívánatos hatásokat okozó, esetleg kábítószernek
minősülő tabletták, porok, folyadékok stb. beadásában.

Nem vonatkozik ez azokra a gyógyszerekre, amelyek mennyiségi és időbeli beadási szabályaira vonatkozóan
írásbeli tájékoztatást, ill. felkérést kap a kliens gondozójától, szülőjétől, orvosától, ill. ha a kliens maga kéri, ren-
delkezésre bocsátja az azt előíró orvosi rendelvényt.

Az alkoholra vonatkozóan mindig ki kell kérni a környezet véleményét is: hozzájárul-e a család, hogy külső
programon a nagykorú kliens alkoholt fogyasszon. Ha igen, pontosan mennyit és mit. Kiskorú soha nem fo-
gyaszthat alkoholt, fiatalkorú, 16-18 között sem, akkor sem, ha a szülő hozzájárult!

Ha a nagykorú kliens önmaga dönt, akkor az alábbi szabályokat célszerű betartani. A KS maximum a szo-
ciális alkalmakkor vagy vendéglői étkezésnél történő, valóban szociális szintű alkoholfogyasztásnál működhet
közre, ennél többre nem kötelezhető. Ha egy társasági alkalommal kliense rendel egy pohár sört vagy bort, ez
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nagyjából az a mennyiség, amennyi beleférhet a KS üzenetközvetítési feladataiba. Ha ennél többnek a rende-
lését vagy fogyasztását elősegíti, könnyen érheti a vád, hogy hozzájárult a kliens alkoholizmusának kialaku-
lásához, akkor is, ha ez természetesen nem igaz. Az alkoholizmus ugyanis nem egyetlen alkalommal alakul ki,
de valakit a legcsekélyebb mértékben is támogatni ebben az önsorsrontó viselkedésben, nem ajánlatos. A KS
sem együttes alkoholfogyasztásra, sem annak anyagi fedezésére nem kötelezhető. Sőt, mivel ha a KS a kliens-
sel van együtt, az mindig munkavégzést jelent, ezért a KS alkoholfogyasztása semmilyen körülmények között
nem javasolható.

– Otthoni apróbb egészségügyi problémák
Gyermek esetében a lázcsillapításról előre meg kell kérdezni a szülőt, hogy mi és hogyan szokott hatni. Hányás,
hasmenés esetén a legegyszerűbb, ha nem teszünk semmit, hanem kis idő múlva hűvös limonádéval vagy teá-
val megkezdjük a kortyonkénti, óvatos itatást. Hányás után hagyjuk ki a következő étkezést. Hirtelen fellépő kö-
högésnél elégedjünk meg egy-egy kanál méz adásával, várjuk meg, mit mond a családtag vagy az orvos. Várat-
lan hasgörcsnél próbálkozhatunk melegítéssel vagy hűtéssel, de a hasfájás mindig komolyabb odafigyelét, kö-
vetést igényel a vakbélgyulladás veszélye miatt.

6.4.2.2. Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás 
A legfontosabb, hogy megelőzzük a balesetet, de ha bekövetkezett, kapkodás helyett nyújtsunk ésszerű első-
segélyt.

A megelőzés igen sok szempont figyelembevételét jelenti, még a munka megkezdése előtt. Ezek számbavétele le-
hetetlen, ezért csak néhány példával érzékeltetjük, hogy a balesetmegelőzés olyan előrelátást, gondos tervezést
követel, amire a mindnnapokban bizony nem vagyunk felkészülve.
– Információgyűjtés a kliensről (egészségügyi, pszichés, szociális jellemzők), a tervezett programról (pl. elérendő

cél, tervezett kontaktusok és aktivitások), a tervezett helyszínről (pl. közlekedés, veszélyes kereszteződések,
eső, hó, akadálymentesség, helyi veszélyforrások). Érthető ez, ha belegondolunk, mennyire másra kell felké-
szülnünk, ha egy siket-vak fiatalemberrel kell átsétálni egy parkon, hogy eljussunk a délutáni klubfoglalko-
zásra, mint ha egy súlyos mozgássérültet viszünk buszon az uszodába, hogy megbeszéljék a terapeutával a kö-
vetkező havi terápiás programot. 

– A segédeszközök hibátlanságáról, működőképességéről való meggyőződés elengedhetetlen. Egy-egy kilazult
csavar, lelapult kerék, kifogyóban lévő akkumulátor, lemerült elem, kontakthibás eszköz igen sok balesetve-
szélyes helyzetet teremthet, természetesen a legváratlanabb pillanatokban, pl. egy úttest kellős közepén. Ha az
ellenőrzés nem is a KS feladata, de az arról való meggyőződés, hogy azt elvégezték és minden rendben van,
az övé. Ha ezekre a dolgokra nem kérdez rá, könnyen érheti a vád, hogy nem elég felelősségteljesen állt a fel-
adathoz.

– Bármilyen furcsa is, de az öltözék is lehet baleset forrása. Nem arra célzunk, hogy valaki nem az időjárásnak
megfelelően öltözött és megfázott – bár egy bölcs KS nem indul neki a novemberi ónos esőnek egy nyári pu-
lóverbe bújt klienssel –, hanem azokra a veszélyekre, amelyeket akár a KS, akár a kliens nem megfelelő ruhá-
zata rejthet. Ha a kliens öltözete túl szűk, öltöztetésnél, vetkőztetésnél a bőr lehorzsolásától kezdve, a kerin-
gés elszorításáig s egészen az ízületi ficamig bármi előfordulhat. A túl bő öltözék sem előnyös, hiszen belea-
kadhat a segédeszközbe. Ez azonban a KS számára jelent igazi veszélyt. Ha valamely ruhadarabja túl bő, akkor
a kliens elrendezése, igazgatása, mozgatása közben a saját ruhája akadhat bele egy kiálló, élesebb alkatrészbe
és még a legkönnyebben akkor ússza meg, ha csak elszakad a holmija. Az ésszerű, nem bő ruházat, a zárt cipő
szinte előírásnak számít mindazoknál, akik nezehen mozgó, segédeszközt használó vagy egyéb módon fizikai
támaszra szoruló személyek mellett dolgoznak. Ugyanez vonatkozik az ékszerekre: nem véletlen, hogy sok or-
szágban (pl. Svédország, USA) szigorú szabályok közé szorították a munkahelyi ékszerviselést az egészség-
ügyben és rokonterületein. Svédországban pl. még órát sem lehet viselni, nem hogy gyűrűt vagy karkötőt
munka közben. Ellenjavallt a nagy köves vagy egyéb nagy elemmel díszített gyűrű és a lecsüngő díszekkel csi-
lingelő karkötő is.

Előfordult már, hogy a bő szoknya az elektromos kerekesszék alá szorult, viselője pedig a kerekek elé esett. Mivel
nem sikerült megállítani a széket, három ujján ment át a kerék, hosszú, fájdalmas gyógyulást követelve. 
Sajnos arra is volt példa, hogy valaki divatos, alig egy-két pántból álló szandálkában dolgozott, mindaddig, amíg az
egyik nagylábujjkörmén át nem ment egy kerekesszék, a benne ülő 90 kilós emberrel. 
Egy lány lobogós, indián rojtocskákkal díszített mellényt viselt, amikor egy bizonytalanul mozgó gyermek jobb híján
abba kapaszkodott estében. Hogy a KS meg nem fulladt, szinte csoda.
Több országban előfordult ujjleszakadás azért, mert a pecsétgyűrű köve beakadt a küllők közé, egy lány pedig ma-
radandó csonkolással járó fülcimpasérülést szenvedett, amikor a szép, függő fülbevalója belecsavarodott egy gyer-
mek járókengyelébe. 
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Ha a baleset, minden gondosság ellenére bekövetkezett, akkor legelsősorban nyugodtan fel kell mérni, hogy mi
történt. Ezt követően lehet csak eldönteni, hogy  mi a teendő és milyen lépéseket kell megtenni ennek érdekében,
majd biztonságban át kell adni a balesetest annak, aki a problémát végleg meg fogja oldani. S ez az a pillanat,
amely után lehet megrémülni, sírni, pánikba esni, de előtte soha!

A baleset helyszínén történő viselkedésnek előrt szabályai vannak:
– Baleset esetén minden állampolgár köteles szükség esetén segítséget nyújtani, természetesen azon a szinten,

ahogy ez tőle elvárható. A kötelezettség vonatkozik minden sérült, balesetet szenvedett, vagy olyan személyre,
aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott (1972. évi II. tv. 28. §, 1. bek.).

– A cél minden esetben a károsító hatás azonnali megszüntetése, a további károsodások megelőzése, a végleges
segítség megszerzése, addig peddig a helyzet romlásának megakadályozása. 

– Mindennek érdekében az alábbi lépéseket kell megtenni. 
– Az első teendő a helyzet felmérése, a tájékozódás: egy személyről vagy többről van-e szó, közlekedés során,

otthoni vagy egyéb közösségi helyszínen történt az esemény; milyen a természete, gázolás, égés, vízbeesés,
elektromos áramütés stb.

– Második lépés annak eldöntése, hogy mi szükséges azonnal a további károsodás elkerüléséhez: elég-e ki-
venni a gyerek kezéből az ollót, le kell állítani a forgalmat az úttesten, vagy vízbe kell ugrani és kihúzni az
elmerült embert (természetesen csak annak, aki maga nagyon biztosan úszik!)

– Harmadik lépésben meghatározható, hogy kell-e segítség és milyen: elég-e, ha majd kiveszek a szekrény-
ből egy gyorstapaszt, hidegvizes borogatást teszek egy megütött kézre, vagy hívnom kell a szülőt, a felelős
vezetőt, ügyeletes orvost, tűzoltókat vagy rohammentőt. 

– Negyedik lépés annak megszervezése, hogy ki hívja a szükséges segítséget: van-e valaki, aki telefonálhatna
vagy nekem kell telefonálni.

S ennek a négy lépésnek pillanatok alatt kell megtörténnie, s csak ezek után lehet ténylegesen beavatkozni (pl.
égett sebre hideg vizet vagy jeget szerezni, vérzésre szorító vagy csak borítókötést tenni, az illetőt betakarni,
megtámasztani, megvédeni a bámészkodóktól és azoktól, akik pl. egy eszméletlen embert azonnal ültetni vagy
itatni akarnak).

– A tényleges beavatkozás a baleset természetétől függ.
– Eszméletlen beteg esetében a stabil oldalfekvés javasolt: 45 fokban a föld felé fordítva, föld közeli láb nyújtva,

másik derékszögben hajlítva, felüllévő kar nyújtva vagy könyökben hajlítva. Hirtelen elájult, összeesett be-
teget vízszintes helyzetben kell tartani, felemelt alsó végtaggal.

– A ruházat eltávolítása nem mindig szükségszerű, de a meglazítás, kigombolás sokszor jó lehet. A szabály,
hogy a vetkőztetés az ép oldal, az öltöztetés a sérült felől történjék. Kézsérülésnél a bedagadás veszélye
miatt jó azonnal levenni a gyűrűt, órát karkötőt (lehetőleg tanúk jelenlétében érdemes zacskóba tenni), láb-
sérülésnél ugyanezen ok miatt kifűzni a cipőt! Ruhanemű levágására csak akkor van szükség, ha a vérzés
eredete másképp nem felfedhető. 

– Szívleállás esetében a jól ismert újraélesztési ABC-t kell követni, miközben a rohammentőt már értesítette
valaki! Ez a következőket jelenti:
– Átjárható, szabad légút biztosítása (idegentest lehet a szájban, hátraeshet a nyelv),
– Befúvásos lélegeztetés orrba (hátraszegett fej, letakart arc, befogott száj; sérült orr esetén szájba! – 16/perc

ritmussal)
– Compressziós (fedett, mellkason át történő) szívmasszázs – 80-90/perc
Ha egy segítő van: 5-6 levegőbefújás után 30, majd 15 szívmasszázs, ha két segítő: egy levegőbefúvásra 4-5
szívmasszázsra van szükség, míg orvos nem érkezik!

Bármely fent felsorolt lépés sikerének előfeltétele az elsősegélynyújtó személyes fellépése: 
– Legyen biztos, határozott, megnyugtató.
– Ne féljen rászólni a kíváncsiskodókra, akadályozókra, akik pl. elveszik a levegőt a sérült elől. 
– Küzdenie kell tudni a pánik ellen, amire a leghatékonyabb módszer a feladatok kiosztása: te fogd a fejét, te menj

a telefonhoz, te hessegesd a kíváncsiskodókat, te vigyázz a táskájára stb.
– El kell dönteni, hogy a védett helyzetbe hozás mit jelent pl. be kell-e hozni az illetőt zárt térbe (eső, sár, hideg

esetén) vagy az esemény színhelyén kell hagyni és csak egy takaró szükséges (mozgatás veszélyei, bűnügy
gyanúja).

Bármilyen elsősegélynyújtási aktus során mindig figyeljünk az emberi méltóság megőrzésére, óvakodjunk a nyil-
vános lecsupaszítástól, bizalmas megfigyeléseink kritikátlan nyilvánosságra hozásától!

Szerencsére az életben ezekre a beavatkozásokra ritkán kerül sor, de ha igen, akkor nem árt, ha az eszünk a he-
lyén van. 
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6.4.3. Személyes konfliktus a klienssel vagy családjával
Ahol emberek dolgoznak együtt, intím közelségben, elkerülhetetlenek a személyes problémák. 

A KS részéről rosszalható, ha pontatlan, megbízhatatlan, elkésik, figyelmetlen vagy közömbös. Rossznéven szok-
ták venni a kliensek, ha nem eléggé veszi a fáradtságot, hogy megismerje őket, ha rutinból vagy feltételezések-
ből indul ki és nem belőlük. Nem kevés konfliktushoz vezet, ha a kliens azt érzi, hogy nem ő a fontos, hanem min-
den helyzetben a KS szeretne előtérbe kerülni, „főszerepelni”. Nem szeretik, ha úgymond, átveszi a hatalmat, el-
kezd beleszólni abba, hogy a kliens mit csinál, miért, hogy öltözik, milyen programokat szeretne, kikkel barát-
kozik. Rossz vért szül, ha elkezdi kritizálni a többi szakembert és megjegyzéseket tesz arra, hogy ki, hogyan, mi-
lyen terápiát végez a kliensnél. Kifejezetten ártalmas, ha a KS azok ellen ingerli a klienst, akik addig szorosabban
mellette voltak, család, barátok, gondozók.

A KS a családdal is kerülhet rossz viszonyba, ha úgy érzik, rossz befolyással van a kliensre. Gyakran egyszerű
féltékenység áll a háttérben, máskor viszont van alapja a rossz érzéseknek. Az sem elképzelhetetlen, hogy a csa-
lád és a KS elképzelései nem egyeznek a KS szerepéről, s a család mást vár el, mint ami a tényleges feladata lenne.
Volt már arra is példa, hogy a KS elvitte a klienst egy olyan vallási közösségbe, amelyiknek alapelvei ellent-
mondtak a család meggyőződésének. Feszültséget szülhet olykor az is, hogy a KS túlságosan mélyen belelát egy
család életébe, ami nem mindenkinek és nem mindenkoron kellemes érzés. 

A KS rosszallhatja, hogy a család nem tartja be a megállapodásokat, a kliens következetlenül, kapkodva vál-
toztatgatja a véleményét, az időpontokat, a programokat. Elvárja, hogy a KS élete körülötte forogjon, s rossznéven
veszi annak más elfoglaltságát. Féltékeny lehet a KS rajta kívül álló életére, kapcsolataira, programjaira. Olyan
odaadást, olyan szintű kapcsolatot várhat el tőle, amelyre a KS nem kész, s amely messze nem tartozik a munká-
jához. A fölösleges ugráltatás, „csicskáztatás”, az állandó szívességkérés szintén megnehezítheti az együttműkö-
dést. Ha a kliens a kettőjük kapcsolatát, a különböző eseményeket, konfliktusokat valótlan színben állítja be a csa-
lád vagy a KS felettesei előtt – magyarul, hazudik – rendkívül kellemetlen helyzetbe kerülhet a KS, hiszen a jó ér-
zésű ember rendszerintet a sérültet, a gyengébbet védi. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a dolgok nem
ilyen feketén-fehéren működnek: a sérült emberek között éppen úgy akad tisztességes, kellemes, értelmes, előzé-
keny, jó humorú stb., mint az épek között,  s hasonlóképpen az épekhez, mindennek az ellenkezőjére is akad példa.

Tulajdonképpen úgy lehetne megfoglamazni, hogy a tapintatos őszinteség, a megkérdőjelezhetetlen tisztesség
s egy jó adag nyitottság a kompromisszumokra talán jó gyógyszer lehet a mindennapi konfliktusok kezelésében.

6.4.4. Anyagi kérdések
A KS alkalmazását illetően több modell van. Lehet a munkáltató pl. támogató szolgálat, önkormányzat, terápiás
centrum, szülői egyesület, azonban az is jól ismert, hogy a KS-szolgáltatásra szánt pénzt maga a kliens kapja meg
az adott hivataltól, és így ő lesz a KS munkáltatója, felvételi és elbocsátási jogokkal. Mindennek megvan a maga
előnye, s társadalmanként kell eldönteni, melyik a követhető szolgáltatási modell. 

Egyetlen rossz megoldás van, s az az, amikor a KS-t egy szolgáltatás küldi a klienshez, az fizeti, s a család-
nak/intézménynek ezért nem kell fizetnie. Ez a konstrukció két hátrányt hordoz magában. Amiért nem kell fi-
zetni, tudjuk, nincs becsülete, tehát az emberek hajlamosak nem élni, hanem visszaélni vele. Ennek egyenes kö-
vetkezménye, hogy elkezdik másra használni, mint az eredeti cél, s mielőtt a KS felkapja a fejét, már dadusként
dolgozik az óvodában, gyógypedagógiai asszisztensként tölti a napjait a tanárok mellett vagy irodai munkát
végez az igazgató mellett. 

A másik hátrány elsősorban a család mellett dolgozó KS-eket érinti. Magyarországon sajnos a borravalókér-
dés nem kikerülhető. Mivel a segítő szakmákban senki sincs túlfizetve, mindenkinek jól jön a külön jövedelem,
nem szólva róla, hogy az adócsalás sajnos nemzeti sport, és senki nem áll ellen egy kis fekete mellékkeresetnek.
Ám ha a más forrásból megfizetett alkalmazottnak elkezd egy család külön kis pénzeket fizetgetni vagy egyéb
módon megnyerni (pl. hétvégi meghívás, jelentősebb ajándékok), kettős a veszteség. A KS elveszíti szakmai füg-
getlenségét, s nem cselekedhet úgy a közeljövőben, ahogy tanulmányai és jobb meggyőződése szerint tenne. Füg-
getlen szakemberből „megvásárolt” szolgáltatóvá válik, akinek a szerint kell cselekednie, ahogy azt az őt megfi-
zetők megkívánják (l. pénz beszél, kutya ugat…). A szakmai tisztességen esett csorba a kliens érdekei ellen is
dolgozik, hiszen az ily módon megvásárolt KS könnyen találja magát a bébiszitter, a személyi asszisztens vagy
a háztartási kisegítő szerepében, amelyek mellett éppen a KS-szerep sikkad el. 

Összességében azt lehet mondani, hogy igen fontos a KS alkalmazása során a  munkajogi viszonyok tisztázása: ki
alkalmazza, kitől kapja a pénzt, s mi várható el jogilag és etikailag az anyagiak terén. Sok jó megoldás lehetséges,
egyetlen van, ami elvileg is és gyakorlatban is elfogadhatatlan, nevezetesen az, hogy a KS lesüllyedjen a borrava-
lóval kiszolgáltatottá tett szolgáltatók szintjére. 
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6.5. A KOMMUNIKÁCIÓS SEGÍTÉS MINT MUNKA

A kommunikációs segítés történhet önkéntes alapon, amikor valaki ellenszolgáltatás nélkül, szeretetből, barát-
ságból, egyéb elkötelezettségből vállalkozik e szerepre. Ebben az esetben feladatai végzése közben csak a szak-
mai szabályok, saját ízlése és etikai érzéke kötik. Elképzelhető azonban az is, hogy a nem túl távoli jövőben a
kommunikációs segítés önálló munkakörként vagy egyéb rokonterület részeként jelenik meg. Ebben az esetben
a kommunikációs segítés elsősorban munkának tekintendő. Munka, annak ellenére, hogy nem kötött egyetlen
helyhez, nincs egy állandó iroda, bolt vagy iskolai osztály, ahol a KS szépen ledolgozhatná a maga nyolc óráját:
feladatait változatos helyszíneken, változatos személyekkel, változatos helyzetekben kell ellátnia. Ennek ellenére
a kommunikációs segítés a nem éppen könnyű, gyakran embert próbáló segítő szakmák körébe sorolható munka.
A KS-nek pontosan úgy kell megjelennie, viselkednie, olyan fegyelemmel dolgoznia, adminisztrációs kötelezett-
ségeinek, a jogi és etikai elvárásoknak eleget tennie, mintha bármely iskolában, bankban, hivatalban, kórházban,
önkormányzatnál stb. dolgozna. Anélkül, hogy mód lenne részletesen körbejárni a kommunikációs segítés mint
munka valamennyi jellemzőjét, az alábbiakban csak néhány elemre térünk ki, épp azokra, amelyek hétköznapi-
ságuk miatt könnyen elkerülik a figyelmet.

6.5.1. A munkavégzés formája
A KS munkavégzésének körülményeit és feltételeit a munkavégzés jogi formája – munkavállalás, megbízás, vál-
lalkozás, egyéb alkalmazási forma – szerinti szerződés rögzíti. Ez jelenthet heti X órát, amelyből Y órát tölt kom-
munikációs segítéssel és Z órát egyéb kijelölt feladatokkal, de jelenthet csakis KS-munkát vagy egyszerű készen-
léti állapotot. 

Találkoztunk Svédországban olyan KS-vel, aki alapszakmája szerint logopédus volt, s egy diagnosztikai cent-
rum munkatársaként vett részt a beérkező beszédképtelen (mozgássérült, autista, siket, értelmi sérült és siket-vak)
személyek kommunikációs igényeinek felmérésében. Munkatársa, eredetileg szociális munkás, az igényelt segé-
deszközök kipróbálásával és használatuk betanításával foglalkozott. Mindketten képzett KS-ként szerepeltek
azon a listán, amelyről KS-t küldtek a kliensek aktuális igényeinek megfelelően. A klienseknek legalább pár nap-
pal előre kérni kellett a KS kiküldését, akiknek a munkaidejét ennek alapján osztották be. Törekedtek arra, hogy
lehetőleg állandó KS menjen minden klienshez, akiknek így módjukban állt összecsiszolódni. A KS elvitt ben-
nünket látogatóba az egyik állandó klienséhez, egy adaptált lakásban önállóan élő, igen súlyosan mozgássérült
negyvenes férfihoz, Rudolfhoz. Rudolf azzal foglalkozott, hogy cégek honlapjait elemezte abból a szempontból,
hogy azok vakbarátok-e. Szükségletei kielégítésében a vele egy házban lakó, csengővel hívható személyi asz-
szisztens segítette, aki a házban lakó többi SHS személy mellett is teljesített szolgálatot. Látogatásunkkor Rudolf
bemutatta, hogyan manőverezik speciális, szájjal irányított, ki-befújással működtetett egérrel az interneten. Be-
széde, bár tudott angolul, tökéletesen érthetetlen volt számunkra, s ha nincs ott a KS, aki hozzáfűzött értékelő vagy
értelmező megjegyzések nélkül, egy az egyben „fordította” számunkra Rudolf szavait, kommunikációnk minden
bizonnyal teljes kudarccal járt volna. A másik KS egy siket klienséhez, Brittához vitt el bennünket, aki mozgás-
sérültsége miatt csak erősen eltorzított formában volt képes a jelnyelv használatára. Britta ugyan rendelkezett
olyan hordozható számítógéppel, amely betű-jel fordítóprogrammal rendelkezett (tehát adott billentyű lenyo-
másakor a hozzátartozó kézjel jelent meg a képernyőn), azonban ennek használata túl nehéznek bizonyult szá-
mára. Így ragaszkodott jól ismert és szeretett, „eleven kommunikációs segédeszközéhez”, a KS-hez, aki mások
számára nehezen értelmezhető kézjeleit könnyedén érthető üzenetekké fordította. 

Belgiumban akad olyan KS, aki vállalkozóként dolgozik. Szerepel az elérhető KS-ek listáján és egyaránt igénybe
vehetik magánszemélyek, oktató vagy terápiás intézmények, kórházak, bíróságok stb. 

Nagy-Britanniában ismert az ún. pool-rendszer, amelyben egy adott intézmény tömöríti a különböző terápiás
szakembereket, logopédust, AAK-oktatót, gyógytornászt, KS-t, segédeszköz technikust stb. Munkájuk, beosztá-
suk leginkább az utazó tanárokéra emlékeztet. Munkájukat reggel a központban kezdik, ahonnan diszpécser
küldi őket a megfelelő helyre, a napi, heti, ill. havi beosztás értelmében. Adminisztratív kötelezettségeiknek e
központban tesznek eleget, innen kapják fizetésüket, itt történnek a szupervíziós ülések, a továbbképzés, az eset-
megbeszélés.

Az Egyesült Államokban működik olyan modell is, hogy pl. egy kórház alkalmaz KS-t, éppen úgy, mint jel-
tolmácsot vagy idegen nyelvi fordítót. Egy nagy forgalmú kórházban ugyanis bármikor felbukkanhat egy kom-
munikációsérült ember, akinek segítségre van szüksége panaszai, kérése megértetéséhez. 

Jelen pillanatban Magyarországon még nem eldöntött, hogy a KS milyen feltételek mellett fog dolgozni. A KS
mint szakma elfogadása előtt ennek reális lehetőségeit mindenképpen körül kell járni és a magyar szocio-kultu-
rális hagyományokhoz, valamint gazdasági lehetőségekhez igazítani. Modellként szolgálhatnak a személyi se-
gítőkkel kapcsolatos eddigi hazai tapasztalatok (Kálmán, 2002, 511-514).
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6.5.2. Viselkedés, öltözködés a munka során
Igaz ugyan, hogy a KS, akár „gyógyászati segédeszközként” is felfogható, ám mégis csak és elsősorban ember.
Ember, akinek saját élete, megszokott stílus- és ízlésvilága, kialakult kapcsolatrendszere van, s hozza magával
múltja, neveltetése, tapasztalatai batyuját. Nem életszerű azt kívánni tőle, hogy mindezt dobja sutba azért, mert
szakmai vagy humanitárius indíttatásból egy más ember „nyelvéül” szegődött. Mégis, ennek ellenére is, egy bi-
zonyos iránytű mutatta utat kell követnie. Ennek főbb meghatározói a kettőjük közötti kapcsolat egyértelműsége
és az alkalom, amelyben a kommunikációs segítségnyújtás történik. Minden egyéb logikusan és természetesen kö-
vetkezik e kettőből. 

6.5.2.1. Viselkedés
Az alkalom jelentőségét meghatározni könnyű, hiszen egy adott társadalomnak erre viszonylag egyértelmű sza-
bályrendszere van, amelyet szinte csecsemőkortól kezdve tanulunk. A kisgyermek is korán felismeri, hogy me-
lyik helyzet milyen szerepsémát követel és ahhoz milyen viselkedésmód társul. Már egy ötévesnek sem kell gon-
dolkodnia azon, hogy milyen viselkedést kell vagy lehet produkálni a játszótéren, az óvodai csoportfoglalkozá-
son, egy születésnapon, a villamoson, az orvosi rendelőben vagy látogatóban az anyu munkahelyén. A KS-től sem
vár el senki semmi szokatlant ezzel kapcsolatban. Úgy kell viselkednie, mint bármelyik más normál, érett, felnőtt
az adott helyzetben, akár koncertre kíséri a klienst, akár műtét előtti megbeszélésen segíti az információcserét
vagy bizalmas baráti beszélgetésen közvetíti a mondandóját. Bízhatunk benne, hogy normál átlagember nem ke-
veri össze az operaházi etikettet a focipálya lelátójáéval.

Az iránytű másik eleme, a kapcsolat természete, már lényegesen bonyolultabb és messze ágazó kérdéseket vet
fel. Legjobb, ha abból indulunk, hogy a KS és a kliens kapcsolata egyértelműen segítő jellegűnek indul, s a leg-
jobb, ha az is marad. Ha a kapcsolat elkezd valami másba átcsúszni – szerelmi vagy baráti kapcsolattá válik,
anya-gyermek szintű kapcsolat alakul ki, a KS oktató- vagy szociális gondozó szerepbe kerül, ápolói vagy gond-
noki feladatokat kezd ellátni stb. –, szükségképpen a viselkedés is megváltozik. Míg a KS-től a hangsúlyozottan
udvarias, a személyt korra és állapotra való tekintet nélkül tiszteletben tartó, egyenletesen kellemes, készséges,
az objektivitás megőrzése érdekében valamelyest távolságtartó, de mindenképpen természetes viselkedés várható
el, addig a fent sorolt szerepek mást engednek, ill. követelnek meg. Egyikbe belefér egy kis játékos következet-
lenség, a másikhoz gyakran basáskodás, zsarnokoskodás társul, túlzott lezserséggel jár a harmadik, nagyképű-
séggel a negyedik, szemtelenséget, bizalmaskodást is szülhet az ötödik, és így tovább. 

Tehát nem véletlen annak hangsúlyozása, hogy a szerepek és az azokkal járó határok kimondása, egyértel-
műsítése és tiszteletben tartása a KS-kliens kapcsolat zavartalanságának alapja. Senki nem várja el, hogy ne szö-
vődjék emberi kapcsolat a segítő és segített között, ne nevessenek jókat együtt, ne érezzék jól magukat egymás
társaságában, de nem szabad elfeledni, hogy eredetileg mire szerződtek. A KS nem feledheti el, hogy ő a hely-
zetben mint dolgozó van jelen: a lehető legnagyobb szakmai és emberi tisztességgel elvégez egy maga válasz-
totta munkát, de utána hazamegy és tovább éli az életét. Soha ne ígérjen olyan kapcsolatot, érzelmet, intenzitást,
amit nem képes betartani. A kliens életében jönnek-mennek a segítők és túlságosan gyakran tapasztalják meg a
segítők kezdeti fellángolás utáni lehűlését, amit ők cserbenhagyásnak élnek meg. Aki már nem is túl fiatal, annyi
ilyen csalódáson esett át, hogy már csak nehezen emeli fel a sisakrostélyt. Ha egyszer azonban felemelte és közel
enged magához valakit, háromszoros a vesztesége, ha az illető egyszer csak kilép, eltűnik az életéből. Az em-
berek élete alakul, változik, utaznak, nősülnek, szülnek, költöznek, s ez így természetes. Éppen ezért célszerűbb
a professzionális színezetű, meleg, emberséges, elfogadó, tisztelettudó, de nem túl közeli kapcsolat kiépítése,
amelynek elveszítése nem okoz újabb lelki sérülést, hanem csak egy lesz az élet feldobta újabb adaptációs lec-
kék közül. 

6.5.2.2. Öltözködés és testi higiéne
Az öltözködés alapszabályainál lényegében ugyanazt el lehet mondani, mint az alkalomhoz illő viselkedésnél,
noha itt az általános társadalmi szabályok életkoronként és társadalmi rétegenként nagyobb szabadságot en-
gednek. A KS öltözködését több tényező befolyásolja: először is saját pénztárcája és ízlése, azután a munkasze-
repével kapcsolatos elvárások, majd pedig az alkalom, amelyhez illő öltözéket választ. Az ízléseken nem lehet és
nem érdemes vitatkozni, ha azonban pl. a klienst következetesen zavarja egy-egy ruhanemű (túl mély, provoka-
tív dekoltázs, egy bizonyos irritáló szín, egy anyag, amelyre allergiás stb.), akkor a másik ember iránti tisztelet-
ből meg lehet tenni, hogy azt a ruhadarabot nem veszi fel. 

A munkaszerep megkövetel egy bizonyos, kicsit szolídabb öltözéket, mint azt esetleg valaki magától válasz-
tana. Semmiből sem jó a túl: a túl rövid, túl szűk, túl hosszú, túl lobogós, túl kényes, ugyanúgy nem jó a túl el-
hanyagolt, túl kirojtosodott, túl slampos. Nem jó a saru, mert szabadon, védtelenül hagyja a lábfejet. Nem jók a
csilingelő ékszerek, lógó fülbevalók, mélyre függő láncok, a sok-sok zörgő karperec és gyűrű, mert bármikor be-
lekadhatnak a segédeszközbe és maradandó sérülést okozhatnak. A testékszer annyira üzenetjellegű a mai ma-
gyar társadalomban, hogy nem érdemes munka közben a vele kapcsolatos érzelmeket, indulatokat feltámasz-

6. A KS szerepe, feladatai és nehézségei a gyakorlatban – dr. Kálmán Zsófia

70

IV_SHS NYOMDAI_Layout 1  2011.02.04.  14:55  Page 70



tani. Ha valaki nagyon tele van, őt fogják nézni és nem a kliensre figyelnek. Nem jó a szexuálisan ki-, vagy még
inkább felhívó öltözék, mert egyrészt a viselője sok nem kívánt gesztust kaphat, másrészt nem biztos, hogy a kli-
ensben pozitív érzelmeket ébreszt. A köröm hossza is számít: semmilyen olyan szakmában, ahol testi kapcsolat
felvétele szükségszerű a segítő és a segített között, a balesetveszély elkerülése céljából kerülendők a hosszú, he-
gyes vagy éles szögletekkel rendelkező körmök. A smink egyéni, de mindig gondolni kell rá, hogy az illető mun-
kába megy és nem szórakozni. Csillámporral kidíszített szempillák és ciklámenszínű szemhéj nem biztos, hogy
jól mutat abban a gyógyászati segédeszköz boltban, ahová eszközillesztésre kíséri a klienst a KS. 

A fenti alapszabályok betartása mellett a mai mindennapokban, a farmerek és pólók világában kevésbé van je-
lentősége az öltözködésnek, de ha valamilyen jelesebb eseményre kíséri a KS a kliensét, nem árt egyeztetni. Ha a
kliens szebb öltözékkel tiszteli meg az eseményt, akkor a KS-nek is szebb öltözékkel kell megtisztelnie a kliensét. 

Mint mondottuk, parányi ízlés, egy kis visszafogottság, minimális protokollismeret a viselkedésben, amely
automatikusan vonja magával az alkalomhoz illő öltözetet.

Egy alkalommal egy KS színházba kísérte kliensét, akinek ez az életében egészen rendkívüli, különleges esemény
volt. Fehér inget, fekete csokornyekkendőt viselt és láthatóan büszkén feszített az ez alkalomra fényesre subickolt
kerekesszékében. A KS kirojtosodott, színtelenre mosott, lógó pólója és bő, terepszínű gyakorlónadrágja megszé-
gyenítő volt a kliensre nézve. Egy másik helyzetben a kliens életéről filmet forgatott egy stáb. Éppen egy olyan jele-
neten dolgoztak, amelyen azt mutatták be, hogyan tud önállóan vásárolni a boltban a KS közvetítőmunkája révén. A
kliens kék pólót és fehér farmert viselt, a KS szinte derékig kivágott, arany topban jelent meg, semeddig nem érő
szoknyában, amelyet félcombig érő piros csizma egészített ki. S valahányszor a kliens táblája fölé hajolt, hogy az üze-
netet elolvashassa, óriási fülbevalói rendre eltakarták a kliens arcát.

A testi higiénéről a mai kultúrában talán már fölösleges beszélni, de annyit talán nem árt megemlíteni, hogy aki
munkája során egy másik emberrel szükségképpen, a helyzetből adódóan közeli (jól látható, tapintható, szagol-
ható) fizikai kapcsolatba kerül – mint pl. egy személyi asszisztens, gyógytornász, vagy akár fodrász, pincér stb.
– annak különösen ügyelnie kell saját testi higiénéjére. Senki számára nem kellemes, ha valaki áporodott izzadt-
ságszagát, másnapos alkoholbűzét vagy a dohányzástól megkeseredett leheletét kell szagolnia. A gyakori mos-
dásnak, különösen a testi kontaktust követő elengedhetetlen (!!) kézmosásnak egyébként önvédelmi jelentősége
is van: óriási nemzetközi statisztikák bizonyítják, hogy önmagunk védelmének és a fertőzések megelőzésének
máig a legbiztonságosabb módja a jó öreg kézmosás…

Sajnos az éremnek van másik oldala is: nem ritka, hogy a segítőnek ritkán és/vagy rosszul megmosdatott sé-
rült emberrel kell dolgoznia, akinek az alsóneműjét sem a kívánatos gyakorisággal cserélik. Szégyenkezés és
kínos helyzetek helyett ilyenkor bizony le kell ülni a gondozókkal, legyen az család vagy alkalmazott, és meg kell
beszélni a változtatás módjait. 

6.5.3. A munka pszichés terhei, a burnout veszélye
Az eddig felsorolt szakmai és emberi elvárások nem kevés terhet rónak a KS-re. Nemcsak az AAK-ról kell tud-
nia, hiszen az elvárások között, a szakma iránti alázat mellett előkelő helyen szerepel a másik ember tisztelete is.
Tudnia kell, hogyan lehet sajátmagát háttérbe szorítania, mintegy hátralépni egy lépést, természetesnek kell len-
nie számára az empatikus, tapintatos, diplomatikus viselkedésnek, nem ítélhet, nem minősítgethet, nem válo-
gathat a közlések között saját értékrendje és ízlése szerint. El kell fogadnia az adott közeget, benne a személyt, a
helyzetet, a személy véleményét, hozzállását, ideológiáit, vágyait, azaz egész létét. Ez az ideális személyiségű KS
az, aki a leghumánusabban és leghatékonyabban képes munkája végzésére, a súlyosan, halmozottan ember kom-
munikációjának közvetlen segítésére. Angyalok márpedig nincsenek, nem csoda, ha ilyen elvárások mellett a KS
pszichés terhelése magas. Leggyakrabban az alábbi problémák jelentkezhetnek.

6.5.3.1. Fáradtság, figyelemzavar, feledékenység
A fáradtság mindig a szervezet első figyelemfelkeltő üzenete. Azt jelenti, hogy állj meg egy kicsit, lassulj le, hagyd
abba… Ha az ember naphosszat ül a számítógép mellett, égni kezd a szeme, ha túl sokáig végez egy bármilyen
érdekes munkát, előbb-utóbb észreveszi, hogy mintha hosszabbak lennének a munkanapok és bizony nem ritkán
egy tartós kapcsolatnak is jót tesz egy kis távolság, egy rövidke szünet. Ha valakinek az a feladata, hogy mindig
teljes odafordulással, tettre készen, nyitott szívvel és füllel, empatikusan, folyamatosan figyelve egy másik sze-
mély minimális rezdüléseit, jelzéseit, önmaga aktuális igényeit háttérbe szorítva oldjon meg helyzeteket, akkor
bizony várható, hogy egy bizonyos idő múlva belefárad. Ennek tünetei nem különböznek a más munkákkal, fel-
adatokkal, emberi viszonylatokkal kapcsolatban érzett kifáradásnál. Annyiban azonban nehezített a helyzet, hogy
itt a munkavégzés egy adott személy konkrét segítését jelenti, akinek nehéz azt mondani, hogy figyelj, ma fáradt
vagyok, ma ne kommunikálj…
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A fáradtság első jele az lehet, hogy valaki nem tud a megszokott szinten figyelni. A sokszor rendkívül lassú
üzenetközvetítés során már az elején elveszítheti a fonalat, nem képes követni a betűk, a szavak sorrendjét, ha-
marabb érzi úgy, mintha már órák óta dolgozna. Szokásos szintű figyelme is lankad, többször kell visszakér-
dezni, megismételtetni a hallott vagy megmutatott közléseket. Nem képes egyszerre figyelni mindarra, amire
korábban tudott: pl. mindig legyen kéznél elem és kis csavarhúzó, hogy bármikor lehessen elemet cserélni a kom-
munikátorban, ne hiányozzanak a szükséges, változtatható előlapok, ne maradjon a fiókban a szükséges CD. Mé-
lyebb fáradtságra utalnak az emlékezet apróbb kihagyásai. Megígért dolgokat elfelejt, korábban már tudott in-
formációk kiesnek az emlékezetéből, kliensét és önmagát is kellemetlen helyzetekbe sodorja tévedéseivel, pl. tízre
mennek valahová kilenc helyett.

6.5.3.2. Pszichés instabilitás, türelmetlenség, ingerlékenység 
Rendkívül kellemetlen, olykor riasztó is lehet, amikor valaki nem a megszokott hangulatait tapasztalja önma-
gán. Hol nyugtalanabb, hol közömbösebb az eddiginél, apró dolgok hihetetlen mértékben felbosszantják, túl han-
gosan nevet, túl könnyen sír, hol délig aludna, hol a madarakkal ébred. Sok olyan napja akad, amikor úgy érzi,
mindenki csak bántja, senki nem szereti és semmi nem sikerül. Türelmetlenül kérdez, rángat, kapkod, nincs lel-
kiereje kivárni máskor megszokott válaszokat, reakciókat. Ingerülten csattan fel minden kis késlekedés, lassú-
ság, apró hiba, tévedés, a legártatlanabb tréfa miatt is. Képtelen elviselni mindazt, amit korábban a munkájával
természetesen velejáró, megoldandó nehézségnek tekintett. A kliens fizikai állapotából adódó mínuszokat, sajá-
tosságokat, épp azokat, amelyek segítésre ösztönözték, személyes sértésnek tekinti. Úgymond, elege van a kli-
ensből, a munkából, önmagából, a világból. Súlyosbítja a helyzetet, ha ezeket az érzéseket a munkáján kívül ki-
terjeszti egyéb kapcsolataira is, családtagjaira, munkatársaira, főnökeire. Olyan feszültté válik, hogy szikra sem
kell hozzá, hogy robbanjon.

Szinte a legnehezebb ezekben a helyzetekben felismerni a határt: mi az, ami bennem változott, mi az, ami a kör-
nyezetből adódik. Ugyanis gyakran a környezet már rég észleli ezeket a változásokat, míg az érintett személy csak
annyit tapasztal, hogy ugyan más egy kicsit a közérzete, de nem ő változott, hanem a többiek. Körülötte lett min-
den és mindenki más – több a munka, követelőzőbb a kliens, kevesebb a pénz, undokabb a főnök, lassúbb a vil-
lamos, nem olyan kedves a partnere stb. –, míg ő, a változatlan, mindennek csak szenvedő alanya. Ha ilyenkor
módja van némi szabadságra menni vagy átmenetileg más munkakörbe kerülhet, akkor kis idő múlva örömmel
térhet vissza eredeti feladataihoz. A kialakult állapot mélységétől függ, hogy elegendő-e pár nap, egy hosszú hét-
vége a kialakult tünetek elmúlásához, vagy hosszabb változásra van szükség. 

Kár lenne azt hinni, hogy feszültség, ingerültség, türelmetlenség csak fizetett alkalmazottban ébredhet.
Hogy a helyzetbe való belefáradás milyen természetes, mutatja egy anya nem egyedi esete is. Kisfia négy
végtagra bénult, kerekesszékben ül, felső testét megtartani nem tudja, feje, válla előrecsuklik, két karja me-
reven kaszál a törzse előtt. Beszédképtelen gyermek, gondolatait, kívánságait a család a szeméből próbálja
kiolvasni. Egy alkalommal az anya ingerülten rángatja, löki vissza a gyerek előreesett fejét.
– Ne lógasd már!! Miért nem tudod a helyén megtartani, nem mondtam már ezerszer?!! – visítja a folyo-

són, miközben a gyereket egyik terápiás óráról a másikra tolja. 
– Ugyan már – szól bele egy szakember, aki véletlenül épp mögötte megy a folyosón. – Tudja, hogy nem

tehet róla.
– Dehogynem! – csattan fel az anya. – Direkt lógatja, csak hogy engem bosszantson!
– Jaj ne – mondja a szakember. – Hát épp ez a baja, maga is tudja, nem működnek az izmai.
– Akkor miért tudja megtartani, amikor akarja?!
És így tovább… Folyik az értelmetlen vita a végsőkig kimerült, halálosan belefáradt anyával, aki még csak
szabadságra sem mehet…

6.5.3.3. Korai kiégés
Ha az egyszerű fáradtsággal kezdődő állapotot nem sikerül a korai fázisok valamelyikében megállítani, vissza-
fordítani, akkor javulás önmagától semmiképpen nem várható. A folyamat megállíthatatlanul halad előre a maga
útján és a legrosszabb esetben korai kiégés jelentkezhet, azaz kialakulhat akár az ún. burnout-szindróma is.

A burnout (kiégés) szindróma a krónikus, emócionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emó-
cionális, mentális kimerülés állapota, amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok el-
vesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek,
írta első felismerője, H. Freudenberger 1974-ben (a burnout áttekintő leírását l. Fekete, 1991). Eleinte úgy vél-
ték, azoknál lép fel, akik munkájuk során emberek problémáival foglalkoznak, hivatásszerűen állnak segítő
kapcsolatban klienseikkel. Ebből a szempontból veszélyeztetettnek számítanak a szociális dolgozók, beteg-
ápolók, orvosok, pedagógusok, jogászok, ügyfélszolgálati munkatársak, rendőrök. Valamennyiük munkájá-
ban az volt a közös elem, hogy igen nagy szerepet játszik benne az emberekkel való közvetlen kommunikáció.
Napi feladataik teljesítése során folyamatosan zúdulnak rájuk más emberek problémái, s az évek során még a
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legmotiváltabb személyiség is telítődik ezekkel. Később azonban felismerték, hogy a végzettség színvonalára
és az elfoglalt pozícióra való tekintet nélkül, ha kisebb mértékben vagy ritkábban is, de bárki telítődhet idővel
munkájával: egy mosodai dolgozó ugyanolyan reménytvesztett kínlódással tekinthet az előtte tornyosuló, soha
el nem fogyó szennyeshalomra, mint egy pszichiáter az ezredik depressziós betegére, vagy egy gyógypeda-
gógus nehezen tanuló kis növendékére harminc év, bármennyire is elkötelezett munkaév után. A különbség
mindössze annyi, hogy minél kevésbé iskolázott valaki, minél alacsonyabb beosztásban dolgozik, annál ki-
sebbek a változtatási lehetőségei. 

Az azonos típusú problémákkal való folyamatos szembesülés eleinte csak komoly megterhelést, később ál-
landuló stresszhelyzetet jelent, amelynek nyomán feltartóztathatatlanul alakul ki előbb a fizikai, majd az érzelmi
és szellemi kimerülés is. A kimerültség ellen folytatott harc természetesen bűntudattal is jár, hisz az ember érzi,
hogy munkáját már nem tudja olyan lelkesedéssel, hittel és teljes erőbedobással végezni, mint korábban, s egyre
reménytelenebbnek érzi, hogy valaha is kikerülhet e csapdából. Már nem látja maga előtt a célt, amiért elkezdte
e feladatot, nem törekszik új utakat keresni. Ahogy csökken a hite önmagában, úgy csökken munkájának ered-
ményessége és nő ezzel párhuzamosan a mások iránt érzett harag, bosszúság, türelmetlenség. Krónikus fejfájás,
alvászavar, egyéb testi panaszok léphetnek fel, s a helyzetből való kimenekülésnek nem is mindig a legjobb út-
jait választja. Természetesen ezen a szinten az állapot már a magánélet szférájába is behatol és előnytelenül be-
folyásolja a családtagokhoz fűződő kapcsolatokat. A rendszeressé váló testi panaszok elleni, folyamatos gyógy-
szerszedés, a munkahelyéről való egyre gyakoribb és hosszabb hiányzás, az instabillá váló párkapcsolat egye-
nesen vezet a depresszióhoz. Nem is kell feltétlenül alkoholhoz vagy drogokhoz nyúlnia az elkeseredett, kime-
rült személynek ahhoz, hogy tönkremenjen: a fentiek önmagukban is elegendők ahhoz, hogy belépjen egy rossz
körbe, amelyből egyedül már nem lehet kikerülni. 

A burnout szindróma megszüntetése, gyógyítása lényegesen nehezebb és tovább tart, mint kialakulásának
megelőzése. A KS különösen veszélyeztetett e szempontból, hisz napi munkája során lényegében egyedül dol-
gozik a klienssel. A háttérteammel való kapcsolata nem feltétlenül rendszeres s kérdés az is, hogy a kliens körül
tevékenykedők mely csoportja fogadja teamtaggá. Mindezen lehetséges hátrányok ellenére van lehetőség a korai
kiégés elleni küzdelemre.

Így lényeges, hogy az illető ne tévessze szem elől eredeti motivációját: legyen tudatában, hogy fontos munkát
végez, s azért választotta ezt, mert szeret segíteni, mert tudja, hogy komoly jelentősége van a más ember életmi-
nőségét befolyásoló munkájának. Szerencsés, ha munkája során felfedezi azokat a lehetőségeket, amelyekkel fej-
lesztheti tudását, új szakmai lehetőségek tárulhatnak fel (tanfolyam, konferencia, továbbtanulás). Elengedhetet-
len, hogy tartozzék egy teamhez – ez működhet a klienssel foglalkozó oktató, egészségügyi, kulturális vagy egyéb
közösségi intézményben –, amely stáb- vagy szupervíziós esetmegbeszélések, szakmai továbbképzések keretei kö-
zött lehetőséget biztosít a felmerülő pozitív és negatív tapasztalatok megosztására. A teammegbeszélések mellett
előnyös a személyes konzultáció is, ha akad a környezetben olyan kolléga, aki képes és hajlandó akár hivatalos,
akár magánbeszélgetés keretei között reflektálni a KS kérdéseire, kételyeire. A túlterheltség ellen nehéz küzdeni,
hiszen, ha munka van, tudjuk, azt el kell végezni. Am a munkáltatónak és a kliensnek is meg kell értenie, hogy
előnyösebb a jelenben egy kis lazítást, kikapcsolódást engedni a munkaterhek csökkentésével, mint a későbbi-
ekben egy örökké fáradt, megkeseredett munkatárssal dolgozni. 

6.6. A KS MUNKÁJÁNAK JOGI ÉS ETIKAI KERETEI

Sajnos, amint az az eddigiekből is kiderült, a KS munkakörének még nincsenek kialakult jogi keretei, s azok ki-
alakítása csak a jövőben várható. Összességében elmondható, amit korábban is említettünk, munkavégzésének
szabályait az alkalmazás tartalmát és körülményeit meghatározó jogszabályok fogják irányítani (pl. Ptk., Mun-
katörvénykönyv, Közalkalmazotti tv.). Mivel ez a terület ennyire kiforratlan, az alábbiakban mindössze néhány
kérdés vethető fel, amelyek megválaszolása csak a gyakorlattól várható. 

6.6.1. Felelősségi viszonyok
Mindenki felelősséggel tartozik az általa végzett munkáért. Egy önkéntesen természetesen nehezebb számon-
kérni a minőséget, de etikai, polgári jogi és büntetőjogi felelősséget minden bizonnyal neki is viselnie kell. Más a
helyzet a fizetett munkavégzőknél. Ha valaki pl. egy támogató vagy családsegítő szolgálat munkatársaként végzi
a kommunikációs segítői feladatokat, úgy az adott munkahely szervezeti és működési szabályzata alapján elké-
szített munkaköri leírása pontosan előírja jogait és kötelességeit. De kinek tartozik akkor felelősségel a KS, ha pl.
egyéni oktatási vállalkozóként a kommunikációs segítés csupán egy a lehetséges munkái körében? Kinek van
joga ellenőrizni, ki számoltathatja be? Milyen dokumentációval lehet/kell igazolnia végzett munkáját? Kihez for-
dulhat segítségért, továbbképzésért, szakmai problémái tisztázásáért? Ki kötelezheti és kötelezhető-e egyáltalán
szupervízióban való részvételre? 
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Hasonló kérdések a kliens és/vagy családja/ellátói részéről is felmerülhetnek. Milyen fórumon élhetnek panasszal,
ha a KS munkájával kapcsolatban komoly kifogások merülnek fel? És egyáltalán, mit tekinthetünk komoly kifogás-
nak? Ha nem elég gyorsan közvetít? Ha elferdít? Ha pontatlan? Ha becsapja a klienst? Ha borravalót fogad el? Ha
pl. egy elhúzódó eseményről feláll és egyéb elfoglaltságára való hivatkozással otthagyja a klienst? Ha kicsit „lazán”
bánik a kliens pénztárcájával közös kiadásaik fedezésekor? Akad egy csomó olyan – olykor már a büntetőügyek ha-
tárát súroló – mozzanat is, amelyre a KS egy beszédképtelen és más módon is kiszolgáltatott kliens esetében könnyen
talál magyarázatot: nem elvettem tőle a mobilját, hanem csak nálam maradt…, nem én kértem tőle pénzt, hanem ő
adta, hogy majd vegyek neki ezt vagy azt…, ő kérte, hogy szerezzek neki füves cigit, stb. stb. Szankconálható-e, ha
veszekszik a klienssel, ha összveszíti a családjával, ha pletykál, fúr, ha rossz légkört teremt maga körül?

És a KS? Mit tegyen, ha következetesen munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására kérik? Ha előnytelen,
kellemetlen munkafeltételek között kell dolgoznia? Ha becsapják? Ha visszaélnek jóindulatával, segítőkészségé-
vel? Ha lenézik, leértékelik munkáját? Ki fizeti felmerülő utazási költségeit? Vagy ha pl. kávézóba kísér egy kli-
enst, ő is köteles fogyasztani? Ha igen, ki köteles fizetni?

Ugyancsak nem érdektelen felvetni a minőségellenőrzés lehetőségeit a KS munkája során, hiszen nem mind-
egy, hogyan dolgozik. A minőség mutatói azonban még nem körvonalazottak. Lényeges természetesen az elé-
gedettség, mint mutató, az azonban már kérdés, hogy kinek az elégedettsége a mérce: a kliensé? A családé? A kli-
enset oktató vagy fejlesztő többi szakemberé? S a minőséget nagyban befolyásolja maga a kliens is, hiszen teljes
egészében neki kell irányítania a KS munkáját. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, neki magának is részesülni kell ilyen
irányú képzésben, s ha ez elmarad, a minőségbeli hiányosságok nem feltétlenül a KS rovására írhatók.

A valamennyi érintett oldaláról felmerülő kérdéseket még hosszan lehetne sorolni. Mindez természetesen nem
azt sugallja, hogy aki KS-nek vállalkozik, vagy KS-re van szüksége, arról eleve negatívumokat kell feltételezni,
de az is biztos, hogy a javasolt etikai kódex betartása, ill. kötelezővé tétele a szakma gyakorlói számára, sok-sok
nem kívánatos jelenség elejét veheti.

6.6.2. Szexualitás a KS és a kliens kapcsolatában
A szexuális kapcsolatok kérdése olyannyira érzékeny terület, hogy érdemes róla külön is szót ejteni. Szexuális fel-
világosítás és tapasztalat híján a SHS személy nem feltétlenül tud különbséget tenni a jó és rossz érintés, a fizikai
kedvesség, a szexuális molesztálás vagy a helyzettel való visszaélés között. Gyakran a helyzet leírására sem ren-
delkezik megfelelő szótárral. S ha nem lenne olyan végtelenül sok visszataszító példa a segítő-segített kapcso-
latban történő szexuális visszaélésekre, talán nem is lenne érdemes szót vesztegetni e részproblémára. Azonban,
ha nem is beszélünk róla, ha e helyzetek kényesek is, nem célszerű homokba dugnunk a fejünket. 

Bátran kimondható, hogy a KS, mint fizetett segítő, nem kerülhet szexuális kapcsolatba kliensével. Ilyen kap-
csolatot nem kezdeményezhet és kezdeményezést nem fogadhat el. Ha kölcsönös vágy és egyetértés alapján sze-
xuális kapcsolat születik felnőtt, nagykorú, cselekvőképes kliense és közötte, etikai vétség nem megszüntetni a
hivatalos viszonyt. Szerelme, kedvese, párja maradhat a kliensnek, de ez a kapcsolat már csak magánélete ré-
szeként folytatható. Az ép ember által kezdeményezett szexuális kapcsolat pedig, amelynek elfogadására vagy
visszautasítására a SHS kliens nem kész vagy nem képes, már a büntetendő kategóriába esik. Fiatalkorúak ese-
tében mindez lényegesen nagyobb súllyal esik a latba: ezekben a helyzetekben engedmény nem tehető, komp-
romisszum nem köthető éppen a végletekig kiszolgáltatott sérült gyermekek és fiatalok védelmében. 

6.7. ÖSSZEFOGLALÁS

A KS képzésével, munkakörével, feladataival kapcsolatban ismertetett programok, javaslatok és kérdések arra hív-
ják fel a figyelmet, hogy milyen sok szegmense akad e jelenleg nálunk még ismeretlen területnek. Egyaránt akad-
nak gyógypedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs, informatikai és jogi vetületei, tehát a képzés során mindezek
érintése elengedhetetlen. Alapvetően azonban gyakorlati munka, amelynek titkait elsősorban a gyakorlatban
lehet ellesni. Jó személyi adottságok, alkalmazkodóképesség, rugalmasság az emberi viszonylatokban azok a
készségek, amelyek elsősorban megalapozzák a jó kommunikációs segítői munkát. Nem könnyű, de aki erre
szánja magát, biztos lehet benne, hogy hatékonyan járulhat hozzá súlyosan, halmozottan sérült, beszédképtelen
embertársaink életminőségének javításához.

Irodalom 
– Fekete S. 1991. Segítő foglalkozások kockázatai, helfer-szindróma és burnout-jelenség. Psychiatria Hungarica,

VI. 17–29.
– Kálmán Zsófia, 2002. .....az esélyegyenlőségig. In Kálmán Zsófia, Könczei György: A Taigetosztól az esély-

egyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest, 495–514.
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ÉLETEM – PAP GÁBOR
1952. aug. 9-én születtem Budapesten. Féléves koromban kaptam egy ismeretlen ví-
rusfertőzést, és valószínűleg ettől vesztetem el a hallásomat egyéves koromra telje-
sen. 1955-től tizennégy éves koromig jártam a siketek és nagyothallók iskolájába a
Festetics utcába. Körülbelül 13 éves koromban kezdett romlani a látásom. Először
mindenki azt gondolta, hogy figyelmetlen vagyok. Gyakran megbotlottam, ha leej-
tettem valamit, nagyon nehezen találtam meg. Nehezen értette meg a környezetem,
hogy mi is a baj velem, mert a látásomon szemüveg nem segített tökéletesen. Egyre
szűkült és szűkült a látóterem, szürkületben szinte semmit nem láttam, de az erős
fények is nagyon zavartak. Végül a szemészek megállapították, hogy csőlátásom és
farkasvakságom van. Kezdetben olyan volt, mintha egy nagy csövön keresztül néz-
ném a világot, aztán a cső egyre szűkebb és szűkebb lett, végül már csak kulcslyuk-
nyi helyen láttam élesen. Nekem eleinte nem is tűnt fel, hogy probléma van a látá-
sommal, mert csak lassan alakult ki a csőlátásom. Nem értettem én sem, hogy miért vagyok ügyetlenebb a töb-
bieknél, nem is gondoltam rá, hogy a látásommal gond van. Nagyon szerettem rajzolni és tehetséges is voltam
benne, rajzversenyt is nyertem. Befejeztem az iskolát és könyvkötőnek tanultam, aztán az Akadémia nyomdában
dolgoztam húsz éven keresztül. Szerettem a munkámat, de harmincnyolc éves koromra már olyan rosszul láttam,
hogy veszélyes volt számomra a vágógépekkel való munka. Rokkantnyugdíjas lettem. Azóta nem tudok semmit
dolgozni, bár nagyon szeretnék. Negyven évesen teljesen elveszettem a látásomat is, pontosabban már csak az
erős fényeket veszem észre. 

Kezdetben nagyon nehéz volt, amikor elvesztettem a látásomat. Azt sem tudtam, hogyan beszéljek feleségem-
mel, aki szintén siket, és a családom többi tagjával, akik hallók. Aztán szép lassan kialakult minden. Megtanultam
a Braille-írást, és mára már szinte kiolvastam a Vakok Szövetségének a Braille könyvtárát. Megtanultam a kéz a
kézbe jelelést, és mára már a feleségemmel is mindent meg tudok így beszélni. Szerencsére van egy-két jelnyelvi
tolmács, aki szintén tud nekem segíteni, ha valamilyen ügyet kell elintéznem, vagy valamilyen programon sze-
retnék részt venni.  Családommal, és azokkal, akik nem ismerik a Braille- írást, úgy beszélgetünk, hogy ők a sík-
írás betűit beleírják a tenyerembe, én pedig szóban válaszolok nekik. Tehát, aki akar, az tud velem beszélgetni is. 

Manapság a számítógép-használatot tanulom. Tudok már e-mail-t írni és fogadni, sőt egy-két érdekes hírt is
el tudok olvasni Braille-kijelző segítségével. Otthon nagyon szívesen végzek házimunkát, legalább nem unatko-
zom. Nagyon jó lenne, ha dolgozhatnék is valamit, hiszen lehet, hogy nem látok és nem hallok, de a kezem ügyes,
a számítógépet egyre ügyesebben tudom használni és egészséges is vagyok.

ÖNÉLETRAJZ – KOLLÁR ZOLTÁN

A nevem Kollár Zoltán, 1976. június 26-án születtem Szőnyben. A születésemkor
fellépett komplikáció orvosi műhibához vezetett, melynek következtében nem kap-
tam időben oxigént. Emiatt lettem mozgás- és beszédképtelen. A születésemkor a
szüleimmel nem közölték a történteket, így ők abban a hitben tértek velem haza,
hogy egy teljesen egészséges kisfiúk született. 

Körülbelül egyéves koromban figyelt fel édesanyám a mozgási rendellenessé-
gemre, és a szüleim azonnal elkezdtek orvostól orvoshoz vinni, de senki sem tudta
megmondani, hogy mi velem a probléma. Mire a szüleim találtak egy specialistát,
aki megállapította a betegségemet, addigra már sajnos gyógyíthatatlan stádiumba
léptem. Az orvos javaslatára négyéves koromban a Pető Intézetbe költöztem, ahol
megtanítottak koordinálni a mozgásomat. Ha nem lettem volna ott, ma valószínűleg
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ülve sem tudnám megtartani magam. Nagyon hálás vagyok ottani nevelőimnek és mindazoknak akik akkor fog-
lalkoztak velem, hiszen azt, hogy van esélyem egy normális életre, nekik köszönhetem. Mindezen jó dolgok mel-
lett ez egy nagyon nehéz időszak volt nekem is és a szüleimnek is, mivel ők Banán éltek, én pedig Budapesten. 

Hétéves koromban hosszú könyörgések után megszületett az első húgom, Ágnes, tízéves koromban pedig vi-
lágra jött második húgom, Anna is. Nyolcéves koromban ismerkedtem meg a Bliss-nyelvvel a Bliss Alapítvány
jóvoltából, és ez megoldotta a kommunikációmat. Tizenkét évesen áthelyeztek a Tatabányai Intézetbe, ahol sok-
kal közelebb voltam a családomhoz, és nagyon gyakran tudtam velük találkozni. Tizennyolc évesen úgy dön-
töttünk, hogy hazaköltözöm a szüleimhez, akkor már Bábolnára. Ebben az időszakban elég nehezen tudtam fel-
dolgozni sérültségemet, és elég sötét színben láttam a világot, mert igazságtalannak éreztem, hogy én nem élhe-
tek úgy, mint más emberek. 

Ekkor találkoztam a Kapernaum Csoport Alapítvánnyal, ahol életem új értelmet nyert. Visszanyertem a hite-
met, és rájöttem, azt kell értékelnem, amim van, és ha ez egy tolószék, akkor egy tolószékben leszek boldog. Amíg
otthon laktam Bábolnán, nem nagyon tudtam magammal mit kezdeni, hiszen Bábolna nagyon kicsi város, ahol
nem sok lehetőségem volt programokon részt venni. A szüleim minden második vasárnap elhoztak Budapestre
a Kapernaum csoportba, illetve igyekeztek mindig kellőképpen lekötni engem is. Huszonöt évesen a szüleim tá-
mogatásával önálló életet kezdtem, és újra Budapestre költöztem a Mozgássérültek Állami Intézetébe. Nagyon
jól érzem magam Budapesten, mert sokkal gyakrabban láthatom a barátaimat, valamint két új dolog jött az élet-
embe, amik nagyon fontosak számomra. 

A MÁI-ban találkoztam a Boccia nevű sporttal, ami részemről szerelem volt első látásra. Nagyon hamar kide-
rült, hogy tehetségem is van hozzá, így rövid időn belül leigazolt játékos, majd a Magyar Paralimpiai Válogatott
kerettagja lettem. 2006-ban pedig Brazíliába utazhattam világbajnokságra. A sport újabb értelmet adott az élet-
emnek, egy célt, amiért küzdeni tudok, és erőt, hogy a hétköznapok ne szimplán hétköznapok legyenek. Az áhí-
tott cél most az, hogy kijussak a 2012-es londoni paralimpiai játékokra. Ezután 2007 májusában állást is találtam
magamnak. Az Ability Parkban dolgozom animátorként, ami igazából annyit tesz, hogy beszélgetek a látoga-
tókkal, hogy megismertessem velük az én kommunikációs módszereimet, illetve, hogy lássák, hogy egy fogya-
tékos személy nem feltétlenül szellemileg is sérült. A munkám nagyon fontos nekem, hiszen úgy érzem, hogy itt
végre lehetőségem nyílik minél több embernek megmutatni, hogy kerekesszékben is lehet boldogan élni. Úgy
vélem, hogy ez nagyon fontos, és azért is tartom ezt küldetésemnek, mert a mai világ hajlamos mindenből prob-
lémát csinálni, holott minden egészséges embernek értékelnie kellene, hogy egyáltalán el tudja látni saját magát.
A Parkban nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a látogatóktól, és a munkatársaimtól, így sosem érzem úgy,
hogy hiába ébredtem fel, hiszen így én is a társadalom hasznos tagjának érezhetem magam.  Ezen kívül Buda-
pesten végre lehetőségem van olyan aktív életet élni, amilyet igénylek. Eljárhatok koncertekre, színházi előadá-
sokra, rendezvényekre stb. Sosem kell unatkoznom. 

Nagyon fontosnak tartom még, hogy ejtsek néhány szót a családomról. Nagyon örülök annak, hogy a csalá-
dom elfogad olyannak amilyen vagyok, és bármit is találok ki, mindenben maximálisan támogatnak. A húgaim
és a szüleim olyan biztos pontot jelentenek nekem az életemben, amiről tudom, hogy állandó és bármikor szá-
míthatok rá. Csodálatosan viselkedtek mindig. Sosem szégyelltek engem, sosem rejtegettek, mindig maximálisan
felvállaltak engem, és a végsőkig kiálltak értem, bármiről is volt szó.

ÉLETEM –  FEHÉR FERENC RICHÁRD

A nevem Fehér Ferenc Richárd (Richi, Bruce Lee). 1984. június 5-én születtem, Budapesten. Születésem után be-
következett oxigénhiány miatt lettem mozgássérült. Sokat költöztünk az egyik lakásból a másikba. Most Érden
lakom a szüleimmel és az öcsémmel, egy kertes házban.

Elvégeztem a Pető Intézetben a normál nyolc osztályt, a Pető suliból pár fiatallal
most is tartom a kapcsolatot az interneten. A Petőben két évig tanultam németül, és
négy évig angolul. Németet már nagyon kicsit, az angolt az átlagosnál kicsivel job-
ban értem meg. Franciául nem tanultam, de tetszik a nyelv. Régebben lemásoltam
az internetről a nyelvtani részét. Néha átolvasom, de elég nehéz, ennek ellenére már
le tudom írni a saját nevemet: Francois Richard Blanc, kiejtve: Fránsszoá Risár Blánk.
Ezen kívül még pár szót tudok, de többet nem. 1994-ben ismertem meg az első sze-
relmemet, Gabriellát, akivel egy évig jártam, de mivel elment másik iskolába, így
eltávolodtunk egymástól. 1996-ban jött a második szerelem, Julcsi, akivel szintén
egy évig jártam, de rájöttem, hogy elhamarkodott lépés volt. Azóta is vágtatok a
fehér lovon s várom, hogy egy szép hölgy végre az utamba kerüljön.

A/melléklet: Három SHS személy önéletírása: Pap Gábor, Kollár Zoltán, Fehér Ferenc
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2001 ősze óta járok a Bliss Alapítványba tanulni. Az Eöveges Gimnáziumba is jártam egy félévig, jó eredménnyel
vizsgáztam, de egy súlyos műtét miatt elment a kedvem mindentől, még a továbbtanulástól is. Bár törekvő ember
vagyok, néha feladom. Egy ideig táncoltam (elektromos székben) a Tánceánia tánccsoportban, de a próbák elke-
rültek a Bliss épületéből, ki a Marczira és a szüleim nem tudtak az új próbahelyre szállítani. Otthon azért szok-
tam tornászni, hogy erősebb legyek, és kitartóbb, és így növeljem a fizikai erőnlétemet. Amúgy mindent meg-
csinálok, amire képes vagyok. Németországba, a düsseldorfi AAK-konferenciára a Bliss Alapítvány csapatával a
növendékek közül Bartos Peti és én mentünk, de a prágai AAK-konferencián már csak én vettem részt. A konfe-
renciák fárasztó, de nagy élmények voltak. Két régebbi tanárommal, Páger Palival és Márkusné Timivel elkezd-
tünk a Power Point segítségével diasorokat készíteni, amelyekből előadásokat raktunk össze. Egy idő múlva már
rendes középiskolákban is bemutattuk ezeket az előadásokat a saját életünkről.

Nyáron, ha tudunk, mindig kimegyünk Olaszországba, mert kint él az apai nagynéném és így ott némileg ol-
csóbban üdülhetünk. Fürdünk a tengerben, sétálunk a városban, a vidámparkban felülünk ide-oda, körülnézünk
San Marinoban. Egyik kedvenc színészem, harcművészem Bruce Lee. Nagyon szeretek zenét hallgatni. Csak né-
hányat sorolok fel a kedvenceim közül: Kylie Minogue, Rick Ashley, Duran Duran.

A/melléklet: Három SHS személy önéletírása: Pap Gábor, Kollár Zoltán, Fehér Ferenc
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ETIKAI KÓDEX
ALAPELVEK – ETIKAI KÓDEX

CSERI TÍMEA ÉS KIRÁLYHIDI DOROTTYA

A súlyosan, halmozottan sérült (SHS) személyek sajátos állapota indokolttá teszi, hogy megfogalmazzuk a kom-
munikációs segítők (KS) számára azokat az etikai normákat, amelyeket munkájuk során figyelembe kell venniük.
A SHS személy kommunikációs akadályozottsága miatt különösen fontos, hogy bárki, aki kapcsolatba kerül velük,
szükségleteik maradéktalan kielégítése mellett mindenkoron tartsa tiszteletben emberi méltóságukat, soha ne
sértse jogaikat és legfőképpen ne éljen vissza kiszolgáltatottságukkal. Ugyancsak indokolja az etikai kódex meg-
alkotását az, hogy a KS merőben új szakma, amelynél lényeges a kompetenciahatárok egyértelműsítése. Az etikai
kódex azonban nemcsak tilt, hanem útjelzőként meg is könnyíti a KS tájékozódását a mindennapi feladatok sűrű-
jében, s szabályainak betartása elejét veszi a szakmailag és emberileg elfogadhatatlan helyzetek kialakulásának. 

1. A kommunikáció jog, nem kiváltság
A kommunikáció olyan alapvető emberi jog, amelytől fizikai állapota ellenére sem fosztható meg senki sem. A
kommunikációhoz való jognak a születés pillanatától a halál beálltáig érvényesülnie kell. A kommunikáció nem
adott helyzethez, állapothoz, személyhez köthető lehetőség, hanem alapvető emberi életmegnyilvánulás. A bün-
tetőjog egyik legsúlyosabb eszköze a magánzárka, így fosztva meg az elítéltet a kommunikáció lehetőségétől. Fo-
kozható a büntetés a sötétséggel és a hangszigeteléssel, amely a kommunikáció mellett az információhoz jutást
is a végletekig korlátozza. SHS embertársaink ilyen izolációba kerülhetnek megfelelő kommunikációs lehetősé-
gek híján. Egyikünknek sincs joga olyan ítéletet hozni, amely a kommunikációképtelen embert mintegy saját teste
börtönébe zárja.

2. A SHS személynek joga van az elfogulatlan és tiszteletteljes bánásmódhoz állapotára, korára, nemére való te-
kintet nélkül
A KS és a SHS személy együttműködése csak akkor lehet hatékony, ha ez az alapelv érvényesül. A közös munka
alapja nem lehet a sajnálat, csak az előítéletmenetes és az emberi méltóságot tiszteletben tartó empátia.

3. A SHS személynek joga van a diszkriminációmentes bánásmódhoz
A diszkriminációmentes bánásmód, az esélyegyenlőség lehetőségét megteremtő jogszabályokkal együtt, az
egyenlő esélyű hozzáférés feltétele. Mivel az esélyek egyenlőségét mindenki számára más és más jelenti, ezért azt
az egyéni igények és szükségletek ismeretében szükséges biztosítani. 

4. A KS-nek nagy szakmai alázattal, empátiával, tapintatosan és diplomatikusan kell munkáját végeznie, ítélet,
minősítés és a közlések közötti válogatás nélkül
A KS közvetítőként dolgozik, mintegy a híd szerepét betöltve a SHS személy és környezete között. Szerepe, hogy
a SHS személy üzeneteit tartalmi változtatás nélkül adja át. Természetesen a KS-nek is lehet saját véleménye, ez
azonban semmilyen körülmények között sem változtathatja meg, még csak nem is módosíthatja annak az üze-
netnek a tartalmát, amelynek tolmácsolása a feladata. 

5. A SHS személy önrendelkezési jogát éppen úgy tiszteletben kell tartani, mint a többi állampolgárét 
A SHS személynek is joga van hozzájutni mindazokhoz az információkhoz, amelyek alapján meghozhatja saját
döntéseit. A KS kötelessége, hogy elismerje a SHS személy önállóságát, soha ne fossza meg döntési jogától. A
KS-nek tartózkodnia kell személyes véleménye közlésétől, saját akarata megvalósításától és a SHS személy ilyen
irányú befolyásolásától is. A SHS személy döntéseinek felelőssége nem a kommunikációs segítőt terheli, hanem
a döntéshozót.  Mindenkinek joga van rossz döntéseket is hozni, amelyek következményeiből okulva hozhatja
meg további döntéseit. 

B/ Melléklet
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6. A KS-nek lehetőségeihez képest mindent el kell követnie olyan fizikai és szociális környezet kialakítása érde-
kében, ami támogatja és ösztönzi a SHS személyt a kommunikációra 
A KS feladata, hogy a SHS személy és környezete között kapcsolat alakuljon ki, melynek működőképessége sok-
szor a KS hozzáállásán áll vagy bukik. Segítenie kell felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a kliens interakciót
szeretne kezdeményezni, s biztosítania kell, hogy megkapja a lehetőséget, a kellő időt és türelmet üzenetei köz-
vetítésére. Különösen fontos az időfaktor, hiszen az AAK használata és a SHS személy állapota általában rend-
kívüli módon meghosszabbítja a kommunikáció idejét. Fontos, hogy a KS képes legyen olyan attitűd sugárzására,
amely az alkalmazott kommunikációs módszer hatékonyságát hangsúlyozza, s egyben alkalmas a partnerek tü-
relmetlenségének fékezésére. 

7. A KS a munkája során megismert információkkal nem élhet vissza. Nem használhatja fel a maga érdekében,
nem adhatja tovább az SHS személy tudta nélkül.. Amennyiben a törvény, vagy a kliens kívánja meg, hogy az in-
formációkról tájékoztatást adjon, akkor is csak a legszükségesebb információt adhatja ki az SHS személy jelenléte
nélkül 
A KS-nek el kell fogadnia, hogy a munkája során kicserélődő információk magánjellegűek. A kliensnek joga van
elvárni, hogy a KS által közvetített információk csak a célszemélyhez jussanak el, azokat magántitokként kezel-
jék és adott esetben rajta kívül más ne juthasson általuk jogtalan előnyhöz. Az üzenetek közvetítésre megbízott
személy nem lehet gazdája az üzeneteknek. Ugyanúgy kell tekintenie munkájára, mint bármely más tolmácsnak. 

8. A KS kötelessége, hogy pontosan közvetítse a kliens szándékát és üzeneteit, azok nyelvi és kulturális jelen-
tését. Közvetítenie kell továbbá azt is, hogy mit üzen a kliens testnyelvvel, egy-egy sajátos jelzéssel, hanggal 
A KS-nek az SHS személy azon nonverbális üzeneteit kell közvetítenie, amelyek számára egyértelműek. Ameny-
nyiben súlyos fokú látássérült számára közvetít, a visszajelzések esetében is fontos a nonverbális üzenetek köz-
vetítése. Mindkét esetben törekedni kell az objektivitásra, kerülve a szubjektív elemeket. 

9. A KS feladata, hogy mindig éreztesse, demonstrálja, ki az üzenet valódi szerzője, küldője és  segítse hozzá az
AAK használót a spontán kommunikációs lehetőségek felismeréséhez
A SHS személynek kell a kommunikációs helyzet központi alakjának kell lenni, nem a KS- nek. Ezt a kommuni-
kációs helyzetben résztvevők számára egyértelművé kell tenni. Sok esetben megfelelő pozícionálással, gesztu-
sokkal vagy a helyes attitűd sugárzásával lehet elérni. 

10. A kliensnek joga van a legmagasabb szintű szakmai szolgáltatáshoz 
A KS kötelessége, hogy folyamatosan fejlessze képességeit, rendszeresen vegyen részt szakmai továbbképzése-
ken. Ismernie kell minden olyan fejlesztést, újdonságot, amely az AAK területén történik. Elengedhetetlen, hogy
tartozzék egy teamhez – ez működhet a klienssel foglalkozó oktató, egészségügyi, kulturális vagy egyéb közös-
ségi intézményben –, amely stáb- vagy szupervíziós esetmegbeszélések, szakmai továbbképzések keretei között
lehetőséget biztosít a felmerülő pozitív és negatív tapasztalatok megosztására, lehetőséget teremt a KS számára,
hogy munkájáról reális képet, visszajelzést kapjon.

11. A KS-től nem várható el, hogy más munkakörökkel, szerepekkel – családi, gondozói, gyógypedagógiai asz-
szisztensi – kapcsolatos feladatokat is betöltsön
A magyarországi viszonyokra gondolva nagyon távolinak tűnik, hogy a KS-nek ne kelljen személyi segítőként is
közreműködnie, de ennek lehetőleg a kommunikációs folyamatokhoz kell kapcsolódnia. Sose feledje, hogy leg-
főbb feladata a SHS személy üzeneteinek közvetítése. Ha munkakörének csak egy része a kommunikáció segítése,
ezt a feladatkört mindenképpen válassza külön a tanítási, gondozói feladatoktól.

12. A KS-nek és a kliensnek egyaránt joga van értesülni a szolgáltatással kapcsolatos minden olyan módosítás-
ról, változásról, amely kettőjük kapcsolatát, együttműködését érinti 
A szolgáltatási feltételeknek mindkét fél számára elfogadhatónak és teljes egészében ismertnek kell lennie.

13. A KS mint fizetett segítő, nem kerülhet szexuális kapcsolatba kliensével, ilyen kapcsolatot nem kezdemé-
nyezhet, kezdeményezést nem fogadhat el
Ha a kapcsolat e kötelezően betartandó alapelv ellenére, a két fél közös egyetértésével, szexuális természetűvé
válik, a KS köteles azonnali hatállyal segítői pozíciójától megválni és a kapcsolatot magánemberként folytatni. Kü-
lönös óvatossággal kell kezelni a fiatalkorúakkal való kapcsolatot, akik szükségképpen igen kevés tapasztalattal
és információval rendelkeznek mind saját testüket, mind pedig a szexualitásra vonatkozó szociális szabályrend-
szert illetően. 

14. A KS soha nem hagyhatja magára kliensét anélkül, hogy azt vele ne tudatta, egyeztette volna. 
A KS nem hagyhatja magára a SHS személyt olyan helyzetben, ami számára veszélyes lehet, vagy ami előre nem
látható, kellemetlen helyzetbe sodorhatja.

B/ Melléklet. Etikai Kódex Alapelvek – Etikai Kódex. Cseri Tímea és Királyhidi Dorottya
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A kommunikációbeli akadályozottság következmé-
nyei: Sérülnek, ill. nem fejlődnek a meglévő intellek-
tuális képességek; az érzelmi élet előbb agresszióban,
majd súlyos apátiában megnyilvánuló zavarai jelent-
keznek; szociális társaskapcsolati zavar nehezíti a tár-
sadalmi beilleszkedést.

AAK- Altenatív és Augmentatív Kommunikáció:
Augmentatív kommunikáció: az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy
hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbális
úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehető-
séget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális
rendszerek, jelnyelv stb. és/vagy a betűket, rajzokat,
jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kom-
munikációs táblák, valamint a hangadó gépek (kom-
munikátorok) bizosítanak. Az augmentatív kommu-
nikációs rendszereknek a meglévő kifejezési eszköz-
táron kell alapulniuk, felhasználva minden beszéd-
maradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyomá-
nyos és az attól eltérő gesztusokat, jeleket, jelzéseket
is. Minden augmentatív kommunikációs rendszer
több, egyénre szabott, térben és időben eltérő hasz-
nálhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek
tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot nö-
velő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stra-
tégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció
hatékony használata megteremti a társadalmi integ-
ráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szo-
ciális fejlődés lehetőségeit. Pedagógiai Lexikon (szó-
cikkely: Kálmán, 1997, 122. o.)

AAK-t használó személyek: Olyan kommunikációs
módszereket és eszközöket használó személyek, akik a
hangzó beszéd  beszélt nyelv) elsajátítására vagy ér-
telmezésére nem képesek vagy ennek elsajátításában
súlyosan akadályozottak.

ABA (applied behavior analysis): Az alkalmazott vi-
selkedéselemzés módszere az autizmus kezelésére. Ezt
a megközelítést alkalmazza többek között a Lovaas
módszer.

Absztrakt: elvont, valóságtól elvonatkoztatott 

Adaptálni: alkalmassá tenni, átalakítani 

Adaptív: alkalmazkodást elősegítő 

ADI-R: Autizmust Diagnosztizáló Interjú -(Autism Di-
agnostic Interview-Revised; ADI-R; LeCouteur et al.,
2003) a szülőtől/gondozótól származó, a fejlődésme-
netet és a jelen állapotot egyaránt részletesen feltérké-
pező és értékelő, félig strukturált, kérdező alapú, cél-
zott interjú. 

ADOS: Autizmust Diagnosztizáló Obszervációs Séma
(Autism Diagnostic Observation Schedule; ADOS;
Lord et al., 1999). Játékos aktivitásokra és beszélgetésre
épülő, elsősorban a szociális és kommunikációs terüle-
tet felmérő, sztenderdizált vizsgáló eszköz. Négy mo-
duljának segítségével felmérhető a szociális és kom-
munikációs sérülés mértéke és minősége széles életkori
sávban és intellektuális szinten (kisgyermekkortól a fel-
nőttkorig), illetve bármilyen expresszív nyelvi szinten
(a beszéd teljes hiányától a folyékony beszédig).

Adó-vevő készülék: Hallókészülékhez csatlakoztat-
ható eszköz, mely jó erősítést biztosít, akkor is, amikor
az adó és a vevő személy egymástól távolabb helyez-
kedik el. Pozitív tulajdonsága, hogy a beszélő hangját
a háttérzajok kiszűrésével juttatja el a hallókészülékbe.

Affektív: érzelmi, hangulati, indulati 

Agytörzsi implantátum: Műtéti úton beülettett eszköz,
amit (a hallóidegpálya sérülése esetén alkalmazzák)
lásd még: implantált készülékek.

Akadálymentesítés: A környezethez, az információk-
hoz való teljes hozzáférés biztosítása minden ember
számára.

Alternatív kommunikáció: Az adott kultúra és annak
értékei által meghatározott konvencionális kommuni-
kációs rendszeren kívüli kommunikációs formák ösz-
szessége.

Analóg jelfeldolgozású hallókészülék: Olyan hallóké-
szülék, amely a hangokat eredeti formájuk megtartá-
sával (digitalizálásuk nélkül) erősíti fel.

Arousal: éberség, izgatottság, készenléti állapot

ASL: American Sign Language (amerikai jelnyelv)

C/ Melléklet
Glosszárium – a téma szempontjából jelentős
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Aspektus: nézőpont

Asperger-szindróma: A pervazív fejlődési zavarok
vagy autizmus spektrum zavarok körébe tartozó fejlő-
dési zavar. Az autizmus spektrum zavarokra jellemző,
egyértelmű, minőségi eltérés a kommunikáció, a szo-
ciális fejlődés, a rugalmas gondolkodás,a viselkedész-
szervezés területén, ugyanakkor a nyelvi fejlődés üte-
mében és az értelmi képességek terén nem tapasztal-
ható zavar. Markáns specifikus érdeklődési kör, és a
gondolkodás,  viselkedés merevsége jellemző. Vita tár-
gyát képezi, hogy elkülöníthető-e az úgynevezett „ma-
gasan funkcionáló” (high functioning) autizmustól.

Asszociáció: képzettársítás 

ASZK: autista személyek kulcsembere

Atípusos: A jellegzetes, típusos, klasszikus megjelenési
formától néhány elemében eltérő. 

Atípusos autizmus: A BNO pervazív fejlődési zavarok
diagnosztikus csoportjába sorolt állapot. A korszerűbb
fogalom meghatározással az autizmus-spektrumzava-
rok alcsoportja. Jelentése: „nem típusos” autizmus. A tí-
pusos autizmustól eltér abban, hogy a fejlődési zavar 3
éves kornál később is kezdődhet és/vagy az, hogy nem
meríti ki teljes mértékben a gyermekkori autizmus di-
agnózisához szükséges feltételeket. Atípusos autizmust
gyakran súlyos értelmi fogyatékosság mellett észlelünk. 

Audiológiai állomás: hallásvizsgálatot végző hely

Auditív: hallási, hallással kapcsolatos 

Augmentatív: kiegészítő

Augmentatív kommunikáció: Az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja.

Autista: Az autizmussal élők, autizmus-spektrumza-
varban szenvedők megjelölésére használt jelző. Hasz-
nálata nem szerencsés, törekedjünk az autista, mint
jelző, vagy különösen mint főnév („autisták”) haszná-
latának elkerülésére. Helyesebb és elfogadottabb pél-
dául az „autizmussal élő” kifejezés. 

Autista jellegű viselkedés: Olyan magatartási és visel-
kedési mutat, ami nagyon hasonlít az autista szemé-
lyek viselkedésére. Hátterében súlyos értelmi akadá-
lyozottság, szociális, deprivációs okok, szenzoros sé-
rülések és / vagy ezek együttes hatása is állhat. Jel-
lemző a taktilis hárítás, interakciós kezdeményezések
hiánya, vagy hárítása, passzivitás. Ezek a személyek
mégis megfelelő kommunikációs stratégiák alkalma-
zásával interakcióba vonhatók, ebből az állapotból
részben, vagy egészben kihozhatók, megközelítési
módjukban eltérhetnek az autista személyek számára
alkalmas kommunikációs megközelítési módoktól.

Autisztikus: Jelző, mely az autizmus spektrum zavar-
ral élő személyt vagy viselkedését jelzi. Gyakran ad
okot félreértésre, mely abból fakad, hogy a jelzőt gyak-
ran a „csak” autisztikus értelemben használják, arra
utalva, hogy a háttérben nem „igazi” autizmus áll. Ja-
vasolt, hogy egy személy viselkedésére, fejlődésére ki-
zárólag akkor használjuk az „autisztikus” jelzőt, ha va-
lóban ebben a sajátos fejlődési zavarban szenved, még
akkor is, ha esetleg csak enyhébb formában.

Autizmus: Minden, ami az autizmus spektrum zava-
rok közé tartozik. Jelentését, a fogalom tartalmi leírását
ld. „autizmus spektrum zavar” -nál. A fogalom hasz-
nálata gyakori, a legelterjedtebb, ugyanakkor nem min-
dig egyértelmű. A fogalom használatát érdemes az
adott közegben tisztázni! Leggyakrabban az autizmus
spektrum zavarba tartozó fejlődési zavarok jelölésére
használjuk összefoglalóan. Nem ritka azonban, hogy a
fogalmat szűkebb értelemben használják, a súlyosabb
vagy „klasszikus” megnyilvánulású autizmus jelzésére.

Autizmus-spektrumzavar: Nemzetközileg a legelterjed-
tebb és elfogadottabb fogalom a jellegzetes fejlődési zavar
leírására, mely egyszerre fejezi ki az állapotra jellemző
homogenitást és heterogenitást. Homogenitás jellemző
erre a fejlődési zavarra, amennyiben mindig megtalálható
a sajátos, minőségi zavar a kommunikáció, a szociális fej-
lődés és viselkedés terén, valamint a képzeleti működés
zavarát kísérő eltérő, beszűkült, repetitív, sztereotip ér-
deklődés és tevékenység. Hetereogenitás jellemző erre a
fejlődési zavarra, amennyiben az állapot rendkívül vál-
tozatos viselkedéses és fejlődési képben nyilvánul meg.
Az autizmus-spektrumon belül jól körülírható alcsopor-
tokat különíthetünk el, de továbbra is vita folyik az egyes
alcsoportok validitásáról és elkülöníthetőségéről. Az au-
tizmus spektrum zavarba tartozó alcsoportok: gyermek-
kori autizmus, atípusos autizmus, Asperger-szindróma,
nem meghatározott pervazív fejlődési zavar.

Autoagresszió: önmagára irányuló agresszió 

Bazális kommunikáció: Olyan feltételek nélküli talál-
kozás kialakítása a sérült személy és a vele foglalkozó
személy között, mely alapja lehet annak, hogy az FSA
személy megtapasztalhassa, hogy megértik, elfogad-
ják, képes kommunikálni. Segít elérni egy olyan
pontra, ahonnan eredményes tréning/foglalkozás/fej-
lesztés indítható. Csatornái az elemi életmegnyilvánu-
lások, kiemelten a légzésritmus, hangadás, érintés,
mozgás. (W. Mall) 

Behaviorizmus: A viselkedéssel foglalkozó pszicholó-
giai irányzat.

Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség“ kifejezés
klinikai végállapotot takar. A kóreredet megjelölése
nélkül a beszédzavar olyan súlyossági fokát jelenti,
amelyben a meglévő beszéd nem képes kielégíteni az
adott illető kommunikációs igényeit. (Nem azonos az
afáziával: aki afáziás, az mindig beszédképtelen, de aki
beszédképtelen, az nem feltétlenül afáziás.)
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Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség” összefog-
laló, kóreredet megjelölése nélküli elnevezése a  ver-
bális (szóbeli) kommunikáció megvalósulásának teljes
korlátozottságára, amelynek következtében az érintett
egyén nem képes  kommunikációs szándékainak  (köz-
lés, kifejezés, felszólítás, kapcsolattartás)  beszélt nyelv
szintjén történő megvalósítására, azaz az anyanyelv
beszédhangjaiból  felépülő szavak, szókapcsolatok  lét-
rehozására. (A „beszédképtelenség” elnevezés a nyelv
lehetséges használati  módjai közül csak az „expresz-
szív”, a beszéd kivitelezésének, létrehozásának, képte-
lenségére utal, amely nem feltétlenül jelenti a nyelv
másik használati módjának, a beszéd értésének a kép-
telenségét is: azaz lehetséges úgy nem beszélni, hogy
értjük az anyanyelvünket, és az is lehetséges, hogy
nem is értjük azt.) Ez a szóbeli kompetenciahiány lét-
rejöhet úgy, hogy a beszéd létrehozásának képessége
soha nem alakul ki (súlyos értelmi akadályozottság, si-
ketség) illetve úgy is, hogy már a birtokolt beszélt
nyelvi képesség veszik el (afázia), épül le (demencia).

Beszédképtelenség eredete: A leggyakoribb okok: szü-
lési agyi károsodás, baleseti koponyasérülés, értelmi fej-
lődésbeli zavar, súlyos halláskárosodás, előrehaladó
idegrendszeri betegségek, agyi történések (agyvérzés,
daganat, vérrög), ismeretlen eredet. Ide sorolhatók bi-
zonyos autizmusfajták, egyes pszichiátriai kórképek is. 

Beszédtartomány: A beszéd megértése szempontjából
a legfontosabb frekvenciák a 250-3000 Hz közötti han-
gok, 30 és 65 dB közötti hangerősségen. 

Beszédterapeuta: Elsősorban kommunikáció- és be-
szédfejlesztéssel foglalkozó szakember. 

Beszédzavar súlyosságának fokozatai (gyakorlati, kli-
nikai mérce)
1. Nincs beszéd.
2. Minimális, érthetetlen beszédkezdemény van.
3. Van valamelyes beszéd, de csak annak a számára

érthető, aki megszokta.
4. A beszéd érthetőségét súlyos artikulációs hibák ne-

hezítik, de azért bárki megérti.

Bizarr: különös, furcsa, szokatlan, eltérő 

Bliss-nyelv: Nonverbális kommunikációs módszer.
Nemzetközi, grafikus jelképrendszer (amolyan "grafi-
kus eszperantó"), amelyben a tárgyakat, fogalmakat,
nyelvtani kategóriákat, tehát a beszélt és írott nyelv va-
lamennyi elemét jelképekkel fejezzük ki. A jelképeket,
azok könnyen felfogható, belső logikájuk miatt a bal fél-
tekei károsodottak is könnyen megtanulják. A jelképe-
ket mindig az írott szó kíséri, így az ép kommunikáló
partnernek nem kell ismernie azokat. A kommuniká-
ciós tábla elkészítése az oktatás folyamatában történik,
az egyes jelképek jelentésének megtanítása után.

BNO-10: Betegségek Nemzetközi Osztályozása (ICD-
10). A betegségek diagnosztikus osztályozására hasz-
nált egységes, nemzetközi kód és leírás rendszer. 

A WHO javaslatára került kidolgozására, jelenleg a 10
verzióját használjuk, melyet 1989-ben fogadtak el.

Braille: Speciális technikát alkalmazó ábécé, amelyben
a betűk tapinthatóak. Minden egyes Braille- betűka-
rakter hat pontból áll, téglalap alakban elrendezve, két
oszlopban. A pozíciók bármelyikén lehet pont, mely
által összesen 64 variáció lehetséges.
A francia Louis Braille találta ki 1821-ben vak emberek
számára. Írásra és olvasásra egyaránt alkalmas.

Braille konvertáló program: Számítógépes szoftver,
amelynek célja, hogy a síkírás betűit Braille betűként
jelölje a kijelző.

BSL: British Sign Language (Angol Jelnyelv)

Centrális koherencia: A kognitív működéseknek az a
jellemzője, hogy az észlelt (rész)információkat a kon-
textus figyelembevételével jelentésteli egésszé szer-
vezzük a kognitív folyamatok különböző szintjein.

CHAT: Checklist for Autism in Toddlers 18 hónapos
korban elvégezhető szűrővizsgálat az autizmus korai
felismerése érdekében, felhívja a figyelmet az ezirányú
nyomonkövetésre és speciális szakvizsgálatra.

Cochleáris implantáció: A cochleáris implantátum egy
olyan összetett technikai eszköz, amely közvetlenül a
hallóidegre küld elektromos impulzusokat – tehát
ugyanazt a feladatot végzi el, mint az ép hallószerv
esetében a csigában lévő szőrsejtek.

Cochleáris implantátum: Műtéti úton beülettett esz-
köz, amely közvetlenül a hallóidegre küld elektromos
impulzusokat – így ugyanazt a feladatot látja el, amit
az ép hallószervben a csigában lévő szőrsejtek.

Daktil: Ujj-ABC, melynek betűi az írott betűk formá-
jára emlékeztetnek (ls Lancz).

Demencia: Az intellektuális képességek (elsősorban az
emlékezet, gondolkodás ítélőképességek, figyelem, ta-
nulási képességek) fokozatos elvesztésének organikus
eredetű, szerzett, romló állapota.

Destruktív: romboló, pusztító 

Deviáns: Biológiai szabálytól, normától (társadalmi
szokásoktól is) eltérő fejlődés.

Diagnosztika: tünetcsoportok, betegségek felismerése,
megállapítása 

Digitális jelfeldolgozású hallókészülék: Hallókészülék,
amely a beérkező hangokat először digitalizálja, az-
után a digitális jeleket felerősíti, majd ezeket alakítja
vissza analóg, hallható jelekké.

DIR modell, Foortime: Developmental, Individual-Diffe-
rence-Relationship Based (Fejlődési-Egyénre szabott-
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Interakciós). Az autizmus komplex fejlődési szempontú
terápiás megközelítése, alapvetően a korai fejlesztésben
alkalmazzák. Stanley Greenspan és munkatársai dolgoz-
ták ki. A modell központi eleme a floortime terápia („pad-
lón töltött idő”), mely intenzív, egyénre szabott, játékos
interakción alapuló megközelítés. A terápia során vissza-
térnek a gyermeki fejlődés hiányzó mérföldkövéhez.

Diszfázia: Más elnevezései: fejlődési diszfázia, esszen-
ciális diszfázia. A gyermekkori beszéd-és nyelvfejlő-
dés specifikus zavara, amely átlagos intellektus, ép hal-
lás, ép beszédszervek, megfelelő beszédkörnyezet mel-
lett alakul ki. A beszéd-és nyelvelsajátítás képessége
nem a megszokott lépésekben, tipikus sorrendben fej-
lődik. A beszéd és nyelv észlelésének, értésének, fel-
dolgozásának (receptív), létrehozásának (expresszív)
nem csak mennyiségi, időbeli zavara, hanem ez a tipi-
kus nyelvfejlődéstől minőségileg  és strukturálisan is
eltérő nyelvi és kognitív zavar, amely a nyelv bármely
szintjét érintheti  a fonológiaitól a pragmatikaiig. A
nyelven kívüli képességek, a pszichikus szerveződés
egyéb zavaraival  (részképességek halmozott zavarai-
val: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ) is társulnak.  Is-
kolás korban, részképesség zavaraik és nyelvi zavaraik
miatt tanulási zavarok léphetnek fel, egy részüknél a
maradványtünetek egész életen át fennmaradnak.

Diszkrimináció: Minden olyan megkülönböztetés
vagy kizárás, amelynek következtében az egyén etni-
kai származása, vallása, nemre, életkora vagy fogyaté-
kossága miatt hátrányt szenved.  

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, az Amerikai Pszichiátriai Társaság nemzet-
közileg elfogadott és használt kód és leírás rendszere a
mentális zavarok leírására. A jelenlegi verzióját 1994-
ben fogadták el.

EarlyBird Program: Az Angol Nemzeti Autizmus Tár-
saság (NAS) 3 hónapos, szülőknek szóló, képzési prog-
ramja.

Echolália: „Visszhangszerű” ismétlés. A hallott monda-
tok, szavak, fordulatok visszaismétlése többnyire ugyan-
olyan hangsúllyal, hangszínnel. Azonnali echolália: a
hallottak azonnal szó szerinti visszaismétlése. Késlelte-
tett echolália: korábban – órákkal, hetekkel, hónapokkal
– hallottak visszaismétlése, beépítése a saját beszédbe. 

EEG (Elektro-enkefalográfia): Az agy elektromos mű-
ködésének műszeres, fájdalmatlan vizsgálata.  

Egyéni kommunikációs „doboz“ (ls kommunikációs
eszközök): Tartalmazza a személy kommunikációs
szótárát, az egyén tárgykészletét és/ vagy eszköztárát,
képi szimbólumait.

Egyenlő hozzáférés joga: A közszolgáltatás egyenlő
eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az
igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal –
mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentá-

lis és kommunikációs funkciókban sérült emberek szá-
mára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és ér-
zékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszol-
gáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető,
a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható,
vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára
rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások
egyformán igénybe vehetők. 

Egyenlőség, hátrányos megkülönböztetéstől való men-
tesség: A törvény előtt minden személy egyenlő, és
mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül jogo-
sult a törvények által nyújtott védelemre és kedvez-
ményre. Tilos a fogyatékosság alapján történő bármi-
nemű hátrányos megkülönböztetés, és minden téren
szükséges biztosítani a fogyatékossággal élő szemé-
lyek számára a hátrányos megkülönböztetéssel szem-
beni egyenlő és hatékony jogi védelmet.

Egyetemes tervezés: A termékek, a környezet, a progra-
mok és szolgáltatások oly módon történő tervezése, hogy
azok minden ember számára a lehető legnagyobb mér-
tékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciá-
lis tervezés szükségessége nélkül. Az egyetemes tervezés
nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek cso-
portjai számára szükséges támogató-segítő eszközök és
technológiák indokolt esetben történő használatát.

ELA – mindennapos tevékenységek fotósorozat: A J.
Stark által kidolgozott fotósorozat 3000 fényképkár-
tyából áll, amely mindennapos élethelyzeteket, tevé-
kenységeket tartalmaz. Lehetővé teszi a szövegértés és
szöveghasználat gyakorlását, vizsgálatát is. Alkalmas
többek között a metakommunikáció-értés- és használat
fejlesztésére, ill. emberi kapcsolatok, viszonyok, gya-
kori szociális interakciók elemzésére, a szociális meg-
értés fejlődésének segítésére.

Elhárító mechanizmus: A szorongás enyhítésére, a
belső konfliktusok kontrollálására irányuló, nem tu-
datos belső lélektani folyamatok összessége.

Emocionális: érzelmi 

Empátia: Olyan képesség, amely lehetővé teszi mások
helyzetének képzeleti-érzelmi úton történő átélését.

Értelmileg akadályozott: lásd II-es témacsoport

Esélyegyenlőség: ld egyenlő hozzáférés joga

Esélyegyenlőség (…. szempontú): Mindenki számára
egyenlő és diszkrimináció mentes élettér és feltételek
biztosítása az élet minden területén. 

Expresszív: Kifejező, nyelvészetben a beszélt nyelv ter-
vezése, létrehozása, kivitelezése.

Feladatanalízis: Különböző folyamatok, cselekvésso-
rok apró lépésekre bontása.
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Fenotípus: A genotípus által meghatározott, annak
külsőleg is megnyilvánuló összessége, melyet környe-
zeti faktorok is befolyásolnak. Ez alatt értjük például
az egyén fizikai megjelenését, és a megnyilvánuló vi-
selkedéses jegyek összességét. 

FHS: felnőtt korban hallássérültté vált személy

fMR/fMRI: Funkcionális mágneses rezonancia vizs-
gálat, mellyel az adott test-területet működését is vizs-
gálni lehet bizonyos körülmények között.

Fogyatékos személy (gyógypedagógiai megközelítés):
Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különö-
sen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képes-
ségeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birto-
kolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a tár-
sadalmi életben való aktív részvétel során.

Fogyatékosság: A fogyatékosság fogalmának legálta-
lánosabb jelentéstartalma a biológiai állapot megvál-
tozása, a testi, lelki, idegrendszeri tulajdonságterüle-
tek körében fennálló visszafordíthatatlan sérülés, ká-
rosodás. A fogalom jelentéstartalma egyrészt attól
függ, hogy a fogalom értelmezési köre milyen tulaj-
donságterületekre terjed ki, másrészt attól, hogy a fo-
galom az egyes tulajdonságterületek milyen összefüg-
gését jelöli meg. (Dr. Illyés Sándor 2000). 

Fragilis X-szindróma (törékeny X-szindróma, Martin-
Bell-szindróma): X kromoszómához kötött, öröklődő be-
tegség, a családi halmozódást mutató értelmi fogyaté-
kosság leggyakoribb oka. Külső jegyek alapján (jellegze-
tes arc, vaskos ajkak, elálló fülek, kissé nagyobb kopo-
nya, mérsékelt növekedési elmaradás) és a pszichomo-
toros fejlődési késés alapján felmerül a gyanúja, mely
kromoszóma vizsgálattal igazolható. Az autizmus spekt-
rum zavarok előfordulása ebben a kromoszóma rendel-
lenességben gyakoribb az átlag populációhoz képest. 

Frusztráció: Szándékban, törekvésben, tevékenység-
ben való akadályozottság, sikertelenség érzése.

FSA: A súlyosan halmozottan sérült személyek csoport-
ján belül azok, akik egész életen keresztül, a mindennapi
tevékenységeikben folyamatos, komplex és speciális
megsegítésre szorulnak. A súlyos akadályozottság leg-
gyakrabban a központi idegrendszer komplex károso-
dása következtében kialakult állapot, melynek folytán
érzékszervi, és/vagy mozgásos sérülés, illetve ezeken a
területeken jelentős elmaradás tapasztalható, ezek a sé-
rülések különféle kombinációkban és súlyossági foko-
zatokban jelenhetnek meg, de közös tünetként az értelmi
akadályozottság súlyos és legsúlyosabb foka tekinthető.

FSA: Fejlődésmenetükben súlyosan akadályozottak

Funkcionális kommunikáció: Bárki számára érthető,
személyhez intézett, szociálisan elfogadható, spontán
kommunikáció.

Generalizáció: Általánosítás

Genotípus: Az egyed genetikai felépítése, (a genetikai
állomány összessége).

Gesztusnyelv: Kézjelek gyűjteménye nem beszélő, ér-
telmileg akadályozott személyek számára.

Grafikus szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógé-
pes képi szimbólumot ábrázoló jelkép. Tágabb érte-
lemben az AAK-ban ide sorolhatóak a kommunikációs
céllal használt fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak,
vagy tárgyak egy darabját felhasználó „képszerű”
kommunikációs eszközök.

Gyermekkori autizmus: Az autizmus spektrum zava-
rok klasszikus „alaptípusa”, minőségi és súlyos zavar
észlelhető a kommunikáció, szociális kapcsolatok
terén, melyet típusos, szűk körű, repetitív, sztereotip
érdeklődés és aktivitás kísér. A zavart fejlődés 3 éves
kor előtt jelentkezik. Társulhat értelmi fogyatékosság-
gal, vagy megjelenhet anélkül.

Gyermekkori dezintegratív zavar: Legalább két év
korai, ép fejlődést követően a már megszerzett készsé-
gek elvesztése figyelhető meg (nyelvi készségek, szo-
ciális készségek, motoros készségek, játék, hólyag és
végbél kontroll), aminek következtében jellegzetes au-
tisztikus viselkedéses kép alakul ki.

Gyógypedagógiai habilitáció: Fogyatékos személyekre
irányuló komplex tevékenység, melynek célja a fiziká-
lis-mentális képességek, a szociálisan alkalmazkodó
viselkedés fejlesztése.

Habilitáció: Képesítés, alkalmassá tétel – az egyéni ké-
pességek javítása érdekében szervezett tevékenységek
és támogatások rendszere. 

Hallás: Akkor hallunk valamit, amikor a hanghullá-
mok – azaz a légnyomás hullámként terjedő kisebb –
nagyobb változásai – elérik fülünket. 
Hallószervünk ezeket a hanghullámokat elektromos
impulzusokká (ingerületekké) változtatja, és az agyba
továbbítja őket, az agy pedig ezeket a jeleket értel-
mezi: „kiolvassa“ a hangokat, jelentéssel ruházza fel
a hallottakat.

Hallásfejlesztés: Hallássérültek hallási képességének
fejlesztése gyógypedagógi eljárásokkal.

Hallási fájdalomküszöb: Az a hangerő, ami már meg-
haladja a kellemetlen szintet és fájdalmat kelt.

Hallásküszöb: Az a legkisebb hangerő, ami még éppen
hangérzetet kelt - azaz amit éppen meghallunk.

Hallássérülés: A hallószerv valamely részének vele-
született vagy szerzett sérülése, illetve fejlődési rend-
ellenessége, ami az éptől eltérő hallásteljesítményt
eredményez. 
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Hallássérült: Gyűjtőfogalom, mely a halláscsökkenés
minden fokát hivatott kifejezni. A hallássérülés, mint
állapot – súlyosságot illetően – nagyothallásban és si-
ketségben nyilvánul meg. A kettő között húzódó át-
meneti állapot a hallásmaradvány.

Hallástartomány: Az egészséges emberi fül a 20 és
20.000 Hz közötti hangrezgések felfogására képes a 0
és 120 dB közötti hangerősségen. 

Hallókészülék: Hangerősítő berendezés – a hangot
olyan szintre erősíti fel, ami mellett a hallássérült ha-
tékonyan használni tudja az akusztikus jelet.

Halmozott fogyatékosság: Olyan állapot, amely egy
vagy több azonos, vagy egymástól független időben
fellépő biológiai sérülés / károsodás következmé-
nyeként jön létre és több funkcióterületre kiterjedő fo-
gyatékossággal jár. (Lányiné E. Á. Gyógypedagógiai
Lexikon)

Hangadó gépek (Voice Output Communication Aids:
Speech Generating Devices), másképpen kommuniká-
torok. Olyan számítógépek, amelyek egy adott jel
(betű, szó, kép, jelkép) bevitelére kimondják a megfe-
lelő szót. Ismert a szintetikus beszédet produkáló gép
(beszédszintetizátor), valamint a digitális beszédet
produkáló rendszer (ezek magnetofonszerűen mű-
ködve, előre felvett üzeneteket játszanak vissza).

Haptikus jelnyelv: Speciális testkontaktussal átadott
jelzések, melyek üzenetet hordoznak.

Hiperaktív: nyughatatlan, túlzott mértékben aktív,
mozgékony 

Hiperszelektív: A környezetből jövő ingerek közül
szélsőségesen keveset feldolgozó. 

Idegi eredetű hallássérülés: A belsőfülben, a csigában
elhelyezkedő szőrsejtek, vagy az agyhoz vezető ideg-
rostok szenvednek károsodást.

Identitás: Önazonosság; az egyén szerepeinek összes-
sége és önmagáról való tudása. 

Idioszinkretikus nyelvhasználat: A nyelv vagy egyes
szavak specifikusan az egyénre jellemző, sajátos hasz-
nálata, mely olykor csak az egyén vagy a legközelebbi
hozzátartozók számára bír jelentéssel.

Idiot savant: Ma már kevésbé használt kifejezés, in-
kább a savant képességekkel rendelkező személy hasz-
nálatos. Egy területen különösen kiemelkedő képessé-
gekkel rendelkező, de más fejlődési területeken elma-
radást mutató személy. 
Ritka állapot, leginkább az autizmus spektrum zava-
rokban fordul elő. 
A kiemelkedő képességek jellemzően egy igen szűk te-
rületen mutatkoznak meg, például matematikai ké-
pességek, zenei tehetség. 

Ikonicitás skála: E skála az üzenethordozó kép-, ill. jel-
képrendszerek képszerűségének mértékét mutatja.
Baloldalán helyezkednek el a transzparens jelképek,
amelyek értelme ránézésre azonnal felismerhető (pl.
Oakland-képszótár elemei, PCS, piktogramok a Bliss-
nyelvből). Középütt találhatók a transzlucens jelképek,
amelyek értelme magyarázattal könnyen megvilágít-
ható (pl. ideogramok a Bliss-nyelvből) és a skála jobb
szélén a homályos, vagy nehezen értelmezhető, ún.
opaque jelképek, amelyeknél a tartalom és forma ösz-
szefüggése önkényes, logikus magyarázata nincs (pl.
betűk vagy a mesterséges Bliss-jelképek).

Imitáció: utánzás 

Inadekvát: nem megfelelő, nem odaillő 

Indirekt: nem közvetlen 

Individualizáció: egyéni sajátságok, személyiség ki-
alakulása 

Indukciós hangerősítő rendszer : Az adó-vevő elvén
működő berendezés, melynél az erősítésre szánt hang
megfelelő továbbítását a helyiség padlóján vagy meny-
nyezetén körbefutó, hurkot alkotó vezeték biztosítja.
(A hurok – mint adó – mágneses indukciós teret hoz
létre a belsejében.)

Indukciós hurok: lásd. Indukciós hangerősítő rendszer

Infokommunikációs akadálymentesítés: Az informá-
ciós és kommunikációs technikák, technológiák
egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása.

Inklúzió: Teljes befogadás. Az inklúzió a kirekesztés
ellentétes irányú folyamata. Alapvető célja, hogy esz-
közrendszerével csökkentse a kizárásra irányuló nyo-
másokat az iskolában és a társadalomban.

Integráció (pedagógiai): Többségi közösségbe történő
beillesztés.

Interakció: Kölcsönös – általában személyek közötti –
egymás felé irányuló cselekvés, gesztus stb. 

Internalizáció: Befogadás, elsősorban a külső, csoport-
, társadalmi- szülői értékek, szabályok teljes elfoga-
dása, befogadása, belső irányítókká alakulása.

Intervenció: beavatkozás 

Intuíció: megérzés 

IQ: Intelligencia-hányados (értéke átlagos értelmi szín-
vonal esetén 100) 

Jelnyelv: A jelnyelv a vizuális kódrendszerek egyik
legfejlettebb formája, amelyet a siketek használnak.
Rendelkezik  saját "hangtannal", alaktannal, mondat-
tannal, általában a hasonló nyelvtani kategóriák jelle-
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zik, mint a beszélt nyelveket. Szókincse pontos nyelv-
tani szabályok szerint rendeződik, így létrejövő rend-
szernek pedig éppúgy vannak regionális és szociális
változatai, mint a beszélt nyelvnek. (ls Lancz)

KÉK: könnyen érthető kommunikáció

Képernyőolvasó: Látássérültek számára kifejlesztett
szoftver, amely a képernyőn megjelenő információkat
hangzó beszéddel felolvassa.

Képesség: Az egyén pszichikus tulajdonsága, amely
valamilyen  tevékenység gyakorlása révén fejlődik ki,
és a tevékenység végzésében nyilvánul meg. Kifejlesz-
tésének alapját az adottságok képezik. Többféle fel-
osztásuk létezik  pl. általános képességek (kreativitás,
kommunikációs, tanulási) és a speciális képességek (ol-
vasási, nyelvi).

Képi szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógépes
grafikát ábrázoló jelkép. Tágabb értelemben az AAK-
ban ide sorolhatóak a kommunikációs céllal használt
fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak, vagy tárgyak
egy darabját felhasználó „képszerű” kommunikációs
eszközök.

Készség: Egy adott feladat, vagy munka elvégzéséhez
szükséges tudás és/vagy tapasztalat, ami oktatás, kép-
zés, vagy fejlesztés eredménye.

Kevert típusú hallássérülés: Az idegi és vezetéses hal-
lássérülés együttes megjelenése.

Kéz a kézbe jelelés: Jelnyelv vagy gesztusnyelv speci-
ális alkalmazási módja, amikor a „beszélő” és a  „hall-
gató” egymás keze alatt jelel. Van egykezes és kétkezes
változata is.

Kiejtésjavítás: A beszédben előforduló  artikulációs
hibák javítása, korrigálása.

Kliens: ügyfél

Kognitív: gondolkodási, megismerési

Kognitív és viselkedés terápia: Célja a nem eredmé-
nyes, hibás vagy kóros gondolkodási és viselkedési
mintázatok, sémák megváltoztatása.

Kognitív folyamatok: A megismerést szolgáló össze-
tett pszichológiai folyamatok, melyek magukba fog-
lalják például a memóriát, figyelmet, képzeletet, ér-
zelmi információ feldolgozást, végrehajtó működése-
ket, mentalizációt vagy a nyelvi apparátust. 

Kognitív pszichológia: A pszichológiai ága, a kognitív
folyamatok működését vizsgáló tudomány.

Koherencia: összetartás, összetartozás 

Koherens: összefüggő, összeilleszkedő, egységes 

Kommunikáció: Társas viselkedés közlési céllal, mely
a reflexektől a nyelvig terjedhet. (Hebb)

Kommunikációs diszkrepancia: A kellő és a való, a kí-
vánt és a lehetséges kommunikációs szint közötti kü-
lönbség. Embernél az esetek legnagyobb részében a
funkcionális beszéd hiánya okozza, amelynek követ-
keztében a rendelkezésre álló beszéd nem képes a
kommunikációs igények kielégítésére.

Kommunikációs igény: Minden élőlény veleszületett,
elemi sajátossága. Amelyik élőlény nem tud megfele-
lően kommunikálni (tehát a számára kívánatos környe-
zeti reakciókat előidézni, pl. éhséget, fázást, fájdalmat
csillapítani, lényeges információkat megszerezni, a faj-
fenntartáshoz szükséges ingereket adni és kapni stb.,
vagy nem képes adekvátan reagálni a környezet kihí-
vásaira, pl. veszélyhelyzetbôl elmenekülni, igényeit ki-
elégíttetni stb.), az elpusztul. Beszédképtelen emberek-
nél, az ismétlődő kommunikációs kudarcok miatt igen
gyakori a kommunikációs igény jelentős csökkenése.

Kommunikációs képességek felmérése: A hagyomá-
nyos teszthelyzettel szemben a diagnosztika célja nem a
“mínuszok” feltérképezése, hanem a készségszótár el-
készítése. Ennek számba kell vennie minden olyan jelet,
jelzést, jelzésértékű megnyilvánulást, amely szokatlan-
sága vagy szabálytalansága ellenére az adott beszéd-
képtelen személy kommunikációs célú megnyilvánulá-
sának tekinthető. A felmérésnek a mindennapok spon-
tán interakciói során jelentkező, kommunikációs szük-
ségletek megismerését kell szolgálnia. A felmérés soha
nem egyszeri aktus, hanem olykor a diagnosztikus pró-
batanítást is magában foglaló folyamat ismétlődő eleme.

Kommunikációs kompetencia: A társas tudás és -kész-
ség gyakorlati alkalmazása a kapcsolatok kontextusában.

Kommunikációs kompetencia: Az illető tudja, hogy
mikor kell beszélni/kommunikálni és mikor nem, miről
érdemes megnyilvánulni és miről hallgatni. Mindemel-
lett birtokában van annak a tudásnak is, hogy mindezt
kivel, milyen körülmények között és hogyan tegye
ahhoz, hogy partnernek tekintsék (Hymes, 1972). A
kommunikációs kompetencia feltételei a készség (skill)
és a stratégia, megnyilvánulási formái a spontán kezde-
ményezés, valamint a kommunikációs folyamatok irá-
nyának, tárgyának, ütemének, menetének, céljának stb.
megváltoztatására irányuló, sikeres aktusok. 

Kommunikációs rövidzárlat: Ha alacsony a készség
szintje vagy hiányosak, esetleg rosszak a kommuniká-
ciós stratégiák, a kommunikáció elakad: félreértés,
zavar, kínos csend, kétértelműség, a befejezetlenség ér-
zése stb. zavarja meg a feleket. Jellemző módon, min-
dig a beszélő partner érzi úgy, hogy a rövidzárlatot
meg kell törnie, anélkül, hogy elegendő időt, minimum
10-20 másodpercet adna az augmentatív kommuniká-
ciót használó személy számára a “biztosítékcsere” (a
beszélgetés fonalának felvétele, újrakezdés, témavál-
tás stb.) céljaira.
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Kommunikációs segítő: Kommunikációban akadá-
lyozott személyek segítője kommunikációs folyama-
tok során.

Kommunikációs stratégiák: Azt a specifikus használati
módot jelenti, amely lehetővé teszi, hogy az adott esz-
közt, módszert, rendszert, gépet stb. az illető hatéko-
nyan tudja használni. Nehezen tanítható, természetes
körülmények között nem modellálható, csak tudato-
san kialakított, mesterséges modellek révén növelhető.
Megfelelő stratégia nélkül nincs hatékony kommuni-
káció, s az augmentatív kommunikáció oktatása el-
veszti a célját és értelmét. 

Kommunikációs szótár: Egyén által használt kom-
munikációs módszerek és jelzések leírásának ösz-
szessége.

Kommunikatív kompetencia: A kompetencia kifejezés
eredeti értelmének megfelelően azt jelenti, hogy valaki
tudatosan, hatékonyan és hatásosan alkalmazza bizo-
nyos készségeit, tudását egy adott cél elérése érdeké-
ben. Az AAK terén különválik az oktatás és a haszná-
lat hatékonysága. Az oktatás hatékonysága mérhető pl.
az elsajátított üzenethordozó elemek számával, a hasz-
nált mondatok hosszának és nyelvtani bonyolultságá-
nak mérésével, a nyelvtani hibák előfordulási számá-
val, a hibák, tévedések számának csökkenésével. A
használat terén mutatott kommunikatív kompetencia
azt jelenti, hogy az AAK-használó személy képes ter-
mészetes közegben funkcionálisan kommunikálni, és
megfelelni a napi élet kommunikációs követelménye-
inek (Light, 1989), azaz képes a rendelkezésére bocsá-
tott AAK-eszköz segítségével az élet legkülönbözőbb
színterein és helyzeteiben értelemszerűen, egyértel-
műen, közérthetően, bárkivel, továbbá szociálisan el-
fogadhatóan kifejezni magát. 

Kommunikátor: Olyan kommunikációs segédeszköz,
melybe szöveges üzenetek programozhatóak, majd
szükség esetén előhívhatóak. Az üzenetek száma esz-
közönként változhat. Az üzeneteket kis ablakokban
képek, vagy tárgyak szimbolizálják, ezek megnyomá-
sával hallgatható le az üzenet.

Kompenzálás: hiányosságok kiegyenlítése, pótlása 

Kompetens: hozzáértő, szakértő, illetékes 

Koncentráció: összpontosítás 

Koncepció: felfogásmód, átfogó elgondolás, nézőpont,
meglátás 

Kontaktus: érintkezés, kapcsolat 

Konzultáció: Tanácsadás, megbeszélés, szakértők ta-
nácskozása valamilyen kérdésről.

Kortikális látássérülés: Agyi eredetű vizuális feldolgo-
zási zavar.

Könnyen érthető beszéd: Egyszerű nyelvezettel, rövi-
den, bonyolult szavak, kifejezések használata nélkül
ad át információt vagy magyaráz el dolgokat a megér-
tési problémával élők számára.

Könnyen érthető írásbeli szöveg: Olyan írott anyag,
mely egyszerű nyelvezettel, lényegre törően magyaráz
el fogalmakat, ad át információkat az értelmi sérült
emberek számára.

Könnyen érthető kommunikáció: A szóbeli vagy írásbeli
tájékoztatásnak az a módja, amely információt ad olyan
emberek számára, akik (meg)értési problémával élnek.

Könnyen érthető környezet: A fogyatékossággal élő
emberek számára egy olyan környezet kialakítása,
mely többféle eszközzel (pl. térkialakítással, tájékozta-
tókkal, szimbólumokkal, rajzokkal stb.) segíti minden-
napi tevékenységük sikeres elvégzését, tájékozódásu-
kat, ezzel biztonságot adva a mindennapokhoz.    

Középfüli implantátum: Műtéti úton a beültetett esz-
köz, a középfülbe, az egyik hallócsontra épített lengő
jelátalakító biztosítja a megfelelő erősítést.

Közszolgáltatás: 4. § E törvény alkalmazásában

f) közszolgáltatás:
fa) minden közhatalmi tevékenység – ideértve a ható-

sági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási,
valamint igazságszolgáltatási tevékenységet –, to-
vábbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek be-
számolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság,
az országgyűlési biztosok, az ügyészség, valamint
a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatás-
körük gyakorlása során kifejtett tevékenység,

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott
közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá oktatási,
közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudo-
mányos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szol-
gáltatás, ellátás, illetve tevékenység,

fc) a helyi és kisebbségi önkormányzat hatásköre gya-
korlása során kifejtett minden tevékenység – ide-
értve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási
tevékenységet –, valamint a helyi és kisebbségi ön-
kormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, il-
letőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban ré-
szesülő intézmény által nyújtott fb) szerinti szol-
gáltatás, ellátás, tevékenység,

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett
szolgáltató tevékenység, továbbá

fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kö-
telezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató te-
vékenység, amely település vagy településrész kö-
zellátását szolgálja, használata nem korlátozott, il-
letve nem korlátozható.

Kreativitás: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
rugalmasan gondolkodva, korábbi tapasztalatainkból
valami újat hozzunk létre. 
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Kronológiai kor: életkor 

KS: kommunikációs segítő

Kvalitatív: minőségi 

Kvantitatív: mennyiségi 

Látássérült: Gyűjtőfogalom, mely a látássérülés min-
den fokát hivatott kifejezni. A látássérülés, mint állapot
– súlyosságtól függően gyengénlátás, aliglátás vagy
vakság lehet. Látásmaradványnak nevezzük a meg-
maradt vizuális érzékelést.

Látó-vezető technika: Látássérültek speciális techniká-
val való kísérése, segítése a mindennapos önkiszolgá-
lás és közlekedés során.

Leiter-R: Nemzetközi Nonverbális Teljesítményskála
– Módosított változat

Ling-teszt: Hallókészülékek ellenőrzésére alkalmas 
gyors eljárás, amely hat beszédhangot (m, ú, á, í, s, sz)
használ a vizsgálathoz.

LORM: Speciális kommunikációs módszer siketvakok
számára. A tenyér meghatározott pontjai jelölnek egy-
egy betűt. Ezek megérintésével betűről betűre adható
át az üzenet.

Malossi kesztyű: Siketvakok kommunikációs akadá-
lyainak leküzdésére használt, speciális jelzésekkel el-
látott kesztyű, melynek használatával bárki képes
kommunikálni a módszert ismerő siketvak személlyel.

MAWGYI: A Wechsler-féle verbális intelligencia teszt
magyar, gyermek-változata. 1991.

Megerősítés: Lehet pozitív vagy negatív, fenntartja
vagy kiváltja a viselkedést. 

Mentálhigiéné: Lelki egészségtan, a lelki egészséggel,
illetve annak védelmével foglalkozó tudományág.

Mentális: értelmi, szellemi, gondolati 

Mentális kor: Az a kor, amelynek az egyén értelmi fej-
lődési szintje megfelel. 

Mentális retardáció: értelmi elmaradás 

Mentalizáció: Magas szintű kognitív működés, az a ké-
pességünk, hogy másoknak mentális állapotokat (tu-
dást, szándékot, érzelemeket stb.) tulajdonítsunk és ez
alapján viselkedését be tudjuk jósolni.

Mesterséges augmentatív kommunikációs módszerek:
Mesterségesen kialakított, a beszédet kiegészítő, ill. azt
pótló módszerek olyan személyek számára, akik fizi-
kai korlátozottságaik miatt nem képesek élni a termé-
szetes beszédkiegészítő vagy pótló elemekkel.

Metakommunikáció: A nyelvi kommunikáción kívüli
és/vagy azt kísérő kommunikációs jelzések összes-
sége, például testtartás, mimika, hanghordozás.

Moon -féle írás: William Moon találta fel 1847-ben. Be-
tűnkénti írás, mely kilenc alapkaraktert tartalmaz.
Ezek értelmezése attól függ, hogyan helyezkednek el,
felfelé vagy körben. A karaktereket nagyjából a latin
betűk körvonali alkotják. (Ezeket az un. Moon-írógép-
pel hozzák létre.)

Morális: erkölcsi 

Motiváció: belső késztetés, cselekvés elindítója 

Motiváció: A latin movere „mozogni, mozgatni, ki-
mozdítani“ igéből származik. Jelentése is ez: kimoz-
dító, mozgató „erő“. A pszichológiában gyűjtőfoga-
lom. Beletartozik minden cselekvésre, viselkedésre
késztető belső tényező.

Motoros, motorikus: mozgási, mozgással kapcsolatos 

MR/MRI: Mágneses rezonancia vizsgálat. Képalkotó
vizsgálat, mellyel az adott testterület finom strukturá-
lis eltérései észlelhetők.

Multikomponensű (multimodális) augmentatív kom-
munikációs rendszer: Az augmentatív kommunikáci-
óra szoruló személy minden igényét, minden élethely-
zetben s az élet minden helyszínén kiszolgáló rendszer
(tehát pl. van olyan eleme, amely iskolában, tanulás-
kor használható, van sportoláskor alkalmazható esz-
köze, s van olyan, amely mozgás, utazás stb. közben
szolgálja a közlés lehetőségét). Elemei az üzenethor-
dozók (képek, jelképek, betűk stb.), a transzmissziós
technikák (produkció vagy választáson alapuló) és a
stratégiák (a hatékony kommunikációt lehetővé tévő
fordulatok, sebességnövelő technikák stb.).

Munkarend és munkaszervezés: Megmutatja, hogy
mennyi ideig tart egy adott tevékenység, milyen sor-
rendben és hogyan kell elvégezni, és azt is, hogyan jut-
hat a személy a szükséges anyagokhoz és eszközökhöz. 

Munkavállaláshoz való jog: A fogyatékossággal élő
személyeknek másokkal azonos alapon joga van a
munkavállaláshoz; ez magában foglalja egy, a fogya-
tékossággal élő személyek számára nyitott, befogadó
és hozzáférhető munkaerőpiacon szabadon választott
és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehe-
tőségének jogát.

Napirend: A hellyel és idővel kapcsolatos informácók ért-
hető közlésére szolgáló, egyénre szabott segítő eszköz. 

NAS: National Autistic Society, az Angol Nemzeti Au-
tizmus Társaság

Negatív megerősítés: Ennek során eltávolítunk vala-
mit, amit a személy nem kíván.
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Neologizma: Az érintett személy által kitalált – több-
nyire önmagában értelmetlen – szó vagy kifejezés,
mely csak az ő adott gondolkodásában, rendszerében
értelmezhető

Neologizmus: Saját, egyedi, a személy alkotta szó,
amely csak az egyén számára hordoz jelentést.

Nonverbális kommunikáció: beszédet, beszédértést
nem igénylő kommunikáció

Normalizáció: A társadalmilag elfogadott normákhoz
közelítés elve.

Nyelv: Az emberi társadalomban a hangok, jelek vagy
írott szimbólumok megegyezéses használatának szisz-
tematikus rendszere, amely magába foglalja annak be-
szélt nyelvi, írott nyelvi, jelnyelvi változatait, valamint
a nem beszélt nyelv egyéb formáit.

Operáns kondicionálás: Próba-szerencse alapú válasz-
tanulás, melynek során véletlenszerűen megjelent vi-
selkedés azért marad fenn, mert kedvező a következ-
ménye, azaz pozitív megerősítés követi.

Optacon: Látó betűk érzékelésére készített speciális ké-
szülék, mely az ujjbegyet az eszköz érintőmonitorja alá
kerülő betű formáján stimulálja.

Optikai karakterfelismerő szoftver
Síkírásos szövegek beolvasására készített program.

Optimális beszédmező: A beszéd megértése szem-
pontjából a  optimális frekvenciák a 250-6000 Hz kö-
zötti hangok, megközelítőleg 30 dB közötti hangerős-
ségen. A hallókészülék megfelelő beállításának opti-
málisan elvárt szintje.

Organikus: szervi, szervrendszeri 

PCS: Picture Communication Symbols – Képi kom-
munikációs szimbólumok gyűjteménye.

PDDNOS (Pervasive Developmental Disorder Not Ot-
herwise Specified): Nem meghatározott pervazív fej-
lődési zavar. Összességében típusos autisztikus fejlő-
dés- és viselkedésjellemző, mindhárom terület jelleg-
zetes sérülésével, de a tünetek enyhébb formában nyil-
vánulnak meg, jobb kognitív és kommunikációs kész-
ségekkel. (Az atípusos autizmust és a nem meghatáro-
zott pervazív fejlődési zavart a BNO külön a DSM
együtt tárgyalja.)

PECS (Picture Exchange Communication System, A.
Bondy és mtársai): A spontán, funkcionális kommuni-
káció fejlesztésére kimunkált autizmus-specifikus
módszer, a vizuális eszközökkel történő kommuniká-
ciótanítás komplex módszertana- képcserés kommu-
nikációs rendszer.

Percepció: észlelés

Perszeveratív: merev és ismétlődő

Pervazív fejlődési zavar: Pervazív – jelentése „átható”.
A BNO-10 és a DSM-IV összefoglaló diagnosztikus ka-
tegóriája, mely egy spektrumba tartozó több fejlődési
zavart ír le, melyekre a kommunikációs és szociális fej-
lődés, a képzeleti működés, rugalmas gondolkodás és
viselkedés  fejlődésének átható – több területre és kon-
textusra vonatkozó - , minőségi zavara jellemző. A fo-
galom nem teljes mértékben, de lényegében átfedést
mutat az érthetőbb, egyértelműbb „autizmus spekt-
rum zavar” fogalmával, mely elterjedt a hazai és nem-
zetközi szakirodalomban.

Pica: Nem ehető anyagok rágása, fogyasztása.

Posztlingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása után
keletkezett hallássérülés.

Pragmatika: A pragmatika elsősorban a nyelv külön-
böző kontextusokban különböző célok érdekében tör-
ténő társas, szociális használata. 
A beszélő különféle társas helyzetekben kommuni-
kációs célja és szándéka megvalósulása érdekében ak-
tuálisan alkalmazott nyelvi és kommunikációs kom-
petencia.

A nyelv szociális használata magában foglalja:
– a kérdésre való válaszolni tudást; 
– a párbeszéd alatti szerepváltakozásban való részvé-

tel képességét,
– a nyelv non-verbális aspektusaira való figyelem és

reagálási képességét, 
– a téma megértésének elősegítése (a hallgató támo-

gatása) érdekében 
– a párbeszéd tárgyában meglévő tudatosság képes-

ségét,
– a párbeszéd témájához kapcsolódó szavak, kifeje-

zések ismeretét és használatát, amelyeket a társal-
gás alatt mond vagy megválaszol az aktuális helyzet
függvényében, 

– a téma megtartásának vagy az udvarias  témaváltás
szükségességének megítélési  képességét, 

– a szemkontaktus fenntartásának képességét (nem
túl merev nézés, vagy a túlzott félrenézés), 

– azt a képességét, hogy felismerje és tudja, hogy ho-
gyan kell a különböző kommunikációs partnerek-
kel, formális vagy informális helyzetben, egyéni,
megkülönböztető módon  viselkednie és beszélnie.

Preferencia: Előnyben, megkülönbözetett figyelemben
részesített, másoknál jobban kedvelt tárgy, személy, te-
vékenység, stb. 

Prelingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása előtt
keletkezett hallássérülés.

Prenatális: születés előtti, magzati

Pre-szociális: még nem szocializált 
Prevenció: megelőzés
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Preverbális: a szavak megjelenése előtti

Prioritás: elsőbbség, elsőbbséget élvező 

Prognosztika: előrejelzés

Prompt: Késztetés, mely éppen elégséges a kívánt cse-
lekvés, viselkedés kiváltásához. 

Protetikus környezet: A segítő (protetikus) környezetben
a beszédet konkrét, látható dolgok egészítik ki, helyette-
sítik. Kialakítása egyénre szabott. A vizuális környezeti
támaszok funkció szerint: időbeli, térbeli, proceduális és
megerősítő jellegűek. A protetikus környezet strukturált
tér és a vizuális környezeti támpontok összefoglaló neve. 

A protetikus környezet elemei: 
– A tér strukturálása.
– Napirend. (tér-idő struktúra)
– Munkarend.
– Munkaszervezés. 
– Egyéb vizuális segítségek. 

Pszichogén: pszichés hatásokra kialakuló, lelki eredetű 

Pszichológia: lélektan

Pszichomotoros: lelki funkciók működésének intenzi-
tásával kapcsolatos

Pszichoszomatikus: lelki eredetű testi tünetben meg-
nyilvánuló 

Receptív nyelv: A beszélt, az írott és a jelnyelv észle-
lése, értése.

Reciprok: A képzésen használt értelemben „kölcsö-
nösségen alapuló”.

Rehabilitáció: Az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási,
képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerek-
ben megvalósuló folyamat, amelynek célja a személy ké-
pességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi élet-
ben való részvételének, valamint önálló életvitelének elő-
segítése; az a szervezett tevékenység, amelyet a társada-
lom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos
vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt képessége-
ikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A re-
habilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális in-
tézkedések tervszerû, együttes és összehangolt, az
egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó
ember tevõleges részvétele nélkülözhetetlen.” (Könczei); 

Repertoár: Már elsajátított, rendelkezésre álló pl. kész-
ségek, tudás, stb. összessége. 

Repetitív: ismétlődő

Rigiditás: merevség
Sematikus: vázlatos; valamilyen elfogadott séma,
minta szerint ábrázolt 

SHS: súlyosan halmozottan sérült

Siketvak: Azok a személyek, akiknél a látás- és hallás-
sérülés egyidejűleg fennáll. Speciális módszerekkel
lehet velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt
kialakítani, fenntartani. 

SON: Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt

Son-Rise megközelítés: A Kaufmann házaspár által
kidolgozott megközelítés. Gyermekközpontú, inten-
zív egyéni fejlesztés, mely a gyermek által irányított
szociális interakción alapul. 
Ebben a programban elsősorban a szülőket készítik
fel gyermekük teljes elfogadására és intenzív fejlesz-
tésére.

Spektrum: tartomány, választék 

Stratégia: Valamilyen cél elérésére irányuló, megter-
vezett cselekvési rendszer.

Stressz: Ártalmas (elsősorban lelki, környezeti) beha-
tásokra, nyomásra válaszként létrejövő állapot.

Struktúra: felépítés, forma, rendszer 

Súlyos halmozott fogyatékosság: A súlyos és halmo-
zott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot,
amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása
következtében a speciálisan humán funkciók – mint a
kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az
érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos
vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki.

SV: siketvak

Szájról olvasás: A beszédszervek artikulációs mozgá-
sának látás útján történő felfogása, a beszédmozgások
vizuális érzéklése, ennek alapján a beszéd  megértése.

Szegregáció: elválasztás, elkülönítés, szétválás (gyógy-
pedagógiában: külön, speciális intézményben nevelés) 

Szemantika: jelentéstan

Személyi segítés: A fogyatékos személy saját lakóhe-
lyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének
megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szol-
gáltatások elérésének segítségével, valamint önállósá-
gának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális se-
gítségnyújtás biztosítása. 

Szenzomotoros: érzékelési motoros/ mozgási egység 

Szenzoros: érzékelési, érzékszervi 

Szerzett siketvak: Szerzett siketvakságról akkor beszé-
lünk, ha a már meglévő látás- vagy hallássérüléshez a
későbbi életkorban társul a másik érzékszerv súlyos
fokú károsodása.
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Szimbólum: Jelkép: olyan lény vagy tárgy, ami valami
elvont dolgot ábrázol, idéz vagy jelez hagyományos
gondolattársítások révén.

Szociabilitás: Társas kapcsolatok kialakítására, fenn-
tartására irányuló készség, igény.

Szociális hallásküszöb: 30 dB sávon, 250-3000 Hz-nek
megfelelő terület

Szociális történetek: A szakemberek vagy szülők által
egyénre szabottan készített, a szociális készségek fej-
lesztésére szolgáló történetek. A módszert Carol Gray
dolgozta ki. A történetek gyűjteménye hasznos esz-
közrendszer az autizmus terápiájában, mivel rugal-
masan alkalmazható a szociális megértés és viselkedés
fejlesztésére. 

Sztereotípia: Merev egyformaság, gépiesen ismétlődő
viselkedés, beszéd, stb. elem.

Tadoma: A beszélő szájállásának speciális letapintásá-
val megértett kommunikációs módszer. 

Taktilis kommunikáció: Azok a kommunikációs mód-
szerek, amelyek testkontaktus útján adják át az infor-
mációkat.

Támogató szolgálat: A fogyatékos személy önálló
életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielé-
gítését célzó – személyes közreműködés által megva-
lósuló – szolgáltatás.

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program

Tárgyjelek: Olyan tárgyak, melyek egy tevékenységet,
személyt reprezentálnak. Lehetnek tapinthatóak, hall-
hatóak, láthatóak, szagolhatóak, ízlelhetőek, érezhe-
tőek. Alkalmazásuk célja a kommunikáció támogatása. 

TEACCH: Eric Schopler és Gary Mesibov vezetésével
Észak-Karolinában kidolgozott, komplex, az egész
életútra és az autizmus teljes spektrumára kiterjedő ál-
lami program az autista emberek kezelésére, fejleszté-
sére (Treatment and Education of Autistic and Related
Communication Handicapped Children).

Tér strukturálása: Az egyes terek funkciójának látha-
tósága, átláthatósága, funkcionalitása. Minden alap-
vető tevékenység helyének meghatározása pl. szabad-
idő, étkezés, öltözés, tanulás stb. Az egyes tevékeny-
ségek helyén csak olyan eszközök kerülnek elhelye-
zésre, amelyeket valóban használnak vagy aminek
funkciója van és segíti a tevékenységek elvégzését. A
kialakítás fontos szempontja a biztonság.

Természetes augmentatív kommunikációs módszerek:
Azon nonverbális kommunikációs eszközöket sorol-
juk ide, amelyek segítségével beszédünket normál
esetben kiegészítjük, pótoljuk, mondanivalónkat meg-
erősítjük, hansúlyozzuk, kiemeljük a mondanivalót kí-

sérő érzelmeket, színezzük a mondandónkat stb. (pl.
gesztus, mimika, hangsúly, testtartás, hangerősség,
mozgás, írás stb.).

Testjelek: Testen mutatott jelzések, melyek üzenetet
hordoznak és szorosan kapcsolódnak a hozzá kapcso-
lódó tevékenység során tapasztalt érzülethez.

Totális kommunikáció: Az információátadásnak azon
egyénre szabott módja, amikor az üzenetet minden, a
befogadó személy számára értelmezhető kommuniká-
ciós csatornán egyszerre – nem feltétlenül egy időben –
megerősítünk.

Tudat-teória: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
mások mentális állapotaira (érzelmeire, gondolataira,
ismereteire, szándékaira, vágyaira) következtessünk, il-
letve, hogy viselkedésüket megjósoljuk.

Univerzális: egyetemes, általános, sokoldalú haszná-
latra alkalmas

Validitás: érvényesség

Végrehajtó működés
Magas szintű kognitív működés, mely magába foglalja
például a tervezést, hosszabb távú következmények
felmérését, a célnak megfelelő viselkedések kiválasz-
tását, megkezdését, a figyelem fenntartását és meg-
osztását, vagy a viselkedés módosítását az adott cél-
nak megfelelően. 

Veleszületett siketvak: Veleszületetten siketvak az a
személy, akinek már születésekor olyan mértékű látás-
és hallássérülése van, mely állapot számára speciális,
siketvakok számára kialakított gondozást, fejlesztést
tesz szükségessé.

Verbális: szóbeli, beszédet, beszédértést igénylő

Vezetéses hallászavar: A hallásprobléma oka a külső
vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem
vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé.

Vineland (VABS – Vineland Adaptive Behavior Scales):
Sztenderdizált, félig strukturált szülői/gondozói interjú.
Az adaptív viselkedések (szocializáció, kommunikáció,
mindennapi készségek) feltérképezésére szolgál. 

Viselkedésterápia: lásd kognitív- és viselkedésterápia

Vizuális: látható, látással kapcsolatos

Vizuális segítség: A személy számára jelentésbeli, ért-
hető, térben és időben állandó, konkrét jelentésű, nem
tünékeny környezeti támpont (lehet pl. tárgy, kicsi-
nyített tárgy, tárgy metszete, fotó, rajz, írott instruk-
ció). A vizuális segítségek szimbólum szintje, komple-
xitása egyénre szabott.

Vokalizáció: hangadás
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