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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 A Szentesi Dr. Bugyi István Kórházban működik a Koraszülött Részleg a 
Gyermekosztályon. A koraszülött utógondozás feladatait 2008. januárjában egy magasabb szintű 
ellátást biztosító szakrendelés vette át: ez a Fejlődésneurológia Szakrendelés Dr. Báló Mária  
vezetésével a Rendelőintézetben. A munkacsoportban neurológus szakorvos és egy félállású  
pszichológus dolgozik.  

Szükség lenne  rászoruló gyermekeknek  a mozgás és a mentális fejlesztés kiterjesztésére is. Ez 
megvalósítható 4 órás munkaidőben  egy fő fejlesztőpedagógus és egy fő DSGM therapeuta 
(gyógytornász) alkalmazásával.  

 

A korai fejlesztés csapatmunka, mely részben az egészségügyi, részben az oktatási területen 
dolgozó szakemberek összehangolt munkája nyomán teremhet édes gyümölcsöt. Egységes 
szemléletre és megoldásokra van szükség a korai fejlesztő gördülékeny működéshez. 
Városunkban jelen van minden olyan szakember, aki a korai fejlesztésben szerepet kell, hogy 
vállaljon, de nem megfelelő szervezettséggel.  
 
 

A korai fejlesztésről. 
 Az eltérő fejlődésű gyermek. 

 

Minden gyermek saját, egyéni módján növekszik és fejlődik. Néhányuk nem éri el az 
úgynevezett „fejlődési mérföldköveket” abban az időben, mint az átlagos gyermekpopuláció. 
Előfordul, hogy a késés egy lassabb ütemű, de normális irányú fejlődés változata. Sok esetben 
azonban a fejlődésnek nemcsak az üteme, hanem az iránya is kóros valamilyen betegség 
következtében. Vannak olyan betegségek, sérülések, melyek már a születés pillanatában észlelhetők, 
pl. genetikai tünetegyüttesek, szülési sérülések, fejlődési rendellenességek; máskor később, a szülők 
vagy a védőnők, orvosok veszik észre a kóros fejlődést. A sérülés formája lehet testi, érzékszervi 
fogyatékosság, látás-, hallás-, mozgás-, értelmi sérülés. Gyakori, hogy halmozottan fogyatékos a 
gyermek. Ezek a gyermekek segítségre szorulnak, hogy képességeiket a legjobban 
kibontakoztathassák. 

Az agy plaszticitása folytán az élet első éveiben módunk van arra, hogy beavatkozzunk a 
kóros fejlődést észlelve. Minden gyermek számára fontos, hogy ebben az időszakban – az egyéni 



adottságokat figyelembe véve - segítsük értelmi, érzelmi, testi fejlődését. Így van ez az átlagostól 
eltérő, más fejlődésű, értelmi, érzékszervi, mozgási károsodással küzdő gyermekek esetében is. Ha 
az első életévekben nem segítjük, fejlesztjük őket, elveszítjük a lehetőséget arra, hogy egy 
magasabb szinten funkcionáló, az életet boldogan, vagy elviselhető módon élő, önellátó, a 
társadalomba beilleszkedő ember váljék belőlük. Ez az egyén szempontja. A család 
szempontjából sem mindegy, hogy mennyire válik önellátóvá az ilyen gyermek, mennyire köti le a 
szülőket az ápolása, hiszen tudjuk, hogy egy halmozottan sérült gyermek a család energiáit 
felemészti, a szülőket a munkából hosszú időre kivonja, súlyos anyagi és pszichés terheket ró rájuk. 
A társadalom szempontjából pedig egyértelmű, hogy a korai beavatkozás a legolcsóbb és minden 
tekintetben a legoptimálisabb megoldás. 

A korai fejlesztés szűkebb értelemben a 0-6 éves korú, az átlagostól eltérő ütemű vagy 
irányú fejlődést mutató gyermekek tervszerűen felépített, komplex fejlesztő programja. 

 

Rövid történeti áttekintés 
 

Az 1930-as évek óta eltelt időben különböző iskolák alakultak az idegrendszeri 
károsodások, főleg a cerebralpareticus gyermekek megsegítésére / Vojta-, Bobath-, Pető-, Katona-, 
Dévény-módszer/. Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány fejlődésével számos olyan betegség 
gyógyíthatóvá vált, melyben azelőtt a gyermekeket elveszítették. A koraszülöttség fogalma is 
megváltozott: az élveszülés időbeli határa jelenleg a 24. gestatiós hét, ami azt jelenti, hogy a 
régebben abortumnak tekintett megszületett magzatot el kell látni, életben tartására mindent el kell 
követni a neonatalis intenzív centrumokban. Ma a hazánkban világra jött újszülöttek ellátása három 
szinten történik: újszülött osztályokon, II.szintű neonatalis intenzív központokban és a III, 
legmagasabb szintű ellátást nyújtani tudó centrumokban. A neonatalis intenzív centrumok 
létrejöttével jelentősen javultak a betegen, éretlenül világra jött újszülöttek életkilátásai.  

Az intenzív terápia mellett fontos ezen gyermekek nyomon követése is, mert egész életükre 
kiható, súlyos következményei lehetnek az újszülött korukban elszenvedett betegségeknek. Ezért 
koraszülött utógondozókban vizsgálják őket rendszeresen.  

Az itt kiszűrt, károsodott gyermekek ellátására különféle orvosi, fiziotherapiás, 
gyógypedagógiai módszereket dolgoztak ki, melyek mára már bebizonyították, hogy helyük van a 
gyermekek kezelésében. A jelentős tudományos fejlődést azonban nem követte az infrastruktúra 
állami fejlesztése. A ’80-90-es években létrejött újszülött intenzív centrumok mellett alakultak 
először – legtöbbször civil kezdeményezésre- korai fejlesztők hazánkban. /Debrecen, Budapest, 
majd Szeged, Pécs/. Ezekben a helyi adottságoknak megfelelően történt a különféle therapiák 
alkalmazása attól függően, hogy milyen szakember volt elérhető. A hazánkban kiképzett 
therapeuták ugyanis munkahely híján sokszor külföldön keresnek és találnak boldogulást. 

A csecsemők neurotherapiája időigényes és hosszú folyamat. Hónapokig, évekig kell 
heti több alkalommal eljárni a kezelésekre. A családok természetes igénye, hogy 
lakóhelyükhöz közel legyen elérhetőek a therapiák. Ezért a legtöbb városban vagy egészségügyi 
, vagy pedagógiai intézményhez kapcsolódóan indultak „fejlesztő központok” teljesen eltérő 
szakember gárdával. Az igényeknek törvény szab határt: ingyenes ellátásra az jogosult, akit a 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság jogosultnak ítél. 

 Ma az okozza a helyzet bonyolultságát, hogy mind a diagnosztika, mind a therapia 
interdisciplinaris feladat, melyben az egészségügy és oktatásügy is érintett. Erre a rendelkezésre 
álló intézményrendszer nem megfelelően szervezett, részben az átfedések, részben a hiányok miatt. 
A megyei bizottságok túlterheltek, hosszú a várakozási lista, a felülvizsgálatok ritkák. Az 
egészségügyi ellátó rendszer túlcentralizált, túlterhelt, ugyanez vonatkozik a gyógypedagógiai 
ellátásra is. 



 

A gyermekek ellátása Szentesen 
 

 A Szentesi Megyei Kórház Gyermekosztályán 1954-ben indult a koraszülött ellátás. Az 
újszülött intenzív ellátáshoz szükséges első neonatológus szakorvost 1968-ban képezték ki 
Szentesen, ugyanakkor ez országosan a 90-es évektől vált általánossá. Azóta az osztályon mindig 
dolgozott neonatológus szakorvos, hosszú éveken át kettő is. Csongrád megyében a 
Gyermekklinika mellett egyedül ezen az osztályon volt koraszülött ellátás és ez a mai napig 
így van. Az osztályról kikerült csecsemők nyomon követésére Koraszülött Utógondozó kezdte 
meg működését Dr. Báló Mária vezetésével 1995-ben. Az utógondozáson kiszűrt neurotherapiára 
szoruló gyermekeket a Svábhegyi Fejlődésneurológiai Osztályra kerültek. Többször előfordult, 
hogy a szülők nem vállalták az utazások fáradalmait és anyagi következményeit. 

A koraszülött utógondozás sarkalatos pontja a csecsemő fejlődésének megítélése, a 
kóros irányú vagy ütemű fejlődés felismerése. A diagnosztikai és therapiás folyamathoz 
szükséges szakképzettségét a Koraszülött Utógondozó vezetője 2003-ban szerezte 
gyermekneurológiából, majd elindította a Gyermekneurológia Szakrendelést a Kórház 
Gyermekosztályán. Ekkor már dolgozott a kórházban DSGM szakgyógytornász is, igy a 
gyermekneurológiai szakrendelésen és a koraszülött utógondozáson kiszűrt rászoruló 
gyermekeknek neurotherapiát tudták indítani.  A  városunkban dolgozó más fiziotherapeutákkal, 
gyógypedagógusokkal, szociális szakemberekkel történő kapcsolatot felvétele után  2006-ban 
megalakult  a Felhőcsikó Egyesületet., mely zászlójára tűzte a gyermekrehabilitáció 
fejlesztését területünkön. 

 

 

A jelen helyzet 
 

 

 A kórház tragikus helyzete ellenére még mindig működik a Koraszülött Részleg a 
Gyermekosztályon. A koraszülött utógondozás feladatait egy magasabb szintű ellátást biztosító 
szakrendelés vette át: ez a Fejlődésneurológia Szakrendelés. A munkacsoportban neurológus 
szakorvos és  pszichológus/ részmunkaidőben/ dolgozik, mely egy Rehabilitációs Team magját 
is képezheti a későbbiekben.  

 

 Jelenleg 40-50 csecsemő és kisded neurohabilitációja zajlik a kórházban.  

 

Szükség lenne ezen gyermekpopulációban  a mozgás és a mentális fejlesztés kiterjesztésére is. 
  A gyermekek mentális fejlődésének elősegítésére a korai fejlesztő gyógypedagógus jelenleg 
a Rigó Alajos Általános Iskolában látja el a gyermekeket 3 éves korig, majd a Pedagógiai 
Szakszolgálat szakemberei az illetékesek. 

A korai fejlesztés csapatmunka, mely részben az egészségügyi, részben az oktatási területen 
dolgozó szakemberek összehangolt munkája nyomán teremhet édes gyümölcsöt. Egységes 
szemléletre és megoldásokra van szükség a gördülékeny működéshez. Városunkban jelen van 
minden olyan szakember, aki a korai fejlesztésben szerepet kell, hogy vállaljon, de nem 
megfelelő szervezettséggel.  

 



 

Megoldások 
 

 

 A helyzet normalizálására a következő megoldások javasoltok: 

 

1. A kórházi fejlődésneurológia munkacsoportba kerüljön be egy fejlesztőpedagógus 
és születéstől 3 éves korig egyedül a Fejlődésneurológia Szakrendelés lássa el a 
gyermekeket. Ez optimális megoldás az egészségügyben dolgozók számára, hiszen a 
jelenleg kettő, majd négy főből álló munkacsoport könnyen együtt tud működni. A 
család számára is fontos, hogy egészségügyi intézmény lévén nincs nyári, őszi, stb. 
szünet, így a csecsemők, kisdedek ellátása folyamatos. Napi 4 órás állásban jelenleg 
egy fő fejlesztőpedagógus alkalmazására lenne szükség. 

 

 

2. A kórházi fejlődésneurológia munkacsoportba kerüljön be egy DSGM therapeuta 
(gyógytornász) napi 4 órás állásban megbízási jogviszonyban 

 

 

3. A halmozottan fogyatékos, súlyos állapotú, rendszeres egészségügyi gondozást 
igénylő gyermekek esetében 6 éves korig szintén a fejlődésneurológia/ korai 
fejlesztő látná el a gyermekeket. Ez azért is fontos, mert jelenleg nincsen meg az a 
szakember gárda és tapasztalat más ellátónál, mellyel ezek a gyermekek 
hatékonyan elláthatók. 

 

4. Rendelkezésre áll a Szakrendelőben az a helyiség, melyben a Korai fejlesztő 
működhetne. Tavaly történt kifestése. 2009-ben a K&H pályázaton  fél millió forint 
értékű fejlesztő eszközt nyertek, erre sem kell költeni. A helyiségben ablak 
árnyékolón és légkondicionálón kívül más tárgyi fejlesztésre nincs szükség. 

 

 

5.   A Felhőcsikó Egyesület alapszabályában szerepel a rehabilitáció fejlesztése, ezért a 
hiányzó tárgyi feltételeket pályázat, vagy adakozás útján is be lehet szerezni, mely 
tehermentesítené az önkormányzatot.  

 

 

 A jövő 
 

 A gyermekrehabilitáció és korai fejlesztés kiemelt feladat lesz a közeljövőben. Sok uniós 
pályázat várható ebben a kategóriában. A városban jelen vannak azok a szakemberek, akik 
meg tudják oldani a feladatokat. A városnak nemcsak jó személyi, hanem nagyon jó tárgyi 
feltételei is adottak ahhoz, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. 



 

 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általunk felvetett megoldásokat 
megtárgyalni, elfogadni szíveskedjék , ezzel a döntéssel  a városunkban javíthatunk a 
gyermekek helyzetén, hiszen kis szervezéssel, kevés anyagi ráfordítással nagyon nagy 
előrehaladást érhetünk el. 

 
 

Felelős : Szociális Bizottság Elnöke   
  Oktatási referens 
  Egészségügyi referens 
   
  
  
Együttműködő partner: Dr. Báló Mária, gyermekorvos, gyermek-ideggyógyász 
a Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület elnöke 
 
 

 

 

 

 

 

Szentes, 2011.október 17. 
 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Chomiak Waldemar     Dr. Báló Mária    
  Előterjesztő     Előterjesztő    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

…..../2011.(X.28)  
tárgy:  Gyermekek  korai fejlesztését elősegítő  komplex fejlesztő programja 
 

HATÁROZATI-JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermekek  korai 
fejlesztését elősegítő  komplex fejlesztő programra vonatkozó előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 

 

1. A Programban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak tartja 

 

2. Napi 4 órás munkaidőben  egy fő fejlesztőpedagógus és egy fő DSGM therapeuta 
alkalmazására 2012 évi költségvetési koncepcióban  forrást biztosít. 

Határidő: folyamatos 

 

3. A Szentesi Kórház  Szakrendelőjében rendelkezésre álló  helyiségben,  melyben a 
Korai fejlesztő működhetne,  ablak árnyékoló és légkondicionáló  beszerzéséhez  
forrást biztosít 2011 évi költségvetésben HPV oltásra  fordítható keret terhére 

Határidő: 2011.december 31. 

           Felelős:  

   Szociális Bizottság elnöke 

  Polgármesteri Hivatal egészségügyi referense  

   Polgármesteri Hivatal oktatási referense 
 

 
Együttműködő partner: Dr. Báló Mária, gyermekorvos, gyermek-ideggyógyász 

   a Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület elnöke 
 

 

   

 


