
AJÁNLÁSOK
a süketvakok magyarországi
rehabilitációjának megvalósítása érdekében

MAGYE XX. Országos Szakmai konferenciája,
1992. június 25-27., Miskolc

A Látásfogyatékosságügyi  Szakosztály  1992.  június  26-án  megtartott  ülésén  a
süketvakok helyzetének megoldása érdekéhen a következőket határozta:

1. Felhívjuk a Népjóléti és a Művelődési- és Közoktatásügyi Minisztérium illetéke-
seinek  figyelmét  arra,  hogy  hazánk  a  süketvakok  rehabilitációja  területén  messze
lemarad az európai országok mögött, és helyzetükön sürgősen segíteni állami feladat.

2. A süketvakok száma hazánkban, európai statisztikák alapján becsülve: 500-600
fő. Évente 10-20 főre tehető azoknak az újszülötteknek a száma, akik súlyos hallás- és
látáskárosodással születnek, és fejlesztésük csak speciális pedagógiai módszerekkel és
eszközökkel lehetséges.

3. Ma hazánkban:
- NINCS hivatalos definíció a süketvakok meghatározására.
- NINCS nyilvántartás a süketvakok számáról, elhelyezettségükről, iskolai- és

munka-rehabilitációjukról. Esetlegesen kerülnek be a vakok iskoláiba illetve
intézeteibe. Legtöbbjüket kicsi korban súlyos értelmi fogyatékosnak minősítik
és otthon, a családokban vagy egészségügyi gyermekotthonokban gondozzák.

- NINCS biztosítva megfelelő segédeszköz a kommunikációhoz, az iskolai- és a
munka-rehabilitációhoz.

-  NINCS kialakított  kommunikációs  rendszer,  amely megkönnyítené a süket-
vakok későbbi rehabilitációját.

- NINCS megoldva ön- és érdekképviseletük.
- NINCS megszervezve korai felismerésük. A csecsemőkori szűrővizsgálatok a

megfelelő  módszerek  és  eszközök  hiányában  nem  teszik  lehetővé  a  korai
beavatkozást.

- NINCSENEK megfelelően képzett  nevelők, tanárok a nevelés és az oktatás
feladatainak ellátására.

4. A fentiek alapján javasoljuk:
A hiányosságok megszüntetése érdekében szükség van:

- egy, az állami költségvetésből szigorúan e célra lehatárolt pénzösszeg biztosí-
tására;

-  egy  szakemberekből  álló  team felállítására,  amely kidolgozná  a  szükséges
lépéseket;

- állami garanciák biztosítására a megfelelő nyilvántartás és a szociális ellátás
megvalósításához.

A fentiekkel egyetértve a következő intézmények ajánlják fel szakmai segítségüket:
- a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola,
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- a Vakok Batthyány László Gyermekotthona,
- a budapesti Vakok Általános Iskolája,
- a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
- a Látássérültek Országos Szakértői Bizottsága és
- a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete.

Miskolc, 1992. június 26.

DR. CSOCSÁN LÁSZLÓNÉ
a szakosztály vezetője

Figyelő

Beiskolázási adatok: 1991/92. tanév

Az alsófokú oktatási intézményekbe beiskolázott tanulók adatairól szóló táblázata-
inkat a jelen tanévben ismét közöljük. Kollégáink előtt ismeretes, hogy táblázataink
célja  az  általános  iskolák  és  a  különböző  gyógypedagógiai  intézmények  tanuló
létszámának összehasonlítása. Ez a speciális szempontú összeállítás évek óta bizonyos
nehézségekbe  ütközik,  az  alaptáblázatok  szerkezetének  változása  miatt.  Mindez
természetesen kihat az adatok pontosságára is.

A megelőző 1990/91. tanévhez képest a beiskolázottak összlétszáma 49.148 fővel
csökkent. Ezen belül azonban némiképp növekedett a beiskolázott értelmi, hallási és
látási fogyatékosok száma. A növekedés nem éri el az 500 főt, ezért lehetséges, hogy
az alaptáblázatok szerkezeti változásaira vezethető vissza. A beiskolázott mozgássérül-
tek száma ugyanakkor a felére csökkent, a Pető Intézet adatai nélkül.

A beiskolázott  fogyatékosok aránya  3,15%,  valamivel  nagyobb,  mint  az  elmúlt
tanévben.

A beiskolázott fogyatékosok száma és aránya 1991/92. tanév

n %

ÉRTELMI FOGYATÉKOS 33.208 94,05

HALLÁSI FOGYATÉKOS 1.244 3,52

LÁTÁSI FOGYATÉKOS 590 1,67

MOZGÁSSÉRÜLT 267 0,76

ÖSSZESEN 35.309 100,00

Irodalom

Statisztikai  Tájékoztató.  Alapfokú  oktatás  1991/92.  MKM  Budapest,  1992.  Felhasznált
táblázatok: 29. old. 1. táblázat, 76. old. 5., 6. táblázat, 78. old. 9., 10. táblázat.
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