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RADVÁNYI KATALIN

3Legbelsõ kör: A család – 
Eltérõ fejlõdésû vagy krónikus beteg gyermek
a családban 
ELTE EÖTVÖS KIADÓ, BUDAPEST, 2013.

Egy család elképzelhetetlen gyermek nélkül, és
igaz ez fordítva is, egy gyermek egészséges
testi és lelki fejlõdéséhez elengedhetetlen egy
szeretõ-óvó-nevelõ család. Vajon milyen hatás-
sal van a szülõkre, testvérekre, ha egy család-
ba eltérõ fejlõdésû vagy krónikus beteg gyer-
mek érkezik? A kis jövevény fejlõdését milyen
tényezõk befolyásolhatják pozitív irányba?
Segítõ szakemberként hogyan viszonyuljunk az
érintett családhoz?

Radványi Katalin 2013-ban megjelent köny-
vében hazai és nemzetközi, valamint saját ku-
tatási tapasztalatok alapján kísérletet tesz arra,
hogy ezekre a felmerülõ kérdésekre válaszo-
kat keressen, és útmutatással szolgáljon a se-
gítõ szakemberek számára az érintett csalá-
dokkal történõ sikeres együttmûködéshez.

A szerzõ a gondolatébresztõ bevezetés
után elsõként a téma szempontjából releváns elméleteket tekinti át, az öröklés-környe-
zet vitától kezdve a tranzakcionális modellen át a Bronfenbrenner-féle humánökologiai
modell bemutatásáig.

A harmadik fejezetben a szerzõ a gyermek fejlõdésére legnagyobb befolyással bíró
családi hatásrendszerekkel foglalkozik. A Hill és Rogers-féle „családi életciklus-modell”
szerint a család egy kis csoport, amelynek tagjai az életük során bizonyos fázisokon
mennek keresztül. Az átmenet az egyik szakaszból a másikba azonban gyakran nem
zökkenõmentes, krízisek (krízishelyzetek) alakulhatnak ki. Az eltérõ fejlõdésû gyer-
mekek esetében ez fokozottan jelentkezhet, számos stresszforrás nehezítheti a család
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életét, illetve különbözõ rizikó- és védõfaktorok befolyásolhatják a gyermekek fejlõ-
dését.

Fogyatékos kisded érkezésekor a családi kapcsolatrendszer jelentõs mértékben ter-
helõdik. Radványi a gyermek fejlõdését befolyásoló tényezõket a negyedik fejezetben
a Gallagher és Bristol-féle kapcsolati modell alapján veszi górcsõ alá. A vizsgálatok
szerint a szülõk kapcsolatában feszültség keletkezhet, a szülõk és a fogyatékos gyermek
között kommunikációs zavar léphet fel, erre az eltérõ személyiségû szülõk különbözõ
megküzdési stratégiákkal reagálhatnak, valamint változások állhatnak be a testvérek
családon belül elfoglalt helyzetében és szerepében is.

A gyermekek elfogadásához vezetõ úton a szülõknek a gyász és a veszteség sajátos
formájával kell megküzdeniük. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot jobban megérthessük,
a szerzõ a téma jelentõs képviselõi által leírt gyászfázisokat és elfogadási szinteket adja
közre és hasonlítja össze.

Az ötödik fejezetben a szülõk körében végzett vizsgálatokból szemezgetett a szerzõ.
A bemutatott eredmények közül Radványi 2007-es tanulmányát emelném ki, melyben
75 értelmi fogyatékos gyermeket nevelõ család bevonásával vizsgálták a diagnózis köz-
lése utáni idõszak történéseit. A kutatások rávilágítottak arra a sajnálatos tényre, hogy
a diagnózis közlése során „az orvosoknak sokszor nincsenek kellõ információik a fo-
gyatékosságokról, illetve az ellátórendszerrõl, a közléseknél sok az elõítéletes javaslat,
illetve a hárítás”, kevés idõ (vagy akár megfelelõ helyiség sem) áll az orvos rendel-
kezésére a szülõkkel történõ nyugodt, mindenre kiterjedõ beszélgetés lefolytatásához.

Egy család életében fordulópont (új idõszámítás) következik be akkor, mikor a kez-
deti bizonytalanságnak véget vet a kapott diagnózis. A hatodik fejezetben a szülõi és
a pszichológiai tanácsadás mikéntjével ismerkedhetünk meg. Radványi Krause alapján
bemutatja a diagnózis közlésének modelljeit, és megismertet az USA-ban már eredmé-
nyesen mûködõ családközpontú rendszer stratégiáival és elõnyeivel.

Vannak olyan betegségek, amelyek esetében a gyermekek romló egészségi álla-
potában a mai orvostudomány eszközeivel javulás nem érhetõ el, a várható élettartam
megrövidül. A következõ rövid blokkban a szerzõ érintõlegesen bepillantást nyújt a tana-
tológia és a palliatív gondozás kérdéskörébe. 

A könyv végén a témában elmélyülni kívánó olvasók alapos és terjedelmes irodalom-
jegyzéket találnak. A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élõk Országos Szövetségének
hozzájárulásával olvasható a mellékletben a „Ritka rendellenességek diagnózisközlésének
protokollja”, amely felbecsülhetetlen értékû az egészségügy és a gyógypedagógia területén
dolgozó szakemberek számára.

Összegezve a leírtakat, Radványi Katalin könyve nem hiányozhat egyetlen segítõ
szakember polcáról sem, legyen szó a szakmával még csak ismerkedõ egyetemi hall-
gatókról vagy sok év gyakorlattal rendelkezõ gyógypedagógusokról, orvosokról, védõ-
nõkrõl.

Pongrácz Kornélia
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