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Összefoglalás 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a strukturális scoliosissal küzdő páciensek számára, főleg azoknak, akik már 
korzettviselés is javallt, a deformitás maga illetve a kezelés elsősorban lelki terhet jelent. S mivel a páciensek 
zömmel serdülőkorúak, a terápia megtervezésekor a pszichés segítség és a kezelés fizikális komponensei azonos 
súllyal kell, hogy latba essenek. Az alábbiakban a lelki támogatás ismérveinek exponálása után annak jónéhány, a 
szerző munkahelyén gyakorlattá vált módja kerül ismertetésre, melyekben túllépve a mozgásterápiás 
foglalkozások keretein a gyógytornászok is aktív segítőként vesznek részt.  
 
Summary 
According to the experiences for structural scoliotic patients, especially who wear brace, the deformity itself and 
the treatment causes mainly psychological difficulties. Most of the patients are in the pubertant age so in planning 
of the treatment psychological support and physical aspects must be considered as well. After exposing criteria of 
psychological support plenty of  possibilities  will be mentioned. 
Bevezetés 
 
Tizenéves koromban engem is scoliosissal kezeltek, sőt korzettem is volt. Akkor kaptam az indíttatást, hogy 
felnőttként visszatérjek a kis „ismeretlen ismerőseim” közé. Két vágy, cél lebegett a szemem előtt: elhatároztam, 
hogy mindent megteszek azért, hogy betegeim fizikai állapotjavulásnak is örvendhessnek majd (Sajnos ez nekem 
anno nem adatott meg), másrészt, ami ennél is nagyobb erõvel hajtott, hogy a kötelező terápián felül is 
nyújthassak nekik valami maradandót, lelki támaszt a kezelés hosszú éveire. Ugyanis, ha visszaemlékszem 
életem ezen időszakára, egy mindent átható hiányérzet dereng fel elsőként; észlelve és akceptálva 
Kezelőorvosom túlterheltségét, nem volt, kihez segítségért forduljunk; szüleimmel egyedül voltunk a betegséggel 
és mindazzal a kisebb-nagyobb gonddal, ami azzal járt… 
Az első úgymond’ gyermeki célkitűzést tekintve (ami a görbületek javításáról szólt) ki kellett józanodnom. 
Annak ellenére, hogy sok szép eredménnyel találkozhatunk, el kellett fogadnom, hogy nem lehet biztos javulást 
sem várni, sem ígérni; az esetek nagy részében, amit elérhetünk az a külső kép kedvező alakulása illetve az, hogy 
a görbületek fokozódását lassítsuk vagy feltartóztassuk. Sokkoló, mégis hasznos volt a szembenézés, ugyanis 
még hangsúlyosabbá vált a lelki támogatás jelentősége a scoliosisos gyerekek kezelésében. Életre kelt Moe jól 
ismert gondolata: „Nem Cobb-fokot, hanem gyerekeket kezelünk.” 
 
A jól ismert fizikális eltéréseken, deformitásokon kívül mit is jelent a scoliosis? 
 
A betegség zömmel serdülőkorban kerül diagnosztizálásra. Ez a nehéz, kritikus életszakasz nem teszi könnyebbé 
a scoliosissal ill. annak feltűnő testi jeleivel való szembesülést, és ez vice versa is igaz. A deformitás és az emiatt 
megváltozott testkép szégyenérzetet, önértékelési zavart okozhat. Ekkor, amikor is a kamaszok legfőbb 
törekvése, hogy megtalálják a helyüket a kortársak közösségében, kell szembesülniük azzal, hogy testük máshogy 
fejlődik, mint társaiké. Ezért úgy érzik, kilógnak a sorból. A testükről kialakult negatív benyomások pedig a teljes 
személyiségükre rátelepedhetnek. Ez pedig igencsak rányomhatja bélyegét a jövőre, ezért mindenképpen meg 
kell akadályozni. 
A másság érzése még inkább hatalmába keríti őket, ha korzett viselését is elrendelik. Ami, ha őszinték akarunk 
lenni, a legügyesebb öltözködési praktikák ellenére sem tud teljesen észrevétlen maradni. A gyerekek úgy élik 
meg, hogy előnytelenül befolyásolja külsejüket. Ehhez hozzájárul, hogy a korzettek még korántsem birtokolják 
azt a státuszt, amit a fogszabályzó készülékek már igen, melyek viselése szinte divattá vált; korzetteseink gyakran 



válnak csúfolódás, megjegyzések célpontjává. Így nem csoda, hogy sokan elutasítják a kezelés ezen pillérét, 
aminek tudjuk, milyen következményei lehetnek… 
Sajátossága a helyzetnek, hogy a scoliosis semmiféle általános betegségtünettel nem jár: a gyerekeknek nincs 
lázuk, sem specifikus fájdalmuk, a betegség nem jár rossz közérzettel, ezért nem követelik, és igen nehéz 
elfogadtatni velük a terápiát. Azt a kezelést, ami ráadásul hosszú-hosszú éveken át tart, s nem újdonság, hogy 
mennyire terhessé válik a naponta szigorúan végzendő mozgásterápia is…….S bárhogyan alakulnak is a 
görbületek, egy biztos: scoliosisuk életük végéig elkíséri őket. Korántsem mindegy hát, hogyan viszonyulnak 
ahhoz, és miként telnek a kezelés évei … 
Mikor a diagnózis megszületik, számos kérdés, félelem, bizonytalanság, nem ritkán önvád cikázik mind a 
gyerekekben, mind a szüleikben. Ha egyedül hagyjuk a gyerekeket a betegséggel, a kínaiul hangzó 
diagnózisokkal, az esetleges állapotromlás fenyegetettségével, komoly károkat okozhatunk a lelki fejlõdésükben.  
A betegséggel való megküzdés elsősorban pszichés terhet jelent. 
Mindezek ismeretében vitathatatlan, hogy a scoliosis fizikális kezelése és a lelki segítségadás kézen fogva kell, 
hogy járjanak egymással. 
 
Lehetőségek a lelki segítségnyújtásra 
 
A mozgásterápiás foglalkozások 
 
Mi, gyógytornászok igazán kiváltságos helyzetben vagyunk a teambeli kollégák közül, hisz’ mi tölthetjük a 
legtöbb időt a gyerekekkel. A számos értékes óra nemcsak a  deformitások, kontraktúrák, izomdiszbalanszok 
feltérképezésére és megoldására ad alkalmat, hanem arra is, hogy megismerhessük a gyerekeket magukat. 
(Hamar szembesülhetünk a terápia betartásával kapcsolatos nehézségekkel is.) Végtelenül színes, összetett 
képhez jutunk. Ahhoz azonban, hogy ezeket az információkat a gyerekek javára válthassuk, meg kell üresítenünk 
magunkat erre a szolgálatra. A gyerekeknek ha megérzik a személyesen  rájuk és a szükségleteikre összpontosító 
lelkület, a szeretet légkörét, részük lehet az elfogadottság örömében, ami feloldja, s megnyitja őket előttünk; 
fogadókká válnak. 
Hét mint hét mind több kapcsolódási pontot találhatunk feléjük, s  meglelhetjük a hozzájuk vezető utat, amelyen 
keresztül a segítő információk nem kívülálló szájából való üresen kongó szólamok lesznek csupán, hanem 
valóban segítségként érhetnek célba.      Amennyiben a kezelés aktuális fázisa lehetővé teszi, kisebb csoportokat 
alakíthatunk, amelyek egy idő elteltével valóságos társasági élmény számba mennek. 
 
Társasági programok 
 
A mozgásterápiás foglalkozások előszobát jelentenek tehát, amelyen át bevezethetjük a gyerekeket egy tágabb 
körbe, ahol másfajta élmények is várnak rájuk. Hatalmas az igény ugyanis az olyan társasági alkalmakra, ahol 
hasonló cipőben (korzettben) járó gyerekek jöhetnek össze. „Már maga az a tudat, hogy az ember nincs egyedül 
bajával, sokat segít”- vallja egyikük. A nem vagyok egyedül, nem vagyok más érzése felszabadítólag hat, végre 
nem kell rejtõzködniük, s találkozhatnak olyanokkal, akikkel igazán osztozhatnak érzéseikben, akikhez tanácsért 
folyamodhatnak. Ilyen közegben feloldódva számos tehertől megszabadulhatnak. „Páncélos” baráti körök 
alakulhatnak, ahova bármikor visszavonulva megértést kaphatnak, s erőt meríthetnek a folytatáshoz… 
Kezdeményezéseink célja kettős: egyrészt, hogy eloszlassuk a betegséget övező negatív előítéleteket és nagyobb 
társadalmi odafigyelést váltsunk ki, másrészt, hogy a korzettes gyerekeket igazi közösségi élményekhez 
juttassuk. 
Aktuális évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokat szervezünk, mint az adventi, farsangi játszóház, 
kézműves foglalkozások, kirándulások, korcsolyázás, strandolás… 
A hétköznapokba is jól beilleszkedő lehetőség a meglévő kapcsolatok és a közösségi élet fennmaradására egy 
internetes fórum a gerincferdülésről, ami nagy örömünkre már a 8000. hozzászólást is megérte, valamint egy 
nemrégiben elkészült honlap (www.gerincferdules.hu), amely információforrásként hivatott szolgálni. 
A hétköznapokra kívánva segítséget nyújtani álmodta meg egy kedves kollégánk a könyvünket, Segítség, fűzõt 
kaptam avagy Az egyetlen görbület, ami mindent rendbe hoz :egy mosoly címmel. Korzettes gyerekek leveleiből, 
visszaemlékezéseiből szerkesztettük abban a reményben, hogy jó lelki útravalóul szolgál majd a jelen és jövő 



korzettesei számára. S reményeink bizony valóra váltak; a visszajelzésekbõl sugárzik, hogy az összegyűjtött sok 
humoros vagy éppen komoly megélt történet valóban szinte kalauzként szolgál számukra. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a korzettel együtt is értékesnek érezzék magukat. Ezért példaképekkel is 
megismertetjük őket. Ezen és más céljaink tán legszebb megvalósulása volt a jótékonysági koncert tavaly 
májusban, amit egy korábban korzettet viselő, már zongoraművész hölgy és egy kétszeres gerincoperált 
énekművész fiatalember adtak a Nádor Teremben. 
Végül, a szívünk csücske, legnagyobb kaliberű kezdeményezésünk: a korzettes tábor. Idén már a negyedikre 
készülünk. A nagy sikerre tekintettel a résztvevők száma évről-évre megduplázódott: idén csaknem 100 gyereket 
vihetünk Balatonszántódra.  
A felnőtt segítők törzsgárdáját egykori korzettes és operált betegek alkotják, akik múltjuk ihletésére választották 
a segítő foglalkozást. A játékos sorversenyek, első pillantásra „páncélban” megvalósíthatatlannak tűnő ügyességi 
feladatok, sokféle többé-kevésbé komoly mozgásterápiás foglalkozás, szárazon ill. vízben végzett aerobic, 
vízilabda meccsek, drámajátékok, kirándulások és az elmaradhatatlan és igazi turista-látványossággá vált 
strandolás közben a gyerekek észrevétlenül egy csapattá váltak. Ahogyan egyik programunkon sem, itt sem a 
korzetten, betegségen van a hangsúly-a tábor lehetőségekről, örömről, összetartozásról szól. Az egységet nem 
valószínű, hogy a logónkkal díszített egyenpóló adja, hanem a sokkal gyerekek közös jelene, a korzett, amely 
ezúttal feledhetetlen jó élményeket hozott számukra. Felfedezhették, hogy betegségük és a segédeszköz nemcsak 
teher, hanem sokféle öröm forrása lehet. Az együtt töltött napok alatt hihetetlen lendülettel, bátorsággal 
gazdagodhattak, sok erőt meríthettek a kapcsolatokból. 
  
„Gyümölcsök”, befejezés 
 
Munkálkodjunk éppen a tornaterem falain belül terapeutaként vagy azon kívül vezetőként, szervezőként vagy 
épp’ tapasztaltabb sorstársként terelgetve a gyerekeket, egy csodás folyamatnak lehetünk tanúi: megfigyelhetjük, 
miként válhat egy kezdetben épp’ hogy megtűrt, utált segédeszköz és gyógytorna próbatétellé, eszközzé abban, 
hogy gyerekeink valódi, maradandó értékekkel gazdagodjanak. Örömmel láthatjuk, hogy az időközben 
felnövekedett gyerekeink sokkal inkább felvértezõdve és kipróbáltan, egyszóval gerincesebben tekinthetnek a 
felnőttkor elébe, mint az úgymond’ egészséges társaik. 
Ahogy egyikük fogalmazta: „A korzett az élet igazán fontos dolgaira tanít: türelemre, küzdeni akarásra és 
kitartásra.” 
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