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„A gerincferdülés elsősorban lánybetegség és jellem-
zően kiskamasz-, illetve serdülőkorban alakul ki, ami-
kor a gyerekek növekedésnek indulnak” – mondja 
Schuster Barbara, a gerincbetegek támogatására lét-
rejött Vertebra Alapítvány koordinátora.
Fanni karcsú, tizenéves nagylány, már első osztá-
lyos kora óta hord korzettet, és most télen kezdi majd 
elhagyni. Szerencsésnek mondhatja magát, mert ő 
már látja az alagút végét. A szüleivel együtt kemény 
időszakon ment át, de úgy érzi, hogy közben rengete-
get erősödött mind testileg – a sok gyógytorna hatá-
sára – mind lelkileg. „Kitartóbb lettem és pozitívab-
ban látom a dolgokat” – meséli. 
Bár Fanni elég érett és erős volt ahhoz, hogy a 

fűzőt az előírásoknak megfelelően hord-
ja, sok sorstársa nem nyerhető meg 
ilyen könnyen a terápiának. Különösen 

serdülőkorban gyakorta szégyenérzet, 
önértékelési zavar, szorongás, másság érzé-
se, lányok esetében a nőiesség megélésé-

nek problémái kerülnek elő a fűző viselésé-
nek kapcsán. 
A szülők támogató szerepe elengedhetet-
len, ugyanakkor a kamaszkorral együtt járó 

lázadás miatt gyakran a szülői ráhatás sem elég.
A Vertebra Alapítvány ezt az űrt betöltendő, a fiatalok 
pszichés rehabilitációja céljából indította el az úgyne-
vezett  Korzettes táborát 2004-ben, amelyet a MOL 
Gyermekgyógyító Programja 2008 óta támogat. 
„A tábor óriási önbizalmat ad a gyerekeknek, látják, 
hogy nincsenek egyedül, és nem egyszer ők győzik 
meg a szüleiket, hogy ne sajnálják őket, nem olyan 
szörnyű ez, ki lehet bírni” – mondja dr. Király András, 
leendő ortopéd traumatológus, aki önkéntesként vett 
részt a táborban. 
A legfőbb cél, hogy a korzettben átélt pozitív élmé-
nyek révén hosszú távú együttműködésre vegyék rá 

a gyerekeket, hogy azoknál is megvalósuljon a napi 
23 órás korzettviselés, akiknek ez eddig problé-

mát jelentett.
A tábor szellemi atyja Marlok Ferenc, a Salus 
Orthopedtechnika Kft. korzettkészítő mestere, akit 
az orvosok, beteg gyerekek, szülők egyaránt csak 
Feri bácsiként emlegetnek. Feri bácsi 20 éve foglal-
kozik a korzettekkel. Ismeri a szakma csínját-bínját,

így nemcsak azt tudja, hogy egy sérülékeny serdü-
lőlánynak mekkora traumát jelent, amikor egy ilyen 
„páncélt” erőltetnek rá, hanem azt is, hogy a korzett 
sokszor azért kerül a kukába, mert egyéb lelki gon-
dok nyomasztják a gyereket. Amellett, hogy renge-
teget beszélget velük, minden tőle telhetőt meg-
tesz azért, hogy a gyerekek személyes tárgyukként 
és támaszként tekintsenek a korzettjükre – ha kell, 
színesre gyártja, ha kényelmetlen, alakít rajta, ha 
a beteg zongorázik, figyel rá, hogy be tudja fogni az 
oktávokat, ha fúvós hangszeren játszik, akkor dupla 
helyet hagy a levegőnek.
A Vertebra Alapítvány a riasztónak tűnő, többórás 
gerincműtétekkel kapcsolatban is végez felvilágosító 
kampányt a Gerincoperáltak Veterán Klubja kereté-
ben. De vannak egyéb kezdeményezéseik is, így pél-
dául jótékonysági koncertek, karácsonyi gála, pün-
kösdi játszóház, szülőklub, sőt könyvet is adtak ki, 
„Segítség, fűzőt kaptam!” címmel. A könyv sokban 
merít a Korzettes táborban járt gyermekek élmény-
anyagából. 


