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9.1. Felülről lefelé tekintve
 Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok

TEKINTETBE VÉTEL PROBLÉMÁI: FIGYELEM–SZEMMOZGÁS

Vajon ugyanazokra a környezeti tárgyakra tekintve ugyanazt látjuk-e, mikor hegyre felfelé megyünk (a csúcsra), illetve mikor 
a hegytetőről lejövünk? Ugyanaz a látvány tárul elénk, mikor reggel otthonról mondjuk, elmegyünk munkába, mint mikor 
hazafelé megyünk? Ha ugyanaz, az nagyon különös, mivel más-más látószögből látjuk környezetünket, ha viszont mást látunk, 
az meg nagyon érdekes, mert többnyire ugyanazokról a dolgokról van szó, amelyek kinek-kinek az útját övezik. Csak a térben 
éppen elfoglalt helyzetünkből adódik, hogy ugyanazt a tárgyat, személyt milyennek látjuk? Csupán aktuális látószögünk,  
a tárgyaktól lévő távolságunk, mozgásunk sebessége, a fényviszonyok, az időjárás változása, az úton lévő társaink, állatok  
és mozgó objektumok változásai határozzák meg azt, hogy éppen mit látunk egy adott időben? 
Szükségleteinktől, tapasztalatainktól, értelmünktől, céljainktól vezérelve és érzelmeinkkel átitatva haladunk életünkben különböző 
életkorunknak megfelelően változva. Mindig képesnek kell lennünk kiemelni a körülöttünk lévő információ-forgatagból azokat 
az elemeket, amelyek céljainkhoz közelebb visznek (pl. 6-os villamos), illetve, használni ezeket rendeltetésüknek megfelelően  
(pl. felszállni, kapaszkodni – utazni). Majd pedig ha pedig észleljük, hogy elértük, amit szerettünk volna (pl. a megfelelő megálló), 
akkor el kell tudnunk távolodni a korábban oly fontos eszköztől (leszállni róla). Ezt követően képesnek kell lennünk kiválasztani 
– pl. tekintetünk irányításával – a következő célpontot. Ebben a folyamatban, miközben ugyanazzal a tárggyal van dolgunk, ugyan-
úgy nevezzük meg, mégis pillanatnyi célunktól függően más és más jelentése, jelentősége lesz számunkra. Nem egy jelentésnélküli 
értelmetlen világban élünk. Megpróbáljuk értelmessé tenni.
Olvassuk csak el az alábbi szöveget!

A        XI    Ó       MA

  Zab          ágaz,
S       ad   s           ha
                  meg  vÁlasz tha tom: kit Őlés mi 
tőlfü  ggjek.

Fodor Ákos egyik versét daraboltuk szét. (Reméljük, nem haragszik meg a költő ezért.) A kaotikusnak tűnő vizuális min-
tázattal némi erőfeszítés után meg tudunk birkózni. Az az erőfeszítés, amit a kedves olvasó tapasztalt önmagában, mutatja, 
hogy milyen ereje van az értelem keresésének, hogy érthető világot, jelentéssel rendelkező „egészeket” un. „Gestalt”-okat 
(„Alakzat”-okat) formáljunk a töredékekből. A vizuális észlelés tehát egy olyan aktív folyamat, amelyben egyszerre vannak 
jelen alulról felfelé ható (észlelési) és fentről lefelé ható (észlelést szervező irányított figyelmi1 és értelmező) folyamatok (1).  
Az extraperszonális térre irányított figyelem Mesulam (3, 4) által leírt, komplex szabályozó rendszeréről részletesen olvashat-
nak a neglectről szóló fejezetben. A jelen téma szempontjából azt emelnénk ki, hogy a vizuális észlelés aktív, célirányos, sőt 
akár tudatosan kontrollált szervezése – többek között – a frontális, ezen belül kiemelt hangsúllyal a prefrontális kérgi terü-
letek finoman összehangolt működése révén valósul meg. Ebből következik, hogy a prefrontális struktúrák károsodásának 
következményeként akkor is megjelenhet súlyos percepciós probléma, ha az elemi észlelési (alulról felfelé ható) folyamatok 
épek, vagyis valódi vizuális agnosiáról (a vizuális észlelés, felismerés speciális zavara) nem beszélhetünk. A prefrontális le-
beny működészavara következtében akkor mutatkozik nehézség egy tárgy helyes felismerésében, ha a látvány összetett, ezért 
feldolgozása előzetes elemzést, szervezést kíván meg. Ezt a speciális neuropszichológiai zavart pseudoagnosianak nevezzük 
(5). A pseudoagnosia tüneteit mutató beteg felszínes benyomás alapján, kritikai elemzés nélkül mond véleményt arról, amit lát.  
Az 1. ábrára például mondhatja azt, hogy „liba edzővel” – edzőnek vélve a szemből fotózott szárnyas állatot a „sildes sapkájáról”; 
sapkának beazonosítva a nyitott csőr felső részét és a fejtetőt, amit utólag magyarázatként adott arra a kérdésre, kérésre, hogy 
mutassa meg, hol látja az edzőt!? 
Pseudoagnosia esetén azt tapasztalhatjuk, hogy az észlelés impulzív jellegű. Az agysérült betegnél lecsökkennek az aktív kere-
ső szemmozgások, s a látvány megragadásakor, értelmezésekor a korrektív, önellenőrző elemek is hiányoznak a működéséből. 

1 Természetesen az észlelést nemcsak a tudatos, irányított figyelem szervezheti és módosíthatja. Például az észlelés első lépése, az észrevétel (felfigyelés) 
automatikus, nem tudatos figyelmi folyamat (orientációs reakció) függvénye is, amelyet a szakkádikus szemmozgások tesznek lehetővé (2).
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Tehát zavart szenved a tárgyak önindította, akaratlagos vizsgálatának képessége, az ezzel összefüggő szelektív, aktív figyelem, és ez 
a probléma a beteg szemmozgásaiban is jól láthatóan kifejeződik (6, 7). Minél összetettebb egy vizuális látvány vagy jelenet, annál 
nagyobb valószínűséggel fog a beteg, a vizuális organizáció hiányában, a valóságnak nem megfelelően, részletvezérelten, felszínesen, 
impulzívan, töredékesen észlelni. Előfordulhat azonban az is, hogy az agysérült személy eredetileg össze nem tartozó részeket 
összesűrít, azaz kontaminál: különálló egységek határait átlépi, vagy nem veszi figyelembe, és egy észleletbe vonja össze azokat. 
Például egy Poppelreuter ábrára (lásd 2. ábra), amikor a vizsgált személynek az a feladata, hogy nevezze meg, miket lát a képen, 
nem meglepő az olyan válasz, hogy „üstben fől a hal, s itt folyik a vére”. Az ilyen válasz természetesen nem minden esetben kó-
ros, lehet az originalitás jele, ami adaptív és konstruktív formában a kreativitás alapja, s ami magas fokú képzelőerőt feltételez.  
A képzelet, a fantázia, a vizuális gondolkodás bizonyos folyamatai, a vizualizációs előrevetítő, tervező működés szintén sérülhet 
a prefrontális területek károsodásakor. A tervezés folyamatában mindkét agyfélteke frontális (prefrontális) területeinek hangsú-
lyos a szerepe, de a jobb félteke dominánsabb a vizuális, és vizuális-téri működések területén.
A vizuális információk organizációjának problémája nemcsak tárgyak, képek esetén jelenik meg, hanem az „interperszonális 
tér” észlelése során is. Prefrontális diszfunkció esetén előfordulhat, hogy az agysérült beteg nem képes személyek arckifejezését, 
metakommunikációját megfelelően „leolvasni”, s gyakran tévesen ítéli meg mások szándékát. Ekkor sérül más emberek mentális 
állapotainak megítélése (8), és annak ellenére, hogy az agysérült személynek nincs arcfelismerési zavara, könnyen eltéved a társas 
környezetben, mivel félre érti a többi embert és így váratlan, nem megfelelő, impulzív reakcióival könnyen konfliktusba kerülhet 
a probléma háttér mechanizmusáról mit sem sejtő környezetével. 
A vizuális észlelés nemcsak a magasan szervezett, aktív figyelmi organizáció zavara következtében károsodhat, hanem  
a figyelmi folyamat más aspektusainak diszfunkciója miatt is. Az aktív észlelés során a folyamatosan változó, komplex vizu-
ális környezetben tekintetünket célunknak megfelelően kell a számunkra létfontosságú objektumokra irányítani. Ez többek 
között a szakkádikus letapogató szemmozgások különböző szintű szabályozásán keresztül valósul meg (2). A szakkádikus 
szemmozgások követése az oculomotoros tevékenység mérésén belül jól bevált módszere a vizuális figyelemi működés vizsgá-
latának, és hatékony a különböző, például frontális illetve parieto-occipitális sérülésből fakadó zavarok elkülönítésében (9).  
A vizuális figyelem egyik pontról a másikra történő átirányításának, tehát a folyamatos pásztázásnak egy jellegzetes zavara 
a szimultán agnosia (5, 10-15). 
A szimultán agnosia olyan vizuális figyelmi zavar, amely esetén a személy képtelen arra, hogy a látott kép vagy az őt körül-
vevő vizuális világ részleteit szimultán észlelje. Megtartott elemi vizuális funkciók mellett a beteg csak a komplex kép egy 
elemét észleli, függetlenül annak méretétől, mintha csőlátása lenne. Például zajos helyiségbe lépve hallja, hogy ott sokan 
vannak, mégis egyszerre csak egy embert lát, noha nincs látótérdefektusa. A szimultán agnosia különböző súlyossági fokban 
jelentkezhet, és bár ritkán fordul elő, általában komoly problémaként jelenik meg a személyek mindennapi életében. Például 
előfordulhat, hogy a beteg azért képtelen a rajzolásra, mert hol a papírt, hol a ceruzát látja, és képtelen a kettőt összehozni. 
Neuro-ophthalmológiai vizsgálatban a szakkádikus szemmozgás vizsgálatán kívül (EOG) az Ishihara táblák is jól használ-
hatók a szimultán agnosia kimutatásában. Az agysérült személynek ugyanis nehézséget jelent a számokat megnevezni annak 
ellenére, hogy a színeket jól felismeri (16). (Természetesen a számmegnevezés más, például afázia miatt is problémát jelenthet. 
Vigyázzunk ne keverjük össze a különböző típusú, de megjelenésében nagyon hasonló tüneteket!)
A betegségnek két formáját különíthetjük el (10): a dorsalis szimultán agnosia bilateralis parietooccipitalis károsodáskor jön 
létre, a ventralis forma, pedig a bal inferior occipitotemporalis terület sérülésekor. A dorsalis szimultán agnosia, bár lehet önálló  

1. ábra 
Szokatlan perspektívában megjelenített szárnyasok

2. ábra 
Poppelreuter ábra a vizuális zavarok vizsgálatához
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kórkép, gyakran társul két jellegzetes tünettel, az oculáris apraxiával (pszichikus tekintésbénulás), és az optikus ataxiával  
(l. később). A három tünet együttes megjelenését Bálint-szindrómának (17-19) nevezzük, amely a parietooccipitális terület két- 
oldali károsodása következtében jön létre. Ezzel a szindrómával a klinikumban ritkán találkozunk, de azért a szakirodalomban 
olvashatók ilyen tünetekkel küzdő betegek rehabilitációjával kapcsolatos esetismertetések is (22). A szindrómát Bálint Rezső írta 
le 1907-ben, akiről nevezetessé is vált a tünetcsoport (20). A szindróma két fő tünetét a szimultánagnóziát és az opticus ataxiát 
részletesebben tárgyaljuk fejezetünkben. A harmadik tünetről az oculáris apraxiáról vagy más néven a tekintés pszichikus  
paralíziséről röviden annyit jegyeznénk meg, hogy a probléma lényege az, hogy az agysérült beteg a foveális rendszerén keresztül 
nézett tárgyról nem tudja átváltani a tekintetét a periférián megjelenő új tárgyra (21). A periférián megjelenő tárgyra annak 
ellenére nem történik meg a figyelmi váltás, hogy a szemmozgások épek. 

VALÓDI VIZUÁLIS AGNOSIÁK

A vizuális analízis és zavarai

Előbbiekben részletesen bemutattuk azokat a vizuális zavarokat, amik a látás magasabb szintű figyelmi folyamatainak káro-
sodásához köthetők. Az alábbiakban a vizuális észlelési rendszer diszfunkcióit tárgyaljuk, ezek tekinthetők valódi vizuális 
agnosiának, tehát a „bemeneti vizuális minta” feldolgozási zavarának. A vizuális észlelés önmagában, a szorosan kapcsolódó 
figyelmi hálózat nélkül is többszintű folyamat. A szemből egy összetett kép érkezik az agyhoz, amelyet előbb elemeire kell bontani, 
analizálni kell ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni. Ez az analizálás néhány jellegzetes vizuális jellemző (pl. fényesség, szín, irány, 
mélység, mozgás) mentén történik a vizuális kéregben (2, 23, 24). A vizuális analízis károsodásának leggyakoribb következménye 
a színészlelés zavara (dischromatopsia, achromatopsia), az irányészlelés zavara, a mélységészlelés zavara (astereopsia), illetve 
a mozgásészlelés zavara (akinetopsia). 
A dischromatopsia és az achromatopsia (10, 23, 25, 26) az occipitotemporalis, a lingualis és a fusiform gyrus károsodása kö-
vetkeztében alakulhat ki. Ekkor annak ellenére, hogy a retinában lévő csapokhoz kötődő elemi színlátás nem szenved zavart, 
a személyek egyes színek észlelésére képtelenné válnak (dischromatopsia) vagy súlyosabb esetben egyáltalán nem észlelnek 
színeket, fekete-fehérnek vagy a szürke árnyalataiban látják a színes világot (achromatopsia). Az agy egyoldali agysérülésnél 
a színészlelés zavara csak az egyik (a károsodással ellenoldali) térfelet érinti (hemidischromatopsia, hemiachromatopsia).  
A zavar neuropszichológiai vizsgálata során kártyák, fonalak, tárgyak színének megnevezésére, ill. színek szerinti csopor-
tosítására kérik a beteget. A két vizsgálat együttes alkalmazása lehetővé teszi a színagnosia és a színanómia elkülönítését.  
A színagnosia a szín észlelését érinti, így a beteg mind a megnevezésben, mind a csoportosításban rosszul teljesít. 
Színanómia esetén a beteg a színeket észleli, csak a megfelelő szót nem tudja hozzá társítani, így ugyan színmegnevezésre kép-
telen, de a csoportosításban jól teljesít. A kérgi színvakság mindennapi életre gyakorolt hatását érzékletesen mutatja be Oliver 
Sachs (27) egy színvakká vált festő esetének ismertetésével.
Az irányok megítélésének zavarában (28, 29) a személy 
képtelen arra, hogy egy képen az ott látható vonalak térbe-
li irányát pontosan meghatározza. A jelenség vizsgálatára 
kiváló eszköz a „párhuzamos vonalak keresése” feladat (30). 
A 3. ábrán a vizsgált személynek a középen bekarikázott 
vonallal párhuzamos egyeneseket kell keresnie és megje-
lölnie (a vonalakat mi számoztatni szoktuk). Az ábrán egy 
olyan feladatmegoldást mutatunk be, amelyben a vizsgált 
személynek nemcsak az iránytévesztése mutatkozik meg, 
hanem a bal oldalt kihagyott vonalakból feltételezhetjük, 
hogy neglect tünete is van. 
A hétköznapi életben az irányok megítélésének zavara követ-
keztében az agysérült személynek nehézséget okozhat pl. az óra-
mutató állásának leolvasása. A különböző vonalak irányának 
megfelelő észlelése, azonban a kontúrdetekció (képek, tárgyak 
határvonalának észlelése) alapjául is szolgál, így diszfunkciója a 
magasabb szintű tárgyfelismerésben is problémát okozhat (23). 
Az astereopsia (17, 23, 28) során a személy mélységészlelése szenved kárt. Bár a kétszemes együttlátás képessége ép, mégis sérül a tár-
gyak mélységének, távolságának észlelése és becslése, ami problémát okozhat a látáshoz kapcsolódó magasabb szintű folyamatokban 
is. Például a hétköznapi életben azt vehetjük észre, hogy a betegek mellényúlnak a tárgyaknak (elé vagy mögé), vagy az asztalon a le-
vest addig próbálják közelebb húzni, míg végül magukra borítják. Ezek a jelenségek nagyon hasonlítanak az optikus ataxia tüneteire 
(l. később). A mélységészlelés zavaránál azonban, a vizuálisan vezetett cselekvésekben csak a mélység dimenziójában (közel-távol) 
jelentkeznek problémák, síkban, oldalirányban nem. A betegséget többnyire a jobb hemisphaerium sérülése okozza. 
Az akinetopsia (23, 25) olyan speciális vizuális deficit, amikor a személy nem látja, és nem tudja értelmezni a látott mozgásokat. 
A statikus tárgyakat jól észleli, a mozgóak viszont láthatatlanná válnak számára, ugyanakkor a mozgás auditív és taktilis 

3. ábra 
Párhuzamos vonalak keresése feladat – kicsinyített méretben

- beszámozott párhuzamosok             - beszámozatlan párhuzamosok
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percepciója ép marad. Az akinetopsiával küzdő betegeket kifejezetten zavarják azok a helyzetek, amelyben egyszerre több 
tárgy is mozog. Például a nagy társaságban való lét és közlekedés nagyon nagy nehézséget jelent számukra, mert ott sok em-
ber egyszerre mozog, ezért a társas helyzetek gyakran szorongató érzést keltenek bennük. Az akinetopsiát a V5-nek nevezett 
praestriatalis terület sérülése okozza, ugyanis a V5 agyterület sejtjei a mozgásra reagálnak, nagy részük a mozgás irányára is 
érzékeny. A mozgás vizuális észlelése a tárgyak és a tér vizuális perceptuális károsodásától függetlenül önmagában is sérülhet.
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az irány-, a mélység-, vagy a mozgásészlelés zavara nem mindig nyilvánvaló.  
Ezek a vizuális corticalis diszfunkciók a személyben olyan bizonytalanság érzetet kelthetnek, amitől a fizikális térben való 
közlekedés, illetve a társas közegben való lét félelmetessé válhat. Mindez lassíthatja a mozgások újratanulását a rehabilitációs 
folyamatban, és az önellátás vizuálisan vezérelt folyamatainál „érthetetlen” megtorpanások jelentkezhetnek. A gyakorlatban 
felmerülő problémák gyakran téves értelmezést kapnak, különösen akkor, ha a vizuális diszfunkciók diagnosztikai vakfoltra 
esnek, s emiatt rejtve, valamint kezeletlenül maradnak. Előfordulhat, hogy az agysérült személy érzelmi és viselkedési meg-
nyilvánulásai, panaszai miatt fóbiára gyanakodnak. Javasoljuk, hogy pl. agorafóbiával kezelt személyeknél is vessük fel annak 
lehetőségét (vizsgálattal ellenőrizzük le), hogy esetleg a félelmek, a visszahúzódás mögött valódi vizuális zavar bújik meg. 

A vizuális integráció és zavarai

A vizuális analízist követően az egyes elemeket az agy újra integrálja. Ez az integrációs folyamat egymással párhuzamosan 
két pályarendszeren történik, ugyanis a vizuális észlelés specifikus jellegzetessége, hogy (legalább) két idegi alrendszere van:  
1. ventralis (occipitotemporalis) pálya, 2. dorsalis (occipitoparietalis) pálya2. Bár a vizuális észlelés két kérgi útvonala régóta is-
meretes, a pályák fő funkcióit tekintve egyes szerzők különböző helyekre teszik a hangsúlyt (24). A jelen fejezet célja nem kívánja 
meg, terjedelme pedig nem teszi lehetővé, hogy ezt részletezzük. A vizuális zavarok jobb megértésének elősegítése érdekében  
az alábbiakban Goodale és Milner akció-percepció hipotézisét (31, 32) mutatjuk be röviden3. Ha jól meggondoljuk, egy élőlény 
számára a vizuális észlelésnek két létfontosságú funkciója lehet: 1. tudni mi az, amit lát, 2. tudni hol van, amit lát, amihez hoz-
zátartozik, hogy miként közelítheti, ragadhatja meg, vagy kerülheti el azt. Az előbbihez a tárgy vizuális perceptuális jellemzőit 
(méret, forma, szín stb.) kell feldolgozni, az utóbbihoz a tárgy térbeli helyét és helyzetét, a hozzá kapcsolódó mozgási informáci-
ókkal. Az előbbi funkció a ventralis pályarendszerhez köthető, aminek működése lehetővé teszi a tárgy képi reprezentációjának 
kialakulását, ezáltal a tárgyfelismerést. Az utóbbi funkció a dorsalis pályához kapcsolható, ami a vizuálisan vezetett mozgások 
szabályozásának alapját képezi. Ebből következik, hogy a ventralis látópálya károsodása a tárgyfelismerésben, a dorsalis lá-
tópálya sérülése viszont a vizuomotoros tevékenység szabályozásában okoz problémát. A neglect szindróma (l. részletesen a 
következő fejezetben) olyan összetett zavar, amely érintheti a térészlelést, a téri figyelmet és a térbeli mozgás szabályozását, tehát 
a dorsalis látórendszert, de a tárgyfelismerést, vagyis a ventralis pályát is. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgy-
felismerés problémája mögött állhat több jelenség, pl. pseudoagnosia, neglect, apperceptív vagy asszociatív agnosia (l. később) 
amelyek megkülönböztetése kvalitatív neuropszichológiai analízis segítségével lehetséges. 
A látás fejlődésében feltételezik, hogy a ventralis pálya egyrészt filogenetikusan fiatalabb, másrészt az egyedfejlődés során is kés-
leltetve érik a dorsalis pályához viszonyítva (24). Alkalmazkodva ehhez a fejlődési sorrendhez a következőkben először dorsalis, 
majd a ventralis látópálya károsodásához köthető vizuális integrációs zavarokat mutatjuk be. 

A dorsalis rendszer integrációs zavarai
Az opticus ataxia (34, 35) a vizuálisan vezetett tárgyelérő 
kézmozgás (vagy bármilyen célmozgás) zavara, megtartott 
elemi vizuális szenzomotoros és szomatoszenzoros funkciók 
mellett. A betegek, bár pontosan lokalizálják a tárgy helyze-
tét, ha meg akarják fogni, mégis mellényúlnak. Nem sérülnek 
viszont azok a célmozgások, amelyek nem vizuálisan irányí-
tottak. Például a hagyományos neurológiai vizsgálatban az 
orr-ujjhegy próbát ezek a betegek jól végzik el. Feltételezhető, 
hogy e kórképben a vizuális ingerek és a proprioceptív moz-
gási információk integrálása károsodik. Az opticus ataxia a 
parietooccipitális és a premotoros területek összeköttetésé-
nek diszfunkciója. Bilaterális sérülés esetén az elváltozások 
markánsak, mindkét kézen észlelhetőek. 
A hétköznapokban azt vehetjük észre, hogy például a szemé-
lyek folyamatos írása kissé rendezetlen, viszont ha nyomta-
tott betűkkel írnak, akkor az szinte felismerhetetlenné válik, 
mert ahogy felemelik az íróeszközt, nem tudják pont ugyanott  

2  A látórendszer paralel információ-feldolgozási mechanizmusairól l. részletesen Benedek György által írt fejezetet a jelen könyvben.
3  Az akció-percepció hipotézis közvetlen előzménye Mishkin és Ungerleider (33) elmélete, amely szerint a két alapvető vizuális rendszer a Mi 

rendszer (ventralis) és a Hol rendszer (dorsalis).

4. ábra 
Opticus ataxiában szenvedő beteg teljesítménye a számok összekötésében és 
bekarikázásában
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folytatni, ahol abbahagyták, s ezen okokból a rajzolásuk is nagyon kaotikus.  
A betegek látják sikertelenségüket és próbálják önmagukat javítani. A mellé-
nyúlás, a szenzomotoros koordinációs probléma csökken, vagy akár el is tű-
nik, ha az optikus ataxiás beteg folyamatosan, a toll felemelése nélkül ír(hat), 
vagy rajzol(hat). Ha az opticus ataxia vizsgálata során az agysérült személytől 
azt kérjük, hogy egy lapon elszórtan felírt számokat karikázzon be, és sor-
rendben kösse össze őket, akkor csak többszöri nekirugaszkodással tudja ezt a 
feladatot elvégezni. Erre látunk példát a 4. ábrán.
Ugyanez a beteg agyagszobrot készített, s folyamatos mozgásának eredmé-
nyeként azon felismerhető a fejforma (5. ábra). Az egy-egy mozdulattal ki-
alakítható részletek – például a szemek – viszonylag sikeresek. Ahol a részlet 
kidolgozásához meg kellett szakítani a mozdulatot, és újra kellett kezdeni  
a munkát (például a száj kialakításakor), a beteg mellényúlt és a sok próbál-
kozás ellenére, a szobornak ez a része szinte felismerhetetlenné vált.

A térbeli orientáció zavara (17) fedezhető fel a „kóborló” betegek egy ré-
szénél. Például a személy képtelen elmondani vagy térképen megmutatni a 
haza vezető utat, illetve új környezetben tájékozódni. Ez a tünet része lehet 
egy vizuális-téri emlékezet zavarnak, poszttraumás amnéziának, általános dezorientáltságnak vagy dementiának. Önálló jelen-
ségként is felléphet, továbbá állhat mögötte, vagy kapcsolódhat hozzá az irány-, a mélység, és/vagy a mozgásészlelés zavara is.

A ventralis rendszer integrációs zavarai
A tárgyfelismerés folyamatában a vizuális analízist követő integráció első lépése a vizuális modalitású elemi információk összerendezése, 
amely során az éppen aktuális észlelet kiegészül, a kapcsolódó emlékezetben tárolt vizuális információkkal is. Például egy asztal képe 
kiegészülhet az éppen nem látott, takarásban lévő részek emlékezetben tárolt vizuális képével, s így kialakul az agyunkban az asztal 
egészleges térbeli vizuális reprezentációja. Az integráció következő szintjén az aktuális vizuális reprezentáció összehasonlításra ke-
rül az emlékezetben tárolt tárgyi reprezentációkkal, ezáltal jelentéssel töltődik meg, így lehetővé válik az adott tárgy beazonosítása.  
Az integráció utolsó lépéseként az adott kép jelentéséhez hozzákapcsolódik a nyelvi reprezentáció, így lehetővé válik a megnevezés (23). 
A tárgyfelismerési zavar a tárgyak azonosításának képtelensége, amely nem tulajdonítható lényeges látási problémának (látáséles-
ség csökkenése, vakság) vagy más kognitív sérülésnek (szótalálási nehézség, figyelmi probléma, általános szellemi leépülés).  
A tárgyfelismerés zavarának két alapvető formáját különböztetjük meg4 (9, 36, 37), amelyek a fentebb vázolt integrációs folyamat  
más-más szintjének károsodásához köthetők (23).

1.  A vizuális apperceptív agnosia az integráció első szintjén jelentkező károsodás következménye, ekkor az észlelés során nem 
tud kialakulni stabil vizuális reprezentáció.

2.  Vizuális asszociatív agnosia esetén a vizuális percepció ép, de a beteg 
nem ismeri fel az adott tárgy jelentését, ebben az esetben tehát a sze-
mantikai tudáshoz való hozzáférés károsodik.

Hogyan különböztethető meg a vizuális apperceptiv és vizuális asszo-
ciatív agnosia? A differenciáldiagnózishoz kvalitatív neuropszichológiai 
analízis szükséges, mert az eltérések nem a hibázások mennyiségé-
ben, hanem a hibák minőségében mutatkozik meg. A következőkben  
bemutatjuk a két vizuális agnosia eltérő neuropszichológiai jellegzetességeit.

A vizuális apperceptív agnosia (9, 36, 38) esetén tehát a vizuálisan bemuta-
tott tárgyak, illetve tárgyképek felismerése károsodik, annak ellenére, hogy 
az elemi szenzoros folyamatok épek. Az apperceptív agnosia jellegzetessége, 
hogy nemcsak a felismerés szenvedhet zavart, hanem az agysérült személy 
másolóképessége (kép, szöveg), írása, olvasása, akárcsak az azonos jelentésű 
tárgyak illesztése (matching) is, például két fésűt nem tud azonos kategóri-
ába sorolni. Az apperceptív agnosia súlyos tüneteit mutató beteg például az 
órát karikának, a benne lévő számokat pedig, fekete foltoknak vélte. 
Az almáról azt mondta: „Ez piros, mintha alma lenne.” Az ollót két sapka-
formának és hosszúkás formának mondta. Ugyanennek a betegnek írási  
és rajzolási nehézségei is voltak (6. ábra). 

4 Humphreys és Riddoch úgy véli, hogy több tárgyfelismerési problémával küszködő beteg nehezen illeszthető bele a Lissauer féle kettős 
(apperceptív és asszociatív agnosia) felosztásba, ezért részletesebb osztályozást javasolnak. Megkülönböztetnek az apperceptív agnosián belül 
alak-, integratív-, transzformációs-; az asszociatív agnosián belül szemantikai- és szemantikai hozzáférési agnosiát (37,39).

6. ábra 
Egy apperceptív agnosiában szenvedő beteg rajza és diktálás 
utáni írása

5. ábra 
Opticus ataxiában szenvedő beteg által készített szobor 
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Az apperceptív agnosia bizonyos eseteiben a személy a megszokott mó-
don megjelenített tárgyakat, képeket pontosan észleli. Ha ellenben a tár-
gyat szokatlan perspektívában mutatjuk be (1. ábra) vagy csak a sziluettjét  
ábrázoljuk (7. ábra), a beteg téveszt (36). Egy egészséges embernek nem okoz 
nehézséget, hogy ugyanazt a tárgyat különböző vagy szokatlan térbeli hely-
zetekben azonosnak ismerje fel, a tárgy nagyságát nem befolyásolja az eltérő 
tárgytávolság, és a tárgy színét sem az eltérő megvilágítás. Ez a tárgykonstancia 
jelensége, amely apperceptív agnosia esetén sérülhet, és ezért teljesítenek rosz-
szul a betegek a szokatlan perspektívájú képek felismerésében (39). 
Az apperceptív agnosiás személy a Poppelreuter ábra (l. 2 ábra) áthúzásánál is 
jellegzetes hibákat vét, ugyanis annyira megzavarják az egymásra rajzolt vona-
lak, hogy gyakran nem képes az egyes tárgyak kontúrján végighaladni (vö. az 
alábbi asszociatív agnosiás beteg teljesítményét Poppelreuter ábra áthúzásában).

Vizuális asszociativ agnosiáról (10, 40, 41) akkor beszélünk, ha a felismerés perceptuális szinten létrejöhetne, de a lá-
tott tárgy jelentéstartalmához a személy nem fér hozzá. Vizuális asszociatív agnosia esetén (szemben a vizuális apperceptív 
agnosiával) a betegek a felismerésnél felhasználják a tárgyak formai jegyeit, tudnak illeszteni, képesek lerajzolni azokat a 
tárgyakat is, amelyekről nem tudják, hogy mi az, sőt alakzatokat, komplex ábrákat is jól lemásolnak, anélkül, hogy a jelen-
tésükkel tisztában lennének. Főként a hasonló alakú és formájú tárgyakat tévesztik. Az asszociatív agnosiás beteg jól kiveszi 
az egymásra rajzolt tárgyakat (a halat, a tányért és a fenyőfát – lásd 2. ábra), de mivel nem aktiválódik a tárgyak jelentése, 
ezért nem tudja megnevezni őket. „Látni látom, de nem tudom mi az”, fogalmazta meg nagyon érzékletesen az ilyen jellegű 
problémáját az egyik asszociatív agnosia nehézségeivel küzdő beteg. A kompenzáció jele lehet, ha a beteg a formai hasonló-
ság alapján próbál értelmet adni annak, amit lát, és például a tányért kalapnak véli. Ez a tévesztés nem keverendő össze az 
optikus aphasiaval, amelyben a jelentésadás megtörténik, csak a vizuálisan megjelenített tárgy megnevezése károsodott (42).  
Szemléltetés kedvéért, de az esetismertetés igénye nélkül, alább bemutatjuk T. M. asszociatív agnosia tüneteit mutató, 15 éves, jobb 
kezes, agysérült leány néhány feladatban nyújtott teljesítményét, amelyet a neuropszichológiai vizsgálat során készített 4-5 hó-
nappal a traumás agysérülését követően. A sérülés elsősorban a bal oldali féltekét temporálisan és occipitálisan érintette (CT, MR 
alapján). A neuro-ophthalmológiai vizsgálat kiterjedt bal oldali radiatio optica lézió okozta jobb oldali homonym hemianopiát, 
továbbá bal alsó quadráns quadrantopiát véleményezett. A beteg tisztában volt nehézségeivel. Panaszai között elsőként az sze-
repelt, hogy „nem tudom, mi micsoda”, „nem tudom, hogy melyik étel milyen, csak ha elmondják”. Összehasonlításképpen,  
a korábban bemutatott 1. ábrára (szokatlan perspektívájú fotó) a következő választ adta: „tuti, hogy ember, vagy legalábbis arra 
hasonlít” – mondta a szemben lévő állatra – „ez meg lóhoz hasonlít” – mutatott a hátrébb látható libára. A válaszai megfogalma-
zásánál („hasonlít”) észrevehetjük a bizonytalanságot, s pa-
naszát meg tudjuk feleltetni a megnyilvánuló nehézségének. 
A pszeudoagnoziás tüneteket mutató személyeknél ez a bi-
zonytalanság nem kíséri a feladatvégzést, ők a problémájukat 
nem fogalmazzák meg, és gyakran panaszuk sincs. 
A 8. ábrán láthatjuk, hogy a Poppelreuter ábrákkal végzett 
vizsgálatban (az alapot lásd 2. ábrán) T. M. színes tollal kö-
rülrajzolta azokat a formákat, amelyeket egy alakzatnak 
gondolt – alakzatonként egy szín használatát kértük. En-
nek alapján láthatjuk, hogy perceptuálisan „jó egészeket” 
formált. Lényegileg jól elkülönítette a rajzban megjelenített 
valódi alakokat, ugyanakkor látható az is, hogy perceptu-
ális hasonlóság mentén egy egységbe szervezett olyan for-
mákat, amelyek eltérő figurák alkotórészeit képezték – lásd 
a narancssárgával megrajzoltakat. A beteg a feladat végzése 
során nem tudta megmondani, hogy mik azok, amiket kör-
be rajzolt. T. M. a színeket lényegében jól azonosította, bár 
nem tudta megnevezni. Továbbá a szenzomotoros koordi-
nációt megkövetelő másolási feladatokban is jól teljesített.
A 9. ábrán kicsinyítve bemutatott vonalkövetési feladatban 
a vizsgált személynek meg kell mondania, hogy a baloldalon 
megszámozott vonalakat egyenként követve, egy adott szám-
ból kiinduló vonal melyik betűhöz érkezik. Ezt T. M. hibátlanul 
oldotta meg, ami szintén mutatja, hogy T. M-nél jól működnek 
azok az elemi perceptuális szerveződési folyamatok, amelyek 
nélkül ez a feladat sikeresen nem megoldható, nevezetesen  
képes vonalak „kusza együttesét” diszkriminálni, követni.

7. ábra 
Vizsgálati feladat a sziluettkép felismerésére

8. ábra 
T. M. megoldásai a Poppelreuter ábrák áthúzásának feladatából

9. ábra 
Rey-féle vonalkövetés (kicsinyítve)
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A 10. ábrán T. M. azon rajzai láthatók, amelyeket a vizsgá-
latvezető kérésére rajzolt. Balról jobbra haladva 1. sorban: 
kör, háromszög, négyzet, kocka, pohár, asztal, 2. sorban 
lakótelepi ház, fa, ember. Megfigyelhetjük, hogy a beteg 
képes egyenes és ívelt vonalak megformálására, és azo-
kat össze is tudja kötni, azaz a rajzoláshoz az alapvető 
vizuomotoros képességei megvannak. Viszont háromdi-
menziós tárgyakat nem tud helyesen megjeleníteni rajz-
ban. A lakótelepi ház, a fa és emberrajzának összhatása 
különös élményt kelt azzal, hogy a „dolgok” jellegzetessé-
geinek van olyan részlete, amely megfelelő, de olyan rajz-
részletekkel kombinálódik, amelyek nem, vagy nem pont 
úgy tartoznak a dolog valódi sajátosságaihoz (mentális reprezentációjához), mint ahogy itt meg van jelenítve. Például az ember 
fején középen van egy szem, a fejtetőn pedig nem tudjuk, hogy két szarvacskát látunk-e, vagy a két fület jelentő vonalacskát.
T.M. az olyan egyszerű hétköznapi tárgyat, mint például a telefon nem tudta megnevezni akkor, ha csupán látta, vagy például a 
kezébe vette azt. Amikor viszont a vizsgálatvezető rávezette, hogy hallgasson bele az „elemelt” részbe – telefonkagyló – akkor, 
amint a búgó hangot meghallotta, azonnal felismerte és megnevezte a telefont a hangjáról. T. M-nek általános nehézsége volt 
a tárgyak megnevezésével, és még ennél is nagyobb problémát jelentett az állatok, autók és emberek arcának beazonosítása. 
Mondhatnánk azt is, hogy az élő (tőle függetlenül közeledő és távolodó) valamint mozgó, éppen ezért alakjukat látszólag 
állandóan változtató objektumok jelentésének felismerése szinte lehetetlen volt számára. Képtelen volt memorizálni az őt 
körülvevő háziállatok neveit. Ugyancsak problémát jelentett számára az olvasás. Emlékezetét nézve nehézséget okozott neki 
akár szavakat, akár képeket verbálisan felidézni, viszont a vizuálisan látott tárgyakat könnyedén felismerte, amikor képek 
közül kellett kiválasztani azokat. 
T. M. neuropszichológiai vizsgálata igen részletes volt, és több évig kísérte állapotváltozásait (javulását), azonban jelenleg, a ter-
jedelmi korlátok miatt, egyelőre meg kell elégednünk a kiragadott szemléltető példákkal. Rehabilitációját tekintve a lánynak újra 
kellett tanulnia az őt körülvevő világ „jelentésmezejét”, kicsit úgy, mint, amikor egy kisgyermek ismerkedik a világgal, de egy ki-
csit másképp is, mert már világos fogalmak voltak a fejében, jól használta a nyelvet, képes volt beszélni, és absztrakt fogalmakban 
gondolkodni. Az ő egyéni problémájához egy egyéni kikísérletező, fejlődési útra volt szükség, amelyet a család, a barátok és az 
iskola valamint terapeuták „teamje” kísért. Nem létezett számára sem előre gyártott „terápiás egyen csomag”, amelyet a balesete 
után megkaphatott volna.

A prosopagnosia (2, 10, 36, 43-46) nehézségeivel küzdő betegek vizuális felismerési zavara speciálisan arcokra vonat-
kozik. Arcfelismerési zavart mutató agysérült személyek ismerőseiket gyakran csak a hangjukról ill. egyéb egyéni jel-
legzetesség alapján (pl. tetoválás) ismerik meg, és/vagy új személyeket pedig nem tudnak megjegyezni az arcuk alapján. 
Vizsgálatuk során gyakran az tapasztalható, hogy párhuzamosan bemutatott arcok azonosságát vagy különbözőségét 
képtelenek pontosan megítélni. A probléma okozója a temporooccipitalis terület kétoldali, vagy ugyanezen területek 
jobb oldali sérülése. A szakirodalomban alapkérdésként merül fel, hogy a prosopagnosia vajon önmagában speciális 
zavar, vagy a vizuális felismerés általánosabb diszfunkciójának egyik megnyilvánulása. Számos olyan beszámolóval, 
vizsgálattal találkozhatunk, amely módszertanilag egyre differenciáltabban elemzi a különböző típusú arcfelismerési 
problémákat, ezek kapcsolatát, illetve disszociációinak formáit (47, 48). A prosopagnosia megjelenési módjaiban dif-
ferenciálhatunk aszerint, hogy az arc vizuális mintázatának feldolgozásával (hasonlóan az apperceptív agnosiához), 
vagy az archoz kapcsolódó jelentés (kinek az arca) aktiválásával van-e probléma (hasonló módon, mint az asszociatív 
agnosiánál, amikor a tárgyak jelentése nem mobilizálható). Előbbi esetben a beteg diszkriminációs, transzformációs il-
letve integrációs nehézségek miatt nem veszi észre a különbséget és a hasonlóságot vagy az azonosságot az arcok között. 
Utóbbi esetben a személy az ismerős illetve híres emberek arcait nem ismeri fel. A klinikai gyakorlatban előfordulhat, 
hogy a hozzátartozók panaszai alapján, miszerint családtagjuk elzárkózik tőlük, és nem ismeri meg őket, felmerül a 
prosopagnosia hipotézise. Az ilyen jellegű probléma mögött azonban nem biztos, hogy prosopagnosia áll, lehetséges, 
hogy Capgras szindrómáról van szó. A Capgras szindróma tüneteit mutató beteg ismerős arcokat idegennek vél, mi-
közben arcokat jól felismer. A beteg például közvetlen hozzátartozóit elutasítja, mivel úgy véli, hogy azokat kicserélték 
helyettesítőkkel, akik utánzatok, dublőrök (49). Esetenként veszélyes földönkívülieknek tartja őket. Annyira retteghet a 
beteg a támadás veszélyétől, hogy akár sérülést, esetleg halált is okozhat a tévesen idegennek észlelt személynek. Fontos 
elkülöníteni, hogy a zavar hátterében neurológiai probléma (neurodegeneratív – Lewy-testes demencia) vagy más jel-
legű, például az un. paranoid pszichotikus állapot húzódik-e meg (50). A Capgras szindrómával együtt, de önállóan is 
megjelenhet, az un Frégoli-tünet (51, 52), amikor a beteg ismerősnek tekint ismeretlen személyeket, például a kórterem-
ben a szobatársban rokont, vagy barátot vél felismerni. A Frégoli-doxazma leggyakrabban szkizofrénia, szkizoaffektív 
zavarok esetén jelenik meg, de előfordulhat organikus sérülést (pl. contusio cerebri) követően is, dezorientáltság állapo-
tában. A Capgras és Frégoli jelenségek érzelmileg színezett körülmények között jelennek meg, általában elmondhatjuk, 
hogy akár elidegenítésről, akár ismerőssé tételről van szó, az arcfelismerési probléma összekapcsolódik személyekhez 
fűződő emocionális tartalommal.

10. ábra 
T. M. rajzai
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TUDATOSSÁG, BELÁTÁS ÉS VIZUÁLIS ÉSZLELÉS

„Látja? Nem látja? Na látja!”

Az előbb tárgyalt Capgras szindróma és Frégoli tünet, valamint a korábban említett neglect szindróma esetén a betegek legtöbb-
ször nincsenek tudatában problémáiknak. Hasonló, bár talán még hihetetlenebb jelenség az Anton szindróma (54, 55), amikor 
egy beteg tagadja corticalis vakságát. A corticalis vakságot az occipitalis lebeny kiterjedt kétoldali (Brodmann 17-, 18-, 19-es area 
részleges vagy teljes) károsodása okozhatja. Ekkor az agysérült személy híján van minden vizuális élménynek, annak ellenére, 
hogy az elülső (anterior) vizuális pályák épek5 (53). Anton szindrómában szenvedő személyek gyakran kifogásokat keresnek, 
hogy aktuálisan miért nem látnak (pl. nincs elég fény), vagy annyira bizonygatják, hogy látnak, hogy a saját testi épségüket veszé-
lyeztetik (pl. nekimennek a falnak). Az Anton szindróma a betegségbelátás hiányának (anosognosia) egy fajtája, amely általában 
demenciával társul, de előfordulhat az agy lokális károsodásánál is, a frontális lebeny kétoldali súlyos zavaránál (55). Az Anton 
szindróma még különösebbnek tűnik, ha figyelembe vesszük a látás és a tudatosság (belátás) szoros kapcsolatát, amelyet nyel-
vünk oly sokszínűen fejez ki (pl. ’átlát’, ’belát’, ’betekintést nyer’, ’hiszem, ha látom’, ’nem hisz a szemének’ stb.).
A corticalis vaksághoz köthető egy másik különös jelenség, a vaklátás (2, 57). Előfordul, hogy kérgi vaksággal küzdő szemé-
lyeknek bizonyos látáshoz köthető készségei megmaradnak. Képesek lehetnek a véletlennél nagyobb valószínűséggel egy inger 
helyét helyesen eltalálni, mozgást észlelni, vagy vonalak irányát illetve egyszerű formákat (pl. X és O) megkülönböztetni, annak 
ellenére, hogy e betegeknek nincs a vizuális információkról élménye. Feltételezhető, hogy az agy – vélhetően a colliculus superior 
révén – kéreg alatt is feldolgozza a látásból származó információkat, így lehetséges ez a nem tudatos, de mégis látásra emlékeztető 
teljesítmény. A vaklátás során az érzékelés nem válik észlelési élménnyé, de az idegrendszer hasznosítja az információt. A nem 
tudatos, de mégis hasznosított információkra történő reflex szintű reagálások (pl. inger felé fordulás) miatt a környezetben kétség 
támadhat a személy vakságának súlyosságát tekintve. Ekkor különösen nagy a felelőssége a szakembereknek abban, hogy a je-
lenség hátterét részletesen elmagyarázza, ugyanis a „vaklátás reménysugarába” kapaszkodva a hozzátartozók irreális elvárásokat 
fogalmazhatnak meg a jövőre és a személy gyógyulására vonatkozóan. 
Anton szindróma esetén a betegben, vaklátás esetén első sorban a társas környezetben merülnek fel betegségbelátási problémák.
Ha a vizuális zavarok a betegségbelátás hiányával társulnak, a rehabilitáció bonyolultabbá válik. A rehabilitáció a változást,  
a változtatást szolgája, így alapja a változtatásra való hajlandóság, képesség. Szándékoltan változtatni azonban csak azon a prob-
lémán lehet, aminek tudatában vagyunk, így mondhatjuk, hogy a rehabilitáció egyik alapvető mozgatórugója a tudatosság. Ezért 
anosognosiával társuló képességzavarok esetén, nem elegendő a kiesett készség terápiás fejlesztése, hanem mindenekelőtt a tu-
datosítást kell elősegíteni (56). Ezt a tudatosítási folyamatot jó, ha neuropszichológus, vagy ezen a területen képzett pszichológus 
segíti, mert az organikus eredetű tudatosságzavarok felszíni szinten könnyen összetéveszthetőek a pszichés önvédelem által moz-
gósított elhárítási módokkal. A két féle probléma eltérő terápiás megközelítést igényel.

KITEKINTÉS

Fejezetünkben agysérülést szenvedett felnőtt személyek neuropszichológiai vizsgálata és rehabilitációja folyamán szerzett isme-
reteinket, és a témához kapcsolódó szakirodalmat tekintettük át. Hangsúlyoznánk, hogy agysérülést szenvedett gyerekek vizu-
ális észlelési folyamatainak károsodása másfajta jellegzetességgel bír. Az életkorral megváltozik a megismerő folyamat pszichés 
felépítése, a nyelv elsajátításával a nyelvben rögzített fogalmak új lehetőséget adnak a megismerés számára (6). Mondhatnánk 
azt, hogy a kisgyermek sokkal inkább úgy gondolkodik, emlékezik, ahogy észlel, a felnőtt, pedig úgy észlel, ahogy gondolkodik, 
emlékezik. A frontális lebeny (prefrontális területek) érésével leszünk képesek egyre inkább tudatosan, felülről lefelé szervezni 
tapasztalataink által a bennünket ért benyomásokat, változni és változtatni, újra és újra megújulni, empátiával gyógyítani (56).  
A fenti alcímet is ezen magasabb, absztraktabb elvontabb szintről tekintve értjük meg csak igazán.

Körültekintően nézzük meg, hogy átlátjuk-e, amit fentebb láttunk!? Betekintést kaptunk a vizuális rendszer magasan szerve-
zett folyamatairól felülről lefelé, s most az utolsó sorok áttekintése közben kiderülhet, hogy tudunk-e olvasni a sorok között is,  
így átlátható volt-e a szemléletmód, amit megmutattunk, és ezáltal tágul-e látóterünk?

Viszont LÁTÁSRA!
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VERSEGHI ANNA, S. NAGY ZITA

9.2. Figyelmen kívül hagyott világ hiányérzet nélkül 
 A Neglect

A Neglect jelensége: „Felemás” 

Amikor azt látjuk, hogy egy személy tekintete beszélgetés közben nem ránk irányul, hanem folya-
matosan elnéz mellettünk jobbra; jobban megfigyelve esetleg feltűnik, hogy a haja jobb oldalon 
meg van fésülve, de a bal felén kócos, vagy – ha férfiról van szó – arcának jobb fele viszonylag 
szépen borotvált, de a bal oldala borostás, esetleg kis szőrcsomószigetek maradtak ezen az arcfelén, 
vagy a szemüvege féloldalasan csak a jobb fülére van illesztve, akkor feltétlenül eszünkbe kell, hogy 
jusson, lehet, hogy akivel éppen találkoztunk, valamilyen módon agysérülést szenvedett, még-
pedig a jobb oldali agyféltekéjében és éppen a neglect tüneteit látjuk. Ekkor további megfigyelést 
végezve esetleg észlelhetjük, hogy ruhája aszimmetrikus, olyan, mintha a bal testfelén nem fejezte 
volna be az öltözködést (pl. nincs teljesen megigazítva a derekán a nadrág, a szoknya, vagy a bal 
karján megcsavarodott a ruhája ujja), és úgy tűnik, hogy őt ez egyáltalán nem zavarja. Mindennapi  
tevékenységei közben azt is láthatjuk például, hogy az ételét tányérjának bal felén meghagyja, 
vagy fekvéskor az ágyán aszimmetrikusan (pl. az ágy jobb szélén, vagy éppen a bal szélen szinte 
lógva) helyezkedik el, járás közben a bal keze, bal lába fennakad a bal térfélen látható különböző 
tereptárgyakban, amiket láthatóan nem kerül ki. Vajon ennyi szerteágazó, furcsa jelenséget vissza 
tudunk-e vezetni egy alapproblémára?  Heilman (1) már klasszikusnak számító definíciója szerint 
a neglect szindróma az agysérüléssel ellentétes oldalon megjelenő ingerek elhanyagolását jelenti, 
amikor is a betegek nem veszik észre, nem reagálnak és nem orientálódnak az ebből az irányból  
érkező információkra. Mindezt annak ellenére teszik, hogy az elemi észlelési folyamataik épek. 
Ezek a tünetek leggyakrabban a jobb félteke károsodásánál jelennek meg, és a bal oldali tér,  
valamint testfél figyelmen kívül hagyását jelentik. A szindróma jellegzetessége, hogy ha a betegek 
figyelmét az elhanyagolásra felhívjuk, akkor képesek az ingereket aktuálisan észrevenni.
Fenti – egyszerűnek tűnő – definíció nem adja vissza ennek a magatartási szindrómának a változatosságát. A bevezető leírásból 
viszont érezhetjük, hogy milyen sokféle formában jelenhetnek meg a neglectre utaló tünetek. Az elhanyagolás érintheti a per-
szonális teret (saját test), illetve az extraperszonális teret (látás, hallás során befogott környezet) (2). A neglect megjelenhet egy-egy 
modalitást érintve, de egyszerre több modalitásban is különféle kombinációkban – vizuális-téri, auditoros, szomatoszenzoros, 
olfactoros –, de akár globálisan is jelentkezhet (3). Ha a neglect globális és a perszonális teret (a saját testet) érinti, akkor lát-
hatjuk azt, hogy a betegek egyáltalán nem vesznek tudomást a bal testfelükről, például – ahogy korábban említettük – nem 
ápolják, nem öltöztetik fel az érintett végtagjaikat, vagy ráülnek, ráfekszenek bal kezükre, esetleg megsértik testük bal oldalát 
anélkül, hogy ezt észrevennék. Olykor határozottan állítják, hogy valaki fekszik mellettük az ágyban, és hozzájuk ér, pedig 
csak saját végtagjaikból származó eltérő proprioceptív-kinesztetikus visszajelzéseik keltik ezt az illúziót (4). A proprioceptív-
kinesztetikus visszacsatolási információk figyelmen kívül esése is egyik oka lehet annak, hogy pl. járásnál, a járás újratanulá-
sánál gyakoribb az egyensúlyozási probléma, amelyet általánosan nem tudnak a betegek korrigálni. A függőleges testhelyzet 
számukra gyakran a dőlés élményét adja, amit megpróbálnak korrigálni, elvesztve így egyensúlyukat. Általános tapasztalat, 
hogy a hemiplég, a hemiparetikus betegek mozgás rehabilitációja hosszadalmasabb, ha a betegeknek neglectes problémája is 
van (5). Laplane és Degos (6) külön kiemeli és motoros neglectnek nevezi a perszonális neglect azon formáját, amikor a betegek 
az érintett végtagjaikat nem használják annak mértékében, ahogy izomerejük vagy érzékenységük azt megengedné. 
Az utóbbi évek kutatásai arra utalnak, hogy érdemes megkülönböztetni az extraperszonális neglect egocentrikus és allocentrikus 
formáját (7). Ezen felfogás alapja az az elterjedt gondolkodási keret, ami szerint az extraperszonális teret kétféleképpen képez-
zük le: egocentrikusan, önmagunkhoz viszonyítva és allocentrikusan, valamilyen külső tárgyhoz viszonyítva (8). Egocentrikus 
neglectről akkor beszélünk, ha a személy a térben az agysérülésével ellentétes oldalról érkező (általában a tőle balra lévő) inge-
reket hanyagolja el. Allocentrikus neglect esetében függetlenül attól, hogy egy inger az agysérült személyhez képest jobbra vagy 
balra helyezkedik el, a beteg az inger azon oldalát nem veszi figyelembe, amely agysérülésével ellentétes. Így lesz jobb oldali 
agysérülés esetén például a 88-ból 33. Marsch és Hillis (9) úgy vélik, hogy a neglect ezen két fajtája – modalitástól függetlenül – 
gyakran disszociál, és egy agyféltekén belül különböző agyterületek sérüléséhez köthető. A későbbiekben ezen megnyilvánulási 
módokat szemléltetjük is a bemutatott ábrák egy részén.
A rehabilitáció szempontjából (l. később) nem hagyható figyelmen kívül, hogy egy személynél milyen modalitást, ill. a saját 
testet, és/vagy az extraperszonális teret érinti-e az elhanyagolás, valamint az sem, hogy a neglect egocentrikus, allocentrikus 
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vagy esetleg mindkettő formája tapasztalható-e az agysérült személynél. Hiszen, felhívhatjuk a beteg figyelmét arra, hogy 
nézzen balra, de ez az instrukció kevéssé segít, ha a neglect allocentrikus jellegű.

A NEGLECT NEUROLÓGIAI HÁTTERE

Bár a neglect igen széles körben vizsgált jelensége a 
neuropszichológiának (10–20), és publikációk özöne jelent 
meg a témában a 70-es évek második felétől, a jelenség előtt 
mégis még ma is szinte csodálkozva állunk.
Heilman és munkatársainak a téma széles körű, szinte minden 
részletére kiterjedő áttekintése alapján nyilvánvaló, hogy 
a jobb félteke – bár a bal hemisphaerium károsodásakor is 
megjelenhet ritkán, átmenetileg és kevésbé súlyosan a jobb 
oldali tér elhanyagolása – több különböző agyi régiójá-
nak együttes vagy izolált diszfunkciója okozhatja a neglect 
szindrómát (3). Különösen vonzó Mesulam (21, 22) hipotézise, 
mivel gyakorlati tapasztalatainknak is megfelel. Mesulam 
az extraperszonális térre vonatkozó neglectet a téri infor-
máció feldolgozás zavarára vezeti vissza. Az 1. ábrán látható 
modelljében meggyőzően kapcsolja össze a különböző agyi 
régiókat az extraperszonális térre irányított figyelem szabá-
lyozásának alapvető összetevőivel:
Ahhoz, hogy környezetünkben észrevegyünk egy tár-
gyat alapvető, hogy képesek legyünk észlelni azt (a térben 
meglássuk, meghalljuk, megérezzük az illatát stb.) Tehát 
szükséges, hogy az agy észlelésben érintett területei épek 
legyenek, amelyek közül a téri figyelmi folyamatok kap-
csán kiemelendő a térlátásban kulcsfontosságú poszterior 
parietális régió. Azonban a minket körülvevő töménytelen 
mennyiségű semleges inger közül ki kell emelni a jelentőse-
ket. A szenzoros területekről az információ – többek között 
– a thalamuszba érkezik, ahol ez a szűrés megtörténik (23). Az ingerszűrés folyamatát frontális kérgi területek szabályozzák. 
Szintén a homloklebenyhez köthető a figyelem irányának, illetve az exploráció motoros programozásának (keresés, irányítás, 
fixálás) hatékony szabályozása. Egy inger észrevételében jelentős szerepet játszik az is, hogy mennyire vagyunk erre motivál-
tak. Talán mindenki átélt már ahhoz hasonlót, hogy ha például sokszorosítani szeretne valamit, hirtelen egyetlen közeli fény-
másoló sem jut eszébe, de amikor megy hazafelé minden sarkon észrevesz egyet. A téri figyelem motivációs komponensének 
neurális hátterét a cinguláris kéreg képezi. Végül figyelmünket alapvetően befolyásolja az is, hogy mennyire vagyunk éberek 
vagy fáradtak. Az aktiváció-éberség szintjének szabályozása az agytörzsben elhelyezkedő hálózatos állományhoz (formatio 
retikularis) köthető. Mesulam azt feltételezi, hogy ezeknek az agyterületeknek az integratív működése játszik szerepet az 
extraperszonális térre irányított figyelem szabályozásában.
Ez a hipotetikus hálózat azt feltételezi, hogy az extraperszonális térnek legalább három, egymással komplementer és interaktív 
leképeződése lenne: a szenzoros reprezentáció a poszterior parietális kéregben, a figyelmi-exploratív mozgások sémája a frontális 
kéregben, és a motivációs térkép a cinguláris kéregben. Attól függően, hogy a rendszer mely része károsodik a neglect más-más 
tünetekben fejeződik ki. A következőkben a neglectes problémával küzdő személyekre jellemző eltérő, de tipikus viselkedéseket, 
illetve feladatmegoldási módokat mutatjuk be néhány jól használható vizsgálóeljárás segítségével.

A NEGLECT SZINDRÓMA VIZSGÁLATA

A neglect vizsgálata – ugyanúgy, ahogy minden neuropszichológiai vizsgálat – nemcsak arra koncentrál, hogy a személy egy 
adott feladatban mennyire eredményes, hanem arra is, hogy az adott eredményt hogyan érte el, tehát a kvantitatív elemzés kie-
gészül kvalitatív analízissel. Rehabilitációs szempontból minden egyes betegnél nélkülözhetetlen a neglect szindróma személyre 
jellemző háttérmechanizmusainak tisztázása, hiszen az egyéni, problémaorientált fejlesztő stratégiák kialakításához fontos tud-
ni, hogy az adott esetben az érintett személynél az információ feldolgozás mely láncszemei és milyen módon sérültek. Ezenkí-
vül egy adott betegnél hasznos, ha a neuropszichológiai vizsgálat kiterjed a neglect tüneteinek beazonosításán kívül az együtt 
jelentkező társtünetek felderítésére is (pl. öltözködési apraxia, konstrukciós apraxia, alloesztézia, vizuális aperceptív agnosia, 
pseudoagnosia, figyelem- és emlékezetzavar, dezorientáltság és a betegségbelátás hiánya). Igencsak értékes támpontokat ad-
hatnak az egyénre szabott gyakorlati rehabilitációs segítségnyújtáshoz, valamint elméleti szempontból a kognitív folyamatok 

1. ábra 
A figyelem irányulásában szerepet játszó (neurális) hálózat összetevői Mesulam 
alapján
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szerkezetének pontosabb megértéséhez az egyéni kognitív mintázatok szindróma analitikus megközelítéssel végzett jellemzése.  
A félreértést elkerülendően megjegyeznénk, hogy a szindróma analízis nem egyszerűen egy tünetlista készítését és beazonosítá-
sát jelenti, hanem mint ahogy az előbb említettük, a legkülönbözőbb tünetek minőségi hibaelemzését, annak kimutatását, hogy 
hogyan kapcsolódnak egymáshoz a maguk sajátos módján a sérült funkciók (szindróma analízisről bővebben lásd Verseghi, 24) 
Jelen fejezetben elsősorban a neglect vizuális formájának diagnosztizálására helyezzük a hangsúlyt, amit különösen fontosnak 
tartunk, mivel a neglecttel küzdő beteg gyakran egyáltalán nincs tudatában (anozognózia) deficitjének (szemben egy komp-
lett hemianopsiával), és ez mozgása közben életveszélybe sodorhatja őt. A kórképet nem mindig könnyű elkülöníteni a valódi 
hemianopsiától, hiszen együtt is előfordulhatnak. A differenciál diagnózisban a periméterrel végzett extinkciós vizsgálaton túl 
segítenek az alább említendő neuropszichológiai eljárások.

Szemészeti vizsgálómódszerek (25–28)
A szemorvos feladata neglect szindróma gyanújakor, hogy a figyelmi (attention) hemianopsia =hemianopia tünetét állapít-
sa meg, amelyet el kell különítenünk a bármilyen más eredetű (vérzés, tumor, trauma) látópályasérülés miatt kialakult valódi 
hemianopsiától=hemianopiától 
A rutin szemészeti vizsgálatok (visus, szemfenék, szemmozgások) után végezzük el az úgynevezett extinkciós látótérvizsgála-
tot, amelynek lényege, hogy a két szem látóterét egyidejűen és konfrontálisan vizsgáljuk, ami akár a betegágy mellett is elvé-
gezhető, bármilyen eszköz nélkül is. Ekkor a beteggel szemben ülünk és a vizsgáló az arcának egy pontjára, például az orra 
hegyére fixáltatja a vizsgáltat, majd a látótér két homológ pontján egyidejűleg mutatunk be ingert (például az ujjunk mozgá-
sát) a vizsgált személynek. Neglect szindrómában a szinkron alkalmazott ingerek közül a sérüléssel ellentétes oldalit (rend-
szerint a bal oldali látótérben lévőt) nem észleli a beteg, csak a lézióval azonos oldalit jelzi (13). A téri figyelemzavar következ-
tében az ép oldali inger „kioltja” az érintett oldalon alkalmazott inger hatását, ezért nevezzük ezt az eljárást extinkciósnak. 
Az extinkciós látótérvizsgálatot követően bármilyen, a rendelkezésünkre álló látótér vizsgálóeszközzel, periméterrel a két 
szemet külön-külön vizsgálva meghatározzuk a látótér határokat. Ha a monocularis, vagyis a külön-külön szemen végzett 
perimetriás látótér vizsgálatnál teljesek a látótér határok, viszont a konfrontális, kétszemes, extinkciós vizsgálat a bal oldal 
kiesését jelzi, akkor neglect szindrómát valószínűsíthetünk. Ekkor tehát a beteg elméletileg képes lenne észlelni, mégis hanya-
golja, azaz negligálja a bal látóterét. Természetesen a tractus opticus sérülésénél vagy a radiatio optica léziójánál a periméterrel 
detektálható homonym hemianopsia elfedi az extinkció jelenségét. Tehát ebben az esetben nincs értelme az extinkciós vizsgá-
latnak, és ez differenciáldiagnosztikai nehézségekhez vezethet. 
A 90-es évektől (29-31) a neglect szindrómával kapcsolatos kutatásokban egyre gyakrabban találkozhatunk a szemmozgások 
ill. a vizuális keresés szisztematikusabb analízisével. Ezek a módszerek, annak ellenére, hogy hatékony eszközei lehetnének 
a betegvizsgálatoknak – pl. autóvezetési alkalmasság mérése, a balesetveszély bejóslása – mégsem igazán váltak rutinná  
a gyakorlati diagnosztikai munkában. 
A neglect szindróma differenciáldiagnózisában a neuro-ophthalmologiai vizsgálaton túl további segítséget a neuropszichológus 
nyújthat neuropszichológiai vizsgáló eljárások alkalmazásával. Extinkciós vizsgálatot nem csak vizuális modalitásban végezhetünk. 
A taktilis extinkciós vizsgálat során a beteg jobb és/vagy bal testfelét különböző pontokon érintjük meg egymás után, illetve szimul-
tán. Az egyidejű ingerlés – hasonlóan a vizuális vizsgálathoz – kiválthatja a bal oldali inger kioltódását. Azonban az agysérült szemé-
lyek egy részénél előfordulhat az ún. alloesztézia jelensége. Ha a beteg két testfelét szimultán, de aszimmetrikusan ingereljük (pl. jobb 
könyökét és a bal vállát érintjük meg egyszerre), akkor megtörténhet, hogy mindkét oldalon jelzi azokat, de a bal oldali ingert áthelyezi 
többnyire afelé a magasság felé, ahol a jobb oldalit érezte (az előbb említett példához visszatérve mindkét könyökén jelez érintést).
A következőkben bemutatunk néhány, a klinikumban általánosan használt, specifikus vizuális feladatot, amely „hívja” a neglect 
tüneteit, de megjegyezzük, hogy bármilyen téri-vizuális feladatban és életszerű helyzetben megjelenhetnek neglectre utaló jelek.

Neuropszichológiai eljárások

A klasszikus elhanyagolás jelensége
A tér egyik felére vonatkozó elhanyagolás vizsgálatában klasszikusnak számít a vonalfelezéses feladat – amelynek számtalan 
variációja terjedt el a gyakorlatban – (pl. Bisiach, 32). Az általunk kialakított és használt változatban 2, 4, 6 és 8 cm hosszúságú 
vonalak (3x4-es elrendezésben) megfelezését kérjük a vizsgált személytől. Ezen feladat alkalmazásával lehetőség nyílhat az 
extraperszonális tér egocentrikus és allocentrikus elhanyagolásának elkülönítésére is. A 2., 3. és későbbiekben a 6., 7. ábrán M. 
K. 55 éves jobb kezes férfi feladatmegoldásait látjuk. M. K. jobb oldali agyféltekéjében nagy kiterjedésű ischaemiás vascularis 
laesio (CT) történt, amelynek következtében bal oldali bénulás és bal oldalra vonatkozó neglect szindróma jelentkezett vezető 
problémaként. Az akut ellátás után rehabilitációban vett részt. Az alábbi rajzokat 5 hónappal a betegség kezdetét követően a 
neuropszichológiai vizsgálatban készítette.
Egy gyakran előforduló hibára látunk példát a 2. ábrán, amelyen felfedezhető mind a két fajta neglect. A személy a bal oldalon 
lévő ingerekkel egyáltalán nem foglalkozott, ami az elhanyagolás egocentrikus formájára utal. Ugyanakkor az is jól látszik, hogy 
a vizsgált személy a vonalakat aránytalanul felezte el (a bal oldali szakaszok lényegesen hosszabbak), ami az allocentrikus neglect 
jele. Érdekes módon az utolsónak felezett 2 cm-es vonalnál a jobbra eső rész lett hosszabb, ami a személy – öntudatlan vagy akár 
tudatos – kompenzációs törekvésnek egyik jele lehet. (Nagy segítséget jelenthet, ha észrevesszük a beteg kompenzációs törekvéseit, 
stratégiáit, hiszen ezek képezhetik az egyénre szabott rehabilitáció kiindulópontját.)
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A tér egyik felének elhanyagolása legegyszerűbben „kere-
sési” feladatokkal vizsgálható, amelyek során egy lapon 
különböző ingereket kell a személynek megtalálnia. Az 
előbb említett vonalfelezéses feladatnál is nagyon infor-
matív lehet, ha a felezések sorrendjét rögzítjük. Így a fe-
lezések sorszámozása a folyamatkövetésen túl „keresési” 
helyzetként is felfogható. A klinikumban és a kutatások-
ban is sokféle „kereséses” feladat használatos, pl.: Bells 
(33), Albert-féle vonaláthúzás (34) Csillagáthúzások (35). 
A Verseghi-féle (36) vonalak számozása feladatban azt kérjük 
személytől, hogy számozza meg a lapon látható vonalakat 
(a vonalak eredeti méretben 3 cm hosszúak). 
A 3. ábrán M. K. vonalszámozási feladatban nyújtott tel-
jesítményét látjuk, aki a lap bal szélén lévő ingereket nem 
vette észre. A „keresési” feladatokban érdemes sorszámo-
zásra is kérni a beteget, mert ugyan módosul kissé a fel-
adat, de a számoztatás lehetőséget ad a vizuális „letapo-
gatás” irányának rögzítésére is. Ez a módszer a „neglectes 
téri információ feldolgozásnak”, mint működési módnak 
a megjelenítésére ad módot. Jobb kezes egészséges személyek 
az olvasási iránynak megfelelően balról jobbra fedezik 
fel a lapon lévő ingereket, függetlenül attól, hogy keresé-
si stratégiájuk vertikális vagy horizontális. A neglecttel 
küzdő személyek kezességüktől függetlenül a körülöttük 
lévő teret gyakran jobbról balra explorálják. Tehát, ha azt 
látjuk, hogy egy agysérült személy az egész lapot átnézi 
– vagyis kvantitatíve elhanyagolásról nem beszélhetünk – 
de ezt jobbról balra teszi, akkor gyanakodhatunk arra, 
hogy lehet, hogy a betegnél a neglect tünetének egyik 
megnyilvánulásával találkoztunk, csak ilyen egyszerű fel-
adatban sikeres kompenzációs stratégiát használ. Megem-
lítjük, hogy ez a feladat igen hasznos a vizuális agnosiák 
diagnosztizálásának szempontjából is. A jobbról balra 
haladó vertikális irányú vagy a kaotikus számozás vizu-
ális aperceptív agnosiát vagy pseudoagnosiát valószínűsít, 
amelyeknek hipotézisét más célzott feladattal kell meg-
erősíteni vagy kizárni.
A „keresési” feladatokban is megmutatkozhat az allocentrikus 
neglect, például, ha azt látjuk, hogy a személy kétszer is meg-
számoz egy adott ingert. Ennek oka lehet, hogy a feladat meg-
oldásának folyamatában a beteg az ingertől balra már odaírt 
számot később nem veszi észre, és új számot ír mellé (l. 3. ábrán 
az 1-gyel sorszámozott vonalra került a 12-es sorszám is).
Az egyik legérzékenyebb „keresési” feladat a párhuzamos 
vonalak keresése (Vilkki, 37). A 4. ábrán a középen bekariká-
zott vonallal – eredeti méretben a vonalak 2 cm hosszúak – 
párhuzamos egyeneseket kell keresnie a vizsgált személynek. 
A feladat gyakran akkor is kimutatja a vizuális neglectet, 
ha az előzőekben említett kettőben a bal oldali negligálás 
nem látszik. Az elhanyagoláson túl (figyelmi komponens) 
ebben a feladatban megmutatkozhat, hogy érintett-e a téri 
információfeldolgozó rendszer egyéb perceptuális komponense pl. az irányészlelés. Így az 4. ábrán az is látható, hogy annál 
a személynél, aki ezt a megoldást adta kis mértékben az irányészlelés is károsodott. Láthatjuk, hogy az általa megszámozott nyolc 
vonalból kettő nem párhuzamos a célingerrel.

A tér aszimmetrikussá válása
A neglect szindrómában az egyszerű elhanyagoláson túl, gyakran tapasztalható, hogy felborul a tér szimmetrikus észlelése, 
amelyre kifejezetten érzékeny a szimmetrikus ábrakiegészítés feladat (Verseghi), amiben az elkezdett, de be nem fejezett rajz 
másik felét kell a vizsgált betegnek megrajzolni. 

2. ábra. 
Vonalfelezési feladat

3. ábra.
Vonalak számozása

4. ábra. 
Párhuzamos vonalak keresése
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Az 5. ábrán a tér aszimmetrikussá válására utaló jellegzetes hi-
bák láthatók: az ábrák jobb és bal felének méretkülönbségei, a 
tükrözési nehézségek, valamint egy specifikus tünet, az allokíria 
jelensége (38). A rajzolást a személy a jobb oldali ábrákkal kezd-
te, és a nadrág kiegészítése során a jobb oldali – tudatosan még 
nem észlelt – szoknya ráncait és virágait belerajzolta a nadrág 
szárába. Ennek magyarázata lehet, hogy neglect szindróma 
esetén az agysérült beteg elemi észlelési folyamatai épek, ezek 
szerint „képes lenne észrevenni” az ingert az érintett oldalon is, 
de ezt mégsem teszi. Az azonban előfordulhat, hogy a bal oldali 
ingerek tudattalanul mégis feldolgozásra kerülnek. Ennek egyik 
legismertebb példáját Marshall és Halligan (39) mutatta be.  
A szerzők bal oldali neglecttel küzdő betegüknek vonallal rajzolt 
házak ábráit mutatták, amelyek közül az egyik a bal felén füstölt.  
A beteg úgy vélte, hogy a két ház között – vizuálisan – semmi 
különbség nem látható, viszont amikor azt kérdezték, melyik-
be költözne be, akkor azt választotta, amelyik nem füstölt. 
A neglect valamennyi előbbiekben tárgyalt viselkedéses jelleg-
zetességét érzékenyen mutathatja az is, ha a betegekkel egyszerű 
szimmetrikus tárgyakat, formákat (margaréta, nap a sugaraival, 
óra, ember szemből – ahogy illusztrációként a fejezet elején látható 
is) rajzoltatunk vagy másoltatunk, vagy egyszerűen írásra kérjük. 
Az ilyen feladatokban nyújtott teljesítmények jól mutatják, hogy a 
neglect nem egyszerűen csak a „bal” figyelmen kívül hagyását je-
lenti, hanem általános, hogy a tér és a benne lévő tárgyak aránytalan-
ná, aszimmetrikussá is válnak és nem ritkán ez csak fokozódik a bal 
oldal „túlfuttatásával” a kompenzatív törekvések eredményeként. 5. ábra. 

Szimmetrikus ábrakiegészítés

6. ábra 
Szimmetrikus rajzok

7. ábra 
Neglectes feladatmegoldásra jellemző jellegzetes perszeveráció 
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A 6. és 7. ábra rajzait ugyanaz a beteg készítette, akinek a vonalfelezéses és a vonalszámozásos feladat megoldási módja a 2. és 
3. ábrán látható. A 6. ábrán lévő rajzokon és íráson felismerhető az elhanyagolás elsősorban egocentrikus formája, a tér és a 
szimmetrikus alakzatok aszimmetrikussá válása, valamint a neglectes feladatmegoldásban gyakran előforduló perszeveráció 
(40), aminek igen különös megnyilvánulási módja jelenik meg forma áthúzás során a 7. ábrán. Ebben a feladatban a vizsgálat-
vezető egyszerű alakzatait (lásd narancssárgával) kellett a betegnek átrajzolnia (zöld színnel). Amikor az egyik rajz elkészült 
utána rajzolta meg a vizsgálatvezető a következő alakzatot. Nagyon különös, hogy míg az ábrák jobb oldalán a beteg jól visz-
szaadja a formát, addig a bal oldalon vagy az előző forma bal oldalát perszeverálja, vagy befejezetlen lesz az ábra. Mintha 
a figyelmi gátlási és kontrollfolyamatok problematikájának iskolapéldái jelennének meg a szemünk előtt.

Értelmezés, értelemadás
A előbbiekben vázolt specifikus térészlelési zavarnak 
további súlyos következményei is lehetnek. A neglect 
tüneteit mutató személy természetesen az általa észlelt 
eseményekre reagál. Mivel azonban az észlelésből szár-
mazó információ hiányos, az ebből levont következte-
tések is tévesek lesznek. A hiányos észlelés „kipótlását”, 
a részleges információk alapján történő értelemadás 
jelenségét tapasztalhatjuk meg, ha az agysérült beteg-
nek szokatlan komplex, vagy nem egyértelmű képeket 
(Verseghi) mutatunk (8. ábra), és arra kérjük, hogy 
mondja el részletesen, mit lát. 
A betegek ekkor gyakran a kép jobb oldalán lévő ábra-
részletnek megfelelő önálló jelentést adnak anélkül, hogy 
a kép többi részletével egybe integrálnák azt. Így fordulhat 
elő, hogy egy agysérült személy a 8. ábrát látva egy torna-
gyakorlatot végző nőről számol be, aki előrehajolva a lábai 
közé hajtja a fejét (a karokat lábaknak nézve). 

Természetesen az értelemadás folyamatának elcsúszása azon is múlik, hogy a beteg ellenőrzi-e, hogy a valóságnak megfelelő-e az, 
amit észlel és gondol. Ehhez azonban szükséges lenne a gyanú, hogy valami nincs rendben. A neglect jelenségének azonban egyik 
legsúlyosabb jellemzője, hogy az agysérült beteg nem veszi észre, hogy amit lát, az nem felel meg a valóságnak. Ezért nevezhetjük 
a neglect szindrómát a hiányérzet hiányának (Verseghi, 41). A neglect rehabilitációjának így első lépésben arra kell irányulnia, 
hogy a beteg elfogadja mostantól nem hihet a saját szemének. Ez az egyik legnehezebb dolog, hiszen életünk során azt tanuljuk, 
hogy higgyünk a szemünknek. A helyes cselekvés egyik kiinduló pontja az azt megelőző helyes, pontos észlelés. Nehezen be-
látható így a neglect tüneteivel élő agysérült személynek az is, ami a figyelmes környezetének nyilvánvaló, hogy mit és mennyi 
mindent nem vesz észre maga körül. Éppen ezért nagy a szakember felelőssége abban, hogy képviselje a neglect tüneteivel élő 
személy és családja felé, hogy amíg a tünetek fennállnak a beteg egyedül forgalmas utcán ne közlekedjen és egyáltalán ne vezessen 
autót, mert balesetveszélyes. A következőkben röviden bemutatjuk a legfontosabb szempontokat a neglect rehabilitációjában.

REHABILITÁCIÓ

A neglect szindróma kezelése alapvető területe a kognitív rehabilitációnak, mivel alapjaiban érinti a mindennapi élettevékenysé-
get. A jelenség sokkal elterjedtebb, mint ahogy azt általában gondolják, Diller és Weinberg (42) szerint a jobb oldali agysérültek 
közel 40%-ánál megjelenik valamilyen formája. 
A terápia első lépcsője – ahogy említettük – az, hogy a betegben tudatosítsuk problémáját és annak következményét.  
Az anosognosia (betegségbelátás hiánya) kvantitatív megállapítására Azouvi és mtsai (43) dolgoztak ki egyszerű eljárást a 
Catherine Bergego Skála (CBS) felhasználásával. A CBS a mindennapi élet során szembeszökő – a bevezetőben tárgyalt – neglectre 
utaló tünetekre kérdez rá. Ha a skálát a terapeuta és a beteg is kitölti, a kettő közötti eltérés megjeleníti az anosognosia mértékét.  
Azouvi és mtsai vizsgálata azt mutatja, hogy minél súlyosabb a neglect annál súlyosabb a betegség belátásának hiánya is.
A neglect és a tudatosítás terápiája tehát nem választható szét egymástól. A két probléma együttes kezelésére az egyik legalkal-
masabb eszköz az olvastatás, hiszen akár a szavak bal fele, akár a szöveg bal oldali része esik ki beteg figyelméből, nem fogja azt 
megérteni, és ez egyértelmű jelzése annak, hogy valami baj van. Ugyanakkor éppen a szöveg megértésének vágya lehet alapja a 
kompenzációnak, mert rákényszeríti a személyt, hogy megkeresse a szavak és a sorok elejét. Ha nem súlyos a neglect, akkor ez 
automatikusan is megtörténhet, épp ezért az olvasási feladat, bár nagyon jó terápiás eszköz, a diagnosztikában kevésbé érzékeny.
Sajnos az, hogy a neglectes beteg tudja, miben áll a betegsége, nem jelenti, hogy kompenzálni is tudja azt. Erre legtöbbször 
csak hosszadalmas tréning eredményeként lesz képes. Ez ideális esetben a szemész, a neuropszichológus, a mozgásterapeuta és  
a beteg környezetében élők együttműködésén alapul, mert a terápia általános elve – a tudatosítást elősegítendő – az elhanyagolás 
bármelyik tünetének azonnali visszajelzése, és nem csak a terápia, hanem a mindennapi lét egésze során (44). A tréning akkor 

8. ábra 
Szokatlan fénykép
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a leghatékonyabb, ha a neglecttel küzdő betegnek a lehető legkülönfélébb helyzetekben kell a figyelmét az elhanyagolt oldal-
ra irányítania. Ez megvalósulhat mozgásos gyakorlatokban (pl. szlalom, labdagyakorlatok) vizuális keresési, esetleg auditoros, 
hanglokalizációs feladatokban, valamint olyan hobbitevékenységekben mint a rajzolás, festés, gyurmázás, hímzés, kirakózás stb. 
A nemzetközi klinikai gyakorlatban nagyon sokféle törekvés létezik a neglect csökkentésésre, pl. vesztibuláris, illetve végtag 
ingerlés, prizma használata (17, 18, 19). Ezen rehabilitációs kísérletek illetve eljárások bemutatása, és kifejtése azonban messze 
túlhaladja a jelen fejezet kereteit. 
Minél többet megértünk a neglect szindróma jelenségéből, háttérmechanizmusaiból, annál inkább képessé válunk meg-
látni a különböző tünetek hasonlóságát, így azt, hogy miért is nevezhetjük szindrómának a neglectet neurológiai (tágabb) és 
neuropszichológiai (szűkebb) értelemben is. A fő kérdés viszont, amelyet egy neglecttel küszködő beteg tett fel lényegében meg-
válaszolatlan marad.
Hogyan vegyem észre, amit nem látok?
Lehetnek általános trükkök, rehabilitációs vezérelvek, de csak a teljes erőbedobással végzett hosszú munka vezet eredményre.  
Mindig aktuálisan csak egyéni válaszok léteznek konkrét személyekre, helyzetekre, teamekre és családokra vonatkoztatva, ami-
nek kidolgozása nagy odafigyelést követel. A javuláshoz nélkülözhetetlen a figyelem. A figyelem a tudat, a tudatosság kapuja,  
a tudatosság pedig, annak az aktív erőfeszítésnek alapja, hogy a személy tegyen a gyógyulásáért. 
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SZUHAJ MIHÁLY, SZATMÁRI PÉTER

9.3. Látássérült emberek életvitelét segítő eszközök és szolgáltatások 
bemutatása

A XXI. század a számítástechnika térhódításának kora, életünk ma már el sem képzelhető a számítógép használata nélkül. 
Az elmúlt évtizedben, ahogy az egész világon, Magyarországon is elérhetővé vált a számítástechnika a látássérült emberek 
számára is. A speciális szoftverekkel felszerelt számítógép a vak és gyengénlátó emberek rehabilitációjának is eszközévé vált. 
Nagyban segíti a tanulást, a szórakozást, az információk megszerzését, és a munkavégzést is. Kommunikációs gátakat tüntet 
el, és óriási mértékben megnöveli a látássérült ember önállóságát. Amikor egy számítógép segítségével önállóan képes egy vak 
ember elolvasni egy újságcikket, egy levelet vagy könyvet, legyen az papír alapú vagy elektronikus, azzal mintha visszanyerné 
elveszített látása és önállósága egy részét.

Az informatika – a közlekedés és tájékozódás mellett – az elemi rehabilitációs központok legnépszerűbb szolgáltatása. Már csak 
ezért is érdemes megismerkedni a látássérült emberek speciális informatikai eszközeivel. Tudni kell azonban, hogy a speciális 
hardver és szoftver eszközök magas ára rendkívül megnehezíti az eszközök széleskörű elterjedését. A folyamatosan szélesedő 
eszközkínálat ellenére például az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) gyógyászati segédeszköz-listájára csak néhány fehér bot 
kerülhetett fel a vak emberek számára támogatott eszközként. A látássérült emberek ezért elsősorban pályázatokon, illetve egyedi 
támogatási akciók segítségével tudnak hozzájutni a számukra szükséges informatikai kiegészítő eszközökhöz.

A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA

A képernyőolvasó szoftverek a hangkártyán és a hangszórón vagy fejhallgatón keresztül felolvassák a leütött billentyűket 
és a képernyőn látható információkat. 

A képernyőolvasó programok általános szolgáltatásai:
•	 szövegfelolvasás (karakterek, szavak, bekezdések és az egész szöveg felolvasása),
•	 weboldalak, e-mailek, menük, almenük, ikonok, párbeszédablakok felolvasása,
•	 folyamatos felolvasás vagy csak a kijelölt részek felolvasása,
•	 beszédtulajdonságok (hangmagasság, sebesség, hangerő) megváltoztatása.

A vak felhasználóknak a számítógép kezeléséhez képernyőolvasó szoftverre van szükségük. Magyarországon leginkább az 
„Informatika a látássérültekért” Alapítvány által honosított JAWS for Windows képernyőolvasó program terjedt el, amely 
magyar nyelvű beépített beszédszintetizátorral rendelkezik. 

A vak emberek a számítógép használata során egyáltalán nem használnak egeret, hiszen nem látnák, mire kattintanak rá. Kizáró-
lag a billentyűzet használatára támaszkodnak, és érdemes tudni, hogy az összes elterjedt operációs rendszer (például a Windows 
XP és a Windows 7) valóban jól használható kizárólag a billentyűzettel is. Ehhez természetesen rengeteg billentyűparancs isme-
rete szükséges – a vak emberek informatika oktatása nagyrészt billentyűparancsok megismertetését és gyakoroltatását jelenti. 
Természetesen vannak olyan, elsősorban internetes oldalak vagy speciális programok, amelyek használatához mindenképpen 
egér szükséges. Ezeket a vak felhasználók nem tudják elérni, ezeket akadálymentesíteni kell.

Informatikai szempontból a gyengénlátó emberek azok, akik ha nehezen is, de el tudják olvasni a számítógép monitorán látható 
szövegeket. Mivel azonban a gyengénlátás mindig valamilyen egyéni szemészeti problémát jelent, így az informatikai segítség 
sem uniformizálható: óriási különbséget jelent, hogy az illető közelre vagy távolra nem lát jól, hogy zavarja az erős fény vagy 
éppen azt igényli, hiszen az egyes esetekben más és más típusú segítségre (esetünkben: beállításokra) van szükség.

Hardvereszközök

Monitor
A jó áttekinthetőség érdekében a monitor mérete legalább 19”-os legyen, kivéve, ha a látássérült személynek beszűkült látótere 
van (pl. csőlátás), ebben az esetben a nagyobb monitorméret még nehezítheti is az információ megtalálását a képernyőn. A fény-
erő és a kontraszt beállítási lehetőségek a lehető legszélesebb határok között legyenek.
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Billentyűzet 
A vak felhasználóknál kiemelten fontos a billentyűzet alapos megismerése, a szabályos tízujjas gépírás elsajátítása. A szokásos QWERTY 
billentyűzet Braille-billentyűzettel való helyettesítése technikailag megoldható, azonban az előbbi is tökéletesen használható a látássé-
rült emberek számára, illetve a Braille-billentyűzetek rendkívül drágák és nem is terjedtek el. Léteznek a gyengénlátó felhasználók 
számára kifejlesztett, nagyobb gombokkal és címkékkel ellátott, különböző színösszeállításban (pl.: fekete alapon sárga jelzésekkel vagy 
fordítva) kapható billentyűzetek. A normál méretű billentyűk feliratait is módosíthatjuk nagyobb jelzésű matricákkal.

Hangszóró és fejhallgató
A vak felhasználók számára, elsősorban azért, hogy a körülöttük levőket ne zavarják, rendkívül fontos a hangszórón kívül a jó 
minőségű fejhallgató biztosítása. A kiválasztás során érdemes a call-centeres munkavállalók számára kidolgozott, azaz a hosszas, 
folyamatos használatra is alkalmas típusok közül választani. Otthoni használathoz érdemes vezeték nélküli eszközt vásárolni, 
mert azok esetében az esetleges hordozásnál, pakolásnál sem fordulhat elő, hogy az illető beleakad, megrántja a vezetéket. 
Fontos még a kényelmes hangerő-szabályozási lehetőség, illetve hogy a fejhallgató-csatlakozási lehetőség a hangszórón legyen 
(ne a számítógép hátsó részén, eldugott helyen). Így a hangszóró és a fejhallgató használata között kényelmesen lehet váltani.

Braille-kijelzők
A különböző akusztikus megoldások mellett hasznos alternatívát jelentenek 
a számítógéphez kapcsolható Braille-kijelzők. Előnyük, hogy mások zavarása 
nélkül használhatóak. Ezek a tapintható kijelzők ún. piezo-elektronikus el-
ven működnek, és sorban egymás után jelzik ki a Braille-írásjeleket a képer-
nyőn megjelenő szöveg alapján. Jellemzően húsz, negyven és nyolcvan cellás 
változatban léteznek, de számos európai cégnél találunk ezektől eltérő (8, 24, 
32, 64 cellás) változatokat is. A Braille-kijelzők a legtöbb esetben USB porton 
keresztül csatlakoztathatóak a számítógéphez, a vezérlésüket pedig a felolva-
sást is végző szoftverek végzik (a felolvasás azonban ilyenkor kikapcsolható).

PAC Mate
A Freedom Scientific cég által fejlesztett és az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány által honosított PAC Mate készülék egy 
kifejezetten vak emberek számára készült kézi számítógép. Teljes értékű QWERTY billentyűzete van, képernyőolvasó program 
fut rajta, és 20 vagy 40 cellás Braille-kijelző csatlakoztatható hozzá. 
A PAC Mate Braille-kijelzővel együtt is kisebb, mint egy notebook, 
ugyanis egyáltalán nincs kijelzője. Az alapgép súlya mindössze 0,9 kg. 
A PAC Mate egyetlen feltöltéssel 30–40 óráig képes működni 
(a Braille-kijelző csatlakoztatásától függően), ami lényegesen felül-
múlja a legdrágább, kereskedelmi forgalomban kapható notebook-ok 
kapacitását is. Az akkumulátor állapota (töltöttségi szintje) bármikor 
lekérdezhető, s ha a töltöttségi szint egy bizonyos százalék alá esik, 
a készülék figyelmeztetést ad. A felhasználó olvashat, jegyzetelhet, 
levelezhet, sőt ha van vezeték nélküli kapcsolódási lehetőség, még 
böngészhet is az interneten a segítségével.

Szoftvereszközök

Képernyőolvasó szoftverek

JAWS for Windows
Az amerikai Freedom Scientific által fejlesztett JAWS (Job Access With 
Speech) for Windows világszerte elismerten  az egyik legjobb és legtöbb 
szolgáltatás nyújtó képernyőolvasó program, melynek első magyar nyelvű 
verziója 2003 márciusában jelent meg. A honosítási munka eredményeként 
magyar nyelven érhetőek el a program üzenetei, súgója és kézikönyve is. 
A szoftver CD-ről telepíthető fel, és már a telepítést is hanginformációk is 
segítik. A program a rendszer elindítását követően automatikus elindul, te-
hát már kezdettől fogva beszédtámogatást nyújt. A JAWS program szinte az 
összes népszerű számítógépes szoftverrel együttműködik, de nem helyet-
tesíti azokat. A legismertebb Windows alatti alkalmazások használatára a 
JAWS közvetlenül is fel van készítve, így például a Word, Excel, Internet 
Explorer, Firefox, Outlook használatát nem csak lehetővé, hanem speciá-
lis szolgáltatások segítségével kifejezetten kényelmessé is teszi. A rendszer  
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működtetéséhez a Windows és az egyes programok billentyűparancsokkal történő vezérlésének ismerete nélkülözhetetlen 
– a vak felhasználók egyáltalán nem használnak egeret, továbbá a JAWS program Braille-kijelzővel együtt is jól használható. 

Képernyőnagyító szoftverek

Minden operációs rendszer felhasználói felülete részletesen beállítható az egyéni igényeknek megfelelően. Beállíthatóak az egyéni  
színek, a betűk nagysága, sőt, az operációs rendszerek speciális kisegítő lehetőségeket is nyújtanak. Ilyen például a Windows 7  
Nagyító szolgáltatása, amely akár 16-szoros nagyítást tesz lehetővé. Miért van szükségük további speciális szoftverekre a 
gyengénlátó embereknek? A még különlegesebb szolgáltatások miatt. A MAGic 11 képernyőnagyító szoftver például 32-szeres 
nagyításra képes. Az egyszeres és a kétszeres nagyítási szint között a Windows Nagyítóban három köztes szint létezik, a MAGic-ben 
kilenc. A Nagyító nem simítja el a kinagyított betűket, ezért pixelesek maradnak, a MAGic kisimítja őket. A Nagyító minden 
szoftverrel ugyanúgy működik, a MAGic működése minden szoftverhez külön-külön testre szabható. Más beállítások alkalmaz-
hatóak szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez, levélíráshoz vagy böngészéshez.

További fontos különbség, hogy a képernyőnagyító szoftverek beszédszolgáltatásokat is nyújtanak a beépített beszédszintetizátorok 
segítségével. A MAGic és a ZoomText képernyőnagyító például tartalmazza ugyanazt a magyar nyelvű beszédszintetizátort, amelyet 
a vak felhasználók JAWS for Windows képernyőolvasója is. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a felhasználó egy-egy hosszabb levél 
vagy újságcikk elolvasásával ne a látását terhelje, hanem egyszerűen végig tudja azt hallgatni. Továbbá a látás elvesztése sok esetben 
fokozatosan történik, így a beszédszintetizátor megismerése és használatba vétele átmenetet biztosít a képernyőolvasó programok 
megismeréséhez, amire az illetőnek a látása teljes elvesztése után lehet szüksége. Magyarországon a legelterjedtebb képernyőnagyító 
szoftverek a MAGic és a ZoomText programok.

A MAGic képernyőnagyító program 
A MAGic képernyőnagyító program ötféle nagyítási típus (teljes képernyős, lencse alakú, stabil sarokablak, dinamikus változó 
nagyító és osztott képernyős nagyítási terület) közül a kiválasztott szerint nagyítja fel a képernyőt. A MAGic képernyőnagyí-
tó programmal a felhasználó megváltoztathatja a kurzor és az egérkurzor kiemelését 
(színét), nagyságát, átlátszóságát, láthatósági idejét. Mindkét esetben a fókuszálást 
elősegíthetik a különböző keretek és célkeresztek beállítása. Ezek a módosítások meg-
könnyítik a kurzor követését a szöveg írása vagy módosítása közben. Természetesen 
ennek formája, színe is egyénileg megválasztható. Külön beállítható a keretek, célke-
resztek átlátszósága, vastagsága.  Vannak olyan gyengénlátó felhasználók, akiknek a 
színkontrasztok megkönnyítik az olvasást, ezért a program inverz-mód beállítást is 
lehetővé tesz, ami azt jelenti, hogy a képernyőn megjelenő szöveg fekete alapon fehér 
betűkkel olvasható. A beállított kurzor és egérkurzor kiemelések az inverz beállításra 
is megtartják tulajdonságaikat. A felhasználók igényeinek figyelembe vétele miatt a 
nagyítóprogramok többsége felolvasási funkcióval is rendelkezik. A hanginformáci-
ók ki- és bekapcsolhatók, akár csak az egérkurzor vagy a billentyűkurzor követésével 
kapcsolatosan. A MAGic programmal is felolvastathatjuk a képernyőn megjelenő iko-
nokat, menüket stb., ha az egérkurzort a felolvasandó terület fölé visszük. 

Az optikai karakterfelismerés

A látássérült emberek számára nagy problémát jelent, hogy a rendelkezésre álló digitális információk mellett még mindig nagy 
a papír alapú dokumentumok jelentősége, amelyet ők nem tudnak elolvasni. Erre kínál megoldást az optikai karakterfelismerés 
technológiája. Az OCR (Optical Character Recognition) szoftverek a szkennerrel beolvasott nyomtatott dokumentumokat (a kéz-
írást ma még nem tudják felismerni) konvertálják szöveges formátumba. A felismerés a szöveg beolvasásával indítható el, illetve 
a felismerés tárgya egy PDF dokumentum vagy képfájl (JPG) is lehet. Ilyenkor a képet alkotó sok-sok apró pont elrendezése áll 
össze betűkké, számokká és írásjelekké. A szövegfelismerés során a szoftver egyenként megvizsgálja a képpontok elrendeződését, 
és megállapítja, hogy azok milyen betűt, számot vagy írásjelet alkothatnak. Az eredmény számítógépen szerkeszthető szöveg, 
amely már feldolgozható bármilyen szövegszerkesztő programmal.  Az optikai karakterfelismerő szoftverekkel könyvek, újsá-
gok, szerződések, faxok, levelek és reklám kiadványok stb. alakíthatók át gyorsan és felhasználóbarát módon digitális formába.  
A nyomtatott dokumentumok így tehát már más eszközökkel is elérhetőek, szerkeszthetőek, a képernyőolvasó programok segít-
ségével a vak felhasználók számára is felolvastathatóak, megismerhetőek.

Érdemes megismerni a Plustek OpticBook 3600 könyvszkennert is, amelyet kifejezetten könyvek szkenneléséhez fejlesztettek ki, 
így különösen előnyös látássérült emberek számára is. Az eszköz SEE (Shadow Elimination Element – Árnyék Eltávolító Egység) 
technológiájával bármilyen könyv teljesen simán fekszik a szkenner üveglapján. Az eredmény olyan kép, amely mellőzi a könyv-
oldalak közepén megjelenő árnyékolódást és a sorok torzulását. A használatával elkerülhető a könyvek gerincének roncsolása,  
és hatékonyabb az optikai karakterfelismerés is.
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Magyarországon a két legelterjedtebb optikai karakterfelismerő program az ABBYY FineReader és a Nuance Omnipage. 
Mindkét szoftver jó minőségű, alapos felismerésre képes, és megőrzik az eredeti szoftver formáját, felépítését is. Az alábbiakban 
az egyedi műszaki jellemzők közül mutatunk be néhányat.

ABBYY FineReader optikai karakterfelismerő szoftver
Főbb jellemzők:
•		 186	felismerési	nyelv	(magyar	is)
•		 39	nyelven	helyesírás-ellenőrzés	(magyarul	is)
•		 19	nyelven	használható	menü	interfész	(magyar	is)
•		 Magyar	nyelvű	kézikönyv
•		 Többnyelvű	szövegek	kezelése
•		 Könyvnél	az	oldalak	automatikus	szétválasztása
•		 Gyors	feldolgozási	mód
•		 Közvetlenül	indítható	a	Word	szövegszerkesztőből
•		 Beépített	orvosi	és	jogi	szótár

Nuance OmniPage 
Jellemzők:
•		 123	támogatott	nyelv	(magyar	is)
•		 Munkafolyamatok,	amelyek	elmentésével	elkerülhető,	hogy	az	ismétlődő	feladatok	

minden egyes végrehajtásakor meg kelljen adni az egyedi beállításokat.
•		 Állítható	 felismerési	 sebesség:	 felismeréskor	 a	 teljesítmény	nagyobb	 sebességre	

vagy nagyobb pontosságra optimalizálható. Jó minőségű dokumentumok esetében 
nagyobb sebességgel is jó eredmény érhető el.

•		 Exportálás	Office	programokba
•		 Nyomtatás	PDF-fájlba:	kereshető,	 szerkeszthető	PDF-fájlok	készíthetők	 szöveg-

fájlokból, például Word dokumentumokból. Az OmniPage Pro szoftverrel együtt 
a program telepít egy PDF-nyomtatóillesztőt, amely elérhető a nyomtatási képes-
séggel rendelkező alkalmazásokból.

Látássérült magánszemélyek két évtizede folyamatosan pályázhatnak az Omnipage 
program ingyenes beszerzésére az „Informatika a látássérültekért” Alapítványnál.  
A pályázati lehetőségekről részletesen olvashat az alapítvány honlapján: www.infoalap.hu.

Poet Compact felolvasógép
 A Poet Compact egy számítógéppel egybeépített szkenner készülék, amelyen 
a nyomtatott szöveget gombnyomásra lehet beolvastatni és felolvastatni 
anélkül, hogy a használati utasítást tanulmányozni kellene. A használatához 
nincs szükség semmiféle számítógépes ismeretre. Minden komponens egy 
formatervezett házban helyezkedik el, néhány kezelőgombbal integrálva. 
A készülék automatikusan felismeri a behelyezett olvasandó anyag irányát,  
lefordítja a szöveget, majd tisztán és érthetően felolvassa az információt. 
A beszédsebességet lehet lassítani vagy gyorsítani, a felolvasás nyelve lehet 
angol, német, olasz, orosz vagy magyar. A készülék rendkívül nagy me-
móriával rendelkezik, a beépített memóriára nagy mennyiségű szöveget lehet 
elmenteni, amit gyorsan vissza is lehet keresni és újból felolvastatni. 

Hétköznapi segédeszközök

Mobiltelefonok
Manapság a mobiltelefonok már sokkal többre használhatók, mint csupán beszélgetésre vagy SMS-ezésre. Lehetővé teszik 
weboldalak megtekintését, e-mailezést, zenelejátszást, képek és videók készítését és megtekintését. A látássérült emberek ko-
rábban az olyan alapvető funkciókat sem tudták használni, mint a telefonkönyv vagy az SMS. A hívásokat a számok begépelé-
sével kezdeményezték vagy az előre beállított gyorsbillentyűkre hagyatkoztak. Idővel azonban megjelentek olyan készülékek, 
amelyek külső programok futtatását is lehetővé tették, így azokra is telepíthető volt képernyőolvasó vagy képernyőnagyító 
program. A telefonos képernyőolvasó szoftverek a számítógépes társaikhoz hasonlóan felolvassák a lenyomott billentyűket 
és a képernyőn látható üzeneteket. Mivel ezek csak a modern okostelefonokra telepíthetőek, a látássérült emberek általában 
ezeket a drágább készülékeket választják, és ezzel a korábbi funkciók (telefonkönyv, SMS-ek felolvasása) mellett, egyszerre az 
új, különlegesebb funkciókat (internet, e-mail, zenehallgatás) is tudják már használni. A nemzetközi színtéren szinte minden 
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okostelefonra elérhetőek különböző képernyőolvasó és képernyőnagyító programok. A Nokia Symbian, a Google Android,  
a BlackBerry, az iPhone, bármelyik választható és használható a látássérült emberek számára is. Magyarországon a nyelvtudás 
hiánya miatt ennél rosszabb a helyzet: magyar nyelvű képernyőolvasó program a Nokia Symbian operációs rendszerű készü-
lékeire, illetve a 4. generációs iPhone-ban érhető el. Az iPhone azonban érintőképernyős készülék, és bár az érintőképernyős 
eszközök használata megoldható vakon, sokan kifejezetten kényelmetlennek tartják. Magyarországon a látássérült emberek 
körében 2010-ben a legelterjedtebb telefonos kiegészítő szoftver a Nokia Symbian operációs rendszerein futó, a Nuance cég 
által fejlesztett Talks&Zooms, amely egyszerre képernyőolvasó és képernyőnagyító is.

Nuance Talks&Zooms
A Talks&Zooms a telefon kijelzőjén megjelenő információkat magyar nyelvű beszéddel közli a látássérült felhasználóval. Ez a megoldás 
a Symbian (S60 és S80) rendszerrel működő telefonokon lehetővé teszi a telefon funkcióinak használatát, mint például a névjegyzék 
elérését, SMS-ek kezelését, de akár a webböngészést is. A beszéd paraméterei, például a hangerő, beszédtempó szabadon beállíthatók 
a felhasználók igényei szerint. Az ábramegnevező funkcióval szöveges feliratok rendelhetők az ikonokhoz, biztosítva az alkalmazások 
könnyebb elérését. A telefonon bekapcsolható a hívó nevének a felolvastatása, tehát a hívó már a telefon felvétele előtt azonosítható,  
és a program természetesen felolvassa a beérkezett SMS-eket is. A Zooms képernyőnagyító program lehetővé teszi, hogy a felolvasás 
mellett a képernyő tartalma akár 16-szoros nagyításban jelenjen meg az idős vagy gyengénlátó felhasználók számára. A szoftver lehető-
séget nyújt a nagyított kép automatikus görgetésére, valamint a színbeállítások testre szabására és invertálására is.

DIGITÁLIS KÉZI NAGYÍTÓ ESZKÖZÖK

A digitális kézi nagyítók hordozható eszközök, és hétköznapi helyzetek sokaságában segítik a látássérült embereket abban, hogy 
feliratokat, rövidebb szövegeket, számlákat, térképeket, menetrendeket vagy a TV-műsort el tudják olvasni, illetve iratokat alá 
tudjanak írni. A készülékek kis méretűek, egy kézben kényelmesen elférnek, akkumulátorról működnek, és többféle színséma 
alkalmazása lehetséges. Könnyen használhatóak azok számára is, akik a számítástechnika világában járatlanok.

RUBY hordozható digitális nagyító
A RUBY a világ egyik legkisebb, legtöbb egyedi beállítási lehetőséggel bíró hor-
dozható nagyítója. A talpára is állítható, így nagyobb biztonsággal használható 
aláíráshoz vagy rövid feljegyzések készítéséhez. A csúszásmentes borítás biz-
tonságot nyújt a kézben, a pulton, az asztalon és a sima felületen. Az állókép-ké-
szítés funkció segíti egy távoli, például magasban levő felirat „lefényképezését”, 
majd kényelmes megtekintését.

Nagyítási tartomány: 2-14-szeres
Kamera: Teljesen színes mód és 4 hangsúlyozott kontraszt az olvasáshoz: fekete szöveg fehér háttérrel, fehér szöveg fekete háttérrel, 
sárga szöveg kék háttérrel vagy sárga szöveg fekete háttérrel.
Kijelző: 10,2 cm, 4:3 képarány
Súly: 280 gramm

AUKEY digitális kézi nagyító
A nagyító készülék LCD kijelzővel lehetővé teszi látássérültek számára az apróbb feliratok problémamentes olvasását, csekkek 
kitöltését vagy iratok aláírását.
 
Jellemzői: 3,5”-os kijelző, színes, fekete fehér és kontrasztos üzemmód, 2-17-szeres nagyítás, állókép-készítés, anti-blur technológia 
az éles képmegjelenítéshez, 2,5 óra üzemidő, súlya: 205 gramm.

Olvasótévék

Az asztali olvasótévék könnyebben olvashatóvá teszik a gépelt betűket, kézírást és kis részleteket. A kamera alatti lap köny-
nyedén mozgatható, majd az egyéni igényeknek megfelelően beállítható a nagyítás mértéke, a kontraszt, a színösszeállítás 
stb. A felhasználás tipikus területei:
•	 apróbetűs rész a szerződésekben
•	 telefonszámok a telefonkönyvben
•	 gyógyszerismertetők
•	 termékek címkéje,
•	 keresztrejtvény
•	 telefonok és távirányítók kezelése,
•	 újságok és füzetek elolvasása
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ONYX Flex-arm
Az ONYX Flex-arm olvasókészülék egyszerűen csatlakoztatható bármilyen típusú TV-hez, átalakítva ezzel egy flexibilis videó  
nagyítóvá. A távirányítónak köszönhetően a megfelelő beállítást követően nincs szükség a kamera megérintésére. A készülék hor-
dozható, az állítható zár kapocs az asztalhoz vagy pad széléhez rögzíti, és ehhez csak kevés üres felületre van szükség. Egyszerűen 
mozgatható egyik munkahelyről, tanteremből vagy szobából a másikba. A kamera számtalan beállítható pozícióban konfigurál-
ható az egyéni látási szükségletek szerint, akár még háromdimenziós objektumokkal történő munkához is. A kamera az eredeti 
méret akár százszoros nagyítását is lehetővé teszi egy nagy képernyős televízión. Három eltérő nézet beállítására van mód: távoli, 
dokumentum és saját nézet valódi tükörképpel. Számos opcionális állvány létezik, amelyekkel az ONYX Flex-arm falra vagy térköz 
választóra szerelhető. A zár lehetővé teszi, hogy a felhasználó szabadon dolgozzon a kamera alatt egy nagy részletességű objektum 
közel hozott képén anélkül, hogy a fókusz kéretlenül a kezére vagy az eszközre váltana.

Prisma
A Prisma olvasókészülék súlya a hozzá adott kofferral együtt 1,5 kg, és a mérete sem na-
gyobb, mint egy aktatáska. A Prisma minden modern TV készülékhez és monitorhoz 
csatlakoztatható. A kezelése egyszerű, a képbeállítás, képerősség állítása a készülék elején 
található gombokkal történik. A nagyítás nagyságát a kamerakar változtatásával lehet el-
érni. Íráshoz és olvasáshoz egyaránt használható.

Topaz olvasótévé
17, 19 vagy 21”-os monitorral, vagy anélkül is kapható TOPAZ asztali olvasótévé. A készü-
lékbe épített kamera 21,5 cm magasan van az olvasóasztal fölött, így rengeteg hely marad a 
munkához, íráshoz és olyan tevékenységekhez, mint a kis csavarok megszorítása a szem-
üvegkeretben, cérna befűzése a tűbe és varrás. 

Fontosabb jellemzők: 16 nagyítási szint, egyéni színkontrasztok beállításának lehetősége, 
automata fókusz, extra nagyméretű olvasólap, nyomógombos irányítás, helyzet meghatározó 
a dokumentum helyének pontosításához.

Egérszem
A különböző Egérszem-készülékek közös vonása, hogy egy egérszerű készüléket kell a kivá-
lasztott lap felett mozgatni, és a készülékben elhelyezett kamera által látott kép monitoron 
vagy tévén kinagyítva megtekinthető. Az eszköz tulajdonságai az egyes Egérszem-készülékek-
nél némileg eltérőek lehetnek, de általában a következők:

-  színes vagy fekete-fehér kép,
- egyszerű mozgatási lehetőség a kivetíteni kívánt kép felett,
-  szabványos csatlakozási lehetőség tévéhez vagy monitorhoz,
-  a nagyítás mértéke 4-től 15-szörösig terjedhet,
-  szabályozható a kontraszt és a fényerő,
-  alacsony fogyasztás, kis méret, könnyű hordozhatóság.

Sasszem és Bagolyszem
A hazai gyártású készülékek a külföldi gyártmányú olvasótévékhez hasonló paraméterekkel rendelkeznek, ezek:
•	 egyszerű kezelhetőség,
•	 olvasásra, írásra használható, mozgatható tárgyasztal
•	 automatikus élességállítás
•	 a nagyítás mértéke 3-tól 30-szorosig változhat
•	 LCD monitor csatlakoztatható
•	 szabályozható kontraszt és fényerő,
•	 pozitív és inverz színek használhatóak
•	 a két kamerás változat iskolások számára is jól használható az asztal és a tábla megtekintéséhez.

További hasznos segédeszközök
Természetesen a felsoroltakon kívül is sokféle elektronikus eszköz áll a látássérült emberek rendelkezésére, ezekből sorolunk 
fel néhányat:

SE7000 Beszélő vérnyomásmérő
Egy felkaron mérő, elektronikus vérnyomásmérőt egészítettek ki egy olyan beszélő egységgel, ami a kijelzőn megjelenő adatokat 
magyarul beszélő, női hangon mondja el (mért értékek, elem kimerülés, a memóriában tárolt eredmény stb.). A beszélő egységet 
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az eredeti készülékben helyezték el úgy, hogy a vérnyomásmérő eredeti paramétereit, mérési pontosságát és szolgáltatásait teljes 
egészében megtartotta.

SPW-1002 magyarul beszélő zsebóra
A készülék egyetlen gombnyomásra tiszta, érthető, magyar nyelven bemondja a pontos időt. Jellemző tulajdonságok: egygom-
bos beállítás és kezelés, az információk elmondása tiszta, élő emberi hangon, idő- és dátumbemondás, ébresztési funkció, négy 
időponthoz beállítható figyelmeztetés, pl. gyógyszerszedéshez, inzulinadagoláshoz, téli–nyári időszámítás automatikus kezelése, 
kicsi, kézbefekvő méret, táskára, övre, nyakba akasztási lehetőség.

DPS-100 magyarul beszélő digitális személymérleg
A készülék egy digitális személymérleg kiegészítése egy olyan beszélő egységgel, ami a kijelzőn megjelenő adatokat kellemes női 
hangon mondja el (mért értékek, elem kimerülés, túlterhelés stb.). A beszélő egységet az eredeti készülékben úgy helyezték el, 
hogy a mérleg eredeti paramétereit, mérési pontosságát és szolgáltatásait teljes egészében megtartotta.

A forgalmazók elérhetőségei:

Forgalmazók Forgalmazott termékek Elérhetőség

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány JAWS for Windows képernyőolvasó szoftver 1143 Budapest, Ida u. 7.

MAGic képernyőnagyító szoftver Tel.: (1) 273-3180

ZoomText képernyőnagyító szoftver Fax: (1) 273-3189

Focus 40 és 80 Braille-kijelző E-mail: ertekesites@infoalap.hu

PAC Mate hordozható kéziszámítógép Honlap: http://www.infoalap.hu

Plustek OpticBook 3600 könyvszkenner

ABBYY FineReader optikai karakterfelismerő szoftver

Nuance Omnipage optikai karakterfelismerő szoftver

RUBY digitális kézinagyító

TOPAZ olvasótévé

ONYX Flex-Arm digitális kamera

Labrador Bt. Poet Compact felolvasókészülék 1115. Budapest, Etele u. 42/b. fszt.

AUKEY digitális kézinagyító Telefon: 30/248-6641

Prisma olvasótévé E-mail: labrador.bt@gmail.com

Honlap: http://www.labrador-bt.hu

3V Fejlesztő, Gyártó és Szolgáltató Kft. Egérszem nagyítókészülék 7622 Pécs, Nagy Lajos király u. 6/a.

Sasszem és bagolyszem nagyítókészülék Telefon: 06-72-511-575

E-mail: a3vkft@gmail.com

Honlap: www.latasjavitok.hu

Hangvilág Kft. SE-7000 Beszélő vérnyomásmérő 1192 Budapest Mészáros Lőrinc utca 49/2.

SPW-1002 magyarul beszélő zsebóra Telefon: 06-30-237-0796

DPS-100 magyarul beszélő digitális személymérleg E-mail: ugyfel@hangvilag.hu

Honlap: www.hangvilag.hu
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Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Az MVGYOSZ az egyik legrégebbi magyar érdekvédelmi szervezet. 1901-ben alakult meg a Vakokat Gyámolító Országos Egye-
sület, amely azonban nem a vak emberek kezdeményezésére szerveződött, a korabeli társadalom felelősségérzete hívta életre. 
Létrejöttek a foglalkoztató műhelyek, ahol elsősorban önmaguk ellátásáért dolgoztak a vak emberek. 

Az I. világháború után a társadalom minden köréből a látássérült emberek tömegei jelentek meg. A képzett és öntudattal 
rendelkező vak emberek kezdeményezésére alakult meg a Vakok Szövetsége 1918 októberében. A két világháború között a 
vakokért két szervezet működött: az állam , illetve a társadalom támogatását élvező Vakokat Gyámolító Országos Egyesület és a vak 
emberek által életre hívott Vakok Szövetsége. A korabeli szociálpolitika karitatív alapokon állott, így ami az államilag támogatott 
Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnek kedvezett.

1941-ben a két szervezet között együttműködés jött létre, melynek fő oka nem a tevékenység azonossága volt, hanem személyhez 
kötődött, mivel a szövetség elnöke egyben a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület igazgatóhelyettesi funkcióját is betöltötte. 
1945-ben a két szervezet összeolvadt a Vakok Szövetségében. Az 1976-ban jóváhagyott alapszabály már a Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége elnevezést rögzíti. 1938-ban a szövetség kiadta első rendszeres folyóiratát, a Vakok Világát, amely fórumot 
biztosított a vak emberek problémáinak megvitatására.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 1989-től független társadalmi szervezetként működik. Gazdálkodá-
sát alapvetően költségvetési támogatásból, pályázati forrásokból és részben adományokból fedezi. Az MVGYOSZ utoljára 2005 
szeptemberében alakult át jelentősen, amikortól a szövetség immár nem a látássérült magánszemélyeket, hanem az őket képviselő 
egyesületeket tömöríti elsősorban. MVGYOSZ tagegyesület 2010-ben minden megyében működik, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében kettő is. Az MVGYOSZ legfőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés, az operatív irányítást pedig az elnök és a hét 
tagú elnökség látja el. Az MVGYOSZ alapvetően érdekvédelmi szervezet, de különböző szolgáltatásokat is ellát, elsősorban Bu-
dapesten, de a tagegyesületek révén sokféle szolgáltatás érhető el vidéken is. Az alábbiakban az MVGYOSZ magánszemélyek 
számára nyújtott legfontosabb szolgáltatásait foglaljuk össze.

Segédeszközbolt
Az MVGYOSZ segédeszközboltjában megtalálhatóak azok a speciális használati tárgyak, gyógyászati segédeszközök, kiadványok 
és szoftverek, amelyek a látássérült emberek mindennapi életét könnyebbé teszik. 

A Segédeszközbolt feladatai:
–  tagság igényeinek felmérése
–  áruk bel- és külföldi beszerzése
–  segédeszköz-árusítás.

A szövetség a tagsági igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek számára segédeszköz-kölcsönzési lehetőséget is biztosít. 

Braille-nyomda
A pontírás Magyarországon 1893-tól terjedt el. A pontírás ter-
jedésével a Braille-könyvtár alapjai is megszülettek. Az egy-
re jobban felszerelt Braille-nyomda nagyon sok feladatkört 
foglalt magába, mely folyamatos fejlesztéssel jutott el odáig, 
hogy 10–14 embernek biztosított összehangolt munkát. A szá-
mítógép megjelenésével és bevonásával a nehéz fizikai munka 
egyszerűsödött. Korszerűsítésével a nyomtatási folyamatok is 
megváltoztak. A Braille-nyomda feladata sajtótermékeinek, 
folyóiratok, valamint könyvek, és egyéb dokumentumok ki-
nyomtatása és kiszállítása. Jelentősége a látássérült emberek 
írásbeliségének és információhoz jutásának támogatása, 
oktatási intézmények ellátása Braille-tankönyvekkel, valamint 
egyéni és külsős megrendelések teljesítése.

Braille-könyvtár
1896-ban Budapesten nyílt meg a Braille-könyvtár, amely a 
mai napig is működik és várja olvasóit. A könyvtár jelenlegi 
gyűjteménye 900 műből áll, ami 8500 kötetet jelent. A könyv-
tárnak 198 nyilvántartott olvasója van. Egy olvasó egy év alatt 
átlagosan 6–12 művet olvas el. 
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Braille könyvtár feladatai:
-  A látássérült emberek speciális pontírású (Braille-írás) könyvekkel történő ellátása.
-  A vak gyermekek olvasási képességének javítása. A vak emberek ismereteinek bővítése. Speciális művelődési lehetőség 

a rászorulóknak.
-  A nyomdából érkező új könyvek katalogizálása, speciális megjelölése.
-  Az olvasóktól visszakerült könyvek ellenőrzése, a hibák javítása, lapok pótlása.
-  A használhatatlan művek selejtezése.

Hangoskönyvtár
Az MVGYOSZ Hangoskönyvtára 1961-ben kezdte meg működését. A 70-es évek közepéig csak orsós magnón lehallgatható 
könyveket lehetett kölcsönözni, ezután jelent meg a kazettás magnó. Közel 10 éven keresztül párhuzamosan lehetett orsós és 
kazettás műveket kölcsönözni, majd 1989-ben az orsós művek végleg nyugdíjba kerültek. A 2000-es év folyamán került be az 
első CD-n hallgatható könyv a könyvtári állományba. A könyvtárban egyaránt megtalálhatóak a hazai és külföldi klasszikus 
regények, a mai modern írók művei, útleírások, ismeretterjesztő művek és gyermekeknek szóló könyvek is.

Tankönyvellátás
A 2004. évi XVII. törvény értelmében a látássérült tanulókkal foglalkozó általános- és középiskolák igazgatói az iskolai tan-
könyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége közreműködésével is megszervezheti. 
A szövetség tankönyvállományában évről évre egyre több, a látássérült diákok által akadálymentesen használható, átdolgozott 
kiadvány található.

A tankönyvek típusai:
-  elektronikus tankönyv,
-  mp3 tankönyv,
-  Braille-tankönyv.

Lehetőség van továbbá tankönyvek és egyéb kiadványok nagyított, fekete-fehér fénymásolására. A szolgáltatást az MVGYOSZ 
megyei tagegyesületeinek tagjai vehetik igénybe.

A pályázó neve Régió Megye Cim: Elérhetőség:
Szervezet 

vezetőjének 
neve

Kapcsolattartó 
személy neve

Vakok Állami Intézete Közép-Magyarország Budapest 1146 Budapest
Hermina út 21.

Tel: (1)383-2589
Fax: (1)383-2589

titkarsag@vakokintezete.hu

Szabóné Berta 
Irén Lengyel Ingrid

Szempont Alapítvány Közép-Magyarország Budapest 1111 Budapest
Lágymányosi u. 13.

Tel: (1)361-4804 
Fax: (1)361-4804

info@szempontalapitvany.hu
Mányi Miklós Mányi Miklós

Kiemelkedően Közhasznú 
Fehér Bot Alapítvány Észak-Alföld Hajdú-Bihar 

megye
4087 Hajdúdorog

Nánási út 4.

Tel: (52)389-246 
Fax: (52)232-313

szabo.m@kkfba@axelero.hu

Dr. Szabó 
Miklós Dr. Szabó Miklós

Siketvakok Országos 
Egyesülete Közép-Magyarország Pest 1146 Budapest

Ajtósi Dürer sor 39.

Tel: (1) 209 58 29 
Fax: 209-5829

kedveseda@gmail.com
Gangl Tamás Kedves Éda

Kreatív Formák 
Alapítvány Dél-Alföldi Régió Csongrád 6726 Szeged

Léda u. 8.

Tel: (30) 825 30 03 
Fax: ugyanaz

ferenc@santa.hu
Sánta Ferenc Sánta Ferenc

Ki-Látás Közhasznú 
Alapítvány Dél-Dunántúli Régió Somogy 7400 Kaposvár

Fő u. 63.

Tel: (82) 319 229 
Fax: (82) 319 229

danyadine_b@t-online.hu

Dányádiné 
Molnár Cecília

Dányádiné 
Molnár Cecília

Vakok és Gyengénlátók 
Győr-Moson-Sopron 

Megyei Egyesülete

Nyugat-Dunántúli 
Régió

Győr-Moson-
Sopron

9024 Győr
Bartók Béla út 23. 

Fsz. 4.

Tel: (96) 528 805 
Fax: (96) 528 805

info@gyorivakok.hu
Laczi Tamásné Laczi Tamásné

Búzavirág Alapítvány Észak-Magyarországi 
Régió

Borsod-Abaúj-
Zemplén

3941 Vámosújfalu
Kossuth u. 42/A

Tel: (47) 594 004 
Fax: (47) 594 004

Oláh Tibor 
Istvánné Németh Márta

Látássérültek Regionális 
Közhasznú Egyesülete

Közép-Dunántúli 
Régió Fejér 8000 Székesfehérvár 

Balatoni u. 15. 1/3.
Tel: (22) 318 700 
Fax: (22) 318 700 Szokó Zsolt www.larke.hu
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9.4. Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjáról

A rehabilitációhoz való jog minden magyar állampolgár alkotmányos joga. Mind az elemi, mind a foglalkozási rehabilitáció 
együttesen adja azt a rehabilitációs folyamatot, mely a klasszikus értelemben vett Rehabilitációs Óramű modellel szinkronban 
adja meg a kívánt eredményt, melyet leginkább az érintett személy motiváltsága, egyéni elhatározottsága befolyásolhat csupán. 
Az érintett fél, azaz a látássérültté vált személy „megrendeli” a rehabilitációs szolgáltatást és „szerződést köt” a számára meg-
ajánlott szolgáltatásokra. A „Megrendelő” birtokában van minden fontos és naprakész információnak, mely információk alapján 
maximális önrendelkezés mentén igénybe veszi a rehabilitációs szolgáltatásokat. Szerződést kötni a látássérült személy a számára 
megajánlott és általa elsajátítani kívánt készségeket fejlesztő és támogató szolgáltatási elemekre, rehabilitációs komponensekre 
fog a szolgáltatóval, azaz az elemi rehabilitációt nyújtó intézmény képviselőjével. Ezen szerződés mindkét fél számára írásban is 
rögzíti a vállalt jogokat és kötelezettségeket, ezzel is mintegy a közös munka súlyát megalapozza.

Az elmúlt évtizedekben kevesek birtokolták azon információt, miszerint az országban működik egy elemi rehabilitációt bizto-
sító szakmai munkacsoport 1980 óta, mely a felnőttkorban látássérültté vált személyek részére kíván „újrakezdést” biztosítani 
a megváltozott élethelyzetben.

Hosszú időkön keresztül nehezen és szűkös keretek közt tudott a sokakat érintő és sokak számára létfontosságú információ 
terjedni Magyarországon. A szakemberek több irányból is igyekeztek minél szélesebb körben terjeszteni az információkat a 
szolgáltatásról. Így például személyesen kerestek fel szemész szakorvosokat országszerte, prioritást helyeztek az országban mű-
ködő klinikákra és személyes kapcsolataikra a szemészet területén; rendezvényeken és médiamegkeresések esetén igyekeztek 
minden lehetőséget megragadni, hogy meghívjanak döntéshozókat, egészségügyben prominens szaktekintélyeket. A legerősebb 
és leghitelesebb csatorna az érintett személyek irányába a már önállóvá vált látássérült személyek szava és életgyakorlata volt.  
Az elemi rehabilitáció különböző komponensei komplexen kívánják nyújtani a motivációs rendszer újraépülését, újabb célok 
kitűzése és elérése terén. Ezen túl jelentős erőfeszítéseket tettek az egészségügy és a szociális szféra szakemberei annak érdeké-
ben, hogy ez megváltozhasson. Közös célként elsősorban az érintettek, valamint hozzátartozóik, másodsorban a terepen dolgozó 
szakemberek tájékoztatása jelent meg. A fenti cél elérésében jelentős áttörést jelentett, amikor a Semmelweis Egyetem Szemészeti 
Klinikája igazgatója és a Siket-Vakok Országos Egyesületének gyógypedagógus kollégái egy angliai tanulmányi utazást követően 
tárgyalásokat kezdtek meg egy tanácsadói iroda kialakításáról, mely az országban egyedülállónak számított. Az iroda működé-
sét 2005 szeptemberében meg is kezdte egy félállású gyógypedagógussal és egy fő önkéntes szociális munkással. (Joszt, 2006.)  
Az interprofesszionalizmus jegyében zajlott szakmai munka eredményei közé sorolható, hogy lassú, de kitartó munkával mára 
elérhetővé vált Magyarországon egy regionális központokként működtetett elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatói háló-
zat. A Magyarországon működő, látássérült emberek számára létrehozott elemi rehabilitációs központok aktuális elérhetőségei a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) honlapján (www.fszk.hu) a Rehabilitáció/Látássérült emberek 
komplex rehabilitációja menüpont alatt érhető el. A szolgáltatást mind a magyar állam, mind a civil szféra együttesen biztosítja.
Az elemi rehabilitáció híd az orvosi és a foglalkozási rehabilitáció között. A látássérültté vált ember a szolgáltatás révén elsajátí-
tott ismeretek segítségével ismét önrendelkező, önálló életvitelt folytató személlyé válhat, aki társkapcsolatokat épít, aki új célok 
felé halad. Az alábbi esetismertetés az Egészségügy (Orvosi Rehabilitáció) és a komplex rehabilitáció további komponenseinek 
hatékony együttműködését tükrözi, mely során betekintést kívánunk nyújtani az elemi és foglalkozási rehabilitáció komponen-
seire és eszköztárának széles spektrumára, a teljesség igénye nélkül.

 M. Péter (32. éves) férfi az ország nyugati térségéből származik és az építőiparban helyezkedett el édesapja vállalkozásában. 
Nehéz fizikai munkát végzett mindig is, pedig már évek óta érzékelte a látási problémáit, melyet elhanyagolt. Élettársi kap-
csolatban élt a fővárosban. Jogosítvánnyal rendelkezett, de jó ideje nem ült már a volánhoz. Péter szemészeti problémái miatt 
2007-ben felkereste a Szemészeti Klinika szakrendelését, majd különböző vizsgálatokra járt. Kezelő szemész szakorvosa látóideg-
sorvadást diagnosztizált. 2007 júniusában a szemész szakorvos felkereste a klinika tanácsadó irodáját rehabilitációs lehetőségek 
után érdeklődve, melyet Péter számára kívánt megajánlani. Fél év elteltével a soron következő szemészeti kontrollvizsgálat után 
Péter felkereste telefonon a tanácsadó szociális munkást és kérte, hogy adjon számára tájékoztatást a lehetőségeiről, mert úgy 
érezte, állapota valóban folyamatosan romlik. Élettársi kapcsolatában egyre elhatalmasodtak a nézeteltérések, mert korábbi 
életszínvonalukat nem tudta biztosítani, továbbá a hivatalos eljárások során (Országos Orvos Szakértői Intézet szakvéleménye 
alapján) megállapításra került a látássérülés (fogyatékosság, mely egyben egy státusz Magyarországon) és korábbi munkáját 
nem folytathatta. Péter számára megfogalmazódott, hogy továbbfejlődéséhez tanulnia szükséges és vissza szeretne térni 
a munka világába, melyhez segítségre van szüksége. Péter az Elemi Rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét 2008 januárjában 
kezdte meg a Vakok Állami Intézetében a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjánál (VERCS).
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Az igénybe vehető elemi rehabilitációs szolgáltatási formák
1.  bentlakásos rendszerben 
•	 teljes képzést, vagy 
•	 részképzést nyújtva
2. bejárórendszerben 
•	 teljes képzést, vagy 
•	 részképzést nyújtva, illetve
3.  ambuláns kliensellátás során, valamint
4.  otthon tanításos rendszerben

Bentlakásos rendszer

A bentlakásos rendszert igénybevevők többnyire az elemi rehabilitációs központtól távol lakó kliensek. Szociális körülményeik 
vagy egyéni szempontok alapján is indokolt lehet ezt a formát választani. A bentlakásos képzés tanfolyami rendszerben valósul 
meg, kiscsoportos, valamint egyéni foglalkozások révén. Az órarendszerűen szervezett képzésen túl egészségügyi ellátást nyújt, 
de csapatépítő programokat, szabadidős foglalkozást is biztosíthat. Az érintettek egyéni adottságaiknak megfelelően rész-, vagy 
teljes képzést vehetnek igénybe. A részképzés során a kliens a teljes képzést nyújtó tanfolyamon elsajátítható ismereteknek csak 
egy részét tudja vagy szeretné elsajátítani. Teljes képzésben azt a klienst részesítjük, aki felmért adottságai, és szükségletei alapján 
vélhetően az elsajátítható ismeretek mindegyikét el fogja tudni, vagy el szeretné sajátítani.

A bentlakásos szolgáltatási forma előnyei: 
•	 szakszerűen kialakított terápiás és lakókörnyezet
•	 szakirányú képzettséggel rendelkező munkatársak tervszerű pedagógiai munkája révén valósul meg
•	 kiscsoportos foglalkozásokon a kliensek tevékenysége egymást motiválja, ezáltal a pedagógiai munka hatékonysága emelkedik
•	 a foglalkozásokat követően a szabadidős tevékenységek során alkalom nyílik a közös gyakorlásra, a szerzett ismeretek 

elmélyítésére
Hátrányai:
•	 a kliens kiszakad eredeti családi környezetéből
•	 az intézményes körülmények a kliens számára idealizáltak

Bejáró rendszerű szolgáltatás

A képzési típus elsősorban az egyénileg vagy intézményesen (támogató szolgálat) segítségével naponként bejáró látássérültek 
számára igénybe vehető, akiknek ily módon nincs szükségük szállásra. A teljes képzésben részesülő kliensek nagyon motiváltak, 
és az elsajátítható tevékenységek mindegyikét szeretnék, illetve képesek megismerni, elsajátítani. A részképzésben ellátott látás-
sérültek az elsajátítható ismeretek bizonyos részét tudják vagy kívánják csak elsajátítani.

A bejáró rendszerű képzés előnyei: 
•	 naponként találkozik családja tagjaival
•	 nem szakad ki megszokott otthoni környezetből
•	 a megváltozott helyzetből adódó konfliktusok kezelésében részt vesz az intézmény szakembergárdája

Hátrányai:
•	 fizikailag megterhelő naponkénti utazás csökkenti a hatékonyságot
•	 a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik
•	 a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget, a csoportdinamika serkentő hatásait

Az ambulanter kliensellátás 

Az ambuláns ellátást igénybe vevők az elemi rehabilitációs kínálatból csak bizonyos szolgáltatásokat vesznek igénybe, vagy 
néhány kiválasztott tevékenységet kívánnak elsajátítani. A képzési terv szerint, meghatározott napokon látogatják az intéz-
ményt és veszik igénybe annak szolgáltatásait. A foglalkozás képzés irányától függetlenül mindig egyedi terv alapján történik. 
E képzési forma többször is igénybe vehető és újabb ismeretek megszerzése céljából ismételhető. Lehetőséget nyújt párhuzamosan 
több szolgáltatás igénybe vételére is. 

Az ambulanter ellátás előnyei:
•	 nincs szállásigény
•	 a dolgozók munkaviszonya folyamatos
•	 néhány órás szolgáltatásként is igénybe vehető
•	 szükség esetén a szolgáltatás ismételhető
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Hátrányai:
•	 a fizikailag megterhelő naponkénti utazás csökkenti a hatékonyságot
•	 a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik  
•	 a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget
•	 az egyéni képzések során a szakemberek leterheltsége nő, ezért költséges

Az otthon tanítás

Az otthon tanítás a legrégebbi elemi rehabilitációs szolgáltatási forma. (Ponchillia 1994) A szakember az otthonában keresi fel 
az érintett személyt, és ott tanítja meg az általa igényelt ismeretekre. Ez a képzési forma leggyakrabban idős, vagy halmozottan 
sérült kliensekre irányuló elemi rehabilitációs tevékenység. Otthon tanítás során valósul meg az adaptációs foglalkozás is, ami 
nem más, mint a tanfolyamot végzett kliensek otthonában nyújtott adaptációs szolgáltatás. Az adaptáció révén, a képzés során 
tanult, jól begyakorolt ismeretek helyi viszonyokra való átültetése, alkalmazása történik. Amennyiben lehetőség nyílik rá, 
a lakókörnyezet és az eszközök akadálymentesítésére is sor kerülhet.

Előnyei:
•	 a képzés saját környezetében történik
•	 idős vagy kevésbé jó fizikai állapotú személyek is igénybe vehetik

Hátrányai:
•	 elszigeteltség
•	 ismeretlen marad számos rehabilitációs irány
•	 nem ismeri meg a kliens a további eszközöket
•	 nincs csoporthatás, ami a hatékonyság alacsonyabb fokát jelenti 

(Tolnayné Csattos Márta 2007)

AZ ELEMI REHABILITÁCIÓ KOMPONENSEI

Pszichológiai rehabilitáció

A pszichológiai rehabilitációs tevékenység megvalósításának formái
A rehabilitációs pszichológia feladata, hogy elősegítse a személyiség újraintegrálódását és az ezzel járó feszültségeket enyhítse, 
valamint a negatív társas hatások kezelésében hatékony támogatást nyújtson. A tevékenység alapvetően két formában zajlik: 
•	 egyéni tanácsadó, támogató, esetenként pszichoterápiás beszélgetések és
•	 csoportterápiás foglalkozások formájában.

A traumafeldolgozás egyéni nehézségeit az egyéni beszélgetések elfogadó, empátiás helyzetei, és a csoportterápiában megélt cso-
portdinamikai folyamatok jelentős mértékben enyhítik. Elősegítik a személyiség integrációját, harmonizációját, mind a belső 
pszichés élményfolyamatok, a pozitív énvédő mechanizmusaiknak (elaboráció, szublimáció, identifikáció) megerősítése révén, 
mind pedig a külső szükségletekhez és követelményekhez való alkalmazkodás szempontjából. A csoportfoglalkozások végén 
értékelő kérdőívet használunk.

Gyógypedagógiai rehabilitáció

A funkcionális látásvizsgálat során gyakorlati szempontból mérjük fel a kliensek meglévő látásának felhasználási mértékét és 
minőségét. A vizsgálatok egy része egyszerű, kézi eszközökkel végezhető, más része számítógépes programokkal. A vizsgálat 
elemei megegyeznek a szemorvosi vizsgálat elemeivel.
Az elemi rehabilitáció keretében zajló funkcionális látástréning célja, hogy a kliensek optimális körülmények között gya-
korolhassák a „látást” és segítségével hatékonyabban tudják a látottakat értelmezni, feldolgozni. A rászorulók számára 
igyekszünk a legmegfelelőbb optikai segédeszközt és módszert megtalálni ahhoz, hogy minél több vizuális ingert minél 
teljesebb mértékben tudjon felhasználni és értelmezni. A funkcionális látásvizsgálatot végző szakember gyakran találkozik 
azzal a jelenséggel, hogy az illető rosszabb teljesítményt mutat, mint ami a szemészeti adatok és vélemények alapján elvár-
ható lenne. Az életminőségben jelentős változást eredményez a tanult technikák alkalmazása viszonylag jó funkcionális 
látás esetén is. A látástréning feladata ezekben az esetekben a lokalizáció, a tekintetváltás, az álló és mozgó inger szemmel 
követésének és a pásztázás készségének fejlesztése, a látásprobléma természetének megfelelően (pl. a látótér szűkületének 
vagy látótérben levő foltszerű kiesések kompenzálását segíti nagymértékben a jó pásztázási készség, a lecsökkent visust  
a fixációs és lokalizációs gyakorlatok, a közlekedési készségeket az álló és mozgó inger követésének készsége). Fejleszthető a szín- 
és formaészlelés, a vizuális figyelem, emlékezet, valamint a szem-test, szem-kéz koordináció a látástechnikák alkalmazása során. 
A funkcionális látástréning legújabb, még csak kibontakozóban levő ága a neurorehabilitáció, mely a corticalis látássérültek 
számára biztosít új rehabilitációs lehetőséget. 
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Tájékozódás- és közlekedéstanítás

A tájékozódás-közlekedés tanítás célja, hogy az adott személy képessé váljon az önálló közlekedésre a megváltozott helyzetben. 
A tanítás révén speciális segédeszközök és technikák alkalmazásával képes eljutni önállóan egy másik helyre. További célok, 
a biztonságos és önálló tájékozódáshoz és közlekedéshez szükséges technikák és készségek kialakítása zárt és nyitott térben, 
ismert és ismeretlen környezetben, különböző napszakokban és időjárási viszonyok között az egyén adottságainak figyelembe-
vételével. A gyengénlátók, aliglátók és teljesen vakok számára is adottak, kiforrottak azok a speciális technikák, segédeszközök, 
amelyek az önálló tájékozódást-közlekedést támogatják.
A tevékenység várható eredménye, hogy a biztonságos és önálló tájékozódáshoz és közlekedéshez szükséges ismeretek és készségek 
elsajátítása, adaptálása a megváltozott percepciós helyzethez. Tájékozódás és közlekedés hosszú fehér bottal és/vagy látástámogató 
eszközökkel különböző látási viszonyok, különböző nehézségű közlekedési terepek és szituációk között. A tevékenységet tájékozódás- 
és közlekedéstanári szakirányú végzettséggel rendelkező tiflopedagógusok végzik. 
Az elemi rehabilitáció szolgáltatásainak nem része a vezetőkutyával való közlekedés tanítása. Számosan az élethelyzetük, 
lakókörnyezetük vagy éppen személyiségük miatt, inkább a kutyával való közlekedésben szereznek jártasságot. 

A mindennapos tevékenységek tanítása, újratanítása

A mindennapos tevékenységek témakörében azokat a speciális techni-
kákat ismertetjük meg és gyakoroltatjuk be a felnőttkorban látását vesz-
tett személlyel, melyeket évekig, talán évtizedekig rutinszerűen végzett 
vizuális kontrollal. Egy-egy feladatsor elvégzése során visszaadjuk azt 
a hitet, hogy a kliens képes megoldani egyszerűbb vagy bonyolultabb 
feladatokat az új élethelyzetben is. A tevékenységet a tervezéstől a tanítá-
son át a gyakorlásig és a tevékenységek önálló kivitelezéséig a kliens sze-
mélyisége, szükségletei és igényei határozzák meg. Célja, hogy minden 
látássérült személy saját adottságainak és lehetőségének függvényében 
minél önállóbbá, biztosabbá váljon a hétköznapi élet dolgainak ellátá-
sa terén. Igény szerint új technikák sajátíthatók el a személyi higiéné  
(manikűr, smink, borotválkozás, szakáll) ápolás terén; a ruhadarabok, 
iratok, konyhai segédanyagok rendszerezése és jelölése terén; a házi és 
ház körüli munka, valamint a szabadidő tartalmas eltöltése terén.

Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása

A megváltozott élethelyzetben, a minél teljesebb önállóság elérésében különböző adaptált és speciális eszközök használata 
könnyítheti meg a személy életvitelét. A rendelkezésre álló eszközlistából a kiválasztásnál figyelembe kell venni a személy  
látássérülésének mértékét, percepciós képességeit, érdeklődését, szükségleteit, anyagi helyzetét és az eszközök fontossági sorrendjét.

1. ábra
Tájékozódás- és közlekedéstanítás segédeszközökkel

3. ábra
Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása

2. ábra
Tájékozódástanítás látástámogató eszközökkel különböző látási viszonyok, különböző nehézségű közlekedé-
si terepek és szituációk között
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Szabadidős tevékenységek újratanítása

A mindennapos tevékenységek között nézeteink szerint nagyon 
fontos helyen áll a szabadidő tartalmas és kulturált eltöltése. A lá-
tássérült személyek jelentős része naphosszat a fotelban ül és rádiót 
hallgat. Ha rákérdezünk, nem is tudja pontosan, hogy ez milyen te-
vékenység, mert cél nélkül, csak az időt múlatja a megváltozott hely-
zetben. A szolgáltatásban részt vevők megismerhetnek még számos, 
a látássérültek számára is elérhető és örömöt nyújtó, feszültségeket 
oldó szabadidős tevékenységet, mint például a ma divatos és igen 
kedvelt patch-work, gyöngyszövés vagy az ékszerkészítés technikáit, 
kertészkedés vagy a barkácsolás módszereit.
A rehabilitációs folyamat egyénre szabott: a kliens érdeklődését, élet-
korát a látássérülés mértékét és minőségét figyelembe véve választ 
eszközöket és technikát a szolgáltatást nyújtó szakember. 

A tapintható írás és olvasás tanítása

Célja a felnőttkorban látásukat vesztett, illetve látássérülést szenve-
dett emberek számára újra megadni az olvasás és írás lehetőségét,  
a tapintható írás és olvasás technikájának megismertetésével. Mun-
kánk során gyakran találkozunk olyan személyekkel, akik számára 
a Braille-írás-olvasás készségszintű elsajátítása nehézségekbe ütkö-
zik. Ennek hátterében életkori sajátosságokra visszavezethető okok, 
illetve egészségügyi problémák húzódnak meg. A taktilis diszkri-
mináció (tapintás révén végzett felismerés, megkülönböztetés),  
az absztraháló készség nehezítettsége, emlékezeti problémák, illetve 
a cukorbetegségben szenvedő személyek taktilis érzéketlensége, az 
ujjbegyek által közvetített információ felvételének korlátozottsága, 
a szenzoros neuropathia miatt, sokak számára lehetetlen a kifino-
mult tapintási készséget igénylő Braille-rendszerű írás-olvasás 
elsajátítása. 

A vonalrendszerű kommunikációs technikák megtanításával, 
idősebb, halmozottan sérült, illetve csatlakozó szomatikus be-
tegségekkel élő látássérült emberek számára is lehetővé tesszük a 
könnyebben elsajátítható írás-olvasás készségének megszerzését. 
Célunk a kliensek képességeinek figyelembevételével bővíteni az 
elsajátítható szolgáltatások körét, az egyedi igényekhez igazodó 
képzési terv biztosítása a kultúrtechnikák (az a kapcsolat és mód, 
ahogyan az egyén és környezete között a kölcsönhatások, illetve 
az információáramlás létrejönnek) tanítása terén. 

Kommunikációs és számítástechnikai eszközök  
használatának tanítása

Informatikai eszközök világában élünk, ezek használata ma már a mindennapjaink része. Ugyanakkor ezen eszközök használata 
egy új típusú gondolkodást is igényel, amely a mai fiataloknak már nem jelent problémát, viszont a középkorúak egy részének és 
az idős emberek többségének gondot okozhat. Mivel az Információs Technológia (IT) alapú eszközök egy látássérültté vált ember 
számára több területen is jelentős mértékben adhatják vissza az elveszettnek hitt önállóságot, ezért használatuk, működési logi-
kájuk alapjaival mindenképp meg kell ismertetni az elemi rehabilitációs tanfolyam résztvevőit. A kiszolgáltatottság, a látó ember-
társak segítségére való ráutaltság érzésének csökkenése nagymértékben javíthatja a látássérültté vált személy mentális állapotát.

Egyéni esetkezelésen alapuló szociális munka

Az elemi rehabilitációs folyamatban részt vevő látássérült személyeket a szolgáltatás iránti igény jelzésétől kezdve, a foglalkozási 
rehabilitációval bezárólag szociális munkás esetmenedzserként kíséri, támogatja. Ezáltal lehetőség nyílik a kliensek igényeinek, 
szükségleteinek, élethelyzetének, családi és baráti kapcsolatainak pontosabb megismerésére, a számukra biztosított fejlesztő 
tevékenységek összehangolására. A szociális munkás emellett segítséget nyújt a rehabilitációs folyamat során felmerülő problémák, 

4. ábra
A szabadidős tevékenységek újratanítása

5. ábra
A tapintható írás és olvasás tanítása

6. ábra
A halmozottan sérültek számára elsajátítható írás-olvasás készségének 
oktatási eszköze
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konfliktusok megoldásában, az önálló életvitelt segítő feltételek kialakításában, az elérhető szociális támogatások és szolgáltatások 
igénybevételében. 

 Péter a funkcionális látásvizsgálatot követően folyamatos látástréningben részesült, mely eredményeire építve történtek a to-
vábbi szolgáltatási elemek tervezései. Péter számára a tájékozódás és közlekedés tanulása során a funkcionális látás jelentősen 
befolyásolta a tervezést és a tanulási folyamat lezajlását. Egyrészről a funkcionális látás a rehabilitációs időszakban is tovább 
romlott, másrészt megfogalmazta, hogy szíve mélyén folyamatosan erősödik benne egy remény, hogy az orvostudomány fejlő-
dése mihamarabb eljut odáig, hogy megoldják az ő problémáját és újra láthat, mint korábban. Az informatikai ismeretek bő-
vítése is elengedhetetlennek bizonyult Péter számára, mivel korábbi ismeretekkel rendelkezett és lehetséges munkaterületként 
is megnevezte a későbbiekre vonatkozóan az informatika világát, eleinte főként műszaki érdeklődéséből kifolyólag. A számító-
gép használatában a képernyő nagyító és a képernyőolvasó programokat is megtanulta használni. Az informatikai ismeretek  
bővülésével egyre konkrétabban fogalmazódott meg Péterben, hogy nem kívánja megismerni és elsajátítani a tapintható írás  
és olvasási rendszereket, konkrétan a Braille-írást.

 A mindennapos tevékenységek tekintetében jelentős tapasztalatokkal rendelkezett, bár a biztonságos technikák elsajátításának 
szükségét érezte. Gondolkodásmódja és motiváltsága, hogy minél önállóbbá váljon az élet minden területén, gyors tanulási 
folyamatot tett lehetővé. Péter a mentálhigiénés szolgáltatásokat eleinte kétkedéssel fogadta, majd határozottan elzárkózott 
a lehetőségektől. Spirituális élmények területén érdeklődése ezzel fordított arányban nőtt, valamint az alternatív gyógyászat is 
bekerült érdeklődési körébe, mint lehetséges megoldás a látásromlás-folyamat megállítására, visszafordítására. Péter az elemi 
rehabilitációs szolgáltatásokat bentlakóként vette igénybe és a 10–14 fős csoportokban hamar megtalálta a helyét és azokat 
a sorstársakat, akikkel közel hasonló az érdeklődési körük és segíteni tudják egymást napról napra. Megtanult segítséget kérni 
és elfogadni is. Péter a VERCS intenzív (bentlakásos) tréningjét két alkalommal is igénybe vette egymást követően, és fél év 
elteltével jelentkezett a Vakok Állami Intézetének rehabilitációs részlegére, ahol határozott idejű szerződés mentén bentlakást 
és további rehabilitációs fejlesztő szolgáltatásokat biztosít számára az intézmény. Péter számára kezdetektől fogva kiemelt 
hangsúlyt jelentett a tanulás és a munkavállalás, ezért a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás keretein belül a szakemberek 
felkészítették ezen céljainak elérésére. A közelmúltban beiratkozott egy fővárosi gimnázium esti tagozatára, ahol sikeresen foly-
tatja tanulmányait. A reáltárgyak okoznak némi nehézséget számára, melyek elhárításában az intézmény fejlesztőpedagógusai 
segítik őt az előrehaladásban. Felsőoktatásbeli továbbtanulással is kacérkodik, de a szakirányválasztásban még bizonytalan.

 Péter egy éve értékesítő munkakört tölt be egy olyan cégnél, ahol látássérült személyeket foglalkoztatnak call-center munkakörben. 
Munkájával elégedett, hiszen közelebb került ahhoz az elképzeléséhez, hogy aktív tagja lehessen a nyílt munkaerőpiacnak. Az intéz-
mény rehabilitációs részlegén már két éve lakik, ahol viszonylag gyorsan beilleszkedett, hiszen a VERCS-en töltött hónapok ideje alatt 
már megismerkedett több bentlakó sorstársával. Együttélési konfliktusai nincsenek. Csendes, de nem visszahúzódó személyiségével 
jó viszonyt épített ki mind a látássérült lakókkal, mind az intézményben dolgozó szakemberekkel. Az intézmény szakmai csoportjait 
egyre ritkábban keresi fel segítségkérés céljából, mely arra enged következtetni, hogy mind önállóbban szervezi életét. Előtakarékossági 
programban vesz részt, az önálló lakhatás megoldása érdekében. Péter saját bevallása szerint alkoholfogyasztási szokásai megváltoz-
tak, mivel korábban rendszeresen fogyasztott alkoholt, de ez mára ritkaságszámba megy és inkább ünnepi alkalmakra korlátozódik. 
Baráti köre különösen figyelemreméltó módon állt az élethelyzetének változásaihoz, hiszen aktívan támogatják azóta is, hogy kide-
rült számukra, Péternek látássérültként kell élnie az életét. Mivel korábban sokat segített barátainak, most viszonozzák a segítséget  
és támogatják a hétköznapokban. Ez kiemelendő jelentőségű, mivel tapasztalataink szerint ezeket a fontos emberi kapcsolatokat 
többnyire elveszítik klienseink. Párkapcsolata megromlott, ezért lezárta és új perspektíváknak adott teret. Péter a látássérülése  
vonatkozásában jelenleg nem érzékel romlást, azonban több (egészségügyi) irányból is azt az óvó jelzést kapja, hogy állapota a teljes 
vaksághoz vezet. Ez a pszichés feldolgozása során nehézségi tényező, mivel Péter jelenleg is a „megváltó” operációra vár. Egészében 
tekintve Péter jelentős utat tett meg saját elhatározásából, onnan kezdve, hogy szemész szakorvosa tájékoztatta a látássérültség fenn-
állásáról. A rehabilitációs folyamat sikerességének hátterében Péter személyiségi jegyein és személyes készségeinek serkenthetősége 
mellett rendkívül fontos volt, hogy a szemész szakorvosa már kezdetben tájékoztatta látásromlása várható előrehaladásáról és arra 
biztatta, hogy vegye fel a kapcsolatot a rehabilitációs szakemberekkel és igényelje a rehabilitációs szolgáltatásokat. 

 Mindezek együttesen Pétert hozzásegítették ahhoz, hogy jelenlegi élethelyzete folyamatosan épül a „saját keze munkája” révén, 
az önrendelkezés jegyében.
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9.5. A rehabilitáció jelentősége és lehetőségei  
a neuro-ophthalmológus részéről

Mi a nehezebb: egy sohasem látott világot elképzelni, vagy a látott világot elveszíteni, illetve azt feldolgozni, hogy a látás él-
ménye sohasem tér vissza?
Nem szabad ebben dönteni, csupán empátiánk vezérelhet. Nagy dilemma mind az érintetteknek, azaz a betegeknek, mind a 
szemorvosnak.

Az idegsebészeti és ideggyógyászati betegségek – fiatal korban talán gyakrabban – társulnak súlyos és visszafordíthatat-
lan látásvesztéssel. Egy baleset okozta koponyasérülés, egy aneurysma ruptúrája vagy stroke okozta agyvérzés a pillanatok 
tört része alatt zajlik le és okoz többnyire eszméletvesztést, amelyből a beteg visszatérve nemritkán észleli, hogy elveszítette  
a látását. Az igazi tragédia mind a beteg, mind a szemorvos számára akkor kezdődik, ha már olyan súlyos a látópályarendszer 
sérülése is, hogy csak egy kis látósziget, vagy annyi sem marad, illetve tér vissza. A szemorvosnak első lépésben mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy ne kelljen egy mindkét szemet érintő részleges vagy teljes vakságot megállapítania, s azt a 
beteggel tudatnia. De ha már így alakult, akkor a beteg komplex rehabilitációjában éppúgy segítőtársnak kell lennünk, mint 
a baj megállapításában. 

A szemorvos feladata:
•	 az akut fázisban észlelhető státusz pontos rögzítése
•	 szükség szerint a kiegészítő vizsgálatok elvégzése (neurológia, idegsebészet, neuroradiológia)
•	 a beteg hosszú távú – ha szükséges, akár élete végéig tartó – gondozása során a folyamat progressziójának megítélése

A neuropszichológus feladata:
•	 az alapvizsgálatokkal a kognitív deficit, a szenzoros érintettség vagy például a vizuális neglect megítélése után:
•	 a személyre és betegségére szabottan kezdődik meg a hosszú távú pszichoterápiás kezelés

A SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZEREPE A LÁTÁSSÉRÜLTEK ÉLETVEZETÉSÉNEK ÚJRAALAKÍTÁSÁBAN

Alapképzés:
Az általános iskolai képzés a csökkentlátók számára – tudomásom szerint – kiváló, viszont annál elszomorítóbb a későbbi 
tanulási és továbbtanulási lehetőségek szűk palettája.

Látótérdefektus kezelése számítógép segítségével:
Az egyik európai neuro-ophthalmologiai kongresszuson (International Neuroophthalmological Society, INOS) német kol-
légák mutattak be, és azóta több publikációban is leközöltek egy általuk évek óta alkalmazott eljárást. A lényege, hogy a 
centrumfelező homonym hemianopia esetén a beteg egy refixációs tréningben vesz részt. Ez a centrális látóteret 5–10 fokig 
szabadítja fel, azzal, hogy egy új, centrumközeli fixációra készteti a beteget. Így kiküszöbölődik a látótérkiesés okozta centrális 
látótérdefektus.

Beszédszintetizátor és -felolvasó számítógépes programok:
A szkennelt szöveget egy speciális program beszéddé alakítja, amely „ablakot nyit a világra” a látássérültek számára is. Példa-
értékű módon hazánkban is több ilyen, ún. beszélő program készült, ami több száz, szerzett látássérült számára ingyenesen, egy 
alapítvány s a program feltalálója, nevezetesen Szuhaj Mihály révén ténylegesen „ablakot nyitott a világra”. Az „Év Embere 2003.”, 
Szuhaj Mihály informatikus, informatikatanár a mai napig a veleszületett és szerzett látássérültek élet- és munkalehetőségeit 
fordítja meg azáltal, hogy az informatika a nem látható információt hallhatóvá teszi s ezzel nemcsak tanulni, újabb ismeretekre 
szert tenni nyílik lehetőségük, hanem munkavégzésre, pályamódosításra, emberi kapcsolatok kialakítására adódik alkalom. Egy 
olyan eszköztárat ad a feloldhatatlannak látszó helyzetben a látásvesztett embereknek, ami átfordítja a lehetetlent és az életnek új 
értelmet, az újrakezdéshez egy hatalmas lendületi erőt ad.
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Szuhaj Mihálynak (34 éves, informatikus) 10 éves korában, egy kései fázisban 
felismert agydaganat következtében mindkét szeme gyakorlatilag vakká, azaz 
amaurotikussá vált. Áldozatkész családi segítséggel középiskoláit is kitűnően vé-
gezte, majd az ELTE informatikai és informatikatanári szakát elvégezve a Recognita 
RT segítségével olyan szoftvert készített, ami 1993-ban az EU brüsszeli világverse-
nyén 3. helyezett lett. Ő maga pedig egy országos informatikai hálózatot működtető 
alapítvány segítségével eddig több mint 400 látássérültnek nemcsak a rendelkezésére 
bocsátotta a programot, de útjára is indította sorstársait. Példaértékű emberről van 
szó. Nem véletlen, hogy a Magyar Hírlap 2003-ban az Év Emberének választotta.  
A fiatal nemzedék e példás alakja még sokat tehet hatékonyan azon látássérültjeink 
megsegítésére, akiken mi, orvosok már nem tudunk sokat segíteni. 

A 9.3. számú fejezetben a 402. oldaltól részletesen leírta munkatársaival a metodikai 
lehetőségeket, valamint a látássérültek által alkalmazható segítő és egyben nélkülöz-
hetetlen eszköztárat. 
Az orvoskollégák feladata a lehetőségek, az ismeretek továbbvitele, és az ország 
egész területén a látássérültek teljes körű rehabilitációja, valamint „a látók társa-
dalmába” való visszailleszkedésük elősegítése – méghozzá sokkal hatékonyabban, 
mint ahogy eddig tettük. 
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