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Sérült gyermek a családban
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Abstract. It is a very stressful event for the family when a handicapped child is born. I wrote 
about the role of the family in accepting a child with problems. The acceptance is a stadial 
process. The therapists can be efficient only if they know in witch stage is the parent. The 
attitude of extended family is also important. Their siblings also have special needs.
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Aggodalommal teli időszak, mikor egy anya, kisgyermeke fejlődését 
figyelve észreveszi, hogy valami nincs rendben... Keveset mozog, hallgat, 
nem gőgicsél eleget, csöndes, túlságosan is „jó”, vagy éppen sokat sír, 
nyugtalan, anélkül, hogy valami megállapítható betegsége lenne. 
Természetesen először orvoshoz fordul, aki igyekszik megnyugtatni őt, 
hiszen gyermeke nem beteg. Az eltérő fejlődésű gyermek valóban nem 
beteg, hanem egyszerűen társainál lassabban, azoktól eltérő módon 
fejlődik. Ez az a „másság” a szülők életében, amire nem lehet felkészülni, 
ami jön és hozza a maga keserűségét (Szűcs & Vágó, 1993).

A család a legrégebbi és legtartósabb humán intézmény. Állandó 
kísérletezésre hajló társadalmuk újat nem tudott kitalálni a család helyett. 
Habár a társadalmi változásokkal párhuzamosan alapvetően két tendencia 
figyelhető meg: az egyik a nem teljes és nem hagyományos családformák 
terjedése és a különböző családi rekombinációk számának növekedése, a 
másik pedig a rokonsági rendszer felértékelődése (Buda, 1999).

Hagyományos értelemben a család egy olyan elsődleges szociális 
csoport, amelybe az egyének beleszületnek, amely biztosítja fizikai és lelki 
védelmüket. A család egy vagy több generációt foglal magába (Barnes, 
1991). 

Az egyes kultúrákban más és más elképzelések élnek arról, hogy kik 
alkotják a családot. Manapság sokféle család létezik, beleértve a házasság 
nélküli együttélést, az egyszülős családot, az újraegyesült családot, a 
gyermektelen párokat, a kommunákat is. (Asen, 1997)

A család elsődleges feladata, hogy támogató rendszerként működjön. 
Ehhez a következő feltételekre van szüksége (Komlósi, 1989): közös nyelv, 
családban való kommunikálás, generációk között lévő és élő kapcsolat, 




